
Березовська Вікторія Вікторівна 

предмет клас дата тема Домашнє завдання Контакти вчителя примітка 

Трудове 

навчання 

НВК

№9 
5-А 

12.03 Страви холодної 

кухні.Технологія 

приготування 
страв. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=VaMjTfg7A8c  

 

+380982775712  

Технології НВК

№9 
10-Б 

12.03 Писанкарство. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/user/5channel  

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

12-гр. 

18.03 Вироби для 

власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Пропоную перегляд відеоролика:  

https://www.youtube.com/watch?v=0zbRZQcF0x4  

 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

14-гр. 

18.03 Вироби для 

власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=0zbRZQcF0x4  

+380982775712 

 

 

 

 

 

Трудове 

навчання 

НВК

№9 
5-А 

19.03 Страви холодної 

кухні.Технологія 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=6F-  

+380982775712  

https://www.youtube.com/watch?v=VaMjTfg7A8c
https://www.youtube.com/user/5channel
https://www.youtube.com/watch?v=0zbRZQcF0x4
https://www.youtube.com/watch?v=0zbRZQcF0x4
https://www.youtube.com/watch?v=6F-


приготування 

страв. 

Технології НВК

№9 
10-Б 

19.03 Писанкарство. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/user/5channel  

+380982775712  

Трудове 

навчання 
 

Ліцей 

12-гр. 

01.04 Вироби для 

власних 

потреб.Технологіч

ний процес 

виготовлення 
виробу. 

Браслети. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=e9lIk0raywU  

+380982775712  

Трудове 

навчання 

 

Ліцей 
14-гр 

01.04 Вироби для 

власних 

потреб.Технологіч

ний процес 

виготовлення 

виробу. 

Браслети. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=e9lIk0raywU 
 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

 

НВК

№9  

5-А 

02.04 Страви холодної 

кухні.Технологія 

приготування 
страв. 

Різновиди канапок. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=2fG4hrKqQUs  

+380982775712 

 

 

 

 

Технології НВК

№9 

10-Б 

02.04 Писанкарство. 

Технологічний 

процес. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/user/5channel 
+380982775712  

https://www.youtube.com/user/5channel
https://www.youtube.com/watch?v=e9lIk0raywU
https://www.youtube.com/watch?v=e9lIk0raywU
https://www.youtube.com/watch?v=2fG4hrKqQUs
https://www.youtube.com/user/5channel


виготовлення 

виробу. 

Трудове 

навчання 

 

Ліцей 

12-гр 

08.04 Вироби для 

власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 
виробу. 

Виготовлення з бісеру.  

Пропоную перегляд відеоролика: 

Eqhttps://www.youtube.com/watch?v=rzi4wCgyM  

 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

 

Ліцей 

14-гр 

08.04 Вироби для 

власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Виготовлення з бісеру.  

Пропоную перегляд відеоролика: 

Eqhttps://www.youtube.com/watch?v=rzi4wCgyM 

 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

 

НВК

№9 5-

А 

09.04 Страви холодної 

кухні.Технологія 

приготування 
страв. 

Оформлення страв. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=PW48GKTQzLI  

+380982775712  

Технології НВК

№9 

10-Б 

09.04 Писанкарство. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/user/5channel  

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

12-гр 

15.04 Вироби для 

власних потреб. 

Чохол для телефона. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=vyEsExbrB2w  

+380982775712  

https://www.youtube.com/watch?v=rzi4wCgEqyM
https://www.youtube.com/watch?v=rzi4wCgEqyM
https://www.youtube.com/watch?v=PW48GKTQzLI
https://www.youtube.com/user/5channel
https://www.youtube.com/watch?v=vyEsExbrB2w


 
Технологічний 

процес 

виготовлення 
виробу. 

Трудове 

навчання 

 

Ліцей 
14-гр 

15.04 Вироби для 
власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Чохол для телефона. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=vyEsExbrB2w  
 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

 

НВК

№9  

5-А 

16.04 Страви холодної 
кухні. 

Технологія 

приготування 
страв. 

Оформлення страв. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=PW48GKTQzLI 

+380982775712  

Технології НВК

№9 
10-Б 

16.04 Писанкарство. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 
виробу. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/user/5channel 

+380982775712 

 

 

 

 

 

Трудове 

навчання 

 

Ліцей 

12-гр 

22.04 
Вироби для 

власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Вироби ручної обробки. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=xl8I7L6AVBc  

 

+380982775712 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vyEsExbrB2w
https://www.youtube.com/watch?v=PW48GKTQzLI
https://www.youtube.com/user/5channel
https://www.youtube.com/watch?v=xl8I7L6AVBc


Трудове 

навчання 

 

Ліцей 

14-гр 

22.04 Вироби для 

власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 
виробу. 

Вироби ручної обробки. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=xl8I7L6AVBc  

+380982775712  

Трудове 

навчання 

 

НВК

№9  

5-А 

23.04 Страви холодної 

кухні.Технологія 

приготування 

страв. 

