
12.11.20.          Музичне мистецтво      8 клас 

Тема: Музика 19 го-20го століття. 

1) Робота над піснею «Розпрягайте, хлопці, коней»  

Розпрягайте, хлопці, коней 

Та лягайте спочивать, 

А я піду в сад зелений, 

В сад криниченьку копать. 

 

Копав, копав криниченьку 

У вишневому саду... 

Чи не вийде дівчинонька 

Рано-вранці по воду? 

 

Вийшла, вийшла дівчинонька 

В сад вишневий воду брать, 

А за нею козаченько 

Веде коня напувать. 

 

Просив, просив відеречка, 

Вона йому не дала, 

Дарив, дарив з руки перстень,* 

Вона його не взяла. 

 

"Знаю, знаю, дівчинонько, 

Чим я тебе розгнівив: 

Що я вчора ізвечора 

Із другою говорив. 

 

Вона ростом невеличка, 

Ще й літами молода, 

Руса коса до пояса, 

В косі стрічка голуба". 

2) Слухання музики: П. Майборода «Пісня про вчительку». За 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=be4pw-44VcE 

 

Фізична культура.       12.11.20.        8 клас       

 Розділ: Гімнастика         

 Тема: Вправи для розвитку координаційних здібностей.  

 1) Рівновага на одній нозі, зігнувши другу вперед з різним положенням 

рук. Бокова рівновага.  

Подивіться відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=SSE3grKUVNo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=be4pw-44VcE
https://www.youtube.com/watch?v=SSE3grKUVNo


12.11.2020     8 клас укр. література 

Тема: І. Франко. Уривки повісті «Захар Беркут». Сюжет і композиція 

твору 

 

Подивіться фільм за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=Zq2sWJKTAhc 

 

Опрацюйте нижче поданий матеріал 

Жанр твору: історична повість.  

Тема: розповідь про те, як волелюбний народ Руської землі боронив свою 

батьківщину від монгольської навали. 

 Ідея: возвеличення патріотизму, мужності, рішучості, винахідливості, 

уміння долати перешкоди, боротися з труднощами; засудження підступності, 

зради, жадібності, жаги до збагачення за рахунок інших.  

Головна думка: сила народу — в його єдності.  

Герої «Захар Беркут»:  

Захар Беркут — знахар, ватажок тухольської громади, добрий, 

волелюбний, чесний, досвідчений, шанує традиції і богів, служить інтересам 

народу, закликає до єдності та згуртованості в боротьбі з ворогом, патріот. 

Усе життя віддав служінню громаді. Замолоду три роки вчився лікарської 

справи в монаха Акинтія та подорожував Руссю. Максим Беркут — 

молодший син Захара, перейняв ідеали батька, закоханий у боярську дочку 

Мирославу. Тугар Вовк — боярин, якому князь подарував землі 

Тухольщини. Вважає себе вищим за громаду і хоче нав’язати нові порядки. 

Відмовляється віддавати Мирославу заміж за Максима, бо переконаний, що 

простий смерд не гідний боярської дочки. Видав монголам плани руської 

дружини напередодні битви на Калці. та знову стає зрадником, приводячи 

монголів до Тухлі. Мирослава — дочка Тугара Вовка. Не поділяє батькових 

упереджень і відповідає Максимові взаємністю. Невдало відмовляє батька від 

зради, і сама переходить на бік тухольців. Бурунда — монгольський 

воєначальник, що вирізняється силою та жорстокістю. Веде десятитисячне 

військо на тухольський перевал. 

 Композиція: повість «Захар Беркут» має цікавий основний сюжет, у 

якому поєднуються дві сюжетні лінії: історична (напад монголо-татар) і 

особиста (кохання Максима й Мирослави). Сюжет доповнюють доволі вагомі 

позасюжетні елементи. Наприклад, у творі є приховане повторення епізоду 

повісті — йдеться про загибель війська загарбників у долині. 
 (Джерело: https://ukrclassic.com.ua/katalog/f/franko-ivan/3573-analiz-zakhar-berkut-

franko Бібліотека української літератури © ukrclassic.com.ua) 

Сюжет «Захар Беркут» 

Події відбуваються 1241 року. Боярин Тугар Вовк прибуває з дочкою 

Мирославою у Тухольщину в Карпатах, де князь подарував йому землі. 

Максим, син місцевого старійшини Захара Беркута, та боярська дочка 

закохалися, — та Тугар Вовк категорично проти їхніх стосунків. 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/f/franko-ivan/3573-analiz-zakhar-berkut-franko
https://ukrclassic.com.ua/katalog/f/franko-ivan/3573-analiz-zakhar-berkut-franko


Боярин, намагаючись узурпувати владу, вступає у 

конфлікт з общиною тухольців, які звикли жити 

незалежно. Протистояння загострюється, коли Тугар 

Вовк під час ради вбиває Митька Вояку, котрий мав 

свідчити проти нього, — і громада проганяє вбивцю. 

