
04.11.2020          українська література 8 клас 
Тема: Вірш Т.Шевченка «Я не нездужаю, нівроку…» 

 Виконайте тестове завдання: 
1. Де і коли народився Т. Г. Шевченко? 

А у Моринцях 1814 p.; 

Б у Кирилівці 1814 p.; 

В у Черкасах 1816 p.; 

Г у Каневі 1815 p.; 

Д у Петербурзі 1861 р. 

2. У якому році було викуплено Т. Шевченка з кріпацтва? 

А 1838 р.; 
Б 1840 р.; 

В 1841р.; 

Г 1836 р.; 

Д 1839 р. 

3. Як називалась і коли була видана перша збірка Т. Шевченка? 

А «Кобзар» 1840 p.; 

Б «Твори» 1840 p.; 

В «Гайдамаки» 1841 p.; 

Г «Причинна» 1838 p.; 

Д «Іван Підкова» 1839 р. 

4. Де було видрукуване перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка? 

А у Києві; 

Б у Санкт-Петербурзі; 
В у Москві; 

Г у Львові; 

Д в Женеві. 

5. Який твір відкриває перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка? 

А «Причинна»; 

Б «Думи мої, думи мої…»; 

В «Тополя»; 

Г «Перебендя»; , 

Д «Катерина». 

6. Хто сказав про Т. Шевченка: «Він був сином мужика і став володарем у 

царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської 

культури…»? 

А І. Франко; 
Б М. Коцюбинський; 

В Марко Вовчок; 

Г П. Куліш; 

Д Леся Українка. 

7. Де Т. Шевченко написав «Заповіт»? 

А у Петербурзі; 

Б у Переяславі; 
В на засланні; 



Г в Яготині; 

Д в Києві. 

8. Хто написав музику широковідомого варіанту пісні «Заповіт»? 

А М, Лисенко; 

Б І. Гладкий; 
В К. Стеценко; 

Г М. Леонтович; 

Д Я. Степовий. 

9. Членом якого політичного товариства був Т. Г. Шевченко? 

А «Руська трійця»; 

Б «Народна воля»; 

В «Стара громада»; 

Г «Чорний переділ»; 

Д Кирило-Мефодіївське братство. 

Опрацюйте теоретичний матеріал: 

Визначним зразком політичної лірики Шевченка останнього періоду його 

творчості є вірш «Я не нездужаю, нівроку» — перший безпосередній відгук 

недавнього солдата-засланця на ті зрушення в суспільному житті, з якими він 

зіткнувся після повернення до Петербурга, і насамперед — відгук на 

підготовку царським урядом селянської реформи. Глибоким уболіванням за 

долю рідного народу, гнівом на тих, хто ганьбить його славу і сприяє ще 

більшому поневоленню, пройнята поезія. Поет не вірить у те, що можна 

мовчки і смиренно дочекатися сподіваної волі, адже цар давно приспав її.  

Прочитайте вірш 

Я не нездужаю, нівроку, 

А щось такеє бачить око, 

І серце жде чогось. Болить, 

Болить, і плаче, і не спить, 

Мов негодована дитина. 

Лихої, тяжкої години, 

Мабуть, ти ждеш? Добра не жди, 

Не жди сподіваної волі — 

Вона заснула: цар Микола 

Її приспав. А щоб збудить 

Хиренну волю, треба миром, 

Громадою обух сталить, 

Та добре вигострить сокиру, 

Та й заходиться вже будить. 

А то проспить собі небога 

До суду Божого страшного! 

А панство буде колихать, 

Храми, палати муровать, 

Любить царя свого п’яного, 

Та візантійство прославлять, 

Та й більше, бачиться, нічого. 

Прослухайте уважно вірш за посиланням: 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=lp2qauCzI9Q&feature=

emb_title 

 

04.11.2020р. Географія 8 клас. Тема уроку: Світовий океан. 
1.Пригадайте:  Чому відбувається зміна пір року і дня і ночі на Землі? (Рух 

Землі  навколо Сонця і своєї осі.   Як розподілена вода і суходіл на Землі? ( 

Вода займає дві третини планети, а суша – лише одну. На Землі 10 Природних 

комплексів першого порядку – 6 материків і 4 океани). 

