
05.11.20                           Фізика і хімія в побуті                          

9 клас 
Пригадайте! 

1. Що називається джерелом електричного струму? 

2. Які джерела електричного струму ви знаєте? 

3. Що ми називаємо електричним струмом? 

4. Чим відрізняється акумулятор від гальванічного елемента? 

6. Наведіть приклади застосування різноманітних джерел електричного струму. 

Тема: Електричне коло та його складники. Напрям електричного 

струму. Складання схеми електричного кола. 

Опрацюйте теоретичний матеріал. 

Електричне коло — сукупність сполучених між собою провідниками 

джерел струму, споживачів електричної енергії і керуючих пристроїв через 

які може проходити електричний струм. 

Будь-яке електричне коло складається з двох ділянок: внутрішньої та 

зовнішньої. У внутрішній ділянці (у джерелі струму) під час роботи з поділу 

заряджених частинок відбувається перетворення механічної, внутрішньої чи 

якої-небудь іншої енергії на електричну. 

Електричне поле виконує роботу з переміщення електричних зарядів у 

зовнішній ділянці кола, до якої належать приймач електричної енергії, 

з’єднувальні проводи та ключ. У цій ділянці кола енергія електричного поля 

перетворюється на інші види енергії. 

Під час замикання кола електричне поле джерела струму поширюється 

вздовж зовнішньої частини кола зі швидкістю, близькою до швидкості світла 

(300 000 км/с), вільні заряджені частинки практично одночасно починають 

рухатися спрямовано — у колі з'являється струм. 

За напрямок струму умовно прийняли той напрямок, у якому могли б 

рухатися в провіднику позитивно заряджені частинки, тобто напрямок від 

позитивного полюса джерела струму до негативного. Необхідно враховувати, 

що це зовсім не означає, що в  колі рухаються позитивно заряджені частинки. 

Так, у металах носіями струму є негативні електрони. А це означає, що після 

замикання кола електрони під дією електричного поля будуть рухатися від 

негативного полюса джерела струму до позитивного, тобто напрямок руху 

електронів протилежний прийнятому напрямку електричного струму. 

Перегляньте відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=AWpoK9h0aII 

Ознайомтеся та запам’ятайте! 

Схемою електричного кола називають креслення, на якому зображають 

різні способи з'єднання елементів електричного кола. 

Прилади і з'єднання на схемах зображують за допомогою умовних 

позначень. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWpoK9h0aII


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Накресліть схему з'єднання батарейки, двох лампочок і ключа в коло, у якому 

вмикання та вимикання лампочок здійснюється одним ключем. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

05.11.2020 р. Історія 9клас. 
 

Тема уроку:  Утворення радянської УНР. Вторгнення  більшовицьких 

військ  на територію України. Проголошення незалежності УНР. 

Пригадайте:  У чому вбачається прогресивність діяльності  УЦР, а в чому 

– її прорахунки? 

Порівняйте:  Яким було ставлення більшовиків  до УЦР на різних етапах 

революції? Наскільки широкою була соціальна база більшовизму в Україні? 

Прочитайте текст: Формування  більшовицького режиму в Україні 

відбувалося  за умов розширення втручання Радянської Росії у внутрішні 

справи УНР. Одним із приводів до цього був антибільшовицький виступ 

отамана Каледіна на Дону, в результаті якого східна частина Донбасу, що 

входила до складу Області Війська Донського, перетворилася на арену боїв, 



Через Україну на Дон направлялися з фронту козачі ешелони, що 

посилювали каледінців.  Раднарком Радянської Росії неодноразово звертався 

до Генерального Секретаріату із закликом закрити залізниці для каледінців. 

Ці вимоги були нереальними: інших залізниць на Дон не було і закрити їх 

означало вступити в збройну боротьбу з добре озброєними козаками, які 

після довгих років війни прагнули повернутися додому. Рада звинувачувала 

ся і в тому, що заважає переправленню на Донбас і Дон червоногвардійських 

частин. Генеральний Секретаріат пояснював це з позиції права на 

самовизначення кожної національності чи області, неправомірності 

нав'язувати будь – кому своє розуміння політичного управління.  Ця 

дипломатична перепалка була прикриттям для зосередження російських 

червоних військ у Харкові й підготовки їх до наступу в центральні райони 

України. В другій половині грудня 1917 р. до Харкова майже щодня 

прибували ешелони з військами і озброєнням. Частина цих військ справді 

направлялися на Донбас і Дон, а більшість одержала наказ наступати на 

підконтрольні  Центральній  Раді  територій. 6 січня 1918 р. червоні війська з 

Харкова та Лозової розгорнули наступ на Полтаву-Київ.  Напередодні  

вирішальних боїв за Київ 9 січня 1918 р. УЦР проголосила остаточний 

розрив з імперським центром. Однак це не врятувало УНР. Сили були надто 

нерівні. Більшовицькі війська  під Києвом мали 20 – кратну перевагу в живій 

силі й 40 – кратну – в озброєнні. 

Порівняйте: Дії Раднаркому Росії та ЦРУ, співвідношення збройних сил 

Раднаркому і Ради. Які наслідки  це мало для подальшого розвитку подій? 

