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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 

Вимірювання відстаней між 

площинами. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту.1.Продовжити роботу над  п.4 стор307. 

2.Розвязуємо разом: задача №4 стор.307. 

 

Математика Розв’язування вправ і задач. 
3.Самостійно розв’язати №№9.10 ,9.12. 

4.Дати відповіді на питання 1-5 стор.308. 

Онлайн уроки канали  

«Дніпро», «Київ» 

Українська мова 
ndovganich75@gmai

l.com 

Особливості кличного 

відмінка. 

Творення й відмінювання 

імен по батькові.  

Опрацювати матеріал підручника с.168. 

Виконати вправу 609.с.169. 

Опрацювати матеріал підручника с.170. 

Виконати вправу 619 с.170. 

Голуб Н. Б., Новосьолова В. І. Українська мова.10 клас (рівень 

стандарт).- К. « Педагогічна думка»,- 2018. 

Переглянути матеріал за посиланням. 

https://youtu.be/3g1fl2PlHXI 

 

Технологія 

приготування їжі 

з основами 

товарознавства  

g.kr.v.irina@gmail.c

om 

Лабораторно - практична 

робота "Страви і вироби з 

борошна". 

Оформити звіт за зразком за посиланням або за зразком 5n6xchp 

https://sites.google.com/view

/ptu-povar-

konditer/дистанційне-

навчання 

Українська 

література ndovganich75@gmai

l.com 

КР. Творчість Лесі Українки, 

Миколи Вороного, 

Олександра Олеся (тест) 

Література рідного краю 

(прозові та віршовані твори). 

Виконати контрольні тести до 15. 05.2020 за посиланням  

join.naurok.ua 

Код доступу 367458. 

Опрацювати матеріал за посиланням 1.  

Переглянути відеоматеріал за посиланням 2. 

http://readniy-

kraj.blogspot.com/2017/10/bl

og-post_26.html 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cr2tEm0YOeM 

Українська 

література 
Підсумковий урок. 

Виконати  тести до 15. 05.2020 за посиланням  join.naurok.ua 

Код доступу 365553 
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Група №16 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

darylik2718@gmail.co

m 

Способи усунення дефектів. 

Вимоги БНіП до якості 

поліпшеної штукатурки. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t

/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Властивості розчинів з 

хімічними домішками 

(хлористі розчини, розчини з 

додаванням поташу, 

хлористого кальцію) та 

правила користування ними. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t

/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Підготовка і дозування 

складових розчинових 

матеріалів. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t

/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Приготування розчинових 

сумішей вручну. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t

/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Заповнення проміжків між 

стіною й коробкою 

теплоізоляційним матеріалом. 

Ущільнення монтажною 

піною. Визначення кута 

розсіювання укосів і 

навішування правил. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0OTE5NzZa/t/

all 

Код доступу: zzur7ki 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Передача в русі. Вправи на швидкість 

https://www.youtube.

com/watch?v=9e54N

j1XZOM 

Фізична культура Футбол. Удари по нерухомому м’ячу. Вправи на влучність. 

https://www.youtube.

com/watch?v=icwEA

Jm3U7k 

Громадянська освіта 
molchusik@gmail.co

m 

Міжнародні відносини та міжнародне 

право. 

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. – 240с. 

1).Опрацювати §49. 

2).Перегляд презентації  «Міжнародні відносини» за 

посиланням. 

3).Зробити конспект за планом: 

1..Міжнародні відносини(МВ) та їх види. 

2..Основні принципи МВ. 

3..Міжнародне право (МП) та його особливості. 

4.Основні принципи МП. 

4) Письмово дати відповідь на питання: Яке значення для 

України мало визнання її державами світу? 

https://naurok.com.ua

/prezentaciya-

mizhnarodni-

vidnosini-

168567.html 

 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.

com 
КР Пунктуаційна норма (тест). 

Виконати контрольні тести до 15. 05.2020 за посиланням 

join.naurok.ua 

 Код  947197. 

 

Агротехнологія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Агробіологічні особливості технічних 

та овочевих культур. 

