Посилання на Інтернет джерела по класах

5 клас

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2L
BREMHbTrnPJck1ZA5dswfkklw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2L
BRENI3cRgH5WqKWC9LIs8plCy
7клас. Алгебра.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2L
BREPsP31wpqKcJgXV2zuDOmn2
7клас. Геометрія.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2L
BREMLCy9RvFE3ubAblz9ANi30
8клас. Алгебра.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2L
BREOjBABcMMLEludszozV2Zs4
8клас. Геометрія.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2L
BREObl0Tc9VkGCqXpJLVU5sxb
9клас. Алгебра.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2L
BRENnfQb3gFbT20bNsOeFcllg
9 клас. Геометрія.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2L
BREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj
10клас. Алгебра і початки аналізу.
http://uklasi.com.ua/10-klas/algebra
10клас. Геометрія.
http://uklasi.com.ua/10-klas/stereometriya
11клас. Алгебра і початки аналізу.
https://www.matematichka.com.ua/klasi/11klas/algebra/video-uroki
11клас. Геометрія.
https://www.matematichka.com.ua/klasi/11klas/geometriya/video-uroki

6 клас
7 клас

математика

8 клас

9 клас

10 клас

Історія

11 клас

5 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas/3storya-5-klas

6 клас

Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований
курс:
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6klas/2-vsesvtnya-storya-storya-ukrani-ntegrovaniy-kurs-6-klas/;

7 клас

Історія

України:

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyipidruchnikiv/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-uchniv-7-h-klasiv2/istoriya-ukrayini-7-klas/

Всесвітня історія:
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-

Для 5-11
класів

https://yukhym.com/uk/geometriya.html; https://yukhym.com/uk/matematika.html.
» http://uklasi.com.ua/
https://gioschool.com
https://gioschool.com/tutors

Клас

https://mon.gov.ua/ua/osvita/
zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi/
navchalniprogrami-5-9-klas

№
П/
П

pidruchnikiv/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-uchniv-7-h-klasiv2/vsesvitnya-istoriya-7-klas/

8 клас

Історія

України: https://imzo.gov.ua/elektronni-versiyipidruchnikiv-dlya-uchniv-8-h-klasiv/istoriya-ukrayini-8-klas/
Всесвітня історія:

https://imzo.gov.ua/elektronni-versiyipidruchnikiv-dlya-uchniv-8-h-klasiv/vsesvitnya-istoriya-8-klas/

9 клас

Історія України:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-verspdruchnikv/9-klas/3-storya-ukrani-9-klas/

Всесвітня історія:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-verspdruchnikv/9-klas/4-vsesvtnya-storya-9-klas/

10 клас

Історія України:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-verspdruchnikv/10-klas/4-storya-ukrani-10-klas/

Всесвітня історія:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-verspdruchnikv/10-klas/5-vsesvtnya-storya-10-klas/

Інтегрований курс
«Історія:
Україна
і
світ»: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10klas/6-storya-ukrana--svt-ntegrovaniy-kurs-10-klas/

11 клас

Історія України:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-verspdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/

Всесвітня історія:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-verspdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/

Інтегрований курс «Історія: Україна і світ»:

Правознавство і
громадянська
освіта

9 клас
10 клас

Правознавство:
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/7pravoznavstvo-10-klas/

Громадянська освіта:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronnvers-pdruchnikv/10-klas/8-gromadyanska-osvta-10-klas/

2-11
2-11
8-11

Інформатика

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/6storya-ukrana--svt-ntegrovaniy-kurs/
Основи правознавства: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronnvers-pdruchnikv/9-klas/15-osnovi-pravoznavstva-9-klas/

2-11

Google Classroom - https://classroom.google.com
Школа+ http://schoolplusnet.com/editschool.php?id=7151
«Програмування в школі». Сайт для учнів та
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів http://proginschool.inf.ua/?fbclid=IwAR3GJMlq_PXo
wdkk-5rGiz8Nm0CqAY0bdJzF4mLJMPJ4wV_N7UPjIPVnwg
«LearningsApps.org» http://proginschool.inf.ua/?fbclid=IwAR3GJMlq_PXo
wdkk-5rGiz8-

