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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Волейбол. Прийом м'яча різними 
способами. 

Вправи на розвиток координації.  
https://www.youtube.com/watc
h?v=ofrlk6SNpvI 

Географія 
molchusik@gmail

.com 

Особливості економіки країн 

Америки. 

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

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

1)Опрацювати §24. 

2)Перегляд презентацій «Америка:первинний сектор 

економіки», «Америка:вторинний сектор економіки» та 

«Америка:третинний сектор економіки»  за посиланням 1,2,3. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Загальна характеристика господарства. 

2.Первинний сектор економіки. 

3.Вторинний сектор економіки. 

4.Третинний сектор економіки. 

1. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-na-temu-amerika-pervinnij-

sektor-ekonomiki-111752.html 
2. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-na-temu-amerika-vtorinnij-

sektor-ekonomiki-113800.html 

3. 

https://www.slideshare.net/kordiak

1/ss-134190849 

Біологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Раціональне харчування – основа 

нормального обміну речовин. 

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

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

1. Опрацювати § 30. Скласти конспект. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням 1,2. 

3. Виконайте та оформіть в зошиті дослідницьку роботу с. 126-

127 (підручник). 

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

=1OgcL28DSZI 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-racionalne-harchuvannya-osnova-

normalnogo-obminu-rechovin-

117471.html 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmai

l.com 

Лабораторно – практична робота 

«Газові плити та електроплити». 
Оформити звіт за зразком. 

http://boguslav-

vpusp.net.ua/images/Files-2018/B-

K_LPR_Frutyurnuci.pdf 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Контрольна робота по темі 

«Устаткування для смаження  їжі». 
Пройти тести за посиланням. 

https://naurok.com.ua/test/join?ga

mecode=892247 

Культура 

молодого 

робітника 

Хто більше знає та вміє (конкурс 

професії, трудової дії). 
Створити портфоліо – презентацію.  

Культура 

молодого 

робітника 

Контрольна робота. Пройти тести  за посиланням. 
https://forms.gle/LZ3k2dBHtGAX

hnjU9 
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Інформатика 

darylik2718@gma

il.com 

Основні ненавмисні і навмисні 

штучні загрози. Технічні засоби 

добування інформації. Програмні 

засоби добування інформації. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання.  

1) 

https://classroom.google.c

om/w/Njg1MjgyNDcyND

Ra/t/all 

Код доступу: 4u6wzmt 

Інформатика 

Об'єкти захисту. Види заходів 

протидії загрозам безпеки. 

Переваги та недоліки різних видів 

заходів захисту. Основні принципи 

побудови системи безпеки 

інформації в автоматизованій 

системі. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання.  

1) 

https://classroom.google.c

om/w/Njg1MjgyNDcyND

Ra/t/all 

Код доступу: 4u6wzmt 

Історія України 

molchusik@gmail.
com 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття. Повсякденне життя в 

місті та селі ( на прикладі кількох 

українських населених пунктів 

1970-1980-х рр.). 

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 матеріал за посиланням1,2. 

2) Письмово підготуйте відповідь за планом: 

1.Загальна оцінка повсякденного життя в 1964-1985 рр. 

2.Повсякденне життя пересічних громадян в місті та селі . 

3.Дефіцит. 

4.Висновок. 

1. 

http://history.org.ua/Liber

UA/978-966-521-573-

8/65.pdf 

2. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/

bitstream/handle/1234567

89/85695/13-

Laas.pdf?sequence=1 

Історія України 

Урок узагальнення з теми «Україна 

в період загострення кризи 

радянської системи». 

1) Повторити  §16 - §23. 

2) Письмово виконати завдання 1-8 стор.151. 
 

Технології annavitstar@i.ua 

Приготування страви відповідно до 

обраних технік та технологій – 

цукерки. 

