
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «Сучасні валеологічні технології  

(рекреаційні, реабілітаційні та профілактичні)» 

Викладач: к.п.н., доц. Білик В.Г. 

(для студентів 12-мвгл групи) 

 
№ 

з/п 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Зміст заняття 

Форма оцінювання. 

(e-mail) 
Кількість балів 

Увага!  Пункт 10 виконується протягом семестру! 

1. 18.03.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лекція 

 
Тема заняття: Валеологічні технології 

як запорука збереження індивідуального 

здоров’я людини. 
План заняття 

1.Характеристика понять валеологічна 

технологія, рекреація, фізична рекреація.  

2. Теорії походження рекреації.  

3. Функції валеологічної рекреації.  

4.Принципи, форми і засоби валео-

оздоровчої діяльності. 

5. Нормативно-правова база валео-

оздоровчої діяльності.  

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

2005. - 181 с. 

2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zag

alna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 

Для контролю виконання плану 

заняття та діагностики 

сформованості знань 

розробити: 

1. конспект лекції; 

2. презентацію до лекції; 

3. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

25.03.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 10, 

зокрема: 

конспект лекції – 

2 бали; 

презентація до 

лекції – 4 бали; 

складання тестів 

– 4 бали за 

комплект. 

 

3. 25.03.2020 15.30–16.50 Лабораторне Тема заняття: Науково-методичний Результати виконання плану *Термін 

https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


  заняття 

 
контент здоров’язбережувальної 

діяльності у закладах освіти.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Проблеми формування здоров’язбере-

жувальної компетентності у дітей 

дошкільного, молодшого, середнього та 

старшого шкільного віку.   

2. Психолого-педагогічний потенціал 

дошкільного, молодшого, середнього та 

старшого шкільного віку щодо 

формування здоров’язбережувальної 

компетентності на основі життєвих 

навичок. 

3. Технологія формування здоров’язбере-

жувальної компетентності у дітей 

дошкільного, молодшого, середнього та 

старшого шкільного віку.  

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити план-проспект реалізації 

валеологічної технології у закладі освіти. 

*Умови для розроблення проекту: 

*Місце реалізації проекту – заклад освіти 

(тип ЗО та валеологічну технологію 

кожен студент вибирає самостійно). 

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

2005. - 181 с. 

лабораторного заняття подати 

у вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. плану-проспекту реалізації 

валеологічної технології у 

закладі освіти. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

виконання до 

01.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 4 

бали; 

розроблення 

плану-проспекту 

– 5 балів. 

 

mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zag

alna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 
4. 01.04.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лекція 

 

Тема заняття: Інтегративний підхід 

до управління здоров’ям. 

План заняття 

1. Принцип холізму у формуванні 

уявлення про світ (Макрокосмос) і 

людину (Мікрокосмос) як його частину.  

2. Вчення про внутрішню єдиність 

організму людини та його використання 

для обгрунтування доцільності 

застосування валеотехнологій для 

збереження здоров’я та для управляння 

ним. 

3. Вчення про людину як відкриту 

система, що постійно обмінюється 

речовинами, енергією та інформацією з 

навколишнім середовищем та його 

використання для обгрунтування 

доцільності застосування 

валеотехнологій для збереження здоров’я 

та для управляння ним. 

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

2005. - 181 с. 

2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

Для контролю виконання плану 

заняття та діагностики 

сформованості знань 

розробити: 

1. конспект лекції; 

2. презентацію до лекції 

2. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

08.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 10, 

зокрема: 

конспект лекції – 

2 бали; 

презентація до 

лекції – 4 бали; 

складання тестів 

– 4 бали за 

комплект. 

 

https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Za

galna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 

2 08.04.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Валеотехнології 

(оздоровчі технології) стародавньої 

Греції.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Погляди древніх греків щодо 

збереження та відновлення здоров’я. 

2. Здоров’язбережувальні та 

здоров’явідновлювальні методи в 

стародавній Греції. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

На основі аналізу 

здоров’язбережувальних та 

здоров’явідновлювальних методів 

стародавньої Греції розробити проект 

осучасненої валеотехнології. 

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

2005. - 181 с. 

2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. опису (реферату) та 

презентації проекту осучасненої 

валеотехнології. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

15.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

опис (реферат) 

та презентація 

проекту 

осучасненої 

валеотехнології 

– 6 балів. 

 

https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Za

galna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 

5. 15.04.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Валеотехнології 

(оздоровчі технології) стародавнього 

Риму.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Погляди древніх римлян щодо 

збереження та відновлення здоров’я. 

