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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Вербицького Володимира Валентиновича, директора Національного 

екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктора 

педагогічних наук, професора 

 

ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В НАПРЯМКУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ВІДРОДЖЕННЯ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНИ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України обрав брендом 2020 року – «Екологічно 

чисті річки мого дитинства збережемо разом». Чому? 

        За твердженням ООН брак питної води в світі – проблема номер один!     

     Здавалося б, більше половини поверхні Землі займає Світовий Океан, і 

води на планеті достатньо. Проте лише 2,5% від її загальної кількості 

складають прісні води. З цих 2,5% всього 0,3% прісної води знаходиться в 

річках і озерах, ще 30% в підземних водах, а інші 70% - в льодовиках. 

      Світові запаси прісної води не збільшуються, а її споживання постійно 

зростає. За останні 100 років споживання води збільшилося в 7 разів. 

     Нестача прісної води становить серйозну загрозу глобальної світової 

безпеки, яку за своєю важливістю прирівнюють до таких проблем, як швидке 

зростання зброї масового ураження і тероризм.  

       За оцінками ООН, сьогодні п'ята частина жителів планети, або 2,6 

мільярда людей, не має доступу до чистої питної води. На сьогоднішній день 

приблизно 39 країн світу отримують більшу частину необхідної їм води з-за 

кордону.  

       За даними Організації об'єднаних націй нестача води в світі складе 40% 

вже через 15 років, якщо людство не перегляне своє ставлення до водних 

ресурсів. 

       В Україні 73  тис. річок, 40 тис. озер, 1100 водосховищ, 400 тис. 

ставків – 1 млн. 100 тис. га прісних водойм. Водночас в Європі Україну 
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вважають маловодною країною, оскільки більшість наших водних 

ресурсів не придатні до водозабору питної води через свою 

забрудненість.  

      Останні дослідження, проведені на замовлення Світового фінансового 

банку, поставили нашу країну за кількістю питної води на душу населення на 

125 місце з 180 країн. Ми знаходимося десь між Чадом і Суданом, 

африканськими країнами. А якщо говорити про Херсонську область, то там 

кількість питної води менше, ніж в центральній частині країни більш, ніж в 

два рази. 

       Причина в тому, що до наших водойм відносяться чисто споживацькі: 

багато річок перегородили дамбами, в результаті чого вони втратили свою 

природну течію. З заплав річок спритні ділки вивозять родючий грунт. На 

Дніпрі вже кілька років проводиться несанкціоноване видобування піску, 

внаслідок чого змінюється течія, руйнуються зимувальні ями багатьох видів 

риб. Береги річок немилосердно забудовуються, заганяючи в бетон колишні 

природні нерестовища. Знищуються заплавні луки, болота, які служили 

природним фільтром для стоків і зливів від хімічних і металургійних  

підприємств, хімікатів з полів, відходів сільського господарства. Можна і 

далі наводити приклади хижацького, безгосподарського ставлення до 

головного природного ресурсу країни – води. 

      Наведемо лише статистику: за останні двадцять п'ять років з карти 

України зникло понад десяти тисяч малих річок.  

      Довідка: До категорії «Малі річки України» віднесені річки (водотоки) 

з площею басейнів водозбору не більше 2000 км², або довжина яких не 

перевищує 100 км. 

       Класифікація річок України залежно від водозбірної площі басейну на 

великі, середні та малі здійснюється згідно з ст. 79 Водного Кодексу України. 

Законодавством України встановлено особливості користування малих річок, 

спеціальні охоронні заходи щодо збереження їх водності, охорони від 

забруднення та засмічення. 
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Категорія річки Довжина 

водотоку, км 

Площа 

водозбору, км2 

Витрата води, 

м3/с 

Незначні річки 0 – 10 6,26 0,04 

Дуже малі річки 11 – 20 37,56 0,4 

Найменші річки 21 – 50 114,07 1,2 

Середньо-малі річки 51 – 100 318,01 4,1 

Малі річки 101 – 250 4000 13 

 

      Для того, щоб зрозуміти всю гостроту проблеми що сьогодні коїться з 

нашими водоймами, необхідно усвідомити, що все в природі 

взаємопов'язано, і з усією відповідальністю ставитись до стратегічного 

ресурсу країни – води. 

