
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 9 класу 

(12.05.2020р.-22.05.2020р.) 
 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

література 
 

Нікітішина Н.О 

 

Марко Вовчок. Життя і творча 
діяльність. Повість «Інститутка».  
«Народні оповідання»; 
продовження теми народного 
життя в повісті «Інститутка». 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
biografiya-marko-vovchok-9-klas-
133281.html  Переглянути презентацію, 

скаласти хронологічну таблицю про 

життєвий і творчий шлях Марка 

Вовчка 

 

Антилюдяна суть 

кріпосництва та солдатчини. 

Образи персонажів – людей 

із народу та панночки. 

Авторська позиція у творі. 

 

https://vseosvita.ua/library/kartka-
idejno-hudoznij-analiz-povisti-institutka-
marka-vovcka-9-klas-223798.html 
Прочитати повість «Інститутка», 

скласти порівняльну характеристику   

образів Устини і панночки  

15.05. 

Урок позакласного читання.  

Марко Вовчок . збірка 

«Народні оповідання» 

 

Прочитати 2 – 3 твори зі збірки 

«Народні оповідання», написати  

письмовий відгук на один із них або  

усний  ( в телефонному режимі) 

20.05. 

Контрольна робота. 

Письмовий твір на одну з 

тем: «Ідея соборності та 

незалежності України (за 

романом П. Куліша “Чорна 

рада”)», «Антикріпосницька 

спрямованість повісті Марка 

Вовчка “Інститутка”». 

Написати контрольну роботу на 

одну із запропонованих тем ( обсяг 

2 - 2,5 сторінки ) 

22.05. 

Українська 

мова 

 

Нікітішина Н.О 

 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Конспект 

сприйнятого на слух 

науково-навчального 

тексту. 

Опрацювати тему  15 на с. 248 , 

виконати вправу 523 ( за 

підручником Заболотних ) 

13.05. 

Контрольна робота. 

Складні речення з різними 

видами сполучникового і 

безсполучникового зв’язку. 

Текст як одиниця мовлення 

й продукт мовленнєвої 
діяльності(тестування. 

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-
robota-skladni-recenna-z-riznimi-vidami-
spolucnikovogo-i-bezspolucnikovogo-
zvazku-tekst-ak-odinica-movlenna-j-
produkt-movlennevoi-dialnosti--
123807.html Виконати контрольну 

роботу за посиланням 

15.05. 

Мовні аспекти вивчення Опрацювати матеріал § 33, 20.05. 
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речення (порядок слів у 

реченні). Редагування 

словосполучень і речень, у 

яких допущено граматичні 

помилки 

виконати вправи 360, 362( за 

підручником Глазової ) 

Мовні аспекти вивчення 

речення (граматична 

основа, види речень). 

Опрацювати матеріал § 33, 

виконати вправи 364, 367( за 

підручником Глазової )  

22.05. 

Зарубіжна 

література 

 

Нікітішина Н.О. 

 

«Собаче серце» М.Булгакова 

як метафора соціальних 

експриментів революційної 

доби  
 

Прочитати повість М.Булгакова 

«Собаче серце»,опрацювати 

матеріал за посиланням  
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D
0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D1%81%D0%B5
%D1%80%D1%86%D0%B5 

12.05. 

«Собаче серце» М.Булгакова 

у кіномистецтві 

 

Переглянути фільм «Собаче серце»  
https://www.ivi.ru/watch/sobachie_serd
ce/31952, написати відгук  

14.05. 

Позакласне читання .Сучасна 

зарубіжна поезія. 

 

Опрацювати матеріал про Віславу 
Шимбровську 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%
D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B
2%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D
0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C
%D0%BA%D0%B0 

та Боба Ділана 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%
D0%BE%D0%B1_%D0%94%D1%96%D0%
BB%D0%B0%D0%BD, познайомитись з їх 
поезіями 
https://vseosvita.ua/library/tema-
sucasna-zarubizna-poezia-1-2-tvori-za-
viborom-ucniv-i-vcitela-15450.html 

19.05. 