6-11
6-11
8
9
6-11
6-11

фі
зи
ка

Природоз
навство

Хімія

Біологія

6-11
6-11
10-11
6-11
6-11
6-11
6-11
6-11
6-11
6-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
5 клас

8
7-11

http://www.10minschool.ua/
http://www.virtulab.net/
https://chem10.jimdofree.com/
https://www.schoollife.org.ua/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://learningapps.org/

https://lib.imzo.gov.ua/

Географія

11

https://lib.imzo.gov

2-11

https://gdz4you.com/pid https://gdz4you.com/pidruchnyky/?fbcli https://gdz4you.com/pidruchny
ruchnyky/?fbclid=IwAR0v d=IwAR0vl1KRDdMieJL6kkFQeZ3Iky/?fbclid=IwAR0vl1KRDdMieJL6
l1KRDdMieJL6kkFQeZ3I- POZZhTQeVID1_VHlkVLV6tRWhSEcFMw kkFQeZ3IPOZZhTQeVID1_VHlkVLV EFo
POZZhTQeVID1_VHlkVLV6tRWhS
6tRWhSEcFMwEFo
EcFMwEFo
https://lib.imzo.gov.ua/

5-11
2-11

https://quizlet.com/ https://kahoot.com/mobileapp/ https://onlinetestpad.com/ua/ http://mastertest.net/ http://www.triventy.com/ https://www.moz
aweb.com/uk/portal.php?cmd=promo&page=forschoo
ls/
http://video.novashkola.ua/8-klas/fizika-8-klas/
https://sites.google.com/site/weburokizfizikidla8klasu/weburoki

https:
//gdz
4you.
com/
pidru
chnyk
y/?fb

2-11

Nm0CqAY0bdJzF4mLJMPJ4wV_N7UPjIPVnwg
«САМОУЧКА» http://samouchka.com.ua/ukr/_informatyka/
«ІТ-книга» - http://itknyga.com.ua/
«Щоденник.ua» - шкільна освітня мережа http://shodennik.ua/
Електронні підручники, які можна використати під
час дистанційного навчання:
https://gdz4you.com/pidruchnyky/?fbclid=IwAR0vl1
KRDdMieJL6kkFQeZ3IPOZZhTQeVID1_VHlkVLV6tRWhSEcFMwEFo
http://romanova.in.ua/urok-1-heohrafiia-iak-systemanauk-onlain-urok-11-klas/
https://www.ed-era.com/books/geography/
https://online.seterra.com/uk
http://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-8-klas/
http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/
https://naurok.com.ua/test/geografiya
https://geozno.dp.ua/lesson/geografiya-yaknaukarozvytok-geografichnyh-doslidzhen-2/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEraOsvitoria+BIO+1/about
http://www.znanius.com/4052.html
https://kabinet-ecologii-sch3.jimdofree.com
https://osvita.ua/school/lessons_summary/biology
https://subject.com.ua/lesson/biology
https://teachua.com/biology
https://www.schoollife.org.ua/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://learningapps.org/

5 клас

Українська мова

6 клас
7 клас
8 клас

9 клас

Французька мова

10 клас
11 калс

https://naurok.com.ua/biblioteka/ukrainska-mova/klas-11
https://subject.com.ua/lesson/mova/11klas/index.html

1-4

www.francaisfacile.com
www.podcastfrancaisfacile.com
www.francaisavecpierre.com
www.bonjourdefrance.com

5-9

http://www.lemonde.fr/
http://jt.france3.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.revue2presse.fr/home.php?cat=1
http://www.rfi.fr/emissions
http://www.arteradio.com/tuner.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/artereportage/103294.html
http://www.courrierinternational.com
http://www.franceculture.com/
http://latelelibre.fr/
http://www.tv-francophonie.com/
http://www.dinternal.com.ua/uk/grammar/english-alphabet/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

