
Клас: 8. Історія України                                                                                

Дата: 10.11.2020 

Тема уроку: Богдан Хмельницький. Початок національно-

визвольної війни. 

Пригадайте: Хто такий  Петро Конашевич-Сагайдачний? Що ви 

знаєте про участь запорозьких козаків у Хотинській війні? 

Порівняйте: Тактику ведення бою запорозьких козаків із тактикою 

турецького війська. 

 Прочитайте текст: Богдан-Зіновій Хмельницький 

народився у 1595 р. в сім'ї дрібного українського шляхтича Михайла 

Хмельницького, який служив у  корсунсько-чигиринського старости 

осадником, тобто засновником нових поселень. Мати Богдана була 

козацького роду з Переяслава.                Богдан з 

дитинства спостерігав пригнічення і страждання українського народу, 

який не бажав підкорюватися панству. Хлопчик вбирав вільний дух 

козацтва, що впливало на формування характеру майбутнього гетьмана. 
Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=g8eR6VHyheM. 

Опрацюйте матеріал: 19 квітня 1648 р. Богдана Хмельницького обрали гетьманом. 

Кошовий отаман вручив йому військові клейноди Війська Запорозького: яскраво – червону, 

писану золотом корогву, бунчук, позолочену булаву, прикрашену коштовним камінням; нові 

великі мідні котли; три польові легкі гармати. 22 квітня 1648 р. загін Хмельницького, маючи 

лише 12 поганеньких гармат, виступив проти добре озброєного польського війська.  
Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=3KtJwxxFz2E.  

Дайте відповіді на питання:  В якому році народився Б.Хмельницький ? Яке друге ім'я 

мав Богдан? Коли  Хмельницького було обрано гетьманом? 
 
 
 
 
 
 

10.11.20                                   Фізика і хімія в побуті                                             8 клас 

Подумай! 

https://www.youtube.com/watch?v=g8eR6VHyheM
https://www.youtube.com/watch?v=3KtJwxxFz2E


1. Чому молекули газів, що входять до складу повітря, не падають на землю під дією 

сили тяжіння? 

2. Чому молекули газів, що входять до складу атмосфери, рухаючись і всі боки не 

залишають Землю? 

Інтерактивна вправа: Із записаних літер назвати термін, який зустрічається під час 

вивчення тем «Тиск рідин, газів та твердих тіл»: 

1) С, Т, И, К.        

2) А, Л, Ь, С, П, К.     

3) А, Н, Т, Е, М, Р, О, М.    

4) О, Н, С, А, С.   

Тема: Нагнітальний насос. Всмоктувальний насос. Правила роботи із садовим 

обприскувачем. 

Подумай! 

Чи може людина підняти слона без важеля, маючи лише з’єднані між собою циліндри 

та невелику кількість рідини? Звісно, на перший погляд – ні. Але автолюбителі за 

допомогою невеликого гідравлічного пристрою (гідравлічного домкрата) піднімають 

свій автомобіль для зміни колеса або для ремонту, а на заводах працюють гідравлічні 

преси, які штампують деталі машин із металевих заготівок.      

Запам’ятай! 

Як ви знаєте, атмосферний тиск вимірюється барометром. А от для вимірювання тисків, 

більших або менших від атмосферного, використовують манометри (від грецьких слів 

«манос» - рідкий, щільний та «метрео» - вимірюю). Що ж таке манометр? Які види 

манометрів існують?    Манометри бувають: рідинні та металеві. 

     
В техніці використовують металеві деформаційні манометри, які відразу показують 

вимірюваний тиск. Він був сконструйованим в 1848р. французьким вченим 

Е.Бурдоном. 

Основною частиною металевого деформаційного манометра є зігнута в дугу металева 

трубка, один кінець якої запаяний, а інший з’єднується за допомогою крана з 

резервуаром, де вимірюється тиск. Коли тиск у трубці зростає, вона починає 

розгинатися. Важіль та зубчаста передача з’єднують трубку зі стрілкою, яка рухається і 

вказує тиск на шкалі. Якщо тиск зменшується, трубка завдяки своїй пружності 

повертається в попереднє положення, а стрілка – до нульової поділки шкали. Шкала 

проградуйована в паскалях або атмосферах. 



Виконай  експеримент. 

Візьмемо  листок паперу та скрутимо його в трубочку. Потім закрутимо  її  в спіраль.  В 

один із країв трубки починаємо дмухати. Такий  принцип роботи металевий манометр. 