Контрольна робота 

.Письмовий твір 

Написати письмову роботу на тему 

«Мій улюблений літературний 

герой» або «Твір, що змінив мої 

погляди на життя» ( обсяг 2 - 2,5 

сторінки ) 

21.05 

Факултативний 

курс «Цікава 

орфографія» 

 
Нікітішина Н.О. 

Зміни до українського 

правопису 2019 року 

https://www.youtube.com/watch?v=SunI
rw3fYUc&vl=uk 

https://www.youtube.com/watch?v=sq5
mpZzzGj4 

14.05 

Зміни до українського 

правопису 2019 року 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ0
A3VuP6jkhttps://www.youtube.com/wat

ch?v=NxzglRY18h0 

 

21.05. 

Інформатика 

 

Запрута О.В. 

Захист  

 колективного навчального 

проекту 

Презентація 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid

=23F0D330CE3B3197!4327&ithint=file

%2cpptx&authkey=!AMYcL475r-

18.05.2020 
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KymX4 

 

Алгебра 
 

Войтюк О.М. 

Розв´язування текстових задач 

за допомогою систем рівнянь 
Підручник §14(ст.136-137)- повторити 

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

vysH5-E  

Виконати № 936,939, 941 

12.05 

 

Розв´язування вправ з теми 

«Функції і графіки» 
Підручник §8-11– повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=eq9j_

dbepqg  

Виконати № 956,960,965 

15.05 

Розв´язування квадратних 

нерівностей 
Підручник §12 (ст.118-120)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=R4Dd

Te5_YiA  

Виконати № 968,972,974 

18.05 

Розв´язування вправ з теми 

«Числові послідовності» 
Підручник §15-17-  повторити 

 https://naurok.com.ua/test/arifmetichna-i-

geometrichna-progresiya-kontrolna-

robota-416491.html - пройти тест 

Виконати № 978,980,983 

22.05 

 

Геометрія 
 

Войтюк О.М. 

Розв´язування вправ на 

застосування прямокутної 

системи координат 

Підручник §3-6 – повторити 

https://naurok.com.ua/test/povtorennya-

dekartovi-koordinati-na-ploschini-

410809.html  

Виконати № 1019, 1028,1030 

12.05 

 Розв´язування вправ на 

застосування векторів 
Підручник §7-12- повторити 

https://naurok.com.ua/test/povtorennya-

vektori-na-ploschini-410848.html  

Виконати №1036, 1038, 1046 

14.05 

Розв´язування задач на 

застосування властивостей 

правильних многокутників 

Підручник §17-20 – повторити 

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

3HGI7x8  

Виконати №1078, 1080, 1084 

18.05 

Розв´язування задач на 

застосування перетворення 

подібності 

Підручник §21-25–повторити 

https://naurok.com.ua/test/9-klas7-

travnya-klasna-robota-geometrichni-

peretvorennya-409639.html  

Виконати №1093,1094,1098 

19.05 

Фізика 
 

Войтюк О.М. 

Еволюція фізичної картини 

світу . Розвиток уявлень про 

природу світла 

Підручник §40(ст.250-252)-опрацювати 

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

yTTwdtg  

Дати письмові відповіді на контрольні 

запитання 1-3 (ст.254) 

13.05 

Фізика і науково – технічний 

прогрес 
Підручник §40 (ст.252-254)-

опрацювати 

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

WAzIn3U  

Дати письмові відповіді на контрольні 

запитання 4,5 (ст.254) 

14.05 

Вправи з теми «Рух і взаємодія. 