2.Спробуйте  дати визначення материку та океану. (Материком називається 

величезна ділянка суші, що омивається водами Світового океану. ) 

3. Прочитайте текст:  Величезні простори води на Землі називаються 

океанами. Вони на стільки великі, що кораблям потрібно пливти кілька днів, 

аби дістатися до іншого берега. Частину океану, яка вдається в суходіл, 

називають морем. Моря, які не глибоко вдаються в сушу, називають 

зовнішніми. Моря, які далеко вдаються в суходіл, називають внутрішніми. 

Глибина морів та океанів від кількох метрів до кількох кілометрів. У всіх 

морях і океанах вода гірко солона. Вона не придатна для пиття. (Як ви 

гадаєте, Чому?  Яку воду ми п'ємо?). На дні  морів та океанів ростуть водяні 

рослини – водорості. Ними живляться різні  морські тварини та риби. Люди 

користуються скарбами  морів та океанів – водоростями, рибами та  

морськими тваринами. 

4.Запам'ятайте: Світовим океаном називається сукупність усіх океанів та 

морів  Землі. На нашій планеті   4 океани: Тихий океан (найбільший), 

Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий океан. 

5. Знайдіть на карті світу всі океани Землі з послідовністю від найбільшого до 

найменшого. 

 
6.Перегляньте відеоматеріали: https^www/ejnsnebt/com/watch. 
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7. Дати відповіді на питання: Чого більше на Землі – води чи суходолу? Що 

називають Світовим океаном? Що називають морем? Чим багаті моря та 

океани? Скільки океанів є на Землі? 

 

Фізична культура.       04.11.20.        8 клас 

Тема: Акробатичні вправи. Підтягування на високій перекладині 

(хлопці). Підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (дівчата).

  Завдання для хлопців: 

1. Опрацюй теоретичний матеріал: 

Фізична активність необхідна для нормальної життєдіяльності людського 

організму. Існує ряд спеціальних вправ, які приносять користь хребту людини. 

Саме до таких вправ відноситься підтягування на турніку. Це найбільш 

демократичний спосіб вирішення проблеми болю в хребті, від якої 

страждають багато людей. Мабуть, посперечатися з користю підтягувань 

можуть тільки заняття плаванням, які теж надзвичайно корисні для отримання 

прекрасної постави і позбавлення від болю в хребті. Вправи підтягуванням 

зміцнюють м'язи спини і допоможуть вам зберегти спортивну форму. 

Підтягуючись, людина додатково розвиває інші м'язи, і побічно йде зміцнення 

хребта. Але якщо ваша метанабрати масу всього тіла , то вирішити цю задачу 

підтягуванням вам не вдасться, ці вправи сприяють значному зміцненню 

переважно верхньої частини тіла людини. Крім зміцнення хребта, м'язів рук і 

спини, регулярне виконання підтягувань направлено і на розвиток 

витривалості. Говорячи про користь підтягувань, необхідно відзначити, що 

різні види цих вправ дають, відповідно, різний ефект від тренувань. При 

підтягуванні прямим хватом велике навантаження отримують м'язи спини, 

передпліччя, довгої головки біцепса. При виконанні вправи вузьким хватом 

відбувається зсув навантаження з верхньої частини найширших м'язів на 

нижню, також цю вправу дає досить сильне навантаження на зубчасті м'язи. 

Якщо ваша мета зміцнити найширші м'язи і коротку головку біцепса, то вам 

необхідні підтягування середнім зворотним хватом. Прекрасним способом 

досягти зміцнення найширших м'язів є підтягування широким хватом, як їх 

називають, для новачків, вони прості у виконанні, але дають хороший ефект 

при регулярному виконанні вправи. При найбільш широкому хваті 

відбувається навантаження на верхню частину м'язів спини, розтягування яких 

дозволяє візуально збільшити ширину спини. Систематичні тренування 

допоможуть вам не тільки зміцнити здоров'я, а й сформувати атлетичну 

фігуру, що говорить про безперечну користь. 