Залишивши загін воїнів 

охороняти свій дім, боярин 

з Мирославою їде до 

монголів, на сторону яких 

переметнувся ще під 

час битви на Калці. 

Згодом Тугар Вовк супроводжує 

десятитисячне монгольське військо під 

командуванням Бурунди-бегадира, яке вирушило 

на тухольський перевал. У  зіткненні з 

передовими монгольськими загонами Максим 

Беркут попадає в полон. До тухольської общини 

прибуває підмога із сусідніх громад, а також 

Мирослава, яка переказує план Максима по 

перемозі та знищенню монголів.Тухольці 

пускають загарбників у долину села, і перекривають вихід. Монголи 

безуспішно пробують прорватися. А невдовзі за порадою Захара Беркута 

перекрито потік, — і долина села, в якій знаходяться монголи, починає 

затоплюватись. Бурунда пропонує 

обміняти життя Максима на 

свободу, але йому відмовляють. 

Тоді він замахується, щоб вбити 

полоненого, але Тугар Вовк 

відрубує йому руку, рятуючи 

Максима. 

Тугар Вовк, Бурунда та 

десятитисячне військо монголів 

мертве, а Максиму вдається 

врятуватись. Відчуваючи, що 

помирає, Захар Беркут виголошує 

пророчі слова: громадську 

єдність, завдяки якій було здобуто перемогу, буде втрачено, — лихі часи 

настануть для народу, але з часом відродиться вона, і настануть щасливі часи 

її відродження. 

У кінці твору автор риторично запитує, чи не настала та щаслива доба, про 

яку, помираючи, говорив старий Захар Беркут. 

Письменникові вдалося створити дуже реальний світ, використавши 

захопливий сюжет у поєднанні з неперевершеними описами природи. Автор 

зумів показати внутрішній світ героїв, пояснити й умотивувати їхні вчинки за 

допомогою діалогів, монологів. І. Франко продемонстрував свою неабияку 



освіченість в історії й історичних деталях та подробицях, адже чітко 

змалював особливості життя Карпатської Русі в XIII столітті.  

Проблематика твору  «Захар Беркут»: патріотизм, захист рідної землі; 

моральний вибір; єдність, згуртованість народу, що є запорукою перемоги; 

гармонія людини і природи; кохання, вірність, самопожертва; стосунки 

батьків і дітей. 

 

8 клас укр. мова 

Тема: Словотворча роль префіксів. Правопис префіксів 

Пригадайте: Пре фікс— частина слова, що стоїть перед коренем слова і 

служить для утворення слів. Префікс змінює лексичне або граматичне 

значення слова, наприклад: ріст — наріст, співати — заспівати.  

Префікси з-/ с- 

Тут все дуже просто – використання того чи іншого префікса залежить від 

звука, з якого починається корінь – який іде відразу після префікса. 

С- уживається перед глухими приголосними: К, П, Т, Ф, Х, а  З- -

перед дзвінкими: схопити, справити, згорнутися. 

Як же запам’ятати всі глухі приголосні? Дуже просто, адже всі вони 

містяться в словосполученні «Кафе «Птах». 

У тих випадках, коли корінь слова починається з приголосної, префікс з-

 може змінюватися на зі- для милозвучності: зіграти, зіскочити. 

Префікси пре-/при-/прі 
Для правильного написання цих префіксів вам не потрібно розбиратися в 

морфології, проте важливо знати значення слова. 

Пре- вживається в більшості в прикметниках та прислівниках, коли можемо 

замість префікса пре – додати слово ДУЖЕ (прегарний, пречудовий). 

При- в своїй більшості вживається в дієсловах у таких випадках: 

1. Якщо ця дія означає наближення до чогось: прийти, приставити, 

прикотити; 

2. Коли це вираження приєднання до чого-небудь: приклеїти, пришити, 

прибити. 

Прі- можна вживати лише в наступних словах: прізвище, прірва, прізвисько. 

Префікси роз-/ без- 

На  відміну від префіксів с-/з- ці префікси ніколи не міняють своєї 

форми навіть якщо знаходяться перед глухим приголосним: розписка, 

безвідмовний. 

 

Виконайте завдання: 

1. Спишіть речення. Знайдіть слова з префіксами, випишіть їх. 

Позначте префікси. 

Щедра осінь у комори нагортає зерна гори.  Осіннє раннє сонце піднялось 

над садком. Осінь без пензлика, без олівців розфарбувала дерева і кущі. 

Пишу листи на акварелях осені і з вітром відпускаю у політ. Запахла осінь 

в’ялим тютюном, та яблуками, та тонким туманом, — і свіжі айстри над 

піском рум’яним зорюють за одчиненим вікном. Облітають квіти, обриває 



вітер пелюстки печальні й розкида 

кругом. Скрізь якась покора в тишині 

розлита, і берізка гола мерзне за 

вікном. 

