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РОЗКЛАД УРОКІВ на 06 квітня 2020 року  (понеділок) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Прийом, 

ведення, передача. 
Вправи на розвиток координації.  

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

=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqw

qsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gm

ail.com 

Лабораторно – практична 

робота «Технологія 

приготування перших 

страв». 

Оформити звіт за зразком. 
https://sites.google.com/view/pt

u-povar-konditer/дистанційне-

навчання  
Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

Лабораторно – практична 

робота «Технологія 

приготування перших 

страв». 

Оформити звіт за зразком. 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Електричні та газові 

котли. 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та торговельного 

обладнання. Самостійно опрацювати та законспектувати §88, стор. 

323 – 330. 

1. https://www.youtube.com/

watch?v=xA9PYzxRMms 

2.  

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

=9CHwQUBq8AA 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Електричні сосисковарки. 

Електрокавоварки. 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та торговельного 

обладнання. Самостійно опрацювати та законспектувати §98, 99 , 

стор. 368 – 376. 

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

=QnTZluTUbRI  

Захист 

Вітчизни 
Orehovd1956@

gmail.com 

Склад бойової групи. 

Розподіл обов’язків між 

військо службовцями. 

Самостійно опрацювати та закріпити матеріал: §29 підручник: 

«Захист Вітчизни» підручник 10 класу закладів загальної середньої 

освіти. Гарасимів І.М. та інші. 
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Група №15 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Зарубіжна 

література 
 zastupvux29@ 

gmail.com 

Контрольна робота. 
Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 
Н.Міляновська "Астон" 2018 стор.191-242. 

https://drive.google.com/d

rive/folders/1IdWh2DgM

dvfewnCueCciEblFlZzt6

NzX 

Фізична 

культура 
Волейбол. Передача під удар. Вправи на розвиток координації.  

https://www.youtube.com

/watch?v=qdmVC-

43eAM 

Географія 

molchusik@gmail.co

m 

Інструктаж з БЖД. Практична 

робота №4. Аналіз 

статевовікових пірамід Японії, 

Китаю та Індії з метою 

оцінювання праце ресурсного 

потенціалу країн. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти 

/ В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 2018. – 192с. 

1)Повторити  §14-19. 

2)Письмово виконати практичну роботу 4 стор.110. 

 

Громадянська 

освіта 

Вибори. Принципи виборчого 

права. Референдум. 

БаккаТ.В. Інтегрований курс «Громадянська освіта»(рівень 

стандарту) підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти / Бакка Т.В., 

Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 

с. 

1)Опрацювати §21. 

2)Перегляд презентації «Вибори. Виборче право. Принципи 

виборчого права» за посиланням 1 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Вибори. 

2.Принципи виборчого права. 

3.Референдум. 

4)Письмово заповнити таблицю «Всеукраїнський референдум» 

стор.104 ознайомившись із ЗУ «Про всеукраїнський референдум» 

за посиланням 2. 

1. 

https://vseosvita.ua/librar

y/vibori-viborce-pravo-

principi-viborcogo-prava-

multimedijna-prezentacia-

z-disciplini-konstitucijne-

pravo-ukraini-

179555.html 

2. 

https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/5475-17 

Всесвітня 

історія 
Країни Середнього та 

Близького Сходу. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту) : підруч. для 

10 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160 с. 

1)Опрацювати §19. 

2)Перегляд презентації «Країни Середнього та Близького Сходу». 

3)Перегляд відео «Країни Близького Сходу в 30-ті роки ХХ ст.». 

4) Зробити конспект за планом: 

1.Розпад Османської імперії. 

2.Реформи М.Кемаля Ататюрка. 

3.Модернізація Ірану. 

4.Основні аспекти Близькосхідної проблеми. 

1. 

https://svitppt.com.ua/vse

svitnya-istoriya/kraini-

blizkogo-i-serednogo-

shodu.html 

2. 

https://www.youtube.com

/watch?v=mywXSxxMH0

w 

Біологія 
ermakovakaterina89

@gmail.com 

Біологічні антимутаційні 

механізми. 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. загальної середньої 

освіти / В.   І.  Соболь. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 46, с 192. 