       Багатьом водоймам ми вже не можемо допомогти, але ще є малі річки, 

які ми ще в змозі врятувати, усі разом. Яким чином? Кожен на своєму місці, 

у своїй сфері діяльності. Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України протягом багатьох років залучає школярів та 

молодь до участі у практичних заходах щодо покращення стану малих річок.  

       Давайте згадаємо лише кілька Всеукраїнських конкурсів, що були 

організовані і проведені нами за останні 25 років: 

«Жива вода» 

«Жива вода-до чистих джерел» 

«Кринице, кринице дай води напитись 

«Прибережні смуги» 

«Прибережні смуги:фото звинувачення» 

«Малі річки - життя України» та інші. 

       Їх учасниками були кілька тисяч закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, десятки тисяч школярів та педагогів. Ними  було 

зроблено багато справ, корисних для малих річок, проведено безліч 

різноманітних досліджень їх стану тощо.  

       З 1 січня 2019 року НЕНЦ  був даний старт новому природо охорон-

ному конкурсу - «Мала річка моєї батьківщини». 
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        Конкурс започатковано спільно з Асоціацією рибалок України з метою 

поглиблення та підвищення якості знань учнів закладів загальної середньої 

освіти і вихованців закладів позашкільної освіти про навколишнє природне 

середовище, природні ресурси України та, зокрема, водні багатства; розвитку 

вмінь досліджувати, описувати і аналізувати отримані дані про малі річки 

своєї місцевості; залучення дітей до природоохоронної діяльності та 

виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю, пропаганди ідей 

сталого розвитку.  

        Його учасниками у 2019 році стали учні 7-11 класів закладів загальної 

середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти віком від 12 до 18 

років включно, а також творчі учнівські об'єднання цих закладів. На розгляд 

журі було надіслано 122 роботи з 23 областей. Найбільш активними 

учасниками конкурсу стали юні дослідники та природоохоронці з 

Запорізької, Вінницької, Київської, Одеської, Житомирської та Рівненської 

областей.    

       Переможцем у Всеукраїнському конкурсі «Мала річка моєї 

батьківщини», володарем Гран-прі – пам'ятного призу «Хвиля життя від 

Олександра Чистякова», Голови Асоціації рибалок України, був визнаний 

Магазейщиков Павло, учень 9 класу комунального закладу «Зеленівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів природничо-математичного напряму» 

Приморського району Запорізької області. 

        Його робота «Вивчення степової малої річки Лозуватки, що належить 

до Азовського басейну» отримала від журі максимальні 50 балів. Ми  вітаємо 

Павла та його керівника – Волкову Тетяну Іванівну, вчителя географії 

комунального закладу «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

природничо-математичного напряму» Приморського району Запорізької 

області. 

      Крім цього, 27 переможців конкурсу (І-ІІІ місця) були нагороджені  

грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України та грамотою Асоціації рибалок України. 
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В цьому році Всеукраїнський конкурс «Мала річка моєї батьківщини» 

продовжується. Роботи від учасників, відповідно до Положення, чекаємо до 1 

серпня ц.р.  

        Для чого це все говориться? Голова Асоціації рибалок України 

Олександр Володимирович Чистяков, вважає що «Ми просто злочинно 

розпоряджаємося природними багатствами. Україні давно вже потрібно 

було розробити НОВУ Водну Політику!!!! Прісну воду необхідно визнати 

стратегічним ресурсом країни і підходити до її використання з усією 

відповідальністю! Без розуміння цього нас може очікувати похмура 

перспектива. У той же час я вірю, що розум і щира любов до свого краю 

переможуть жадібність чиновників, що намагаються нажитися на нашому 

здоров'ї, яке залежить від майбутнього наших водойм. І дуже скоро прийде в 

кожен дім чиста, здорова, жива вода!». 