 

1. Пригадайте основні аспекти безпечної роботи кулінара, та 

опрацюйте інструкцію з ОП. На допомогу вам надаються 

інструкції за видами робіт. (використовуйте QR код завдання) 

2. Опрацюйте теоретичний та відеоматеріал, оберіть цукерки 

для приготування: 

2.1. за посиланням 

- «Молочні цукерки з шоколадом – рецепти Сенічкіна» - 

https://www.youtube.com/watch?v=GeWWuokNwY8 

- «Цукерки домашні. Дуже смачні» - 

https://www.youtube.com/watch?v=erYT2bPAAr0 

- «Цукерки з сухофруктів» - 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt-wQ8tvBoM 

2.2. за QR кодом завдання 

- «Смачнючі домашні цукерки: 6 найкращих простих рецептів» 
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3. Приготуйте обрані вами цукерки 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 ваших цукерок. 

7. Сфотографуйте готову оформлену страву та відправте фото 

й таблицю причин недоліків на електронну адресу викладача. 

Захист Вітчизни 
Orehovd1956@gm

ail.com 

Бойові порядки та їх використання 

під час руху терористичних 

проявів та надзвичайних ситуацій. 

1. Прийоми й способи пересування на місцевості. 

2. Що треба знати солдату перед початком пересування.  

3. Способи переміщення на полі бою. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал.    § 

26 стор115-121. «Захист Вітчизни-10» Гарасимів І.М. та інші. 

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

ПЧ Таїр Халілов (нар. 1940 р.). «До 

останнього подиху». 

ТаїрХалілов – сучасний 

український кримськотатарський 

письменник. Близькість прози 

Халілова до філософії 

екзистенціалізму.  

«До останнього подиху» – історія 

життя, боротьби та любові героя 

твору, віддзеркалення в ній 

трагічної долі 

кримськотатарського народу. Тема 

депортації кримських татар та 

свавілля влади. Образ Бекира – 

людини, котра ніколи не здається. 

Почуття гідності героя, глибинний 

зв’язок зі своїм народом. 

Прочитати твір С.Кінга «Мораль». 
https://www.youtube.com

/watch?v=u1pL4uOi3pc 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Проектна робота «Організація 

благодійних акцій». 

 

Підручник  «Англійська мова. 11клас» Буренко В.М. (рівень 

стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням.  

3. Повторити лексику теми. 

https://www.youtube.com

/watch?v=tVtaK2xHTVM 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 

Екстремуми функції.   

 

Підручник: О. Істер. Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 

 1.Опрацювати 22. 

2.Записати теорему Ферма (стор.200). 

3.Записати теорему про  достатню умову 

екстремуму 

стор.201. 

3.Розвязуємо разом: задача №1стор.203. 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Футбол. Удари по м’ячу, що котиться. Вправи на розвиток сили. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=icwEAJm3U7k 

Охорона праці 

vika.belokon1974@g

mail.com 

 

Загальні питання безпеки праці 

тракториста-машиніста. 

 

 

Підручник Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, 

М.В.Гаман «Основи охорони праці». 

Опрацювати інструкцію. 

http://spb.in.ua/images/Dowlo

ading/vinokurova%20osnova

%20ohoroni%20praci.pdf 

 

https://dnaop.com/html/31872/

doc-instrukcijaz-ohoroni-

pracidlya-mashinista-traktora-

traktorista 

Охорона праці 

Вимоги до організації робочого місця. 

Безпека праці в процесі виконання 

робіт. Засоби індивідуального та 

колективного захисту. 

 

Підручник Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, 

М.В.Гаман «Основи охорони праці». 

§2.1, 2.5, 2.7 стор. 67, 77, 81. 

http://spb.in.ua/images/Dowlo

ading/vinokurova%20osnova

%20ohoroni%20praci.pdf 

Трактори 

https://tinyurl.com/ycp

k55k9 

Інструктаж з БЖД Лабораторно-

практична робота 18. Будова приладів 

освітлення та сигналізації 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.292-293, 

повторити,  теоретично виконати лабораторно-

практичну роботу за посиланням 2. Оформити 

звіт. 