2. Відповісти на питання № 10 зі с. 193. 
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Двогранний кут. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Продовжити опрацювання  §8. 

2.Дати відповіді на питання  1-4, стор.301. 

3.Записати задачу №3 стор.300. 

Он-лайн уроки з математики 

канал «Рада» 
https://nus.org.ua/articles/dysta

ntsijne-navchannya-po-

televizori-kanal-rada-ta-mon-

translyuvatymut-videouroky/ Математика 
Вимірювання кутів між 

площинами. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас Рівень 

стандарту. 

1.Опрацювати § 10, п.3. 

2 Законспектувати  виділені означення (стор.314). 

3.Записати задачу  №3, стор.314. 

Фізична культура 

zastupvux29@ gmail.com 

Волейбол. Передача м'яча 

знизу. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=S98wO9zcjN8 

Фізична культура 
Волейбол. Переміщення в 

захисті. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QeK1tzNsJhg&vl=uz 

Фізична культура 
Волейбол. Переміщення в 

нападі. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DHLruUMATiQ 

Всесвітня історія molchusik@gmail.com 
Країни Середнього та 

Близького Сходу. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту) 

: підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 

Генеза, 2018. – 160 с. 

1)Опрацювати §19. 

2)Перегляд презентації «Країни Середнього та 

Близького Сходу». 

3)Перегляд відео «Країни Близького Сходу в 30-ті 

роки ХХ ст.». 

4) Зробити конспект за планом: 

1.Розпад Османської імперії. 

2.Реформи М.Кемаля Ататюрка. 

3.Модернізація Ірану. 

4.Основні аспекти Близькосхідної проблеми. 

1. 

https://svitppt.com.ua/vsesvitn

ya-istoriya/kraini-blizkogo-i-

serednogo-shodu.html 

2. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mywXSxxMH0w 
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Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Біологія 

ermakovakaterina89

@gmail.com 

Методи діагностики та 

профілактики спадкових хвороб 

людини. Медико-генетичне 

консультування та його 

організація. 

Біологія і екологія: підруч. для 10 кл. закл. 

загальної середньої освіти / В. І. Соболь. – 

Кам’янець-Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 52, с. 216. 

2. Повторити типи успадкування, основні 

закономірності спадковості і мінливості 

організмів. 

 

Біологія 

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей з теми: 

«Спадковість і мінливість». 

Біологія і екологія: підруч. для 10 кл. закл. 

загальної середньої освіти / В.І. Соболь. – 

Кам’янець-Подільський: Абетка, 2018. 

1. Виконати тест в підручнику на с. 219.  

 

Математика 

Urumbeglikovat@gma

il.com 

Многогранники. 

Підручник: О. С. Істер Математика 11 клас. 

Рівень стандарту. 

1.Самостійно опрацювати §10, Ч.2 Р.1. 

2.Накреслити многогранники: куб, паралелепіпед, 

пряму та  похилу призму. 

3.Вивчити назви основних  елементів.      

Канал «Рада» - уроки  

онлайн 

https://nus.org.ua/articles/dys

tantsijne-navchannya-po-

televizori-kanal-rada-ta-mon-

translyuvatymut-videouroky/ 

Математика Призма. 

Підручник: О. Істер  Математика 11 клас. Рівень 

стандарту. 

 1.Записати задачу №1 на стор.176. 

2.Виконати самостійно №1.4, № 1.11. 

«Школа online», канал 

«Дніпро» 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 

Забруднення навколишнього 

середовища. Причини та наслідки. 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко 

В.М. (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2.  

3. Опрацювати завд. 1-5, стор. 164-165 

підручника. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zKAYAnLsoUk&t=21

4s 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=OqHp03RRTDs 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Настільний теніс Підкрутка  

м'яча. 
Вправи на розвиток координації. 

https://www.youtube.com/

watch?v=2S_OkftVB78 
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 

ticibulka80@

gmail.com 

Власна й домішкова провідність 

напівпровідників, електронно-

дірковий перехід і його 

властивості. Напівпровідниковий 

діод. 