 

 

2. Складіть невеликий текст (4 -5 

речень) про осінь, використовуючи 

слова з префіксами.  Скористайтесь 

ілюстрацією.  
   

 

 

 

 

12.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 8 клас 

Тема. Моделювання одягу. Стилі в одязі.  

1. Ознайомтеся з  матеріалом 

Мода - це тимчасова перевага тих чи інших уподобань, певних смаків.  

Процес створення нової моделі одягу, його зовнішнього вигляду 

називається моделюванням. Термін «моделювання» походить від слова 

«модель» — зразок виробу, нового за формами, обробкою, матеріалами та 

іншими якостями. 

Художнім моделюванням займаються художники-модельєри. Вони 

придумують нові моделі одягу. 

Художня досконалість виробу, його зовнішній вигляд характеризується 

загальною формою, вдалим поєднанням форм окремих деталей, фактурою й 

кольором матеріалу, видом оздоблення та іншими ознаками. 

Технічним моделюванням займаються модельєри-конструктори, які 

виконують задум художника-модельєра. Вони виконують креслення і 

виготовляють викрійки за ескізом нової моделі. 

Моделювання - творчий процес створення нових моделей одягу. 

Найважливішим завданням художнього й технічного моделювання є 

створення естетично досконалої моделі виробу. 

Процес створення нових моделей одягу називається моделюванням. Під 

технічним моделюванням розуміється процес розробки креслень і зразка 

виробу по базовій готовій моделі або її графічному зображенню з 

використанням силуетної основи виробу. 

Близьким до поняття «мода» є поняття «стиль».  

Стиль — це сукупність ознак, стійких елементів форми, виразних 

засобів у деталях одягу, які характеризують історичний період або 

індивідуальну манеру вдягатися. 



Класичний (консервативний) стиль — це стримана простота в лініях, 

лаконічний покрій. Речі цього стилю приваблюють високою якістю та 

добротністю матеріалів. Переважає ахроматична гама або пастельні відтінки. 

Це найменш емоційний стиль, усе в ньому вкрай помірно. Відсутні 

гостромодні деталі. Довжина, ширина, об’єми і пропорції завжди середні, 

звичні для ока. 

 
Романтичний стиль в одязі передбачає створення піднесеного, 

витонченого образу. Для цього стилю характерне використання рюшів, 

воланів, довгих суконь легкого, летючого покрою. Для чоловічого одягу в 

романтичному стилі характерні жилети, шийні хустки, сорочки з широкими 

рукавами і романтичні фасони капелюхів. Стилю притаманний квітковий 

принт, а також ніжна пастельна гама. 

 
Спортивний стиль характеризується вільним одягом, який не заважає 

рухам і призначений для занять спортом та активного відпочинку. Має 

атрибутику, притаманну спортивній екіпіровці. Доволі яскравий і 

динамічний за своїм характером одяг цього стилю вирізняється практичністю 

і зручністю.  

 



Етнічний (фольклорний) стиль — одяг, стилізований відповідно до 

особливостей національних костюмів. Ідея стилю полягає в тому, щоб не 

повністю копіювати національні вбрання, а лише запозичувати певні 

елементи, включаючи їх у сучасні моделі. Фольклорний стиль вирізняється 

зручністю. У ньому широко використовують в’язання, плетіння, клаптеву 

техніку, аплікації та різноманітну вишивку. 

 
Завдання: 

1. Запишіть у зошити поняття «моделювання», «стиль» та різновиди 

стилів в одязі 

Джерело: 

https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-

of-work-9-class-2017/14.php 

 

12. 11. 2020 р.  8 кл.    Трудове навчання (кухарська 

справа) 

Тема:  Особливості приготування салатів.   

Практична робота: Приготування овочевого салату 

    Під час приготування салатів треба дотримуватися 

загальних правил: 

 Усі продукти для салату повинні пройти первинну 

обробку, а деякі ще й теплову. 

 Після теплової обробки продукти необхідно охолодити. 

 Салати із сирих овочів готують незадовго до подавання на стіл. 

 Салати заправляють перед заправлянням на стіл. 

 Готувати і зберігати салати необхідно в емальованому, скляному, 

керамічному посуді. 
     Незаправлені салати мають зберігатися в холодильнику не більше  12 

годин, а заправлені – 6 годин.  

  Способи приготування і подача салатів 

      Перемішані салати. 

 Продукти салату змішуються між 

собою, а також з салатною 

заправкою або соусом(а). 

https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/14.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/14.php


 Неперемішані салати.  

 Продукти, з яких готується салат, розкладають на велике блюдо 

окремими порціями або в різний посуд .                                                                         

Виконай завдання: 

1.Розгадай слова (назви овочів) і запиши їх в зошит. 

2. Переглянь  презентацію  за посиланням. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-holodni-stravi-ta-zakuski-salati-46949.html 

3. Допоможи мамі: приготуй овочевий салат за власним вибором. 
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