
Фізична культура.     04.11.20.            9 клас 
      Розділ: Легка атлетика.           

        Тема: Стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши 

ноги»        

       1. Опрацюй поданий матеріал: 

Цей вид легкої атлетики входить до програми «Старти надій». 

         Стрибки в довжину є вправами, які виконують діти у своїй руховій 

діяльності, перестрибуючи через калюжі, канави, купини. Стрибки в довжину 

складаються з ряду рухів, які не повторюються і виконуються з 

максимальною напругою. Успіхів  у стрибках в довжину з розбігу досягають 

учні, які мають добрі  результати в спринтерському бігу  і мають хорошу 

стрибучість. 

            Техніка стрибка складається з чотирьох фаз: розбігу, відштовхування, 

польоту та приземлення. 1. Запропонувати учням виконати стрибок з 

невеличкого розбігу, показати кінограми, малюнки або продемонструвати 

стрибок у правильному виконанні, обов’язково вказати на помилки.  

Довжина розбігу в різних вікових групах різна: 

• 9 – 10 років – 12 – 14 м; 

• 12 – 13 років – 16 – 20м. 

    Довжина розбігу в учнів не постійна. Вона залежить від сили вітру, стану 

доріжки для розгону тощо.  

    Учень робить позначку на доріжці на відстані  бруска і виконує розбіг від 

того місця в районі бруска, куди потрапила відштовхувальна нога. У разі 

потреби змінюється місце початку сили вітру, стану доріжки для розгону 

тощо.  

2. Розглянь малюнок. 

 

 

 

 

3. Виконай вправу:   Стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши 

ноги»                                                                                                       

 

 



04.11.2020 р.  Географія 9 клас.  
Тема уроку:Клімат, фактори його формування. Кліматичні пояси. Вплив 

клімату на господарську  діяльність людини. Сезонні погодні умови. 

Стихійні атмосферні явища: посуха, суховій, хуртовина, ожеледиця, 

туман, град, зливовий дощ. Наслідки стихійних явищ для господарства 

та населення. Прогноз погоди, його значення для господарської 

діяльності і життя людини. 

1.Пригадайте: Що називається погодою?( Погодою  називають стан 

прилеглого до землі повітря в даний час і в певному місці). Кліматом? 

(Режим погоди протягом певного часу називають кліматом) Яка між ними 

різниця? (погода – сьогодні, а клімат за певний час) Яка погода і клімат  у 

вашій місцевості? (М'ЯКА, ПОМІРНА.) 

 

2. Прочитайте текст:  Україна розташована майже повністю в помірному 

кліматичному поясі в області помірно – континентального клімату.( 

Помірний - це і не холодний, і не жаркий. Континентальний -  сформований  

здебільшого на території континенту). Лише Південний берег Криму 

знаходиться у субтропічному поясі. Кліматичні умови для життя і діяльності 

людини сприятливі. Клімат України перебуває під дією таких кліматичних 

чинників, як сонячна радіація, рух повітряних мас, підстилаючи поверхня. 

Сонячна радіація, або променева енергія Сонця, крізь космічний простір 

досягає Землі. Але південна та північна частини України отримують різні 

кількості сонячного тепла і світла, тому що розташовані на різних широтах. 

На клімат України впливають повітряні маси. Визначальними є теплі й вологі 

повітряні маси з Атлантичного океану, що надходять із західними вітрами. 

Вони приносять  похмуру погоду з опадами, влітку – прохолоду, взимку – 

відлигу. Значно впливає на клімат рельєф. Рівнинна  поверхня сприяє 

вільному переміщенню повітряних мас. Гори України дістають більше 

опадів, ніж низинна територія. 

 

3.Запам'ятайте: Температура повітря – найважливіший показник клімату – 

змінюється відповідно до зміни сонячної радіації. Найвищі середні річні 

температури притаманні півдню (+12…+13 С), найнижчі півночі  -( +6…7 С). 

На території України чітко простежуються пори року – весна, літо, осінь, 

зима. 

 

4. Проаналізуйте кліматичну карту України. 