1.Опрацюйте §9 стор.43. Підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

2. Перегляньте відео з теми уроку за посиланням 1 (18 урок: 

Тема: Власна й домішкова провідність напівпровідників, 

електронно-дірковий перехід і його властивості. 

Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та 

елементна база сучасної обчислювальної техніки.  

Відео: 1. Будова кристалу кремнію; 2. Власна провідність 

напівпровідників; 3. Залежність опору терморезистора від 

температури; 4. Домішкова провідність напівпровідників; 5. P-n 

перехід та напівпровідниковий діод;  6.Однобічна провідність 

напівпровідникового діоду; 7. P-n перехід; 8. Напівпровідники. 

3.Законспектуйте навчальний матеріал §9. 

4. Дайте письмові відповіді на контрольні запитання на стор.48. 

https://yfcnz2.blogspot.

com/p/11.html 

Фізика 

Напівпровідникові технології та 

елементна база сучасної 

обчислювальної техніки. В.Є. 

Лашкарьов – перший дослідник 

p-n переходу. 

Опрацюйте матеріал за посиланням: Перші кроки в мікроелектроніці. 

Відкриття p-n переходу та Додаткові матеріали по темі ( Відкриття 

p-n переходу в напівпровідниках академіком В.Є. Лашкарьовим  ››› 

Внесок українських учених у розвиток науки про напівпровідники. 

Царенко Олег, Садовий Микола  ›››. Історія створення 

напівпровідникового діода. Коженевский С.Р., Вечер В.В  ›››). 

 

Біологія 

ermakovakater

ina89@gmail.

com 

Причини сукцесій та їхні типи. 

Закономірності сукцесій. 

Біологія і екологія : підруч. для 11 кл. закл. загальної середньої 

освіти / В.   І.  Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 41, с. 157. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

3. Відповісти на питання № 10 на с. 158. 

http://www.icfcst.kiev.ua/

MUSEUM/Lashkarev_u.h

tml 

Біологія 

Агроценози, їхня структура та 

особливості функціонування. 

Шляхи підвищення 

продуктивності агроценозів. 

Біологія і екологія : підруч. для 11 кл. закл. загальної середньої 

освіти / В.   І.  Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 42. 

2. Порівняйте за допомогою таблиці на с. 161 в робочому зошиті 

природні екосистеми та агроекосистеми. Сформулюйте висновок про 

їхню стійкість у часі. 

 

Математика 
Urumbeglikov

at@.com 

gmail.com  

Многогранники. 

Призма. 

Підручник: О. Істер  Математика 11 клас. Рівень стандарту. 

1.Опрацювати  теоретичний матеріал 1 Ч.2 Р.1.( п.1- п. 2), стор. 173-

175. 

2.Накреслити куб, паралелепіпед, призму. 

3.Вивчити назви елементів цих многогранників. 

Онлайн уроки з 

математики, канал 

«Рада» 

https://nus.org.ua/articles/

dystantsijne-navchannya-

po-televizori-kanal-rada-

ta-mon-translyuvatymut-

videouroky/ 

https://yfcnz2.blogspot.com/p/11.html
https://yfcnz2.blogspot.com/p/11.html
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/Lashkarev_u.html
http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/Lashkarev_u.html
http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/Lashkarev_u.html
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/


 
 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Захист Вітчизни 

 

Основи цивільного захисту. 

Спостереження та контроль 

навколишнього середовища. 

§41-42 підручник «Захист Вітчизни» 10 класу 

закладів загальної середньої освіти Гарасимів 

І.М. та інші. 

 

Захист Вітчизни 
Порядок дій в умовах особливого періоду 

під час обстрілу. 

Опрацювати та законспектувати §29 

підручника. 
 

Інформатика 

Tatiana618@ukr.

net 

 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота 5. Створення та 

налагодження інтерактивної веб-сторінки з 

використанням форм та веб-програмування.  