10-11

1-2
2-3
3-4

Англійська мова

https://sites.google.com/site/alg8school19/fizika-7-klas
http://video.novashkola.ua/9-klas/fizika-9-klas/
https://sites.google.com/site/alg8school19/storinka
https://sites.google.com/site/alg8school19/9-klas-1
https://sites.google.com/site/alg8school19/10-klas-1
https://sites.google.com/site/alg8school19/11-klas-1
https://naurok.com.ua/biblioteka/ukrainska-mova/klas-5
https://subject.com.ua/lesson/mova/5klas_1/index.html
https://naurok.com.ua/biblioteka/ukrainska-mova/klas-6
https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/usi-urokyukrajinskoji-movy-ta-literatury/6-klas-ukrajinska-mova/
https://naurok.com.ua/biblioteka/ukrainska-mova/klas-7
https://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/ukr-movakonspekty-8.html
https://naurok.com.ua/biblioteka/ukrainska-mova/klas8/pidruchnyk-183
https://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/ukr-movakonspekty-9.html
https://naurok.com.ua/biblioteka/ukrainska-mova/klas-9
https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/mova/ukr-movakonspekty-10.html

http://www.dinternal.com.ua/uk/grammar/english-alphabet/
https://naurok.com.ua/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

5

https://naurok.com.ua/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

6

https://naurok.com.ua/
https://www.ed-era.com/books/english2/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

7

https://naurok.com.ua/
https://www.ed-era.com/books/english2/

http://gra-sonyashnyk.com.ua/lastteacher/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/
https://zno-ua.net/lesson/ukrainian/tests/
http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno
https://www.znonasharu.org.ua/ukrainska-mova-ta-lit2018
http://testzno.com.ua/?Itemid=2option=com_jquar
https://dyvoslovo.com.ua-pdgotovka-onlayn-probne-zavdannya-testi.html
http://zno.co.ua/ua/
http://zno.fizika.kiev.ua/index.php/golovna
https://erudyt.net/category/pidgotovka-do-zno/ukrainska-literatura

7
9
9
9
10

8

https://naurok.com.ua/
https://www.ed-era.com/books/english2/
https://teachua.com
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

9

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://naurok.com.ua/
https://www.ed-era.com/books/english2/
https://teachua.com
http://www.10minschool.ua/

10-11

8 клас

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://naurok.com.ua/
https://www.ed-era.com/books/english2/
https://teachua.com
https://vseosvita.ua/
http://www.10minschool.ua/
http://www.louvre.fr./
http://www.metmuseum.org
http://www.khm.at/
http://namu.kiev.ua/
http://lviv-art-gallery.virtual.ua/ua

9 клас

Музеї світу, які можна відвідати онлайн

Мистецтво

https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/travel/ne-vyhodya-iz-domamuzei-mira-kotorye-mozhno-posetit-onlayn1416310.html?fbclid=IwAR3CVVAFm3JWdc1v1ErIw0lomFngqcBwk9
NtFdmpg17Git0GdcEXatTqMDs

Виникнення українського кіно
https://www.youtube.com/watch?v=oQWSFfp1n1c
https://www.youtube.com/watch?v=0NEVDp1Xo54
https://www.youtube.com/watch?v=SfqEgdm89qA

Німецька мова

10 клас

1-4
5-9

10-11

Я
с
Мистецтво
Індійського культурного регіону
кhttps://www.youtube.com/watch?v=6JpJefqBz1s
р
https://kinderuni.goethe.de/?lang=uk
а
вhttps://junioruni.goethe.de/?lang=uk
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/sе32379
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-interaktiv/s-9571
https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst.html
і
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/fre.html
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-interaktiv/s-9571
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/stadtbilder/s-31499
н

е
д
о
в
г
е