       Ми з ним повністю погоджуємося і наше спільне завдання – зберегти 

річки мого дитинства чистими! 

 ЗВЕРТАЮ ВАШУ УВАГУ НА КОРИСНІ ІНФОРМАТЕРІАЛИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ТА ЗООЛОГІЧНОГО ПРОФІЛІВ ДЛЯ 

ВИКОРИСТАННЯ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 

УЧСНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ. 
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Відеоматеріали, відео презентації для проведення занять в гуртках 

еколого-натуралістичного напряму 

Екологічний напрям 

№ Розділ, тема Посилання 

1 Охоронанавколишньогоприродногосе

редовища як потреба особистості та 

суспільства 

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

b8tVU 

 

https://vseosvita.ua/library/ohorona-

navkolisnogo-seredovisa-13856.html 

 

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

7kveU 

2 Екологія як наука https://www.youtube.com/watch?v=Os4d2O

4-URA 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-

predmet-vivchennya-ekologi-zavdannya-

147409.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_j94B0

QQiQ 

 

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

dP7Pko 

3 Середовище та умови існування 

організмів. Аутекологія 

https://www.youtube.com/watch?v=e_j94B0

QQiQ 

4 Екологія популяцій (демекологія) https://www.youtube.com/watch?v=44O8stj

s-YI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GPIoKvb8tVU
https://www.youtube.com/watch?v=GPIoKvb8tVU
https://vseosvita.ua/library/ohorona-navkolisnogo-seredovisa-13856.html
https://vseosvita.ua/library/ohorona-navkolisnogo-seredovisa-13856.html
https://www.youtube.com/watch?v=d_DBrz7kveU
https://www.youtube.com/watch?v=d_DBrz7kveU
https://www.youtube.com/watch?v=Os4d2O4-URA
https://www.youtube.com/watch?v=Os4d2O4-URA
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-predmet-vivchennya-ekologi-zavdannya-147409.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-predmet-vivchennya-ekologi-zavdannya-147409.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-predmet-vivchennya-ekologi-zavdannya-147409.html
https://www.youtube.com/watch?v=e_j94B0QQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=e_j94B0QQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=GyUBUdP7Pko
https://www.youtube.com/watch?v=GyUBUdP7Pko
https://www.youtube.com/watch?v=e_j94B0QQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=e_j94B0QQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=44O8stjs-YI
https://www.youtube.com/watch?v=44O8stjs-YI
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https://ppt-online.org/199651 

5 Екологія угруповань (синекологія) https://ppt-online.org/7307 

6 Здоровий спосіб життя як основа 

збалансованої системи «Людина — 

довкілля» 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

zdoroviy-sposib-zhittya-129793.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kV8J0N

vwjy0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v94JGK

KdvkY 

7 Навчальна екологічна стежка https://naurok.com.ua/prezentaciya-

ekologichna-stezhka-divosvit-malo-rachi-6-

klas-18127.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOGcq1

sRD-U 

 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/

show/436 

8 Природні ресурси України та Землі https://www.youtube.com/watch?v=j1CE3eJ

iGSs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hc92I6z

NmL0 

 

