
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 

 

РОЗКЛАД УРОКІВ на 10 квітня 2020 року  (п’ятниця) 

Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Хімія 
ermakovakaterina89@gmai

l.com 

Хімічні властивості насичених 

одноосновних карбонових 

кислот. Реакція естерифікації. 

Одержання етанової кислоти. 

Розв’язування розрахункових 

задач. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої 

освіти / О. Г. Ярошенко. —  К. : УОВЦ «Оріон», 

2018. 

1. Опрацювати § 17, с. 99-101. Записати в зошит 

основні хімічні властивості насичених одноосновних 

карбонових кислот. 

2. Ознайомитись з відео за посиланням 1,2. 

3. Виконати завдання № 1, 2, 4 зі с. 104. 

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

=W8hFqIYdDsI 

 

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

=DtjC5sOCHww 

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com Контрольна робота 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018 стор.191-242. 
 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.com 

Символічність образів Мавки і 

дядька Левка – уособлення 

духовності й краси. Мати 

Лукаша й Килина – антиподи 

головній героїні Мавці в 

драмі-феєрії Лесі Українки « 

Лісова пісня". 

Опрацювати  матеріал за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника Авраменко О.  

Пахаренко В. Українська література, 10 клас (рівень 

стандарту):  К. :Грамота, 2018  с.226 - 227 

Виконати письмово тестові завдання с.227 -228. 

 

ПДР g.kr.v.irina@gmail.com 

Вимоги до водіїв мопедів, 

велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом. 

Самостійно опрацювати тему і законспектувати. 

Переглянути презентацію. 

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

=_vqTc015rXA 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.co

m 

Двогранний кут. 

Вимірювання кутів між 

площинами. 

Підручник  О. Істер, Математика 10 клас.  

1.Опрацювати §8. 

2.Записати теорему  про ознаку 

перпендикулярності площин. 

3. Дати відповіді на питання 1-4 стор.301. 

3. Самостійно розв’язати  № 8.5. 

Онлайн уроки канал «Дніпро», 

«Київ». 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com Баскетбол. Середній кидок. Вправи на влучність. 

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

=ou36BP4o-F8 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична 

культура 
 zastupvux29@ gmail.com 

Волейбол. Навчальна гра. 
 

Вправи на розвиток сили.  

https://www.youtube.com

/watch?v=X0vj9LQPK9w

&list=RDCMUCVTu0s6

Wa1FYCjKdlGdK_6w&i

ndex=19 

Фізична 

культура 
Футбол. Повторення правил 

гри. 
Вправи на розвиток сили.  

https://www.youtube.com

/watch?v=uINsEmVB0nU 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.com 

Перпендикуляр і похила. 

Підручник: О. Істер, Математика 10 клас. Рівень 

стандарту.  

1.Опрацювати  § 7.  

2.Законспектувати основні означення стор.288-289. 

Відео-уроки: телеканал 

 «Україна» 

Телеканал « Дніпро» 

  

Математика 
Вимірювання відстаней від 

прямої до площини. 

1.Розв’язуємо разом. Задача №3 стор.291. 

2.Самостійно №7.3. 
 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

Урок узагальнення знань з 

теми «Західноукраїнські 

землі в міжвоєнний період». 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., 

Наумчук О.В. Історія України. Рівень стандарту: підруч. 

для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль: Астон, 

2018. – 302с. 

1)Повторити §34-§38. 

2)Письмово виконати завдання 1-8 стор.209-210. 

 

Історія України 
Україна на початку Другої 

світової війни 1939-1941 рр. 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., 

Наумчук О.В. Історія України. Рівень стандарту: підруч. 

для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль: Астон, 

2018. – 302с. 

1)Опрацювати §39. 

2)Опрацювати матеріал «Українське питання» напередодні 

Другої світової війни за посиланням 1. 

2)Перегляд  фотоматеріалу «Україна на початку Другої 

світової війни 1939-1941 рр.» за посиланням 2. 

3)Зробити конспект за планом: 

1. «Українське питання» напередодні Другої світової війни 

2.Початок Другої світової війни(хронологія подій) 

3.Розкол ОУН. А. Мельник. С.Бандера. 