2. Здоров’язбережувальні та 

здоров’явідновлювальні методи в 

стародавньому Римі. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

На основі аналізу 

здоров’язбережувальних та 

здоров’явідновлювальних методів 

стародавнього Риму розробити проект 

осучасненої валеотехнології. 

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

2005. - 181 с. 

2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. опису (реферату) та 

презентації проекту осучасненої 

валеотехнології. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

22.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

опис (реферат) 

та презентація 

проекту 

осучасненої 

валеотехнології 

– 6 балів. 

 

https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Za

galna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 

6.  22.04.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Валеотехнології 

(оздоровчі технології) стародавнього 

Сходу.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Погляди древніх цілителів сходу щодо 

збереження та відновлення здоров’я. 

2. Здоров’язбережувальні та 

здоров’явідновлювальні методи в 

стародавніму Єгипті, Індії та 

Месопотамії. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

На основі аналізу 

здоров’язбережувальних та 

здоров’явідновлювальних методів 

стародавнього Сходу розробити проект 

осучасненої валеотехнології. 

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

2005. - 181 с. 

2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. опису (реферату) та 

презентації проекту осучасненої 

валеотехнології. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

29.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

опис (реферат) 

та презентація 

проекту 

осучасненої 

валеотехнології 

– 6 балів. 

 

https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
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выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Za

galna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 

7.  29.04.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Валеотехнології 

(оздоровчі технології) стародавніх 

слов’ян та скіфів.   

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Погляди древніх слов’ян та скіфів 

щодо збереження та відновлення 

здоров’я. 

2. Здоров’язбережувальні та 

здоров’явідновлювальні методи 

Київської Русі. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

На основі аналізу здоров’я-

збережувальних та здоров’я-

відновлювальних методів стародавніх 

слов’ян та скіфів розробити проект 

осучасненої валеотехнології. 

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

2005. - 181 с. 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. опису (реферату) та 

презентації проекту осучасненої 

валеотехнології. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

06.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

опис (реферат) 

та презентація 

проекту 

осучасненої 

валеотехнології 

– 6 балів. 

 

https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-priroda-98438.html
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2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Za

galna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 

8.  06.05.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Сучасні оздоровчі  

традиції сходу та валеотехнології 

заходу. 

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Характеристика сучасних оздоровчих 

технологій сходу. 

2. Здоров’язбережувальні та 

здоров’явідновлювальні технології 

заходу. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

На основі аналізу сучасних здоров’я-

збережувальних та здоров’я-

відновлювальних технологій сходу та 

заходу розробити проект валеотехнології 

адаптованої до національних потреб 

сьогодення. 

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. опису (реферату) та 

презентації проекту 

валеотехнології. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

13.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

опис (реферат) 

та презентація 

проекту 

валеотехнології 

– 6 балів. 
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2005. - 181 с. 

2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Za

galna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 

9. 13.05.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Народна медицина в  

системі національної культури 

оздоровлення. 

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Характеристика національних 

народних методів оздоровлення. 

2. Характеристика сучасних народних 

здоров’язбережувальних та 

здоров’явідновлювальних методів, які 

нині використовуються в Україні. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити проект валеотехнології для 

літнього оздоровлення дітей різних 

вікових груп. 

Рекомендована література: 

1.Гримблат С.О. Зайцев В.П, 

Крамской С.И. Здоровьесберега-

ющие технологии в подготовке 

специалистов Харків : «Колегіум», 

2005. - 181 с. 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. опису (реферату) та 

презентації проекту 

валеотехнології. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

20.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

опис (реферат) 

та презентація 

проекту 

валеотехнології 

– 6 балів. 
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2.Лозинский В.С. Учитесь бать здоро-

выми. К.: Центр здоров'я, 1993. 160 с. 

3.Лозинський В.С. Техніки збереження 

здоров'я. Відповідальність підлітка К.:  

Главник, 2008.  160 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/zdorovazberigauci-tehnologii-matinka-

priroda-98438.html 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Za

galna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf 

10. 20.05.2020 

 

15.30–16.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Захист індивідуальних 

проектів 

Тема проекту: 

Дослідження реалізації сучасних 

валеотехнологій у різних освітніх 

закладах. 

 

Результати виконаного 

індивідуального проекту подати 

у вигляді: 

1.реферату;  

2. презентації до реферату; 

3. кросворду з обраної теми. 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

20.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 8, 

зокрема: реферат 

–2 бали; 

презентація до 

реферату – 3 

бали; 

розроблення 

кросворду – 3 

бали. 
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