Основи агрономії: Навчальний посібник / Левицька Ю.М., 

Шевніков М.Я., Бакума А.В. – К.: Аграрна освіта, 2008. 

1. Опрацювати § 7.13, с. 349-358. 

2. Опрацювати матеріал за посиланням. 

3. Скласти конспект (класифікація, основна 

характеристика, посів і догляд технічних і овочевих 

культур). 

https://uk.wikipedia.o

rg/wiki/Технічні_ку

льтури 

  

Географія 
molchusik@gmail.co

m 

Сучасна демографічна ситуація  в 

Україні. Інструктаж з БЖД. 

Практична робота 10   Аналіз 

картограм  народжуваності, смертності, 

природного приросту, густоти  

населення, урбанізації в Україні.    

 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. 

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

192с. 

1) Опрацювати §26, 27. 

2) Перегляд презентації «Населення України. Загальна 

характеристика» за посиланням  

3) Зробити конспект за планом: 

1.Кількість і відтворення населення України. 

2.Віковий і статевий склад населення. 

3.Міграційні процеси в Україні. 

4.Система розселення в Україні. 

4)Письмово виконати практичну роботу стор.144. 

https://vseosvita.ua/li

brary/prezentacia-

naselenna-ukraini-

zagalna-

harakteristika-

209983.html 
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Трактори 

gsljusarev@i.ua 

Інструкці я з БЖД Лабораторно-

практична робота 17. Будова 

контрольно-вимірювальних приладів та 

стартера тракторів. Вивчення взаємодії 

деталей з частковим або повним 

розбиранням та складанням 

А. Ф. Головчук В. Ф. Орлов О. П. Строков. Експлуатація та 

ремонт  сільськогосподарської техніки:  Підручник: У 3 кн. 

Кн. 1: Трактори. - К,:Грамота 2003 р. 336 ст., стор.289-293, 

повторити,  теоретично виконати лабораторно-практичну 

роботу за посиланням 2, стор.24-30. Оформити звіт. 

1.https://ru.calameo.c

om/read/005451743b

c2214771093 

2.https://studfile.net/p

review/5740989/page

:3/  

Трактори 

Стор.289-293, повторити,  теоретично виконати 

лабораторно-практичну роботу за посиланням 2, стор.24-

30. Оформити звіт. 

 

1.https://ru.calameo.c

om/read/005451743b

c2214771093 

 

2.https://studfile.net/p

review/5740989/page

:3/  
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Група №22 Електронн

а пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Зарубіжна 

література 

zastupvux29

@ gmail.com 

Провідні тенденції в драматургії другої 
половини ХХ ст.   
Формування «театру абсурду» як явища 
театрального авангарду в 1950-1960-х 
рр., його провідні ознаки 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич 
«Ранок» 2019 Опрацювати стор.144-150. 
Створити порівняльну таблицю ознак модернізму та 
постмодернізму 

 

Зарубіжна 

література 

Милорад Павич (1929 – 2009). 

«Скляний равлик».  
Короткі відомості про митця. 
Утілення в оповіданні «Скляний 
равлик» рис постмодернізму. 
Можливість вибору шляхів читання 
твору як вияв характерної для 
постмодерністської літератури гри 
письменника з текстом і читачем, 
«відмови від монопольного права 
автора на істину». Варіанти фіналу 
твору як ознака стилю М. Павича. 
Значення центральної метафори. 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич 
«Ранок» 2019. 
Опрацювати стор.151-153 
Відповідати на питання 1-9 на сторінці 153. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6RG0P2QPFgk 

Математика urumbegliko
vat@gmail.c
om 

Узагальнення та систематизація 

знань. 

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

Виконати самостійну роботу, в.1. 
 

Математика Контрольна робота. 
Виконати  контрольну роботу. Тексти робіт на вайбері у 

групі. 
 