Фруктовий салат. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=Not9VhFSWSs  

+380982775712  

Технології НВК

№9 
10-Б 

23.04 Писанкарство. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 
виробу. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/user/5channel 

+380982775712  

Трудове 
навчання 

Ліцей 
12-гр 

29.04 Вироби для 
власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 
виробу. 

Виготовлення листівок до «Дня Перемоги». 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=fWOwGp9f3GU  

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

14-гр 

29.04 
Вироби для 

власних потреб. 

 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Виготовлення листівок до «Дня Перемоги». 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=fWOwGp9f3GU  

 

 

+380982775712 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xl8I7L6AVBc
https://www.youtube.com/watch?v=Not9VhFSWSs
https://www.youtube.com/user/5channel
https://www.youtube.com/watch?v=fWOwGp9f3GU
https://www.youtube.com/watch?v=fWOwGp9f3GU


 

 

 

 

 

Трудове 

навчання 

НВК

№9  

5-А 

30.04 Страви холодної 

кухні.Технологія 

приготування 
страв. 

Страви для святкового столу.  

Пропоную перегляд 

відеоролика:https://www.youtube.com/watch?v=msfQnK

Y1b8M&list=PLVH3q7bIPrAlk_jj1U7DWVCzZAxFG2J
Fn  

+380982775712  

Технології НВК

№9 
10-Б 

30.04 Захист проекту. 
Підготувати презентацію до захисту проекту та 
скинути мені у вайбер. 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

12-гр 

06.05 Вироби для 

власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу 

Виготовлення листівок до «Дня Перемоги». 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=eAYf6WiqHB0 

 

 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

14-гр 

06.05 Вироби для 

власних потреб. 

Технологічний 

процес 

виготовлення 
виробу 

Виготовлення листівок до «Дня Перемоги». 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=MedJc7Koxjo 

+380982775712  

https://www.youtube.com/watch?v=msfQnKY1b8M&list=PLVH3q7bIPrAlk_jj1U7DWVCzZAxFG2JFn
https://www.youtube.com/watch?v=msfQnKY1b8M&list=PLVH3q7bIPrAlk_jj1U7DWVCzZAxFG2JFn
https://www.youtube.com/watch?v=msfQnKY1b8M&list=PLVH3q7bIPrAlk_jj1U7DWVCzZAxFG2JFn
https://www.youtube.com/watch?v=eAYf6WiqHB0
https://www.youtube.com/watch?v=MedJc7Koxjo


Технології НВК

№9 

10-Б 

07.05 
Економічне 

питання виробу. 

Маркетингові 
дослідження. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8

0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0
%B3 

+380982775712 

 

 

 

 

Трудове 

навчання 

НВК

№9  

5-А 

07.05 Страви холодної 

кухні. 

Технологія 

приготування 
страв. 

Страви для святкового столу.  

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=msfQnKY1b8M&list
=PLVH3q7bIPrAlk_jj1U7DWVCzZAxFG2JFn 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

12-гр 
13.05  

Вироби ручної обробки. 

Пропоную перегляд відеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=mPbXJxgpADY  

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

14-гр 
13.05  

Вироби ручної обробки. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

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

+380982775712  

Технології 
НВК

№9 

10-Б 

14.05  
Компонування портфоліо проектів. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8

0%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%

BE 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

НВК

№9  

5-А 

14.05  
Презентація та оцінювання результатів проектної 

діяльності. 

Захист проектів. 
 

+380982775712  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://www.youtube.com/watch?v=msfQnKY1b8M&list=PLVH3q7bIPrAlk_jj1U7DWVCzZAxFG2JFn
https://www.youtube.com/watch?v=msfQnKY1b8M&list=PLVH3q7bIPrAlk_jj1U7DWVCzZAxFG2JFn
https://www.youtube.com/watch?v=mPbXJxgpADY
https://www.youtube.com/watch?v=mPbXJxgpADY
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE


Трудове 

навчання 

Ліцей 

12-гр 
20.05  

Компонування портфоліо проектів. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8

0%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%

BE 

+380982775712 

 

 

 

 

Трудове 

навчання 

Ліцей 

14-гр 
20.05  

Компонування портфоліо проектів. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8

0%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%

BE 

+380982775712  

Технології 
НВК

№9 

10-Б 

21.05  
Компонування портфоліо проектів. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8

0%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%
BE 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

НВК

№9  

5-А 

21.05  
Розділ 2: Технологія побутової діяльності та 

самообслуговування. 

Міні-проект: «Сервірування святкового столу» 

Технологія: Технологія формування культури 

споживання їжі. 

Пропоную перегляд відеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=FKiFMQh5Fvc  

+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

12-гр 
27.05  

Захист проекту. 
+380982775712  

Трудове 

навчання 

Ліцей 

14-гр 
27.05  

Захист проекту. 
+380982775712  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=FKiFMQh5Fvc


Технології 
НВК

№9 

10-Б 

28.05  
Захист проекту. 

+380982775712  

Трудове 

навчання 

НВК

№9  

5-А 

28.05  
Остоточний захист проекту. Скинути усі проекти та 

роботи у вайбер. 

 

+380982775712  

 

 

 