 

А чи ефективні металеві манометри у використанні? (Так).  

Чому? (Тому що вони відразу вказують величину тиску і не потрібно робити 

обчислення. Причому металеві манометри стійкі до механічних ушкоджень і більш 

надійні, ніж рідинні, але менш чутливі від рідинних манометрів). 

Чи знаєте ви які насоси, створила жива природа?  

Наше серце є насосом, бо воно працює впродовж життя людини. Під час скорочення 

серцевого м’яза кров під тиском виштовхується із серця в артерії (спеціальні клапани 

не пускають її назад). Коли ж серцевий м’яз розслабляється, він заповнюється 

венозною кров’ю.   

А яким приладом вимірюють кров’яний тиск? (Тонометром.) 

 
Переглянь відео за посиланням: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-O76K5OuCvs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9BQU4kB53I 

 

 

Домашнє завдання: 

Запропонуйте правила техніки безпеки із садовим обприскувачем. 

 

 

Математика 
8 клас 

 

10.11.2020 р. 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-O76K5OuCvs
https://www.youtube.com/watch?v=q9BQU4kB53I


 
1. Переглянути відео за посиланням: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1qlVMCHg1fc 

 
2. Розв’яжіть приклади без остачі. 

 
                 728 : 4 =                        40362 : 6 = 
                 6285 : 5 =                      1764 : 3 = 

 

3. Розв’яжіть приклади з остачею. 
 
                805 : 4 =                         54386 : 5 = 
                32008 : 3 =                     67432 : 6 = 
 
           4.Розв’яжіть  задачі усно. 
 

♦ Бабуся сплела внукам шарфи і рукавички. Всього вона сплела 

три шарфи і шість рукавичок. Скільки внуків у бабусі?  

 

♦ Коваль підкував троє коней. Скільки підків довелося йому зро-

бити?  

 
10.11.2020          ЛФК 8 кл 

Тема : Стройові вправи. Ходьба проти ходом. Виконання команд:  «на місці, 

бігом руш» Повороти за орієнтирами. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q5dv1eJn14 

 
 
 
 

10.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 8 клас 

Тема. Розмір одягу.  

Визначення розміру одягу за мірками. 

1. Опрацюйте матеріал 

Щоб правильно вибрати розмір одягу, визначте власні параметри за 

допомогою сантиметрової стрічки. Вона повинна щільно прилягати до тіла, не 

провисаючи і не затягуючись біля основи. 

Якщо ваш показник - це середнє між двома величинами, вибирайте більшу. 

https://www.youtube.com/watch?v=1qlVMCHg1fc
https://www.youtube.com/watch?v=3Q5dv1eJn14


Для точних показників, краще, щоб знімав з вас мірки інша людина: 

 обхват грудей вимірюється по найбільш виступаючим точкам грудей. 

Стрічка повинна проходити на рівні пахв; 

 обсяг під грудьми (для жінок) вимірюється в найширшій частині грудної 

клітини; 

 обхват талії вимірюється навколо талії. Знімаючи мірку, що не напружуйте 

живіт тримайте вимірювальну стрічку вільно; 

 обсяг стегон вимірюють по виступаючих частин стегон і сідниць на 15-20 

см нижче рівня талії; 

 обхват шиї вимірюють по підставі шиї; 

 виміряйте свій зріст, вставши до стіни спиною без взуття і зробіть позначку 

у верхівки голови. Виміряйте сантиметром відстань від підлоги до позначки. 

У різних країнах використовують свої стандарти до вимірювання одягу. В 

Україні визначальним параметром є напівобхват грудей. Дивіться таблиці 

співвідношення мірок. 

 
Отже, розмір одягу визначається за міркою півобхват грудей ІІ (ПОг ІІ) = 88 

см : 2=44 (розмір одягу) 

Завдання: 

Визначте свій розмір одягу 

Джерело: 

https://f.ua/ua/articles/kak-opredelit-razmer-odezhdy.html 

8 клас укр. мова 

Тема: Ненаголошені голосні в коренях слів. Чергування голосних у коренях 

слів 

Пригадайте правила:  

Звук [е] у ненаголошеній позиції вимовляється з наближенням до [и]: (сти
е
пи, 

ни
е
сла).   

Ненаголошений  [и] в корені слова вимовляється з помітним наближенням до [е]: 

(де
и
ректор, ле

и
мон). 

