
Індивідуальний план самоосвіти  

під час карантину та весняних канікул 

з 13. 03 – 03. 04. 2020 

вчителя біології   

Шевченко Ольги Іванівни 

№ Дата Зміст роботи Час 

роботи 

Ресурсне  

забезпечення 
1 13. 03 1. Опрацювання  методичних рекомендацій щодо 

організації навчальних занять за допомогою 

дистанційних технологій у 5-11-х класах закладів 

загальної середньої освіти в 2019/2020 

навчальному році 

https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-

HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view 

2. Підготовка до онлайн – консультацій в умовах 

навчання в дистанційній формі 

http://oliiv-zosh.edukit.te.ua/downloadcenter/istoriya/ 

3. Розробка та розсилка завдань для учнів 6 - 11 

класів з біології  

4. Співпраця з батьками учнів з питань організації 

контролю за виконанням учнями завдань 

дистанційного навчання в групі Viber. 

 

8. 00 – 9.30 

 

 

 

 

 

 

09.30 –11.00 

 

 

11. 00 -13.00 

 

 

13. 00 -15.00 

 

 

Біол. підруч. 6 кл. 

І.Ю.Костіков,  7 кл. - 

Запорожець,       8 кл  -

К.М.Задорожній,    9 кл. 

-К.М.Задорожній,   10 

кл.  -   Л.І. Остапченко,          

11 кл. -К.М.Задорожній 

 

 

 

2 16. 03 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 6-10 

класів з біології. (Viber, тел.режим) 

2. Індивідуальні консультації з учнями 11 класу , 

підготовка до ЗНО (ДРЦОЯО  тестові завдання 

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=599 

3. Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі(Viber, тел.режим)                                     

4.Опрацювання   фахової та методичної літератури 

8. 00 – 10. 00 

 

 

10. 00 – 12. 00 

 

 

 

 

12. 00 – 13. 00 

 

13.00 – 14.00  

Перегляд відео уроків 

6клас: Насінні рослини 

https://www.youtube.com

/watch?v=HgdOjxac8y8&

list=PLR8wzszIquejIUA6

YYXCIsWaAug9VDvTG

&index=12 

Тестові завдання 

https://course.besmart.stu

dy/course/z... 

7 клас.  Практична роб:  

Визначення форм 

поведінки тварин .  

https://www.youtube.com

/watch?v=XMzyLSw7B5

4                                                

Онлайн-тести від «На 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

3 17. 03 1. Упорядкування папки самоосвіти 

2. Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі(Viber, тел.режим)                                     

 

3. Онлайн консультації з учнями 11 класу 

підготовка до ЗНО (Онлайн-курс «Автостопом по 

біології» –http://bit.ly/grow-edera) 

4. . Виготовлення флеш-карт «Сенсорні      

системи» для учнів 8 класу.  

 

8. 00 – 09.00 

 

09. 00 – 11. 00 

 

 

 

11. 00 – 12. 00 

 

12.00 –14.00 

 

 

8клас: Сенсорні 

системи. Око і зір 

https://www.youtube.com

/watch?v=XxOs5v9z3W4

&list=PLR8wzszIquejIU

A6YYXCIsWaAug9VDv

TG&index=62                          

Тестові завдання 

https://course.besmart.stu

dy/course/z... 

https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view
https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view
http://oliiv-zosh.edukit.te.ua/downloadcenter/istoriya/
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=599
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=599
https://www.youtube.com/watch?v=HgdOjxac8y8&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=HgdOjxac8y8&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=HgdOjxac8y8&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=HgdOjxac8y8&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=HgdOjxac8y8&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=12
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=A-68TwZrP5nWZ8xvFds7DBuH7Pt8MTU4NTA0Mjg5OEAxNTg0OTU2NDk4&event=video_description&v=MiHtIy4IHAM&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=A-68TwZrP5nWZ8xvFds7DBuH7Pt8MTU4NTA0Mjg5OEAxNTg0OTU2NDk4&event=video_description&v=MiHtIy4IHAM&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F
https://www.youtube.com/watch?v=XMzyLSw7B54
https://www.youtube.com/watch?v=XMzyLSw7B54
https://www.youtube.com/watch?v=XMzyLSw7B54
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=OqBJtiMLlk0&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fgrow-edera&redir_token=F-eVgEsO2q-m7V5F-wXi1Dh1XCh8MTU4NTA0NDM3NkAxNTg0OTU3OTc2
https://www.youtube.com/watch?v=XxOs5v9z3W4&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=XxOs5v9z3W4&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=XxOs5v9z3W4&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=XxOs5v9z3W4&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=XxOs5v9z3W4&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=62
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=XxOs5v9z3W4&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F&redir_token=1U44z5gPnKfcxh4NYD5hnbAejot8MTU4NTA0MzUxN0AxNTg0OTU3MTE3
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=XxOs5v9z3W4&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F&redir_token=1U44z5gPnKfcxh4NYD5hnbAejot8MTU4NTA0MzUxN0AxNTg0OTU3MTE3


5.  Перегляд вебінару « Створення онлайнового 

освітнього середовища під час карантинних 

заходів» 17.03, 18.00 

 

 

18.00 9 клас.  