1. 

https://www.istpravda.co

m.ua/articles/2013/08/28/

135252/ 

2. 

https://www.youtube.com

/watch?v=smOT9g3F9x8 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
Urumbeglikovat@

gmail.com 

Урок узагальнення та 

систематизації  знань. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас Рівень стандарту. 

1.Перевірити наявність конспекту з даної теми, згідно з домашніми 

завданнями. 

 

Математика 
Контрольна робота  з теми  

«Перпендикулярність прямих 

і площин у просторі.» 

1 Виконати контрольну роботу за текстом. 

В.1  Рівнь 1-3 

В.2  Рівень 1-3. (Вайбер,  

група) . 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Вистрибування 

після нападу. 
Вправи на спритність. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nhyr_LuAKU8&list

=RDCMUCVTu0s6Wa1FY

CjKdlGdK_6w&index=2 

Фізична 

культура 

Волейбол. Прийом в 

падінні. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Z5StXyGeu54 

Фізична 

культура 

Волейбол. Блокування 

м'яча. 
Вправи на швидкість. 

http://voleyball1996.blogsp

ot.com/p/blog-page_16.html 

Біологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Сучасний стан досліджень 

геному людини. 

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

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

1. Опрацювати § 41-42. Записати характеристику методів 

дослідження геному людини. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати роботу на зіставлення с. 176 (підручник). 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-suchasniy-stan-

doslidzhen-genomu-lyudini-

106472.html 
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Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська мова 

ndovganich75@gmail.

com 

Однорідні члени речення. Однорідні 

означення. 

Опрацювати матеріал підручника с. 114-115. 

Виконати завдання 3, с. 116. 

Виконати тестові завдання с. 116 – 118 

 

Українська мова 
Розділові знаки при однорідних 

членах речення. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

https://school-

zno.com.ua/ukr-

mova/syntaksys/334-rozd-

znaky-odn-chlen-rechen.html 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=hX3vDaF8NZM 

Інформатика 
darylik2718@gmail.co

m 

Пошукова оптимізація та 

просування веб-сайтів. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду 

доступу. 

2. Виконайте завдання 

1) 

https://classroom.google.co
m/c/Njg1MjgyNDcyNDRa 

Код доступу: 4u6wzmt 

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Репродукція як механізм 

забезпечення безперервності 

існування видів. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 53. Записати в зошит види і 

характеристику статевого і нестатевого 

розмноження. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею зі 

слайду № 20 презентації. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-reprodukciya-yak-

mehanizm-zabezpechennya-

bezperervnosti-isnuvannya-

vidiv-106457.html 

 

Біологія 
Особливості процесів регенерації 

організму людини. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 54. Записати в зошит види, 

механізми регенерації на усіх рівнях організації 

живих істот в  організмі. 

2. Виконити самостійну роботу з таблицею зі с. 

227. 
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Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Географія molchusik@gmail.com    

Хімія 

ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Кислоти. Кислотні дощі. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів 

загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ 

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 20. Записати в зошит основні властивості 

кислот, способи боротьби з кислотними дощами та їх 

наслідками. 

2. Ознайомитись з відео за посиланням. 

3. Виконати завдання № 1-3, с. 111. 

https://www.youtube.

com/watch?v=cp2Xl

97QUSY 

 

Хімія 
Особливості взаємодії металів з 

нітратною і концентрованою 

сульфатною кислотами. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів 

загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ 

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 21. Записати до зошита фізичні та хімічні 

властивості нітратної та сульфатної кислот (окремо). 

2. Переглянути відео за посиланням 1,2. 

3. Виконати завдання № 1-5, с. 115-116. 

https://www.youtube.

com/watch?v=ZlzYU

hk9QXA 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=JOX6

Z9nWDog 

 

Історія України molchusik@gmail.com 
Розвиток культури й духовного 

життя 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., 

Наумчук О.В. Історія України. Рівень стандарту: підруч. для 

11 кл.  закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль: Астон, 2018. – 

302с. 

1)Опрацювати §21, §22 

Заповнити таблицю «Культура України в 1960-х-п.п.1980-х 

рр.» 

Галузі 
культури 

Реформи та 
досягнення 

Діячі 

Освіта   

Наука   

Література   

Мистецтво   
3)Письмово дати відповідь на питання: 

Доведіть або спростуйте думку: «Культура в УРСР була 

ідеологізована» . 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com 
Захист навчальних учнівських 

проектів. 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. 