 

1. Переглянути відеоурок за посиланням 1. 

2. Опрацювати презентацію за посиланням 2. 

3. Записати основні поняття по темі уроку. 

4. Виконати практичну роботу на ПК за зразком.  

5. Дати відповіді на питання. 

1) 

https://www.youtube.com

/watch?v=pmbdxsAAgG

Y 

2) 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1YmuFRJfL

WLEHYEhVDrUBUi4X

F-

DYY_24Oo_lAxTygSw/e

dit#slide=id.p1 

Інформатика 

Тема уроку: Правила ергономічного 

розміщення відомостей на веб-сторінці. 

 

1. Переглянути відео за посиланням 1. 2. 

Опрацювати презентацію за посиланням 2. 

2. Записати основні поняття по темі уроку. 

4. Дати відповіді на питання. 

1) 

https://www.youtube.com

/watch?v=blbhvGE1_yk 

2) 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1dJJeBjmk_

_qh_tnG-

iqcxqsAcLBrEqrHBexrC

DOXEZE/edit#slide=id.p

1 

Матеріалознавство 
natalagaraz89@g

mail.com 
 Поняття про тертя. 

1)Пройдіться за посиланням.  

2) Перегляньте відео за посиланням.  

https://www.slideshare.ne

t/ssusera75b26/ss-

43943283 

https://www.youtube.com

/watch?v=qAZivhk92UE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmbdxsAAgGY
https://www.youtube.com/watch?v=pmbdxsAAgGY
https://www.youtube.com/watch?v=pmbdxsAAgGY
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https://docs.google.com/presentation/d/1YmuFRJfLWLEHYEhVDrUBUi4XF-DYY_24Oo_lAxTygSw/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1YmuFRJfLWLEHYEhVDrUBUi4XF-DYY_24Oo_lAxTygSw/edit#slide=id.p1
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Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

ПДР 

gsljusarev@i.ua 

Інструкція з БЖД Лабораторно-

практична робота: . 

Ознайомлення з діями водіїв за 

конкретних умов дорожнього 

руху. Формування вміння при 

проїзді пішохідних переходів та 

зупинок транспортних засобів 

загального користування. 

Правила дорожнього руху: https://vodiy.ua/pdr/ пункт 

18, повторити, вивчити правила за допомогою 

посилання 1, відповісти на тестові запитання за 

посиланням 2 

 

1.https://www.youtube.com/watch?

v=tx19HTTbT_0 

 

2.https://www.youtube.com/watch?

v=5yVLx96wprM 

ПДР 

Інструкція з БЖД Лабораторно-

практична робота: . 

Ознайомлення з діями водіїв за 

конкретних умов дорожнього 

руху. Формування вміння при 

проїзді залізничних переїздів. 

Правила дорожнього руху: https://vodiy.ua/pdr/ пункти 

20, повторити. Опрацювати відеоролик. 

 

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

=6lhqdBqertg 

 

 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Пошук роботи. Складання резюме. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Перезлянути відео за посиланням скласти конспект. 

2. Самостійно скласти резюме за рекомендаціями. 

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

=x_T5PDE3M4E 

Іноземна мова 
Трудові вміння та навички. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Повтрорити граматичний матеріал за посиланнями 

1-3, виконати завд. 1, стор. 53 підручника. 

2. Опрацювати граматичний матеріал за посиланнями 

4-6. Самостійно опрацювати завд. 2-3, стор. 54 

підручника. 

https://www.learnenglish.de/gramm

ar/tensepastperfcont.html 

https://www.learnenglish.de/gramm

ar/tensepresperfcont.html 

https://www.learnenglish.de/gramm

ar/tensepresperffut.html 

https://www.learnenglish.de/gramm

ar/tensepastcont.html 

https://www.learnenglish.de/gramm

ar/tenseprescont.html 

https://www.learnenglish.de/gramm

ar/tenseprescontfut.html 

Біологія 
ermakovakaterin

a89@gmail.com 
Становлення еволюційних 

поглядів. 

1. Переглянути відео за посиланням 1. 