Перегляньте: https://www.youtube.com/watch?v=KDEVHaTUXrY   

Зробіть висновки та виконайте 

завдання: Чому протягом тривалого 

часу події під Крутами 

замовчувалися в офіційній 

історичній науці? 

 

Покажіть на карті відновлення 

державності України приблизне 

місце розташування залізничної 

станції Крути. 

Перегляньте відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQkEpnOk39o 
 

 

Природознавство 9 клас 
Тема: Попередження серцево-судинних захворювань 

Пригадайте: 

1. Як виникає пульс? В яких місцях можна прощупати пульс? 
Під час кожного скорочення лівого шлуночка серця кров із силою вдаряється 

в пружні стінки аорти й розтягує їх. Хвиля коливань від цього поштовху 

швидко поширюється по сінках артерій. 

Пульс можна прощупати на скроні, на шиї, біля основи кисті руки з боку 

великого пальця. 

https://www.youtube.com/watch?v=KDEVHaTUXrY
https://www.youtube.com/watch?v=gQkEpnOk39o


2. Відомості про серцево-судинні хвороби? 
Дослідженнями лікарів багатьох країн світу доведено, що є п`ять основних 

причин (так званих факторів ризику): 

1) гіподинамія — знижена рухова активність; 

2) шкідливі звички — паління, алкоголь, наркотики; 

3) емоційні стреси; 

4) надмірне або недостатнє харчування; 

5) забруднене довкілля. 

3. Як запобігти розвитку серцево-судинних захворювань? 
Першим і найефективнішим засобом є фізична праця і спорт.  

Давно відомо, що більшість ліків може бути замінено фізичними 

навантаженнями (біг, плавання, велоспорт, спортивні ігри), які зміцнюють 

серце. 

Під час фізичних навантажень через серце проходить більше крові і 

поліпшується постачання йому кисню та поживних речовин. Це сприяє 

зміцненню та розвитку серцевого м`яза. А зі зменшенням фізичних 

навантажень серцевий м`яз слабне.  

Фізичні вправи й спортивні ігри тренують серцевий м`яз. Тренувати серце 

треба щодня, поступово збільшуючи навантаження, в межах можливості 

кожної дитини. Щоб знати, які вправи робити, треба порадитись з лікарем. 

Люди, які регулярно виконують фізичні вправи, менше хворіють та 

успішніше працюють. 

Завдання: Вивчити засоби зміцнення серця. 

 

Математика 
9 клас 

06.11.2020 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. 

 



 
05.11.2020р.     Інформатика  9кл. 

Тема: Стандартні програми.Керування вікнами програм. 
 
      Слово «програма» чуємо доволі часто. По телебаченню говорять про 
програму телепередач, тренування спортсмени здійснюють за певною 
програмою, вчені розповідають про програму досліджень. Що ж таке 
програма? У широкому розумінні, програма - це план діяльності. 

Комп'ютерна програма - це теж план діяльності, тільки він складений для 
комп'ютера. Комп'ютерна програма - це заздалегідь  розроблений набір  
команд  для  здійснення  інформаційних процесів у комп'ютері. Є 
комп'ютерні програми для передавання даних,  для записування даних на 
носії, для опрацювання текстових, графічних, числових, звукових чи 
відеоданих тощо. Без програм робота комп'ютера неможлива. 

Запустити програму для виконання можна кількома способами. Основним 
є запуск з використанням команд Головного меню. Це меню містить 
команди запуску переважної більшості програм комп'ютера. 

На Робочому столі можуть розміщуватися значки програм. Наприклад, 
значок програми Калькулятор на Робочому столі буде мати вигляд, 
наведений на рисунку Для запуску програми з використанням значка на 
Робочому столі потрібно: 

1. Навести вказівник на значок програми. 
2. Двічі клацнути ліву кнопку миші. 
Також для запуску програми можна використати контекстне меню, 

наприклад значка програми на Робочому столі. Для цього потрібно: 
      

1.Навести вказівник на значок програми. 

         2.Відкрити контекстне меню значка. 

        3.Вибрати команду Відкрити  
Після запуску програми на виконання на Панелі завдань з'явиться її 

кнопка. 
ВІКНО  ПРОГРАМИ,   ОСНОВНІ  ОБ'ЄКТИ   ВІКНА 

Після запуску програми на виконання відкривається її вікно. На рисунку 
зображено вікно програми Блокнот. Тоді замість слів «запустити програму 
на виконання» говорять «відкрити вікно програми». Основними об'єктами 
вікна програми є Рядок заголовка у якому відображається ім'я вікна 
програми, а також кнопки керування вікном; 

►Згорнути   

►Розгорнути або Відновити  

►Закрити   
Способом завершення роботи більшості програм є використання меню 
програми з виконанням такої послідовності дій: Файл => Вихід (Закрити). 

 



У деяких випадках для закриття вікна достатньо натиснути клавішу Esc 

(англ. escape - втеча, вихід). 

 

Фізична культура.     05.11.20.            9 клас 

      Розділ: Легка атлетика.            

       Тема: Стрибки в  довжину з місця, за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=H18nzVu4xJY 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H18nzVu4xJY