Закони збереження» 
Підручник §28-38 –повторити 

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

hn-iAA  

Виконати завдання 1-11 (ст. 258-259) 

20.05 
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Фізика та екологія Підручник (ст.261-265)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=_7Zej

DXCh3c  

Скласти таблицю «Типи забруднення 

довкілля» 

21.05 

Хімія 

 
Смаженюк С.Л 

 Контрольна робота 

 

Контрольна робота з теми «Початкові 

поняття про органічні сполуки» 

(тести, встановлення відповідності, 

завдання з відкритою відповіддю) 

13.05.2020 

 

 

 

Хімічна наука і виробництво в 

Україні. Видатні вітчизняні 

вчені – творці хімічної науки 

Підручник ст. 239 параграф 42—43 

опрацювати, дати відповіді впр.501-506 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
himichne-virobnictvo-v-ukra-ni-
76284.html 

18.05.2020 

Окисно відновні реакції. Складання рівнянь окисно відновних 

реакцій. Повторити параграф 17 ст. 100 

20.05.2020 

Німецька 

мова 

 
Смаженюк С.Л 

«Урок читання» Підручник Урок 68 ст. 177 

1. Прочитати текст і виконати 

післятекстові завдання 

13.05.2020 

 

Контроль аудіювання Контроль аудіювання з теми «Шкільне 
життя» (тести) 

15.05.2020 

Контроль читання Контроль читання з теми «Подорож» 
(тести, відповіді на запитання) 
 

20.05.2020 

Контроль письма Контроль письма з тем «Німеччина», 
«Україна» (твір, лист) 

22.05.2020 

Англійська 

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

«Молодіжна культура» 1. Проектна робота 

«Молодіжна культура» 

14.05.2020 

 

Контроль аудіювання Контроль аудіювання з теми «Наука і 
технічний прогрес» (тести) 

18.05.2020 

Контроль читання Контроль читання з теми «  Міста -
столиці» (тести, відповіді на запитання 

 

21.05.2020 

Всесвітня  

історія 

 

Сокирка П.М. 

 

     

 

Урок контролю знань з теми 

: «Міжнародні відносини у 

другій половині 19 на 

початку 20 ст.» 

Виконати роботу з 9. 00 до 11.00  

Файлове повідомлення  

 

18.05 

 
Основи 

правознавства 

 

Сокирка П.М. 

 

Урок контролю знань з теми: 

«Якщо право - це професія» 

Виконати роботу з 10.00 до 12.00  

Файлове повідомлення  

12.05 

Практичне заняття. Ігровий 

суд. 

Опрацювати параграф 29  19.05 

Географія 

 

Сокирка  П.М 

 

Контрольна робота з теми: 

«Третинний сектор 

господарства»  

 Виконати роботу з 11.30 до 13.00  

Файлове повідомлення  

14.05 

Поняття про глобальні Опрацювати параграф 47-48  20.05 

https://www.youtube.com/watch?v=_7ZejDXCh3c
https://www.youtube.com/watch?v=_7ZejDXCh3c
https://naurok.com.ua/prezentaciya-himichne-virobnictvo-v-ukra-ni-76284.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-himichne-virobnictvo-v-ukra-ni-76284.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-himichne-virobnictvo-v-ukra-ni-76284.html


проблеми людства. 

Демографічна та 

продовольча проблема.  

Переглянути відеоматеріал та 

презентацію 

https://yandex.ua/video/preview/?filmI

d=18218311204802910449&text=дис

танційне%20навчання%20поняття%

20про%20глобальні%20проблеми%

20людства.%20географія%209%20к

лас&path=wizard&parent-

reqid=1588880872256148-

1496650707701710763200287-

production-app-host-vla-web-yp-

176&redircnt=1588880914.1   

https://yandex.ua/video/preview/?filmI

d=627764812349212438&text=диста

нційне+навчання+поняття+про+гло

бальні+проблеми+людства.+геогра

фія+9+клас&path=wizard&parent-

reqid=1588880872256148-

1496650707701710763200287-

production-app-host-vla-web-yp-

176&redircnt=1588880914.1  

https://yandex.ua/video/preview/?filmI

d=3993954227139161702&text=дист

анційне+навчання+демографічна+т

а+продовольча+проблема++пробле

ми+людства.+географія+9+клас  

 

Сталий розвиток – стратегія 

людства  

Опрацювати параграф 49 . 

Виконати завдання на ст. 278 , 4 

21.05 

Історія 

України 
 

Сокирка П.М. 

 

Практичне заняття . 

