
                 

Індивідуальний план роботи гуртка «Людина і довкілля» 

Керівник гуртка Гільфанова Н.А. 

                         Тема заняття Дата Дата Примітка 

ІІІ гр ІУ гр Практична робота(виконання 
вправ,презентацій,пошукових 
та дослідницьких робіт по 
реалізації компетентнісного 
підходу до вивчення предметів) 

1 Значення транспорту в сучасному 

житті людини. Негативний вплив 

транспорту на довкілля 

works.doklad.ru  
 

07.04  Реферат на вайбер 0965284579 

2 Розробити заходи, спрямовані на 

зменшення негативного впливу 

транспорту на довкілля  

cyberleninka.ru  
 

08.04  Реферат на вайбер 0965284579 

3 Значення транспорту в сучасному 

житті людини. Негативний вплив 

транспорту на довкілля 

pidruchniki.com  

 

14.04 06.04 Презентація  на вайбер 

0965284579 

4 Заходи, спрямовані на зменшення 

негативного впливу транспорту на 

довкілля  

pidruchniki.com  

 

15.04 09.04 Реферат на вайбер 0965284579 

5 26 травня - Міжнародний день 

велосипедиста. Поширення 

велотранспорту у різних частинах 

світу. Умови розвитку 

велотранспорту Україні 

www.unian.ua 

21.04 13.04 Презентація  на вайбер 

0965284579 

https://works.doklad.ru/view/YCL7hgyJMgk/all.html
https://works.doklad.ru/view/YCL7hgyJMgk/all.html
https://cyberleninka.ru/article/n/shlyahi-zmenshennya-shkidlivih-vikidiv-avtotransportu-u-navkolishne-seredov
https://cyberleninka.ru/article/n/shlyahi-zmenshennya-shkidlivih-vikidiv-avtotransportu-u-navkolishne-seredov
https://pidruchniki.com/15220122/ekologiya/negativni_vplivi_avtotransportu_navkolishnye_seredovische
https://pidruchniki.com/15220122/ekologiya/negativni_vplivi_avtotransportu_navkolishnye_seredovische
https://pidruchniki.com/70505/ekologiya/zahodi_znizhennya_rivnya_negativnogo_vplivu_transportu_navkolishnye_seredovische_poperedzhennya
https://pidruchniki.com/70505/ekologiya/zahodi_znizhennya_rivnya_negativnogo_vplivu_transportu_navkolishnye_seredovische_poperedzhennya
http://www.unian.ua/
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6 Вплив транспорту на довкілля. 

climategroup.org.ua 

 

22.04 16.04 Реферат на вайбер 0965284579 

8  Чинники негативного впливу 

промисловості на довкілля:  

забруднення викидами і відходами 

ecology.zt.gov.u 

 23.04 Повідомлення  на вайбер 

0965284579 

http://climategroup.org.ua/?p=4266
http://climategroup.org.ua/?p=4266
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                         Тема заняття Дата Дата Примітка 

ІІІ гр ІУ гр Практична робота(виконання 
вправ,презентацій,пошукових 
та дослідницьких робіт по 
реалізації компетентнісного 
підходу до вивчення предметів) 

ХІІ Лісове господарство    

66 Ліс як джерело деревини.  

Проблеми, пов'язані із 

вирубуванням  лісів. Заходи з 

охорони і відтворення лісів. 

uk.wikipedia 

28.04 23.04 Розробити заходи з охорони і 

відтворення лісів. на вайбер 

0965284579 

67 Всеукраїнська акція « Посади 

свої дерево» 

29.04 27.04 Повідомлення «Дерево мого 

життя» на вайбер 0965284579 

68 Віртуальна екскурсії  до лісового 

масиву.  lis-ck.gov.ua › 

 

05.05 30.04 Опис  біорізноманіття  

лісового масиву ( на вайбер 

0965284579 

ХІІІ Туризм («Вторгнення 

туристів») 

   

69 Вплив туристичної галузі на 

довкілля http://dspu.edu.ua/. 

06.05 04.05 Повідомлення на вайбер 

0965284579 

70   Вплив рекреаційної діяльності 

на стан довкілля. 

https://subject.com.ua/ 

12.05 07.05 Повідомлення на вайбер 

0965284579 

71 Підготовка фото- та 

інформаційних матеріалів за 

темою «Шляхи зменшення 

впливу масового туризму на 

довкілля   

13.05 11.05 Фото презентація на вайбер 

0965284579 

     

https://lis-ck.gov.ua/?p=13138
https://lis-ck.gov.ua/?p=13138
http://dspu.edu.ua/
https://subject.com.ua/
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                         Тема заняття Дата Дата Примітка 

  ІІІ гр ІУ гр Практична робота(виконання 
вправ,презентацій,пошукових 
та дослідницьких робіт по 
реалізації компетентнісного 
підходу до вивчення предметів) 

72 Підготовка фото- та 

інформаційних матеріалів за 

темою «Шляхи зменшення 

впливу масового туризму на 

довкілля   

13.05 14.05 Фото презентація на вайбер 

0965284579 

73 Сутність явища парникового 

ефекту і його значення для 

підтримання кліматичних умов 

на Землі http://umktrade.com.ua/ 

19.05 18.05 Презентація  на вайбер 

0965284579 

74  Причини та наслідки змін 

клімату    climategroup.org.ua › 

 

20.05 21.05 Повідомлення на вайбер 

0965284579 

75 Перегляд та обговорення 

відеоматеріалів «Зміна клімату». 

https://www.youtube.com/ 

26.05 25.05 Повідомлення на вайбер 

0965284579 

76 Способи зниження загрози 

глобальної зміни клімату. 

https://www.bbc.com/ukrain 

27.05 28.05 Розробити заходи  по 

зниженню загрози 

глобальної зміни клімату. на 

вайбер 0965284579 

http://umktrade.com.ua/
http://climategroup.org.ua/?page_id=66
http://climategroup.org.ua/?page_id=66
https://www.youtube.com/