Тема «Основні групи 

організмів: бактерії, 

археї, еукаріоти».  

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=45

&v=FgCw9pBmMM4&fe

ature=emb_logo 

 

4 18. 03 1. Планування перегляду  телеуроків 

 

 

2.  Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі (Viber, тел.режим) 

 

3. Планування заходів до проведення Тижня 

Природничих наук 

 

4.Перегляд вебінару «Як організувати дистанційне 

навчання за допомогою найпростіших онлайн 

ресурсів» на сайті «НаУрок» 

 

1. 5. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

8. 00 – 09.00 

 

 

09. 00 – 11. 00 

 

 

 

11. 00 – 13. 00 

 

 

13.00 –14.00 

 

 

Перегляд відео уроків 

7клас: Клас Ссавці або 

Звірі: будова тіла 

https://www.youtube.com

/watch?v=uk7XQOUDpp

c&list=PLR8wzszIquejIU

A6YYXCIsWaAug9VDv

TG&index=34                         

 

5  19.03 1 .Онлайн консультації з учнями 11 класу,  

підготовка до ЗНО. Цікава наука( Всередині 

людини):  

https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiy-z-

anatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBegN7

doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWvVLjI 

2. Підготовка дидактичних карток з біології для 7 

класу 

 

3.Перегляд вебінару «Неперервна освіта учнів , 

вихованців у віддаленому режимі(під час 

карантинних заходів)» 19.03, 12.50 

http://www.soippo.edu.ua/index.php 

2. 4. Робота з документацією, корекція календарно – 

тематичного планування 

8. 00 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

10. 00 – 13. 00 

 

 

 

13. 00 – 14. 00 

 

 

 

14.00  

 

Перегляд відео уроків 

10 клас: Запліднення. 

Індивідуальний 

розвиток і його етапи 

https://www.youtube.com

/watch?v=KkoQZzuRgW

U&list=PLR8wzszIquejI

UA6YYXCIsWaAug9VD

vTG&index=85 

Онлайн-тести від «На 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

 

6 20.03 1. Перевірка учнівських тестових завдань (6 -10 

класи) 

2. Підготовка матеріалів дидактичних  з біології 

для учнів 9-10класів. 

3. Підбір матеріалу до заходів  Тижня   

природничих наук 

 

4. Вебінар: Як організувати дистанційне навчання 

за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів 

відбувся 20.03 

8. 00 – 10. 00 

 

10. 00 – 12. 00 

 

12. 00 – 13. 00 

 

 

13.00 –14.00  

 

9клас: Еволюція. 

Еволюційні теорії 

Ламарка і Дарвіна 

https://www.youtube.com

/watch?v=1tlo2-

P_oL0&list=PLR8wzszIq

uejIUA6YYXCIsWaAug

9VDvTG&index=94 

Онлайн-тести від «На 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

7 23.03 1. Проведення моніторингу за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання.  

8. 00 – 10.00 

 

Перегляд відео уроків 

Онлайн-тести від «На 

https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=FgCw9pBmMM4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=FgCw9pBmMM4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=FgCw9pBmMM4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=FgCw9pBmMM4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uk7XQOUDppc&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=uk7XQOUDppc&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=uk7XQOUDppc&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=uk7XQOUDppc&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=uk7XQOUDppc&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=34
https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiy-z-anatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBegN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWvVLjI
https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiy-z-anatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBegN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWvVLjI
https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiy-z-anatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBegN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWvVLjI
http://www.soippo.edu.ua/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=KkoQZzuRgWU&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=KkoQZzuRgWU&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=KkoQZzuRgWU&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=KkoQZzuRgWU&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=KkoQZzuRgWU&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=85
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/webinar/yak-organizuvati-distanciyne-navchannya-za-dopomogoyu-nayprostishih-onlayn-resursiv
https://naurok.com.ua/webinar/yak-organizuvati-distanciyne-navchannya-za-dopomogoyu-nayprostishih-onlayn-resursiv
https://www.youtube.com/watch?v=1tlo2-P_oL0&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=1tlo2-P_oL0&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=1tlo2-P_oL0&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=1tlo2-P_oL0&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=1tlo2-P_oL0&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=94
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya


 

2. Розробка нестандартних  уроків у 8 класі 

 

3. Розробка та підбір матеріалів до тематичної 

перевірки знань школярів. 