Вплив процесів модернізації 

на суспільне життя українців, 

зміни у світовідчутті 

людини. 

Виконати практичну роботу.  

 

14.05  

 

Практичне заняття. 

Підготувати план доповіді 

«Наш край у другій половині 

19 на початку 20 ст.» 

 

Виконати практичну роботу. 

 

 

 

 

 

15.05 

 

 

 

 

Урок контролю знань з теми 

: «Повсякденне життя та 

культура України в середині 

19 на початку 20 ст.» 

 

Виконати роботу з 9.00 до 11.00.  

Файлове повідомлення. 

 

 

21.05 

Основи 

здоров’я 

 

На шляху до сталого 

розвитку  

Опрацювати параграф  30  

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/na-slahu-

15.05 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18218311204802910449&text=дистанційне%20навчання%20поняття%20про%20глобальні%20проблеми%20людства.%20географія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=627764812349212438&text=дистанційне+навчання+поняття+про+глобальні+проблеми+людства.+географія+9+клас&path=wizard&parent-reqid=1588880872256148-1496650707701710763200287-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1588880914.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3993954227139161702&text=дистанційне+навчання+демографічна+та+продовольча+проблема++проблеми+людства.+географія+9+клас
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3993954227139161702&text=дистанційне+навчання+демографічна+та+продовольча+проблема++проблеми+людства.+географія+9+клас
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3993954227139161702&text=дистанційне+навчання+демографічна+та+продовольча+проблема++проблеми+людства.+географія+9+клас
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3993954227139161702&text=дистанційне+навчання+демографічна+та+продовольча+проблема++проблеми+людства.+географія+9+клас
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3993954227139161702&text=дистанційне+навчання+демографічна+та+продовольча+проблема++проблеми+людства.+географія+9+клас
https://vseosvita.ua/library/na-slahu-do-stalogo-rozvitku-9klas-prezentacia-30-beh-i-263042.html


Сокирка П.М. 
 

do-stalogo-rozvitku-9klas-prezentacia-

30-beh-i-263042.html  

Біологія 

 
Номировська О.Д. 

 

Огляд традиційних 

біотехнологій 

Опрацювати § 56 (§57 авт. Остапченко)  

Презентація 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
oglyad-tradiciynih-biotehnologiy-
143869.html 
Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ7
kbJkLwoQ 

12.05.2020 

 

Основи генетичної та 

клітинної інженерії 

Опрацювати § 57 і § 58 
Виконати завдання в зошиті  
Презентація 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-
temu-genetichna-i-klitinna-inzheneriya-
145408.html 

 

14.05.2020 

Роль генетичної інженерії в 

сучасних біотехнологіях і 

медицині 

Відео 
https://www.youtube.com/watch?v=Incf
w_FMviM 

19.05.2020 

Основні загальні властивості 

живих систем 

Опрацювати підручник на с. 248-

249 

21.05.2020 

Мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Мистецтво в діалозі культур. 

Українці у світі. Культура 

української діаспори. 

Опрацювати матеріал підручника 

ст.. 223-228.  Та за посиланнями. 

Створити власну презентацію 

«Нашого квіту – по всьому світу».  
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
z-temi-ukrainci-u-svitovij-kulturi-
76136.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cc3
ceU6t37k 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J64
2QgVh-0c 
http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/12205 
 
https://svitppt.com.ua/kultura/hudozhny
a-kultura-ukrainskoi-diaspori2.html 

13.05.2020 

Урок узагальнення на тему: 

«Полікультурний образ 

світу». 
 

 Виконати завдання  на ст.. 231-234 

підручника . 
20.05.2020 

Фізична 

культура  
 

Паламарчук О.А. 

