
09.11.2020р.  Трудове навчання (швейна справа) 9кл. 
Тема: Види швів народного вишивання. 

Вишивання — захоплююче заняття, під час якого розвивається 

естетичний смак, виховуються працелюбність, творче ставлення до праці, 

старанність, охайність, формуються навички та вміння, які знадобляться 

школярам у їхньому майбутньому трудовому житті. 

Види швів 

Українська народна вишивка вирізняється великим багатством технік 

виконання. Щодо способу нанесення вишивальними нитками стібків 

розрізняють двосторонню й односторонню вишивки. До двосторонніх 

належать техніки «перебору», «поза голкою», «стеблевий шов», «соснівка», 

«штапівка», «двостороння гладь», варіанти технік «виколювання», 

«вирізування», «мережання» та ін.  

У давні часи люди зображували на скелях знаки сонця, вважаючи його 

головним джерелом життя. Зображення знаків-символів води та землі давало 

надію на родючість. Знаки вогню були знаками небезпеки, від якої необхідно 

було захищатися. Використовуючи знаки-символи у вишивках на одязі та 

рушниках, люди вважали, що можуть вплинути на навколишній світ та своє 

життя. Сукупність точок та ліній, які 

створюють окремі символи, порядок 

їх розташування, найчастіше набували 

оберегового, захисного значення. 

Види знаків-символів в українській 

вишивці 

Сьогодні дослідники нараховують десятки символів. Перші з них мали 

геометричну форму. Найпоширеніші серед них такі: 

 - символи Сонця. У християнстві прямий хрест — це святий знак, 

яким церква все починає, благословляє і освячує: 

- пряма горизонтальна лінія, смуга означає землю. Горизонталь 

поділяє простір навпіл; 

 - горизонтальна хвиляста лінія — вода; 

- вертикальні хвилясті лінії, які зображують дощ; 

 - трикутники символізують гори; 

 - ромб та квадрат зображують Землю, вважаються знаками 

благополуччя, матеріального достатку; 

 - ромб перехрещений — символ родючості, плодючості; засіяне поле; 



 - косий хрест — уособлення жіночого начала; 

 - подвійний хрест, або восьмипроменева зірка — символ об’єднання 

двох начал: чоловічого та жіночого; 

 - ладинець — походить від символу сонця та подвійного хреста і 

символізує любов, гармонію і щастя в сім’ї; 

 - зоря —символізує кругообіг у світі, зміну пір року; 

 - рижик — символ працелюбності. 

 

Барвінок — символ радісної життєвої 

сили, вічності буття, провісник весни.  

 

Калина- символізує жіночу красу, береже 

неперервність життя і роду українців. 

Лілея є символом 

повнокровного земного 

життя, його чистоти та 

досконалості. 

 

 

Дерево життя або Світове дерево, 

композиція якого складається з 

трьох частин: коріння, стовбуру та 

крони. 

 

Знак -вигляд людини з піднятими догори 

руками і символізує богиню Землі, Матір 

усього живого. 

 

Завдання:  опрацювати матеріал та переглянути презентацію за посиланням: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-simvolika-ornamentu-y-koloru-v-

narodniy-tvorchosti-ukrainskiy-rushnik-410850.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-simvolika-ornamentu-y-koloru-v-narodniy-tvorchosti-ukrainskiy-rushnik-410850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-simvolika-ornamentu-y-koloru-v-narodniy-tvorchosti-ukrainskiy-rushnik-410850.html


09.11 9клас  

УПЧ «Тарас Шевченко у художньому слові». 

Творча робота (скласти прислів’я) 

 - Шевченко Тарас наче….                                                              зорі. 

- Шевченкові зорі сяють,мов….                                                    сонце для вас. 

- Шевченків «Кобзар» то для народу….                                       не забудем. 

- Ми Шевченка славить будем і ніколи….                                   великий дар. 

 - Шевченко дужий був не силою,а….                                          увесь світ. 

- Тарасів «Заповіт» облетів….                                                       словом мудрим. 

      Багато письменників зверталися до біографії Шевченка, але 

найвідомішим твором про дитинство Кобзаря є повість С.Васильченка  

«Широкий шлях». «В бур’янах» - це лише перша частина. В ній 

розповідається про дитинство Тараса. Відомі факти й документальні дані 

письменник доповнює щирим громадським почуттям, образним змістом, 

духом історії. В основі твору – концепція духовного зростання людини, 

зіткнення обдарованої юної особистості з ворожим соціальним середовищем. 

Перемагає в цьому протистоянні внутрішня сила простого сина кріпака. 

Прочитайте 1 частину твору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз змісту . Бесіда : 

1. Хто був свідком народження Тараса ? (сестра Катерина) 

2. Як ви розумієте слова «народилась нова панові кріпацька душа» ? 

3. Як ви ставитесь до того факту, що в день народження сина батька 

женуть на панщину ? 

4. Як ця сцена характеризує тодішній устрій життя селян ? 

5. Чому баба-повитуха не захотіла загадати долю народженому ? 

6. Що вона побачила, заглянувши знадвору у вікно ? 

 

 

 

Цікаве продовження твору?  Послухайте  скорочений аудіозапис  цього твору 

за посиланням: https://youtu.be/cgLexciL0sc.  

Приємного перегляду! 

МАТЕМАТИКА 

 

9 клас 

 

09.11.2020 р. 

 

Тема: Множення іменованих чисел на одноцифрове число. 

 

1. Переглянути відео. 
 

                  https://www.youtube.com/watch?v=0y85AaII_Fw          

https://youtu.be/cgLexciL0sc
https://www.youtube.com/watch?v=0y85AaII_Fw%20%20%20%20%20%20%20%20%20


          

2. Розв’яжіть приклади . 

 

               1км 500м х 5 =                     5грн 45к х 7 = 

                5ц 4 кг х 4 =                        1 ц 47 кг х 2 = 

                3км 4 м х 6 =                       5 кг 347 г х 2 = 

            3.Розв’яжіть  задачу. 

 

 На овочевій базі було 156 т 7 ц моркви, а картоплі – у 7 разів більше.                              

Скільки всього моркви і картоплі було на овочевій базі ? 

 

          4.Розв’яжіть приклади усно.  
 

Є два бідони — на 2 л та 7 л. Як за  допомогою    цих    бідонів 

набрати з криниці 3 л води? 
 

 

                                                              

 

 

                        

 
 

 