Бар'яхтар та інші. На стор. 256 оберіть тему навчального 

проекту. Підготуйте інформаційний проект та презентацію 

до нього та надішліть на пошту викладача. 
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Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 
Допуски та 

технічні 

вимірювання 
galinalu69@ukr. net Кутові вимірювання. Опрацювати В.З. Набродов § 6.3.  

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. Вплив 

політичних процесів у 

СРСР на розвиток країн 

Центрально-Східної 

Європи в 1945-1991рр. 

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

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

1)Повторити §11-§15. 

2)Опрацювати матеріал «СРСР 1945-1985рр» , «Перебудова 

:наслідки та підсумки» за посиланням 1,2 

2)Заповнити таблицю: 

Історичні 
періоди з 
1945-
1991рр 

Зміни у 
суспільно-
політичном
у життя  
СРСР 

Вплив змін у 
СРСР  на 
розвиток 
країн  
Центрально-
Східної 
Європи. 
Приклади 

1945-1953   

1953-1964   

1964-1985   

1985-1991   
 

1. 

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

orts/world_history/30641/ 

2. 

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

orts/econom_history/2460

4/ 

 

Всесвітня історія 

Урок узагальнення знань 

з теми «Держави 

Центрально-Східної 

Європи: трансформаційні 

процеси». 

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

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

1)Повторити §11-§15. 

2)Письмово виконайте контрольну роботу за посиланням. 

https://naurok.com.ua/kon

trolna-robota-kra-ni-

centralno--shidno-vropi-

transformaciyni-procesi-

135278.html 

Інформатика darylik2718@gmail.com 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота 6. 

Оцінка сайту. Просування 

сайту.  

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу за 

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.c

om/c/Njg1NzQxNzI0MjV

a 

Код доступу: q2d27a7 

Українська 

література 

ndovganich75@gmail.c

om  

Іван Багряний. Основні 

віхи життя і творчості 

митця. « Тигролови» як 

український 

пригодницький роман. 

Опрацювати матеріал підручника с. 159-160. Скласти 

хронологічну таблицю. 

 

Опрацювати матеріал підручника с. 160 – 162. Записати до 

робочого зошита визначення « пригодницький роман» 

 

Виконати тестові завдання с. 163 

 

 

 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/30641/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/30641/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_history/24604/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_history/24604/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_history/24604/
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-kra-ni-centralno--shidno-vropi-transformaciyni-procesi-135278.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-kra-ni-centralno--shidno-vropi-transformaciyni-procesi-135278.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-kra-ni-centralno--shidno-vropi-transformaciyni-procesi-135278.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-kra-ni-centralno--shidno-vropi-transformaciyni-procesi-135278.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-kra-ni-centralno--shidno-vropi-transformaciyni-procesi-135278.html
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

ПДР 

gsljusarev@i.ua 

Пріоритет транспортних засобів 

загального користування. Перетин 

трамвайних шляхів поза 

перехрестям. Правила поведінки 

водія під час початку руху 

транспорту загального 

користування від зупинки.  

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

пункт 17, повторити. Опрацювати 

відеоролик(посилання 1), відповісти на запитання 

практикуму за посиланням 2. 

 

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

ch?v=tx19HTTbT_0&t=15s 

 

2.https://www.youtube.com/wat

ch?v=xUCKpIKTmsI 

 

 

ПДР 

Рух гірськими дорогами і крутими 

спусками. Вимоги правил щодо 

руху на гірських дорогах і крутих 

спусках.  

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

пункт 28, опрацювати. Опрацювати відеоролик за 

посиланням. 

https://www.youtube.com/watch

?v=FHI1GTTKi3A 

ПДР 

Небезпечні наслідки порушення 

вимог правил руху у житловій зоні 

по автомагістралях і дорогах для 

автомобілів, гірськими дорогами і 

крутими спусками. 

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

пункти 26, 27, 28, опрацювати. Опрацювати 

відеоролик за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ya7A6S9V4Nc 

Зарубіжна 

література 

zastupvux29@ 

gmail.com 

ГабріéльГАРСÍА МÁРКЕС (1928-

2014). «Стариган із крилами» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Г.Гарсіа Маркес – 

відомий колумбійський 

письменник, лауреат Нобелівської 

премії. 