Загальна характеристика клімату України.mp4
 

 

Оскільки погода впливає на самопочуття і діяльність людей, відомості про 

стан погоди та її зміни важливі для сільського господарства, транспорту, 

будівництва та медицини, можна запобігти негативним наслідкам, 



заздалегідь підготуватися до них, скласти прогноз. До несприятливих 

природних явищ належать посуха, суховії, снігові бурі, тумани, зливові дощі, 

град, паводок. 

 

5.Перегляньте: 

 

 

 
6. Зробіть висновки т а дайте відповіді на питання: Які чинники 

зумовлюють клімат України? 

Які повітряні маси є визначальними у формуванні клімату України? 

 

 

 

Математика 

9 клас 

04.11.2020 р. 
 

Тема: Прямокутний паралелепіпед. Основи, грані , ребра, вершини. 

Їх властивості. 

 
1.Опрацюйте теорію за зразком. 

 

                                         Повторити  правило! 



 

1.Прямокутний паралелепіпед – це геометричне тіло. 

 

      2.Накреслити прямокутний паралелепіпед. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04.11.2020 р. Історія 9 клас. Тема уроку: Українська Центральна Рада. 

Михайло Грушевський. 1 Універсал. 3 Універсал. Проголошення 

Української Народної Республіки. 

1.Пригадайте: Які події знаменували собою крах самодержавства в Росії?  

Назвіть і охарактеризуйте основні національні партії, які діяли на території 

України в 1917 р.?   

2. Порівняйте: Ставлення УСДРП до питання самовизначення України зі 

ставленням до цього питання російських більшовиків. 

3. Прочитайте текст: З перших днів національно – демократичної 

революції відбувалося згуртування національних сил, і це привело до 

виникнення загальноукраїнського громадсько – політичного центру, 

покликаного очолити масовий народний рух, - Української Центральної 

Ради. З ініціативою її утворення виступили українські самостійники  і 

тупівці. ( У Києві самостійників на той час очолював М.Міхновський – 

палкий прихильник ідеї незалежності України. Ще 1900 р. він виступив з 

промовою «Самостійна Україна», яка була опублікована і стала визначним 

документом українського визвольного руху. М.Міхновський заснував 

Українську народну партію /УНП/.). 3 березня 1917 р. самостійники 

оголосили про організацію УЦР (Української Центральної Ради), що мала 

перетворитися на орган тимчасового уряду України. Паралельно із 

самостійниками власний національний центр започаткувало Товариство 

українських поступовців (ТУП). На співпрацю з поступовцями погодилися і 

українські соціалісти. До УЦР ввійшли представники всіх українських 

національних партій. Очолив УЦР  видатний український історик, активний 

діяч національного руху М.Грушевський. 

   Початок літа 1917 року  ознаменувалися поглибленням української 

революції.  15 червня  УЦР проголосила Генеральний Секретаріат УЦР і 

текст Першого універсалу УЦР « До українського народу на Україні й поза 

Україною сущого».   

4.Опрацюйте поданий матеріал. Чому визначалося негативне ставлення 

більшовиків до Першого Універсалу УЦР? 

5.Перегляньте відеоматеріали. 

https://www.youtube.com/watch?v=31A28FhfV2g 

https://www.youtube.com/watch?v=31A28FhfV2g


 

 

  

 

  

Загальна інформація: 

Юрисдикція: УНР 

Тип: Однопалатний 

Дата заснування: 4 березня 1917 

Дата ліквідації: 29 квітня 1918 

Депутатів: 822 (липень 1917) 

Голова Ради: Михайло 

Грушевський 

 

 
 

6.Зробіть висновки: 

                     Будівля Педагогічного музею (2010) 

Для ведення поточної праці УЦР обрала виконавчий орган — Комітет 

Української Центральної Ради, який згодом перейменовано на Малу 

Раду. Вона складалася з членів президії й секретарів УЦР та з двох 

представників від політичних фракцій.  

7. Пояснити значення слів: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Small_emblem_of_the_Ukrainian_People's_Republic_(1918).svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pedagogical_Museum_in_Kyiv.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg


 

«Однині самі будемо творити наше життя». Розбудова 

України «не одділяючись від усієї Росії».Найвищим 

державним органом в Україні проголошувалась УЦР. 