Фізична культура 
zastupvux29
@ gmail.com 

Футбол. Удари по м’ячу, що котиться. Вправи на розвиток сили. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=icwEAJm3U7k 

Фізична культура Футбол. Удари по м’ячу з лету. Вправи влучність. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=icwEAJm3U7k 

Всесвітня історія 
molchusik@

gmail.com 

Урок узагальнення з теми «Держави 

Азії, Африки, Латинської Америки: 

вибір шляхів розвитку». 

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

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

1) Повторити §16 -§21. 

2) Виконати тестові завдання за посиланням. 

https://naurok.com.ua/test/de

rzhavi-azi-afriki-latinsko-

ameriki-vibir-shlyahiv-

rozvitku-418695.html 

Технології 
annavitstar@

i.ua 

Приготування страви відповідно до 

обраних технік та технологій – 

корисні напої. 

1. Пригадайте основні аспекти безпечної роботи кулінара, та 

опрацюйте інструкцію з ОП при експлуатації блендера. На 

допомогу вам надаються файли «Безпечна робота кулінара» 

та «Інструкція №99 ОП при експлуатації бленд ера» 

(використовуйте QR код завдання). 

2. Опрацюйте теоретичний матеріал, оберіть напій: 

2.1. за посиланням. 

- «Молочні коктейлі» – https://preview.tinyurl.com/ybgwcfll 

- «Як приготувати корисні молочні коктейлі для всієї родини» 

- https://preview.tinyurl.com/y6wqlwte 

2.2. за QR кодом завдання. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RG0P2QPFgk
https://www.youtube.com/watch?v=6RG0P2QPFgk
https://www.youtube.com/watch?v=icwEAJm3U7k
https://www.youtube.com/watch?v=icwEAJm3U7k
https://www.youtube.com/watch?v=icwEAJm3U7k
https://www.youtube.com/watch?v=icwEAJm3U7k
https://naurok.com.ua/test/derzhavi-azi-afriki-latinsko-ameriki-vibir-shlyahiv-rozvitku-418695.html
https://naurok.com.ua/test/derzhavi-azi-afriki-latinsko-ameriki-vibir-shlyahiv-rozvitku-418695.html
https://naurok.com.ua/test/derzhavi-azi-afriki-latinsko-ameriki-vibir-shlyahiv-rozvitku-418695.html
https://naurok.com.ua/test/derzhavi-azi-afriki-latinsko-ameriki-vibir-shlyahiv-rozvitku-418695.html
https://preview.tinyurl.com/ybgwcfll
https://preview.tinyurl.com/y6wqlwte


- Рецепти смузі. 

3. Приготуйте обраний вами корисний напій у відповідності 

до вимог кваліфікаційної характеристики із дотриманням 

технічних вимог безпеки праці, з використанням новітніх 

технологій, устаткування, сучасних методів праці. 

(використовуй заповнену тобою карту-завдання 

«Технологічний процес» до уроку №39). 

4. Опишіть які новітні технології та сучасні методи праці ви 

використовували. 

5. Проаналізуйте свою роботу та заповніть таблицю причин 

недоліків (використовуйте QR код завдання). 

6. Оберіть варіант оформлення вашого корисного напою. 

7. Сфотографуйте готову оформлену страву та відправте фото 

й таблицю причин недоліків на електронну адресу викладача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@gm

ail.com 

Шлангові напівавтомати.  
І.В. Гуменюк. Опрацювати § 10.5  Скласти конспект 

Відповісти на питання 12, 13 стр.214. 
 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Характеристики 

зварювальних автоматів.  

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 10.6. Скласти конспект 

Відповісти на питання 8 стр.214. 
 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Принцип роботи автомату 

АДГ-502. 
І.В. Гуменюк. Опрацювати § 9.7.4. Скласти конспект.  

Історія України 

molchusik@gm

ail.com 

Розвиток культури й 

духовного життя 

Бурнейко І.О. та інші. Історія України. Рівень стандарту: підруч. для 11 кл.  

закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль: Астон, 2018. – 302с. 

1) Опрацювати §21 §22. 

2) Заповнити таблицю «Культура України в 1960-х-п.п.1980-х рр.» 

