
Навчальний  предмет «Географія » 

Викладачка   Боровик  Надія  Семенівна 

№ Дата Назва 

предмету 

№ 

гру

пи 

Тема Завдання 

1. 19.01.

21 

Географія  7 Вступ. 

Географія як система наук. 

Топографічна карта. 

Практична робота №1. 

  Підручник  С. Коберник, Р.Коваленко «Географія» 11 кл. 

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html 

Опрацювати §1,2 та завдання до них. 

https://www.youtube.com/watch?v=91d61pRjrn0 

https://sites.google.com/view/kotsyubinskaya/%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%BA%D0%B8-11-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81  (урок 1,2,3) 

Зошит для практичних робіт 11кл, Практична робота №1.                                                                      

 

2. 19.01.

21 

Географія 1 Природний рух населення. 

Механічний рух населеннч. 

Демографічні чинники 

розвитку економіки. 

Практична робота №7. 

Підручник С. Коберник, Р.Коваленко «Географія» 11 кл. 

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html 

Опрацювати §21,22 та завдання до них. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mehanichniy-ruh-naselennya-

demografichni-chinniki-rozvitku-ekonomiki-137; 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-demografichni-procesi-u-

svitosistemi-137066.html 

Зошит для практичних робіт 11 кл, Практична робота №7.                                                                     

3. 19.01.

21 

Географія 2 Вступ  

Що вивчає курс «Географія: 

регіони і країни». Сучасна 

політична карта світу. 

Підручник В.М.Бойко, Ю.С.Брайчевський «Географія»  10кл. 

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html 

Опрацювати §1,2  та завдання до них. 

https://www.youtube.com/watch?v=QF0nkFnyTYY 

https://www.youtube.com/watch?v=2JbrOLfpP34 

4. 20.01.

21 

Географія 3 Вступ  

Що вивчає курс «Географія: 

Підручник В.М.Бойко, Ю.С.Брайчевський «Географія» 10 кл 

Перун 2018. https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-
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регіони і країни». Сучасна 

політична карта світу. 

boyko.html 

Опрацювати §1,2  та завдання до них. 

https://www.youtube.com/watch?v=QF0nkFnyTYY 

https://www.youtube.com/watch?v=2JbrOLfpP34 

5. 21.01.

21 

Географія 10 Вступ  

Що вивчає курс «Географія: 

регіони і країни». Сучасна 

політична карта світу. 

Підручник В.М.Бойко, Ю.С.Брайчевський «Географія»  10кл. 

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=QF0nkFnyTYY 

https://www.youtube.com/watch?v=2JbrOLfpP34. 

Опрацювати §1,2 та завдання до них. 

6. 21.01.

21 

Географія 4 Географічні та прямокутні 

координати. Практичне 

використання топографічних 

карт. Практична робота №2. 

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html 

Опрацювати §3,4 та завдання до них. 

https://sites.google.com/view/kotsyubinskaya/%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%BA%D0%B8-11-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81  ( урок 4,5). 

 Зошит для практичних робіт 11 кл, Практична робота №2.                                                                      

7. 21.01.

21 

Географія 5 ПАР.  Україна в 

геополітичному вимірі.  

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html 

Опрацювати §43,44 та завдання до них. 

https://www.youtube.com/watch?v=1HPmhSo0s-g ; 

https://www.youtube.com/watch?v=DK4kwlU1pB8 . 

 Подивитися  цікаві факти про ПАР. 

8. 22.01.

21 

Географія 10 Субрегіони Європи та їхні 

політико – географічні 

особливості.  Інтеграційні 

процеси та міжнародні 

організації. 

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html 

Опрацювати §3,4 та завдання до них. 

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html
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9. 22.01.

21 

Географія 9 Особливості господарства 

країн Азії. 

 Практична робота №3. 

Підручник В.М.Бойко, Ю.С.Брайчевський «Географія» 10 кл. 

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html 

Опрацювати §23 та завдання до нього. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wc2kYGMTC0Q; 

https://www.youtube.com/watch?v=Un8WbRvLiVI . 

  Зошит для практичних робіт 10 кл, Практична робота №3. 

10. 23.01.

21 

Географія  7 Географічні та прямокутні 

координати. Практичне 

використання топографічних 

карт. Практична робота №2. 

Підручник  С. Коберник, Р.Коваленко «Географія» 11 кл. 

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html 

Опрацювати §3,4 та завдання до них. 

https://sites.google.com/view/kotsyubinskaya/%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%BA%D0%B8-11-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81  ( урок 4,5). 

 Зошит для практичних робіт 11кл, Практична робота №2.                                                                      

11. 23.01.

21 

Географія 1 Поняття «глобальна 

економіка».  

Світовий ринок технологій, 

патентів і ліцензій, 

інформаційно-технологічних 

послуг.     

Система виробництва. 

Міжнародний ринок товарів: 

сутність, інфраструктура, 

ціноутворення. Виробництво 

сільськогосподарської 

продукції у світі. 

Практична робота №8. 

  Підручник  С. Коберник, Р.Коваленко «Географія» 11 кл. 

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html 

Опрацювати §23-26 та завдання до них. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-ySg1FsnWk; 

https://www.youtube.com/watch?v=4yulQ7R1YLA  ; 

https://www.youtube.com/watch?v=NKPim3m1yZQ . 

Зошит для практичних робіт 11 кл, Практична робота №8.                                                                     
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12. 

 

23.01.

21 

 

Географія 2 Субрегіони Європи та їхні 

політико – географічні 

особливості.  Інтеграційні 

процеси та міжнародні 

організації. 

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html 

Опрацювати §3,4 та завдання до них. 

https://www.youtube.com/watch?v=3zm4A1pVEPI ; 

https://www.youtube.com/watch?v=_HKIJ1JbWT8 . 
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