Заклик до переобрання місцевої адміністрації, заміна її на 

представників, прихильних до української справи. 

Запрошення до спільної праці національних меншин. 

Скликання Всеукраїнських установчих зборів. Тільки 

Всеукраїнські установчі збори мають право приймати 

закони України. Запровадження особливого податку на 

власну справу. Визнання необхідності розробки закону про 

розподіл поміщицьких земель. 

 

 

 

04.11.2020р.  Трудове навчання (швейна справа)   9кл. 

Тема:   Обробка верхнього зрізу спідниці.  

 Верхній зріз спідниці в залежності від моделі може бути оброблений 

пришивним поясом, обшивкою, суцільновикроєним поясом, корсажною 

стрічкою або швом упідгин. Перед обробкою верхнього зрізу перевіряють 

якість обробки спідниці, форму лінії талії і вимірюють довжину верхнього 

зрізу спідниці. Ширина поясу в залежності від моделі може бути різною. 

Пояс може бути суцільновикроєним з підпоясом або відрізним, зі швом по 

лінії згину. По довжині він може складатись із двох частин: зі швом на рівні 

бічного шва або під шльовками. Кінці поясу зазвичай заходять один на 

другий на 30-40 мм і застібаються на прорізну обметану петлю та ґудзик або 

на гачок і петлю. 

  Способи обробки верхнього зрізу спідниці пришивним поясом 

 

 



Інструкційно-технологічна картка обробки верхнього 

зрізу спідниці пришивним поясом  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Обробка верхнього зрізу спідниці обшивкою 

Якщо спідниця без поясу, то верхній зріз обробляють обшивкою. Окремо 

підкроюють обшивку верхнього зрізу переднього і заднього полотнища 

спідниці шириною 40-45 мм. Деталі обшивок дублюють клейовою 

http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page28.html
http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page28.html


прокладкою, бічні зрізи зшивають, припуски бічних швів розпрасовують, 

внутрішній зріз обшивки верхнього зрізу спідниці обметують з лицьової 

сторони деталі. 

Інструкційно-технологічна картка обробки верхнього зрізу спідниці обшивкою   

 

        1 – Обметування внутрішнього зрізу обшивки верхнього зрізу спідниці з 

лицьової сторони деталі. 

        2 – Обшивання верхнього зрізу спідниці обшивкою швом шириною 5-7 

мм. 

        3 – Настрочування обшивки на припуск шва обшивання на відстані 1-2 

мм від шва. 
    

Завдання:  Опрацювати матеріал. 

 

Трудове навчання 9 клас 

Тема: Практична робота . Обрізка троянд. 

Відгадайте загадку: Що за квіточка пахуча. 

 Дуже гарна та колюча. 

 Рвати себе не дозволяє. 

 Колючками всіх лякає. 

Пригадайте: Які квітково-декоративні культури відносяться до 

багаторічних? 

До квітково-декоративних культур відносяться: троянди, іриси, жоржини, 

гладіолуси. 

Які з них  ростуть у вашому квітнику? 

Відомості про обрізку троянд. 

http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page29.html


Троянди протягом сезону цвітуть кілька раз, тому їх обрізають весною, літом 

і восени. 

Осіння обрізка троянд потрібна для успішної зимівлі. Перш за все вона 

допомагає рослині підготуватися до холодів і спокійно «заснути» до весни. 

Для обрізки слід вибрати сухий, сонячний, безвітряний день. 

Підготовка до обрізки 

- Видаляємо  з-під троянди бур’яни. опале листя. так як там можуть 

знаходитися комахи-шкідники, їх личинки. 

- Секатор повинен бути дуже гострим,щоб отримати рівний,чистий зріз. 

- Проводити обрізку троянди слід в дуже щільних рукавичках. 

 

 подивитись відео - https://www.youtube.com/watch?v=7tg09NDmrDs 

 

Завдання: допомогти батькам обрізати кущі троянд, які ростуть у вашому 

квітнику. 

 

 