 

Джерело: https://cdus.ru/uk/frame-and-forks/soobshchenie-po-fizkulture-kak-

pravilno-podtyagivatsya.html      

2. Виконай  підтягування на високій перекладині 

 

Завдання для дівчат: 

1. Опрацюй теоретичний матеріал 

Одне з ефективних самостійних вправ, яке не тільки розігріває суглоби і 

м`язові тканини, а й розвиває витривалість - підтягування на низькій 

https://cdus.ru/uk/frame-and-forks/soobshchenie-po-fizkulture-kak-pravilno-podtyagivatsya.html
https://cdus.ru/uk/frame-and-forks/soobshchenie-po-fizkulture-kak-pravilno-podtyagivatsya.html


перекладині з вису лежачи. Його виконують і для підготовки до більш 

серйозних навантажень - традиційним підтягування з високим рівнем 

складності. Походить як для новачків, так і досвідчених спортсменів, які 

прагнуть додатково навантажити спину і біцепси після основного тренування. 
ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ 

Від вибору висоти турніка для виконання вправи залежить рівень 

навантаження. Новачкам краще починати заняття з більш високих турніки, що 

дозволить зміцнити різні групи м`язів, відмінно відпрацювати техніку 

виконання і звикнути до навантажень і рухам. Для досвідчених атлетів 

рекомендується проводити тренування на перекладині, при висі на якій можна 

майже докоснуться до статі. Єдиний нюанс - між підлогою і спиною повинно 

бути не менше 10 см. 

Якщо заняття проходять в тренажерному залі, то краще зупинити свій вибір на 

машині Сміта, яка підходить для різноманітних видів вправ: присідань, 

підтягувань і ін. Зручно те, що висота турніка легко регулюється в цьому 

тренажері. Рекомендована висота грифа поперечини варіюється в діапазоні від 

0,9 м до 1,1 м: все залежить від рівня підготовки спортсмена, його статі і віку. 

При виконанні вправи ноги повинні складати пряму лінію разом з тулубом і 

головою, кисті розведені на ширині плечей, а п`яти впираються в опору, 

висота якої не перевищує 5 см. Послідовність дій така: 

o При заняттях на спеціальному тренажері гриф слід помістити на 

потрібний рівень. 

o Підійти до перекладині в максимальному наближенні. 

o Взятися за перекладину і присісти. 

o Розташуватися таким чином, щоб підборіддя знаходився над турніком. 

o Зробити крок вперед, щоб корпус випростався. Все тіло повинно бути 

прямою лінією. 

o Розігнути руки, прийняти висячий положення. 

o Стежити за ступнями. Стійке положення передбачає відсутність 

ковзання. 

o Підтягнутися, зігнувши в ліктях руки, щоб груди практично 

доторкнулася до турніка. 

o Розігнути руки на вдиху, плавно опуститися. Слід постійно 

контролювати своє тіло. 

o Повторити потрібну кількість разів. 

 

Важливо при тренуванні стежити за рівномірністю дихання. Вдих робиться 

при опусканні вниз, видих, відповідно, навпаки. Є кілька варіантів проведення 

розглянутого вправи. Для навантаження низу найширших м`язів слід 

виконувати вис зворотним хватом. Якщо потрібно навчитися підтягуватися на 

руках, то при виконанні потрібно сгінаться. Найголовніша відмінність від 

стандартного виконання - не тримати корпус рівно, а прогинати таз, щоб він 

знаходився нижче рівня перекладини. Це значно легше класичного 

підтягування. 

Якщо вправа дається важко на початковому рівні, то можна допомогти 

своєму тілу ногами, що полегшує весь процес. При бажанні накачати біцепси 



рекомендується перекинути через турнік рушник із щільної тканини і при 

виконанні вправи триматися за його кінці, як при зворотному хваті. 

Піднімаючись, потрібно несильно розводити кінці джгута. При освоєнні 

техніки виконання та відсутності сильної втоми після розглянутого вправи 

можна переходити на більш складну програму. 

