
8-А клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 07.04.Р.М. Контрольний  письмовий переказ розповідного тексту з 
елементами опису місцевості в художньому стилі. Написати переказ у чистовик Той переказ, який ми писали на чернетках у школі 

"Джерина пасіка" написати на чистих аркушах з зошита.

2 10.04. Контрольна робота.  Речення з однорідними членами. Речення 
зі звертаннями, вставними словам Виконати тестову контрольну роботу Виконуєте письмово на двох аркушах (переписуєте питання 

і варіант відповіді) Завдання будуть додані  у Вайбері
3 14.04 Відокремлені додатки Опрацювати пар. 34, впр.348, 349 (письмово) 
4 17.04. Відокремлені обставини опрацювати пар. 35, впр. 358,363 (письмово)

5 21.04. Р.М. Складання допису дискусійного характеру до блога "Чи 
переможе книжку комп'ютер, а бібліотеку - інтернет?" Скласти і написати допис 

6
24.04. Р.М. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, 
села) на основі особистих вражень і спостережень в художньому 
стилі

Скласти і написати твір 
https://kolomyya.org/general/village/vklyuchiv.htm
http://nvotg.if.ua/картка-громади/великий-ключів/

Українська література

1 07.04. Майстерність письменниці у змалюванні образів. Художні 
особливості твору Дочитати повість "Шпага Славка Беркути"

2 10.04. Р.М. Написання фанфіків на основі повісті "Шпага Славка 
Беркути" Скласти фанфіки

Простими словами, Фанфік – це розширена, доповнена чи 
повністю змінена історія, написана аматорами, під 
враженнями від якогось оригінального твору. Дана історія 
може містити в собі безліч різних аспектів, від розширення 
меж всесвіту до продовження або зміни основних сюжетних 
ліній головних персонажів. Наприклад, якщо фанатам, 
кінцівка твору здалася невиразною або незакінченою, то у 
своїх фанфіках вони можуть продовжувати вести історію 
направляючи її, на їхню думку, в правильне русло.

3 14.04. Контрольна робота М.Коцюбинський, О. Довженко, Н. Бічуя Виконати тестові завдання Виконуєте письмово на двох аркушах (переписуєте питання 
і варіант відповіді). Завдання будуть додані  у Вайбері

4
17.04. Володимир Дрозд. Основні відомості про письменника. "Білий 
кінь Шептало". Проблема свободи і неволі, особистості і натовпу, 
дійсності та мрії.

Прочитати твір "Білий кінь Шептало"

5 21.04. Алегоричність образу коня Шептала Характеристика коня Шептала

6
24.04. Юрій Винничук. стисло про письменника. "Місце для дракона" - 
повість - казка про сучасний світ, у якому й досі живуть "драконячі 
закони"

Почитати повість-казку "Місце для дракона"

Зарубіжна література
1 7.04. Позакласне читання. Г.Мелвілл "Пісня про Нібелунгів" Подивитися фільм " Мобі Дік" за твором Г. Мелвілла
2 10.04. Контрольна робота по темі " Бароко і класицизм" Подивитися мультфільм " Маленький принц"

3 14.04. Антуан де Сент-Екзюпері( 1900-1944). " Маленький принц". 
Людські взаємини,моральні цінності в казці-притчі. Прочитати статтю підручника . Стор.260-262

4 17. 04. " Маленький принц". Художні образи Розказати про подорож маленького принца.Описати героїв, 
з якими зустрічався

5 21. 04. " Маленький принц".Філософський зміст твору Підготувати твір- роздум (усно) "Ми відповідаємо за тих,
кого приручили"

Англійська мова
1 6.04   Контрольна робота. Завдання контрольної будуть у групі.
2 10.04   Шкільне життя. Вивчення нових ЛО. с.166, впр.1 (перекласти і виписати), с.167, впр.4(письмово) https://www.youtube.com/watch?v=FZPmnw4Ws5A
3 13.04   Розклад уроків. Розвиток граматичних навичок. с.169, впр.6(переробити діалог). https://learningapps.org/1870306

https://kolomyya.org/general/village/vklyuchiv.htm
http://nvotg.if.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B2/
https://www.youtube.com/watch?v=FZPmnw4Ws5A
https://learningapps.org/1870306


4 17.04   Шкільні проблеми підлітків та їх вирішення. с.170, впр.1(письмово) https://learningapps.org/7305612
5 24.04 Урок англійської. Розвиток навичок читання. с.175, впр.3(опрацювати)