Галузі культури Реформи та досягнення Діячі 

Освіта   

Наука   

Література   

Мистецтво   

2) Письмово дати відповідь на питання: 

Доведіть або спростуйте думку: «Культура в УРСР була ідеологізована». 

 

Історія України 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. 
Українські дисиденти – 

виклик системі 

1) Опрацювати §23. 

2) Письмово виконати завдання 2,3,4 стор.144,1 50. 

3). Підготуйте презентацію про життя та  діяльність одного з 

дисидентів. 

 

Читання 

креслень 
natalagaraz89@

gmail.com 

Читання складальних 

креслень.   

1) Прочитати §30 стор.153 -156 підручник «Креслення» М.В. Анисимов, 

Л.М. Анисимова. 

2) Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням 1. 

3)На аркущі  формату А4 накреслити специфікацію, скласти специфікацію 

виробу за його складальним кресленням Рис. 253. 

 

Читання 

креслень 
Зображення нероз’ємних 

з’єднань. 

1) Прочитати §31 стор.153 -156 підручник «Креслення» М.В. Анисимов, 

Л.М. Анисимова. 

2) Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням 1. 

 

Українська 

література 
natalagaraz89@

gmail.com 

Олександр Довженко.  

«Щоденник». Правда про 

український народ, його 

історію крізь призму 

авторського бачення й 

оцінки. Національні та 

загальнолюдські 

проблеми. 

Опрацювати матеріал за посиланням 1. 

Тезово записати матеріал до робочого зошита. 

Читати скорочено « Щоденник» Олександра Довженка за посиланням 2.  

Переглянути відеоматеріал за посиланням 3.  

Закінчити думку письмово «Я цілком поділяю думку автора про…, тому 

що…» або «Я не погоджуюся з тезою автора про…, тому що…».  

1. 

https://ukrlit.net/zno/193.html 

2. 

https://www.ukrlib.com.ua/kratk

o/printout.php?id=5&bookid=1 

3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=-LAOA0RDkaE 

https://ukrlit.net/zno/193.html
https://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=5&bookid=1
https://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=5&bookid=1
https://www.youtube.com/watch?v=-LAOA0RDkaE
https://www.youtube.com/watch?v=-LAOA0RDkaE


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Основи законодавства 

України 
molchusik@gmai
l.com 

Положення про проведення 

технічного оглядую 

1) Ознайомлення з Постановою Кабміну України № 137  

«Порядок проведення обов’язкового технічного 

контролю…», з Наказом №106 «Технологічні вимоги  до…»  

за посиланням 1,2. 

2) Зробити конспект за планом: 

1. Що таке «обов’язковий технічний контроль» (ОТК)? 

2. Які транспорті засоби повинні проходити ОТК, а які – ні? 

3. Протокол перевірки технічного станую. 

4. Періодичність проходження  ОТК. 

5. Технологічні вимоги до засобів перевірки технічного 

стану, обслуговування і ремонту колісного ТЗ. 

1. 

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

ws/show/137-2012-

%D0%BF 

2. 

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

ws/show/z0356-12#n13 

 

ПДР 

gsljusarev@i.ua 

Вимоги до технічного стану 

гальмової системи, рульового 

керування, зовнішніх світлових 

приладів, коліс і шин, двигуна, 

інших елементів конструкції 

транспортних засобів. 

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

розділ 31, пункти4.1-4.6. Опрацювати правила за 

посиланням 1. Відповісти на тестові запитання за 

посиланням 2. 

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

watch?v=joMKK3LHJWQ 

 

2.https://vodiy.ua/pdr/test/?

complect=2&theme=31&pa

rt=1 

 

ПДР 

Місце знаходження у транспортних 

засобах медичної аптечки, 

вогнегасника, знака аварійної 

зупинки.  

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

примітки.  Опрацювати правила згідно з посиланням 

1.Відповісти на тестові запитання згідно з посиланням 2.  

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

watch?v=joMKK3LHJWQ 

 

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

watch?v=lIm96tq6RH0 

 

Будова й експлуатація  

вантажного автомобіля 

Технічне обслуговування механізму 

зчеплення, коробки передач, 

карданної та головної передач. 