2. Повправляйся виконати вправи на підтягування  тулуба. 

 

Математика 
8 клас 

04.11.2020 р. 
 

Тема: Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове без остачі і з 
остачею. 

1.Опрацюйте теорію за зразком. 
 
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число виконується так 
само, як і ділення трицифрового числа на одноцифрове. 
 
8358 : 2=4179           15386 : 7= 2198      85215 : 5=17043 
 

     2.Розв’яжіть приклади без остачі. 
 

36822: 2=             8752 : 4 =         9425 : 5 = 
752 2 : 2 =             3640 : 2 =         5200 : 5 = 
 

      3.Розв’яжіть приклади з остачею. 
 
     5670 : 7 =      23876 : 5 =      67521 : 2 =        43299 : 6 = 
 
    

     4.Обчисли способом послідовного ділення усно. 
 
     36 : (9 · 2)               72 : (3 · 8)    

60 : (10 · 2)            400 : (10 · 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 



04.11.2020 р.    8 кл.  Трудове навчання (кухарська 

справа). 
Тема: Бутерброди (накладанці).  Технологія приготування. 

1.Ознайомтесь із теоретичним матеріалом. 

Бутербро д (від нім. Butterbrot — «хліб з маслом»), 

іноді кана пка (фр. canapé, канапе ), накладанець вид холодної закуски. Являє 

собою скибочку хліба або булки, на яку покладені додаткові харчові продукти.                     

Існує величезне різноманіття бутербродів — від класичних з ковбасою або 

сиром до багатошарових з різних сортів м'яса, овочів, зелені та соусів або 

паштетів. Також бутерброд може складатися тільки з хліба і вершкового 

масла. Бутерброди широко розповсюджені, бо вони швидкі в приготуванні, 

зручні в перенесенні та не вимагають 

використання столових приладів. 

     Приготування бутербродів не 

займає багато часу. Їх можна 

приготувати на сніданок, полуденок до 

чаю, кави, молока. Як ви зрозуміли 

основу бутерброду складає хліб.  

Вимоги до якості 

бутербродів. Продукти акуратно 

нарізані, зачищені і викладені на 

скибочці хліба. Вони мають гладеньку 

поверхню, смак і запах властивий 

використаним продуктам. Хліб не 

черствий, товщина скибочки для відкритих бутербродів – 1-1,5 см, закритих – 

0,5. 

2.Послідовність виконання бутербродів (накладанців). 

1. Зробити первинну обробку продуктів. 
2. Нарізати хліб чи батон скибками (завтовшки 1 - 1,5см. - для відкритих і 

закусочних і 0,5см. - для закритих; завширшки 5 - 6см. - для закритих і 

закусочних). 

3. Хліб для канапе підсмажити з обох боків на вершковому маслі. 

4. Намастити маслом або масляною сумішшю. 
5. Покласти зверху пластинки ковбаси, яєць, овочів (товщина нарізаних 

продуктів 2 – З мм.). 

6. Прикрасити бутерброди зеленою цибулею, петрушкою. 
3.Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=1qOYOEGIovQ 

04.11.2020р.   Трудове навчання (швейна 

справа) 8 клас 

Тема. Назви деталей та їх зрізів 

1. Опрацюйте матеріал 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
file:///C:/Users/NORM/Desktop/04.11.%2020.%205,8кл%20Ткаченко%20Л.В.docx


Блузку для повсякденного ношення шиють з бавовняних, лляних або 

шовкових тканин, і вона має деталі – перед і спинку. 

 
Назви деталей: 

1) Перед; 

2) Спинка. 

Назви зрізів деталей: 

1) Лінія плеча; 

2) Лінія горловини; 

3) Лінія виточки; 

4) Лінія ростка; 

5) Лінія грудей; 

6) Лінія талії; 

7) Лінія стегон; 

8) Лінія низу 

9) Лінія пройми; 

10) Лінія боку. 

 

Завдання: 

1. Вивчити та законспектувати 

назви деталей і їх зрізів. 



 