2. Переглянути презентацію за посиланням 2. 

3. Записати в зошит етапи ставлення еволюційних 

поглядів. 

4. Поясніть схему (в зошиті) із слайду № 17. 

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

=XkGUc8PT0L0 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

stanovlennya-evolyuciynih-

poglyadiv-101879.html 

 

 

 

https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=tx19HTTbT_0
https://www.youtube.com/watch?v=tx19HTTbT_0
https://www.youtube.com/watch?v=5yVLx96wprM
https://www.youtube.com/watch?v=5yVLx96wprM
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https://www.youtube.com/watch?v=x_T5PDE3M4E
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https://www.learnenglish.de/grammar/tensepresperffut.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepastcont.html
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https://www.learnenglish.de/grammar/tenseprescont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tenseprescont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tenseprescontfut.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tenseprescontfut.html
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=XkGUc8PT0L0
https://www.youtube.com/watch?v=XkGUc8PT0L0
https://naurok.com.ua/prezentaciya-stanovlennya-evolyuciynih-poglyadiv-101879.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-stanovlennya-evolyuciynih-poglyadiv-101879.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-stanovlennya-evolyuciynih-poglyadiv-101879.html


Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 

 

Tanyakorotenko30@gmail.

com  

Пошуки причин і шляхів 

запобігання стихійним лихам. 

WH- questions. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Опрацювати граматичний матеріал за 

посиланням 1. 

2. Виконати завдання за посиланням 2. 

3. Опрацювати завд. 4-5, стор. 152-153 

підручника. 

https://www.learnenglish.de/

grammar/questionopen.html 

https://www.learnenglish.de/

englishtests/mixquestion.htm

l 

Іноземна мова 
Землетруси. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Переглянути відео за посиланням 1-2 

2. Написати стислий переказ історії за відео- 

посилання 2. 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RnbhZL1G9oo 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=L2RUx5vI96Y 

 

 

 

Обладнання та 

технології 

зварювальних робіт 

natalagaraz89@gmail.com 

Електронно - променеве 

зварювання, лазерне, плазмове, 

комбіноване зварювання. Їх 

сутність і галузь застосування. 

Використовування промислових 

роботів у зварювальному 

виробництві, їх призначення, 

характеристика 

1) Перегляньте відео  за посиланням .  

2) Прочитати стор. 416  - 424 підручник 

«Технологія електродугового зварювання»  

І.В. Гуменюк. 

3) Дайте письмові відповіді на контрольні 

запитання стор.424 підручника. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0n0tlDQWeN4 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=H3ktrHBPX5E 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RADUR2pkyho 

 

Обладнання та 

технології 

зварювальних робіт 

ЛПР №1 Проведення 

інструктажу з БЖД. Дослідження 

параметрів режиму зварювання. 

Сили зварювального струму, 

напруги на дузі та швидкості 

зварювання на форму та розміри 

шва. 

1) Прочитати стор. 168  - 171; 200 - 207 

підручник «Технологія електродугового 

зварювання»  І.В. Гуменюк. 

2) Пройдіть за посиланням.   

 

 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports

/culture/10407/https://naurok

.com.ua/zoshit-dlya-

provedennya-laboratorno-

praktichnih-robit-z-

predmetu-obladnannya-ta-

tehnologi-zvaryuvalnih-robit-

112443. html 

 

Українська література     

 

43 група - самопідготовка 

https://www.learnenglish.de/grammar/questionopen.html
https://www.learnenglish.de/grammar/questionopen.html
https://www.learnenglish.de/englishtests/mixquestion.html
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https://www.learnenglish.de/englishtests/mixquestion.html
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Посилання на електронні підручники МОНУ:  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki 

Трансляції відеоуроків зі шкільної програми на youtube-каналі Київ. Спільно з Департаментом 

освіти і науки Києва 

 

Посилання на www.testorium.net сайт для вчителів і учнів, де можна перевірити глибину 

своїх знань, створити свої тести або скористатися вже існуючі 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
http://www.testorium.net/