Світова література (підручник), 11 клас. Рівень 

стандарту Ю.І.Ковбасенко.—К.: Грамота, 2011 

Опрацювати стор.198-203. 

Прочитати оповідання Г.Г.Маркеса «Стариган із 

крилами». 

Для вивчення творчості Г.Г.Маркеса скористайтеся 

посиланнями. 

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

=La5IwOMiY28 

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

=ODmAzyn-XWY 

Зарубіжна 

література 

Органічне поєднання буденного й 

фантастичного як характерні риси 

«магічного реалізму» в оповіданні 

«Стариган із крилами». Зустріч 

людей із янголом, її символічний 

сенс. Трагікомічне зображення 

ставлення людей до дива. 

Світова література (підручник), 11 клас. Рівень 

стандарту Ю.І.Ковбасенко — К.: Грамота, 2011 

Опрацювати стор.203-209 

Відповідати на питання 4-12 на сторінці 209 та 14 на 

стор.210. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=tx19HTTbT_0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=tx19HTTbT_0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=xUCKpIKTmsI
https://www.youtube.com/watch?v=xUCKpIKTmsI
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=FHI1GTTKi3A
https://www.youtube.com/watch?v=FHI1GTTKi3A
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=ya7A6S9V4Nc
https://www.youtube.com/watch?v=ya7A6S9V4Nc
https://www.youtube.com/watch?v=La5IwOMiY28
https://www.youtube.com/watch?v=La5IwOMiY28
https://www.youtube.com/watch?v=ODmAzyn-XWY
https://www.youtube.com/watch?v=ODmAzyn-XWY


Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 

 

Tanyakorotenko30@

gmail.com  

Урок домашнього 

читання. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Прослухати розділи 10-20  аудіокниги «The 

Da Vinchi Code», файли 1-11 плейлиста. 

2. Опрацювати нову лексику з книги, написати 

стислий переказ розділів 10-20. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ

7x8S03Cll0Y6MO-2z7 

Іноземна мова 

Повторення 

лексичного 

матеріалу. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Продовжити прослуховування  «The Da 

Vinchi Code», файли плейлиста до кінця за 

посиланням. 

2. Повторити активну лексику аудіокниги 

3. Написати твір- продовження. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ

7x8S03Cll0Y6MO-2z7 

Іноземна мова 

Повторення 

граматичного 

матеріалу.  

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1. Повторити граматичний матеріал за 

посиланнями 1-8. 

2. Виконати практичні завдання за 

посиланнями 9. 

https://www.learnenglish.de/grammar/conditional0.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/conditional3.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/conditionaltext.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/participlepast.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/participleperfect.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/participlepresent.html 

https://www.learnenglish.de/games/conditionals/type1.html 

https://www.learnenglish.de/games/conditionals/typeII.html 

https://www.learnenglish.de/englishtests/participles/participles

gapfill.html 

Українська 

література 
ndovganich75@gmai

l.com 

ЛРК. Життєвий і 

творчий шлях 

Христини 

Алчевської. 

 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

 

Записати до робочого зошита 5 найцікавіших 

фактів життя Христини Алчевської. 

 

https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=439 

 

 

Читання 

креслень 
natalagaraz89@gmai

l.com 

Креслення зварних 

складних одиниць. 

1)Пройдіться за посиланням.  

2)Перегляньте відео за посиланням. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D

0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%BA   

https://www.youtube.com/watch?v=MXmcLRy4RtY 

https://www.youtube.com/watch?v=MXmcLRy4RtY 

 

43 група - самопідготовка 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional0.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional3.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditionaltext.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepast.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participleperfect.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepresent.html
https://www.learnenglish.de/games/conditionals/type1.html
https://www.learnenglish.de/games/conditionals/typeII.html
https://www.learnenglish.de/englishtests/participles/participlesgapfill.html
https://www.learnenglish.de/englishtests/participles/participlesgapfill.html
https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=439
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=MXmcLRy4RtY
https://www.youtube.com/watch?v=MXmcLRy4RtY


 

Посилання на YouTube-канал Міністерства освіти і науки - проєкт «Всеукраїнська школа 

онлайн» 

https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber 

 

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://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
http://www.testorium.net/