В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. Будова й експлуатація 

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. Стор 

264-269,опрацювати, законспектував-ти. Ознайомитися з 

темою за посиланням: 

https://studfile.net/preview/8167415/page:9/ 
 

https://tinyurl.com/yafxq58

x 

 

Будова й експлуатація  

вантажного автомобіля 
Автоматична коробка передач. 

Стор 246-247,опрацювати, законспектувавти. Ознайомитися 

з темою за посиланням. 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=RDXWAzJ2T8w 

Професійна етика та 
культура водіння 

Водійська культура у медичному 

аспекті. Нездужання і вплив на 

керування автомобілем. Культура 

водіння при прийомі лікарських 

препаратів. Водіння на фоні хвороб 

літнього віку. Вплив запахів 

О.М.Виходець та ін. Культура та етика водіння. Підручник 

для ПТНЗ-Київ.:Пед.преса. 2008.стор.173-192, опрацювати, 

законспектувати, відповісти на контрольні запитання. 

http://borodianka-

mnvk.edukit.kiev.ua/Files/d

ownloads/Kultura%20ta%2

0etika%20vodinnya.pdf 

Біологія 
ermakovakaterina
89@gmail.com 

Мікроеволюція. 

1. Переглянути відео за посиланням 1. 

2. Ознайомитись з матеріалами за посиланням 2, 3 

3. Скласти конспект з теми «Мікроеволюція». 

4. Записати чинники, які впливають на зміни в популяціях. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=C3gEKYHesQY 

 

https://gdz4you.com/prezent

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0356-12#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0356-12#n13
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=joMKK3LHJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=joMKK3LHJWQ
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=2&theme=31&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=2&theme=31&part=1
https://vodiy.ua/pdr/test/?complect=2&theme=31&part=1
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=joMKK3LHJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=joMKK3LHJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=lIm96tq6RH0
https://www.youtube.com/watch?v=lIm96tq6RH0
https://studfile.net/preview/8167415/page:9/
https://tinyurl.com/yafxq58x
https://tinyurl.com/yafxq58x
https://www.youtube.com/%20watch?v=RDXWAzJ2T8w
https://www.youtube.com/%20watch?v=RDXWAzJ2T8w
http://borodianka-mnvk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Kultura%20ta%20etika%20vodinnya.pdf
http://borodianka-mnvk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Kultura%20ta%20etika%20vodinnya.pdf
http://borodianka-mnvk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Kultura%20ta%20etika%20vodinnya.pdf
http://borodianka-mnvk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Kultura%20ta%20etika%20vodinnya.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C3gEKYHesQY
https://www.youtube.com/watch?v=C3gEKYHesQY
https://gdz4you.com/prezentaciyi/biologiya/mikroevolyuciya-21544/


aciyi/biologiya/mikroevolyu

ciya-21544/ 

 

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

biolog/26826/ 

 

Біологія 
Адаптації як результат 

еволюційного процесу. 

1. Ознайомитись з матеріалами за посиланням 1, 2. 

2. Скласти конспект з теми: «Адаптації як результат 

еволюційного процесу». 

3. Записати основні види адаптації на прикладах рослин і 

тварин. 

https://uk.wikipedia.org/wik

i/Адаптація 

 

https://naurok.com.ua/preze

ntaciya-adaptaci-yak-

rezultat-evolyuciynogo-

procesu-125885.html 

 

 

15, 43, 38 група – самопідготовка. 

  

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://gdz4you.com/prezentaciyi/biologiya/mikroevolyuciya-21544/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/biologiya/mikroevolyuciya-21544/
http://osvita.ua/vnz/reports/biolog/26826/
http://osvita.ua/vnz/reports/biolog/26826/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Адаптація
https://uk.wikipedia.org/wiki/Адаптація
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaci-yak-rezultat-evolyuciynogo-procesu-125885.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaci-yak-rezultat-evolyuciynogo-procesu-125885.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaci-yak-rezultat-evolyuciynogo-procesu-125885.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaci-yak-rezultat-evolyuciynogo-procesu-125885.html
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/