 

1.https://ru.calameo.com/read/

005451743bc2214771093 

 

2. 
http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstre

am/123456789/27788/3/2.%20%D0%

94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0

%BD.%D1%81%D0%B2%D1%96%

D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B

2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%

D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B

0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf 

 

Трактори 

Трактори Контрольна робота 

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.234-302, 

повторити. Виконати тестове завдання згідно 

посиланню 2(будь який з чотирьох варіантів на 

вибір). Відповіді переслати мені на ел.пошту 

1.https://ru.calameo.com/read/

005451743bc2214771093 

 

2. 

https://drive.google.com/file/d/

0Bxu_XzXCe6VOd3RhOGxL

UExubzg/view 
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http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27788/3/2.%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27788/3/2.%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27788/3/2.%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27788/3/2.%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27788/3/2.%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27788/3/2.%20%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD.%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOd3RhOGxLUExubzg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOd3RhOGxLUExubzg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOd3RhOGxLUExubzg/view


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@gmail.co

m 

Особливості 

електрошлакового 

зварювання. 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 11.1  Скласти конспект 

Відповісти на питання 1, 2 стр.230. 
 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 
Піраміда. 

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

1.Опрацювати § 3 . 

2.Записати  розв’язання задачі №2 стор.196. 

3. Виконати самостійно №№ 3.1, 3.2, 3.4, 3.6. 

 Школа онлайн канал «Рада» 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@

gmail.com 

Проектна робота 

«Мистецтво 21го 

століття». Контроль 

говоріння. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, записати конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання15, 17, стор. 73 підручника. 

3. Завдання 18, стор. 73 підручника – усно. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=V9RrO0dtu5M 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GQuYabbycTM 

Хімія 
ermakovakaterina89

@gmail.com 

Урок оцінювання 

досягнення 

компетентностей з теми: 

«Хімічні реакції». 

1. Пройти онлайн-тестування за посиланням. 

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

?gamecode=334055 

або 

https://classroom.google.com/

c/NzA2ODA4NzA1MDRa 

код доступу dma5dks 

Всесвітня 

історія 

molchusik@gmail.co

m 

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/derz

havi-azi-afriki-latinsko-

ameriki-vibir-shlyahiv-

rozvitku-418695.html 

Географія 
Сучасна глобальна 

економіка та тенденції її 

розвитку. 

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

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

1) Опрацювати §20. 

2) Перегляд презентації «Сучасні тенденції розвитку світового 

господарства» за посиланням. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Сучасна глобальна економіка та її компоненти. 

2.Світовий ринок технологій,патентна і ліцензій. 

3.ТНК та вільні економічні зони. 

4.Міжнародний ринок товарів. 

3) Письмово виконайте завдання 3 стор.106. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-suchasni-tendenci-

rozvitku-svitovogo-

gospodarstva-124915.html 

Біологія 

ermakovakaterina89

@gmail.com 

Основні середовища 

існування та адаптації до 

них організмів. 

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

В.   І.  Соболь 2019. 

1. Опрацювати § 8. Скласти конспект. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу на застосування знань с. 29. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-seredovischa-isnuvannya-

organizmiv-91487.html 

Біологія 
Способи терморегуляції 

організмів. 

1. Опрацювати § 11. Скласти конспект. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 40-41 (підручник). 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-do-uroku-sposobi-

termoregulyaci-organizmiv-

124685.html 

https://www.youtube.com/watch?v=V9RrO0dtu5M
https://www.youtube.com/watch?v=V9RrO0dtu5M
https://www.youtube.com/watch?v=GQuYabbycTM
https://www.youtube.com/watch?v=GQuYabbycTM
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=334055
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=334055
https://classroom.google.com/c/NzA2ODA4NzA1MDRa
https://classroom.google.com/c/NzA2ODA4NzA1MDRa
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://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-seredovischa-isnuvannya-organizmiv-91487.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-seredovischa-isnuvannya-organizmiv-91487.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-seredovischa-isnuvannya-organizmiv-91487.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-sposobi-termoregulyaci-organizmiv-124685.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-sposobi-termoregulyaci-organizmiv-124685.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-sposobi-termoregulyaci-organizmiv-124685.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-sposobi-termoregulyaci-organizmiv-124685.html


Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Культура молодого 

робітника 
natalagaraz89@gmail.
com 

Способи розвитку конфліктів. 