Німецька мова
1 8/04. Населення Німеччини. Розвиток читання. ст. 190 - 191,слова, вправа 4(читати, писати)
2 10/04. Домашнє читання.
3 15/04. Україна - країна та люди. Нова лексика. ст. 194 - 196, слова, вправа3(читати) вправа4(писати)
4 17/04. Це наша країна. Розвиток читання. ст.197 - 198, слова, вправа 4( писати)
5 22/04. Географічне положення України.Нова лексика. ст. 199 - 200, слова, вправа 4( перекладати)
6 24/04. Населення України. Розвиток аудіювання. ст. 201 -202, слова, вправа 4( писати)

Історія України
1 06.04. Правобережна Україна та західноукраїнські землі. Опрацювати §34 ст. 226 https://www.youtube.com/watch?v=Bxy9JMLm_HI
2 13.04. Розвиток освіти,науки та музичної культури. Опрацювати §35 ст. 233 https://www.youtube.com/watch?v=PTP6DbVAE_8&t=

Всесвітня історія
1 07.04.Освідчений абсолютизм. Опрацювати §23 ст. 192 https://www.youtube.com/watch?v=p_papewHwKU&t=
2 14/04. Міжнародні відносини XVIIIст. Опрацювати §24 ст.202

3 21/04. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність
(1775-1783рр). Опрацювати §25 ст. 210 https://www.youtube.com/watch?v=SfX_9mi4aEk

Алгебра
1 Розв'язування вправ. Виконати №884(3,4) №886
2 Розв'язування вправ. Виконати ст.196-197 ДСР №5(1-9)
3 Розв'язування вправ. Виконати ст.198.  №5, 6, 7.
4 Квадратний тричлен і розкладання його на множники. Опрацювати §24 .
5 Розв'язування вправ. Виконати №898, 903.
6 Розв'язування рівнянь , що зводяться до квадратних. Опрацювати §25(1,2).
7 Розв'язування рівнянь. Опрацювати §25(3,4).
8 Розв'язування вправ. Виконати №947,949(4),954(1).

Геометрія
1 Площина  паралелограма. Опрацювати §24 Виконати №891, 893. 
2 Розв'язування задач. Виконати №897, 900.
3 Площа трикутника. Опрацювати §25. Виконати №919.
4 Розв'язування задач. Виконати №926, 929.
5 Площа ромба. Виконати №895, 898, 905.
6 Площа трапеції. Опрацювати §26 . Виконати №946.
7 Розв'язування задач. Виконати №950, 954, 956.
8 Розв'язування задач. ДСР  №5(2,3,5,6,8,9) ст. 181-182.

Біологія
1 06/04 Мова. Опрацювати § 49 https://www.youtube.com/watch?v=Pr8XWraoElg

2 08/04 Навчання та пам'ять. Лабораторне дослідження. Дослідження 
різних видів пам'яті.

Опрацювати § 50. Виконати у робочих зошитах 
лабораторне дослідження, згідно питань вкінці §50. https://www.youtube.com/watch?v=0sbfpmGvG8M

3 13/04 Мислення та свідомість. Опрацювати § 51 https://www.youtube.com/watch?v=hChNmYReDQ4
4 15/04 Сон. Біоритми. Опрацювати § 52 https://www.youtube.com/watch?v=rT7JXONIHX8

5 22/04 Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова та 
гуморальна регуляція. Опрацювати § 53 https://www.youtube.com/watch?v=SYgPwfEt2xs

https://learningapps.org/7305612
https://www.youtube.com/watch?v=Bxy9JMLm_HI
https://www.youtube.com/watch?v=PTP6DbVAE_8&t=
https://www.youtube.com/watch?v=p_papewHwKU&t=
https://www.youtube.com/watch?v=SfX_9mi4aEk
https://www.youtube.com/watch?v=Pr8XWraoElg
https://www.youtube.com/watch?v=0sbfpmGvG8M
https://www.youtube.com/watch?v=hChNmYReDQ4
https://www.youtube.com/watch?v=rT7JXONIHX8
https://www.youtube.com/watch?v=SYgPwfEt2xs


Географія

1 06.04 Практична робота №11. Аналіз статево-вікових пірамід України 
та окремих країн світу Повторити §50 Інструкція про те, як будувати та аналізувати статево-вікові 