   Щоб дізнатися, який ненаголошений голосний  писати у слові, необхідно 

перевірити його наголосом. Для цього треба змінити форму слова або дібрати 

https://f.ua/ua/articles/kak-opredelit-razmer-odezhdy.html
https://f.ua/ua/articles/kak-opredelit-razmer-odezhdy.html
https://f.ua/ua/articles/kak-opredelit-razmer-odezhdy.html
https://f.ua/ua/articles/kak-opredelit-razmer-odezhdy.html


спільнокореневе слово так, щоб сумнівний голосний став наголошеним: великий 

– вéлич, розумний – рóзум, зима – зими. Якщо не можна перевірити написання 

слова за допомогою наголосу, звертаємось до орфографічного словника. 

Виконайте завдання: Вставте пропущені букви е або и, дібравши слова для 

перевірки. 

П..ро, с..рдитий, с..ло, щ..ріший, р..готати, л..дачий, с..рдечний, в..сокий, 

щ..бетати, сат..ричний, тр..петати, в..чірній, прост..лити, зв..селяти, ст..бельце, 

кл..новий, м..дичний, хв..люватися, зуп..няти, поч..нати, з..мовий. 

Пригадайте!  

 

 

 

 

 

Виконайте завдання: Змініть слова так, щоб змінився    голосний звук у корені, 

ночі — ніч      коти — ...        столи — ... 

речі — ...        воли — ...        ножі — ... 

болю — ...       роги — ...        громи — ... 

Побудуйте словосполучення з кожною парою слів. Запишіть за зразком. 

Зразок. 

Темна ніч - темної ночі. 

Виконайте завдання: Погляньте на 

картину художника Юрія Журки 

«Везуть  сіно». 

Напишіть невеликий текст 5 – 6 речень 

на дану тематику, використовуючи 

слова, в яких чергуються голосні в 

коренях слів. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_18._%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

10.11.2020 р.  8 кл.          Трудове навчання (кухарська спава) 

Т                  Тема:  Закриті бутерброди (сандвічі). Технологія приготування.                                            

1. Ознайомтесь з теоретичним матеріалом. 

 Закриті бутерброди (сандвічі). Це дві скибочки хліба 

завширшки 5-6 см, один завдовжки 8 см, другий— 0,5 см 

завтовшки, що можуть мати форму трикутника, ромба, 

квадрата чи прямокутника.                                                             

Закриті бутерброди (сандвічі).  Для закритих бутербродів 

використовують хліб, батон, булочки. Хліб для таких 

бутербродів краще використовувати формовий без скоринок. Його нарізують на 

скибочки завширшки 5-6 см і завтовшки 0,5 см. Поверхню смужки хліба змащують 

тоненьким шаром вершкового масла (можна використати масляну суміш), укладають 

тоненькі скибочки підготовлених продуктів (м'ясних, рибних тощо), накривають 

другою смужкою хліба, змащеною вершковим маслом, злегка притискають і 

нарізують на бутерброди у вигляді трикутників, ромбиків, квадратів.  

Для приготування закритих бутербродів з батонів або 

булочок їх розрізують уздовж навпіл, поверхню розрізу 

змащують маслом і викладають скибочки підготовлених 

продуктів. Можна готувати багатошарові бутерброди, для 

яких використовують пасти з різних продуктів, що дають 

змогу приготувати різні за смаком і зовнішнім виглядом 

закуски. 

     Для приготування паст використовують залишки м'ясних або рибних продуктів, 

консервів, сиру, шинки, ковбаси, оселедця, яєць і зелену 

цибулю. Зазначені продукти пропускають через 

м'ясорубку з паштетною решіткою, додають вершкове 

масло, гірчицю, сіль, перець (за смаком), масу ретельно 

розтирають і збивають. Замість гірчиці можна 

використовувати майонез або тертий хрін. 
   Для жовткової яєчної пасти: жовток – 500, масло 

вершкове – 500. Вихід - 1000. 
   Для сирної пасти: сир – 500, масло вершкове – 500, 

перець червоний мелений. Вихід – 1000. 
   Сандвічі можуть бути дво- і тришаровими, з одним 

продуктом або кількома. В останньому випадку продукти 

добирають так, щоб вони поєднувалися між собою за 

смаком. 
2. Перегляньте  відео за посиланням:  



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

4.Приготуйте бутерброд (закритий).  
 

Робоче місце для приготування бутербродів: а -

 продукти; б - готова страва; в - обробна 

дошка; г - пристосування; ґ – інструменти 

 

 

  

 

 

  

 

 

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