Пройдіть за посиланням 1. Законспектуйте 

навчальний матеріал за посиланням 1.Перегляньте 

відео  за посиланням 2, 3. 

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

management/13974/ 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-Ev3grNNHKo 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ysvm1mrIcPs 

Біологія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 
Макроеволюційний процес. 

1. Переглянути відео за посиланням 1. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням 2, 3. 

3. Скласти конспект з теми: «Макроеволюційний 

процес». 

4. Записати вчених та їх досягнення в описанні 

еволюційних процесів на планеті. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fWFw_p0HbvA 

 

http://www.10minschool.ua/rsc

/naspath/articles/000820--

381976651.pdf 

 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-makroevolyuciyniy-

proces-32730.html 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 

Об’єми і поверхні тіл. 

Підручник  О. Істер Математика 11 клас Рівень 

стандарту. 

1.Повторити  Р.3 § 8-11. 

2.Переглянути  фільм «Об’єми і поверхні тіл». 

 

Математика Об’єми і поверхні тіл. 
3.Виконати завдання  для перевірки знань № 1-8, 

стор.288. 
Канал «Youtube» 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Подача на точність, 

влучність. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=S98wO9zcjN8 

Фізична культура 
Волейбол. Навчальна гра з 

завданням. 
Вправи на силу. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mrgFunrp6Og 

Основи галуз. 

економіки і 

підприємництва 

vika.belokon1974@g

mail.com 

Поняття малого бізнесу. Фактори, 

які впливають на успіх у малому 

бізнесі. Бізнес-план, його зміст, 

структура і необхідність розробки. 

(1)Підручник В.Я. Бобров. Основи ринкової 

економіки і підприємництва. – К.: Вища шк., 2003. 

§6.2 стор.190-200 за підручником (1). 

(2)Підручник В. Є. Сафонова, В.Я. Бобров. Основи 

ринкової економіки і підприємництва. – Київ ДП 

Видавничий дім «Персонал», 2017. 

http://maup.com.ua/assets/files/

lib/book/osnovi_rink_ekonom_

1_2017.pdf 

Професійна етика та 

культура водіння 
gsljusarev@i.ua 

Культура руху пішоходів. Основні 

вимоги. Правила дорожнього руху 

у культурі пішоходів. Культура 

подолання пішохідного переходу. 

Антикультура пішоходів. 

Культура руху велосипедистів та 

водіїв мопедів 

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

Підручник для ПТНЗ-Київ.:Пед.преса. 

2008.стор.193-204, опрацювати, законспектувати, 

відповісти на контрольні запитання. 

 

http://borodianka-

mnvk.edukit.kiev.ua/Files/dow

nloads/Kultura%20ta%20etika

%20vodinnya.pdf 

 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/13974/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/13974/
https://www.youtube.com/watch?v=-Ev3grNNHKo
https://www.youtube.com/watch?v=-Ev3grNNHKo
https://www.youtube.com/watch?v=ysvm1mrIcPs
https://www.youtube.com/watch?v=ysvm1mrIcPs
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fWFw_p0HbvA
https://www.youtube.com/watch?v=fWFw_p0HbvA
http://www.10minschool.ua/rsc/naspath/articles/000820--381976651.pdf
http://www.10minschool.ua/rsc/naspath/articles/000820--381976651.pdf
http://www.10minschool.ua/rsc/naspath/articles/000820--381976651.pdf
https://naurok.com.ua/prezentaciya-makroevolyuciyniy-proces-32730.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-makroevolyuciyniy-proces-32730.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-makroevolyuciyniy-proces-32730.html
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=mrgFunrp6Og
https://www.youtube.com/watch?v=mrgFunrp6Og
mailto:vika.belokon1974@gmail.com
mailto:vika.belokon1974@gmail.com
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovi_rink_ekonom_1_2017.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovi_rink_ekonom_1_2017.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovi_rink_ekonom_1_2017.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
http://borodianka-mnvk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Kultura%20ta%20etika%20vodinnya.pdf


 

16 – виробниче навчання; 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://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/