піраміди буде в групі
2 10.04 Механічний рух населення Опрацювати §51  с. 248-253 https://www.youtube.com/watch?v=x8RfuTG3ib8
3 13.04 Розміщення населення в світі та Україні. Густота населення Опрацювати §52  с. 254-257 https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ

4 17.04 Класифікація міст. Урбанізація. Міські агломерації. 
Мегалополіси. Світові міста Опрацювати §53-54  с. 258-269 https://www.youtube.com/watch?v=mvdxCtjw0sQ

5 24.04 Етноси і нації. Етнічний склад населення України Опрацювати §55-56  с. 270-279 https://www.youtube.com/watch?v=wq_r4-7wEJU
Фізика

1 31.03 §31-32 Розв я'зування задач § 32(260,264)
2 02.04 §33 Робота електричного струму §33,задача 270
3 07.07 §34Потужність електричного струму §34,задача 279
4 09.04 Контрольна робота
5 14.04 §35 Закон Джоуля-Ленця §35,задача 274
6 16.04 §35 Розв 'язування задач Повторити §35,задача 284
7 21.04 §36 Споживачи  електричного струму §36,задача 273
8 23.04 Розв'язування задач Задача 278

Хімія

1 Значення експерементального методу в хімії Повторити § §34-38, зошит для домашніх експерементів: 
виконати лабораторні досліди№4,5,6 ст.9-11

2 Практична робота№2."Дослідження властивостей основних класів 
неорганічних сполук"

Зошит для домашніх експерементів: виконати практичну 
роботу№2, ст14.

3  Розв'язування експерементальних задач на прикладі реакції обміну

зошит для домашніх експерементів: виконати 
лабораторний дослід№7, 12.
 Підручник:виконати домашній експеремет на ст.211-212, 
результати дослідів запишіть у робочий зошит (зняти відео)

Мистецтво
1 8.04.Епоха видатних особистостей.Романтична творчість Т.Шевченка Прочитати повість Т.Шевченка "Музикант".

2 15.04"Правда життя",або реалістичний силь у мистецтві.Герої 
Гюстава Курбе. Добрати музику до одного з полотен по темі.

3 22.04.Українська тема у творчості російських живописців і 
скульпторів. Здійснити віртуальну подорож до музею України.

Інформатика

1 08.04.Створення та налагодження діаграм різного типу https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/створення-та-налагодження-діаграм-різного-типу Опрацювати всі рубрики на сайті

2 09.04.Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної 
таблиці

https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/встановлення-параметрів-сторінки-друкування-
електронної-таблиці

Опрацювати всі рубрики на сайті

3 15.04.Упорядкування даних у таблицях. Розширені фільтри https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/упорядкування-даних-у-таблицях-розширені-фільтри Опрацювати всі рубрики на сайті

4 16.04.Проміжні підсумки https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/проміжні-підсумки Опрацювати всі рубрики на сайті

5 22.04.Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. 
Автоматичні та розширені фільтри 

https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/практична-робота-упорядкування-даних-у-таблицях-
автоматичні-та-розширені

Опрацювати всі рубрики на сайті

https://www.youtube.com/watch?v=x8RfuTG3ib8
https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=mvdxCtjw0sQ
https://www.youtube.com/watch?v=wq_r4-7wEJU
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96


6 23.04.Тематичне оцінювання. Технології опрацювання числових 
даних у середовищі табличного процесора

https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/тематичне-оцінювання-технології-опрацювання-
числових-даних

Опрацювати всі рубрики на сайті

Технології (хлопці)
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Технології (дівчата)
1  9.04.Види мережок. Вишивання шовком.
2 16.04.Вишивка мережок. Вишивка мережок.
3 23.04.Вишивка мережок. Вишивка мережок.

Основи здоров'я
1 09.04. Соціальна безпека. Правова відповідальність і закони України. Опрацювати § 26.
2 16.04. Види правопорушень. Опрацювати § 26 (ст. 123 - 124)
3 23.04. Захист від кримінальних небезпек. Самозахист та його межі. Опрацювати § 27.

Фізична культура
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Християнська етика
1 07/04 Голос совісті( сумління) як голос Божий у душі людини Сумління, види совісті;формування чуйної совісті.

2 14/04 Ісус Христос - учитиель та виконавець Заповіді любові Життя Ісуса Христа - досконалий приклад виконання 
Заповіді любові

Народознавство
1 Основні ознаки фольклору.
2 Українська пісня.
3 Українські легенди і казки. 

https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85