« Гандбол» Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=J4

iRoGdEP3U#action=share 

12.05.2020 

« Гандбол» Відео: 

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

21.05.2020 

https://vseosvita.ua/library/na-slahu-do-stalogo-rozvitku-9klas-prezentacia-30-beh-i-263042.html
https://vseosvita.ua/library/na-slahu-do-stalogo-rozvitku-9klas-prezentacia-30-beh-i-263042.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-oglyad-tradiciynih-biotehnologiy-143869.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-oglyad-tradiciynih-biotehnologiy-143869.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-oglyad-tradiciynih-biotehnologiy-143869.html
https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kbJkLwoQ
https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kbJkLwoQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-genetichna-i-klitinna-inzheneriya-145408.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-genetichna-i-klitinna-inzheneriya-145408.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-genetichna-i-klitinna-inzheneriya-145408.html
https://www.youtube.com/watch?v=Incfw_FMviM
https://www.youtube.com/watch?v=Incfw_FMviM
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-ukrainci-u-svitovij-kulturi-76136.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-ukrainci-u-svitovij-kulturi-76136.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-ukrainci-u-svitovij-kulturi-76136.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cc3ceU6t37k
https://www.youtube.com/watch?v=Cc3ceU6t37k
https://www.youtube.com/watch?v=J642QgVh-0c
https://www.youtube.com/watch?v=J642QgVh-0c
http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/12205
https://svitppt.com.ua/kultura/hudozhnya-kultura-ukrainskoi-diaspori2.html
https://svitppt.com.ua/kultura/hudozhnya-kultura-ukrainskoi-diaspori2.html
https://www.youtube.com/watch?v=J4iRoGdEP3U#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=J4iRoGdEP3U#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=bAAvfxj8TU4#action=share


AAvfxj8TU4#action=share 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В 

Виконання технологічних 

операцій. 

Виготовити вироби у техніці 

орігамі.  
https://www.youtube.com/watch?v=KB1
7mxqc1Xs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L5t
Wh0-9d7Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kzO
G_CTX1r8 

  13.05.2020 

Контроль якості готового 

виробу. Економічне 

обгрунтування проекту. 

Маркетингове дослідження. 

Зробити контроль якості виробу, 

економічне обґрунтування проекту 

за зразком.  
https://narodna-osvita.com.ua/6113-
kontrol-yakost-virobu-doglyad-za-
virobami-nteryernogo-
priznachennya.html 
https://www.slideshare.net/dnzcpto1/ss-
68393355 
https://www.youtube.com/watch?v=EIG
5j4RjxT0 
http://ito.vspu.net/ENK/2011-
2012/TIMTPN/rob_stud_2012/2013/Gera
sumenko/-------5.------5.2.---------------------
------------..html 

20.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bAAvfxj8TU4#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=KB17mxqc1Xs
https://www.youtube.com/watch?v=KB17mxqc1Xs
https://www.youtube.com/watch?v=L5tWh0-9d7Q
https://www.youtube.com/watch?v=L5tWh0-9d7Q
https://www.youtube.com/watch?v=kzOG_CTX1r8
https://www.youtube.com/watch?v=kzOG_CTX1r8
https://narodna-osvita.com.ua/6113-kontrol-yakost-virobu-doglyad-za-virobami-nteryernogo-priznachennya.html
https://narodna-osvita.com.ua/6113-kontrol-yakost-virobu-doglyad-za-virobami-nteryernogo-priznachennya.html
https://narodna-osvita.com.ua/6113-kontrol-yakost-virobu-doglyad-za-virobami-nteryernogo-priznachennya.html
https://narodna-osvita.com.ua/6113-kontrol-yakost-virobu-doglyad-za-virobami-nteryernogo-priznachennya.html
https://www.slideshare.net/dnzcpto1/ss-68393355
https://www.slideshare.net/dnzcpto1/ss-68393355
https://www.youtube.com/watch?v=EIG5j4RjxT0
https://www.youtube.com/watch?v=EIG5j4RjxT0
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/TIMTPN/rob_stud_2012/2013/Gerasumenko/-------5.------5.2.---------------------------------..html
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/TIMTPN/rob_stud_2012/2013/Gerasumenko/-------5.------5.2.---------------------------------..html
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/TIMTPN/rob_stud_2012/2013/Gerasumenko/-------5.------5.2.---------------------------------..html
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/TIMTPN/rob_stud_2012/2013/Gerasumenko/-------5.------5.2.---------------------------------..html