 

4. Участь у вебінарі «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчання під час 

карантину» 23.03, 14.00 

https://vseosvita.ua/webinar/prakticni-poradi-sodo-

organizacii-distancijnogo-navcanna-pid-cas-karantinu-

163.html 

 

10. 00 – 13. 00 

 

 

13. 00 – 14. 00 

 

 

14.00 

 

 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

 

8 24.03 1. Розробка дидактичних матеріалів з біології для 

учнів  9 класу  

2. Виготовлення Флеш-карток "Поведінка тварин"  

для учнів 7-го класу 

 

3. Перегляд вебінару: Використання можливостей 

«На Урок» для дистанційного навчання 

 

4.Робота з документацією, корекція календарно – 

тематичного планування 

 

8. 00 – 10.00 

 

10. 00 – 12. 00 

 

 

12. 00 – 13. 00 

 

 

13.00 –14.00 

 

 

 

Онлайн-тести від «На 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

 

 

9 25.03 1. Розробка матеріалів для уроків біології у 6  класі  

 

2. Підготовка до онлайн – консультацій в умовах 

навчання в дистанційній формі 

http://oliiv-zosh.edukit.te.ua/downloadcenter/istoriya/ 

 

2.  Оформлення матеріалів  самоосвіти 

 

3.  Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

8. 00 – 09.00 

 

09. 00 – 11. 00 

 

 

 

11. 00 – 12. 00 

 

12.00 –14.00 

Перегляд відео уроків 

 

Онлайн-тести від «На 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

 

 

Всеосвіта 

10 26.03 1.Онлайн консультації з учнями 11 класу по 

підготовці до ЗНО з біології  

2.  Розробка матеріалів для уроків біології у 9  класі 

 3. Опрацювання інструкцій та методичних 

рекомендацій щодо проведення ДПА 9 класі з 

біології 

 

4. Вебінар «Використання он лайн – тестів у роботі 

з батьками»    26 березня о 18:00 

 

8. 00 – 10.00 

 

10. 00 – 12. 00 

12. 00 – 14. 00 

 

 

 

18.00 

 

ДРЦОЯО  тестові 

завдання 

https://dneprtest.dp.ua/cm

s/index.php?option=com_

content&view=article&id

=599 

11 27.03 1. Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим) 

2.  Розробка та розсилка завдань для учнів 6, 9, 10, 

11 класів з біології  

 

2. Підбір матеріалу до заходів  Тижня природничих 

наук 

3. Онлайн консультації для батьків 5-11 

класів(Viber, тел.режим) 

3. 2. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

8. 00 – 09.00 

 

 

09. 00 – 11. 00 

 

 

 

11. 00 – 12. 00 

 

 

12.00 –14.00 

 

Перегляд відео уроків 

 

Онлайн-тести від «На 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

 

 

 

«На урок» 

Всеосвіта 

12 30.03 1. Онлайн консультації з учнями 11 класу , 

підготовка до ЗНО Цікава наука( Всередині 

8. 00 – 09.00 

 

Перегляд відео уроків 

 

https://vseosvita.ua/webinar/prakticni-poradi-sodo-organizacii-distancijnogo-navcanna-pid-cas-karantinu-163.html
https://vseosvita.ua/webinar/prakticni-poradi-sodo-organizacii-distancijnogo-navcanna-pid-cas-karantinu-163.html
https://vseosvita.ua/webinar/prakticni-poradi-sodo-organizacii-distancijnogo-navcanna-pid-cas-karantinu-163.html
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-mozhlivostey-na-urok-dlya-distanciynogo-navchannya
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-mozhlivostey-na-urok-dlya-distanciynogo-navchannya
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya
http://oliiv-zosh.edukit.te.ua/downloadcenter/istoriya/
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=599
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=599
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=599
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=599
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya


людини):  

https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiy-z-

anatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBegN7

doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWvVLjI 

2. Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим) 

 

3. Розробка презентацій до уроків  

 

4. Підготовка дидактичних карток з біології для 9 

класу 

 

 

 

 

 

 

09. 00 – 11. 00 

 

 

 

11. 00 – 13. 00 

 

 

13.00 –14.00 

 

7 клас Комунікація 

тварин 

Інтерактивна вправа:  

https://learningapps.org/2

292519 

 

Онлайн-тести від «На 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

 

13 31.03 1. Перевірка учнівських тестових завдань (8,9 

класи) 

2. Робота зі шкільною документацією , корекція 

календарно – тематичного планування 

 

3. Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі Індивідуальні консультації для 

учнів, які потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим) 

4..    Вебінар «Використання елементів ТВВЗ – 

педагогіки на уроках біології» 31 березня о 18:00 

8. 00 – 10.00 

 

10. 00 – 11. 00 

 

 

11. 00 – 14. 00 

 

 

 

 

 

18.00 

 

 

Перегляд відео уроків 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=MiHtIy4IHAM

&list=PLR8wzszIquejIU

A6YYXCIsWaAug9VDv

TG&index=1 

Тестові завдання 

https://course.besmart.stu

dy/course/z... 

Онлайн-тести від «На 

Урок»: 

https://naurok.com.ua/test

/biologiya 

 

14 01.04 1. Онлайн консультації з учнями 11 класу по 

підготовці до ЗНО з біології 

2. Перевірка учнівських тестових завдань (6-8 

класи) 

3.Підготовка конспектів уроків 

 

4.Робота із шкільною документацією  

 

5. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

 

8. 00 – 09.00 

 

09. 00 – 11. 00 

 

11. 00 – 12. 00 

 

12.00 –14.00 

 

 

Перегляд відео уроків 

 

11 клас.  

Тема «Антропічний 

вплив на 

біорізноманіття».  

https://www.youtube.com

/watch?v=6mXm9tEFeEI

&feature=emb_logo 

  

Перевірка знань: 

https://learningapps.org/3

575538  

https://learningapps.org/3

554617  

 

15 02.04 1.Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі Індивідуальні консультації для 

учнів, які потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим) 

2. Розробка дидактичних матеріалів для учнів 9-го 

класу 

3.Перегляд вебінару: Інтерактивне читання як засіб 

мотивації школярів до навчанняВідбувся12 березня 

 

4.Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

8. 00 – 10.00 

 

 

 

 

10.00 – 13.00 

 

13.00 –14.00 

 

Перегляд відео уроків 

10клас: Будова та 

функції репродуктивної 

системи людини. 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZlXgQI5_sks&

list=PLR8wzszIquejIUA6

YYXCIsWaAug9VDvTG

&index=68 

https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiy-z-anatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBegN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWvVLjI
https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiy-z-anatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBegN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWvVLjI
https://womo.ua/vseredini-lyudini-18-videolektsiy-z-anatomiyi/?fbclid=IwAR1vg7zs37NahLoGUrxBegN7doRgKQYUZkej_TDkwSY8DUY0FdimwWvVLjI
https://learningapps.org/2292519
https://learningapps.org/2292519
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=A-68TwZrP5nWZ8xvFds7DBuH7Pt8MTU4NTA0Mjg5OEAxNTg0OTU2NDk4&event=video_description&v=MiHtIy4IHAM&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=A-68TwZrP5nWZ8xvFds7DBuH7Pt8MTU4NTA0Mjg5OEAxNTg0OTU2NDk4&event=video_description&v=MiHtIy4IHAM&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://naurok.com.ua/test/biologiya
https://www.youtube.com/watch?v=6mXm9tEFeEI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6mXm9tEFeEI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6mXm9tEFeEI&feature=emb_logo
https://learningapps.org/3575538
https://learningapps.org/3575538
https://learningapps.org/3554617
https://learningapps.org/3554617
https://naurok.com.ua/webinar/interaktivne-chitannya-yak-zasib-motivaci-shkolyariv-do-navchannya
https://naurok.com.ua/webinar/interaktivne-chitannya-yak-zasib-motivaci-shkolyariv-do-navchannya
https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=68


 Тестові завдання 

https://course.besmart.stu

dy/course/z... 

 

16 03.04 1. Проведення моніторингу за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

2.Перевірка учнівських тестових завдань (9, 10, 11 

класи) 

 

3.Підготовка конспектів уроків 

 

4. 4. Опрацювання інструкцій та методичних 

рекомендацій щодо проведення ДПА 9 класі з 

біології  

5. 5.Самоосвітня робота в мережі Інтернет 

 

8. 00 – 10.00 

 

10. 00 – 12. 00 

 

12. 00 – 13. 00 

 

 

13.00 –14.00 

 

 

Перегляд відео уроків 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=MiHtIy4IHAM

&list=PLR8wzszIquejIU

A6YYXCIsWaAug9VDv

TG&index=1 

Тестові завдання 

https://course.besmart.stu

dy/course/z... 

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=A-68TwZrP5nWZ8xvFds7DBuH7Pt8MTU4NTA0Mjg5OEAxNTg0OTU2NDk4&event=video_description&v=MiHtIy4IHAM&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=A-68TwZrP5nWZ8xvFds7DBuH7Pt8MTU4NTA0Mjg5OEAxNTg0OTU2NDk4&event=video_description&v=MiHtIy4IHAM&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=A-68TwZrP5nWZ8xvFds7DBuH7Pt8MTU4NTA0Mjg5OEAxNTg0OTU2NDk4&event=video_description&v=MiHtIy4IHAM&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=A-68TwZrP5nWZ8xvFds7DBuH7Pt8MTU4NTA0Mjg5OEAxNTg0OTU2NDk4&event=video_description&v=MiHtIy4IHAM&q=https%3A%2F%2Fcourse.besmart.study%2Fcourse%2Fzno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31%2F