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

6jTs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2

RqQNQc 

https://ppt-online.org/199651
https://ppt-online.org/7307
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zdoroviy-sposib-zhittya-129793.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zdoroviy-sposib-zhittya-129793.html
https://www.youtube.com/watch?v=kV8J0Nvwjy0
https://www.youtube.com/watch?v=kV8J0Nvwjy0
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-stezhka-divosvit-malo-rachi-6-klas-18127.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-stezhka-divosvit-malo-rachi-6-klas-18127.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-stezhka-divosvit-malo-rachi-6-klas-18127.html
https://www.youtube.com/watch?v=sOGcq1sRD-U
https://www.youtube.com/watch?v=sOGcq1sRD-U
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/436
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/436
https://www.youtube.com/watch?v=j1CE3eJiGSs
https://www.youtube.com/watch?v=j1CE3eJiGSs
https://www.youtube.com/watch?v=Hc92I6zNmL0
https://www.youtube.com/watch?v=Hc92I6zNmL0
https://www.youtube.com/watch?v=MtGIs_I6jTs
https://www.youtube.com/watch?v=MtGIs_I6jTs
https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2RqQNQc
https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2RqQNQc
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https://www.youtube.com/watch?v=4Nyv0z

CnN7c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0aCJ7fx

C9dc 

9 Екосистемологія. Основні екосистеми 

біосфери 

https://naurok.com.ua/prekzentaciya-

ekosistemologiya-ekosistemi-h-strukturna-

organizaciya-142455.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=By3lAz

Yr7kI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=trSAc8t

CfLc 

10 Сучасні екологічні проблеми та 

шляхи їхвирішення 

https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8

TJx9w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JuGG9l

XBQfU 

 

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

A8wqo 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-umovah-

globalno-ekologichno-krizi-31358.html 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4Nyv0zCnN7c
https://www.youtube.com/watch?v=4Nyv0zCnN7c
https://www.youtube.com/watch?v=0aCJ7fxC9dc
https://www.youtube.com/watch?v=0aCJ7fxC9dc
https://naurok.com.ua/prekzentaciya-ekosistemologiya-ekosistemi-h-strukturna-organizaciya-142455.html
https://naurok.com.ua/prekzentaciya-ekosistemologiya-ekosistemi-h-strukturna-organizaciya-142455.html
https://naurok.com.ua/prekzentaciya-ekosistemologiya-ekosistemi-h-strukturna-organizaciya-142455.html
https://www.youtube.com/watch?v=By3lAzYr7kI
https://www.youtube.com/watch?v=By3lAzYr7kI
https://www.youtube.com/watch?v=trSAc8tCfLc
https://www.youtube.com/watch?v=trSAc8tCfLc
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
https://www.youtube.com/watch?v=JuGG9lXBQfU
https://www.youtube.com/watch?v=JuGG9lXBQfU
https://www.youtube.com/watch?v=STTLrmA8wqo
https://www.youtube.com/watch?v=STTLrmA8wqo
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-umovah-globalno-ekologichno-krizi-31358.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-umovah-globalno-ekologichno-krizi-31358.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-umovah-globalno-ekologichno-krizi-31358.html
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Відеоматеріали, відео презентації для проведення занять в гуртках 

еколого-натуралістичного напряму 

Біологічний напрям 

№ Тема Посилання 

1 Біологія - наука про життя. 

Основні властивості живого. 

Рівні організації живої 

природи. 

https://www.youtube.com/watch?v=INilJhc8uI8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHEoLX1HFJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=hL_agRdpWC8 

https://www.youtube.com/watch?v=9GVV7VIiUdQ 

2 Поняття про віруси. https://www.youtube.com/watch?v=oul2i_oISHs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H6T5R9kCizc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g_Dlk4H7iQ 

3 Клітина –одиниця живого. 

Історія вивчення клітини. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BKgJurQk2SM 

4 Будова рослинної та 

тваринної клітини. 

https://www.youtube.com/watch?v=1sxc5YnIfv4 

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

5 Вивчення будови клітини. https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wk1VQ5xG20U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6P4MinqFdyM 

6 Структура клітини.  https://www.youtube.com/watch?v=IJI41Trr234&list=R

DCMUCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA&start_radio=1&

https://www.youtube.com/watch?v=INilJhc8uI8
https://www.youtube.com/watch?v=tHEoLX1HFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=hL_agRdpWC8
https://www.youtube.com/watch?v=9GVV7VIiUdQ
https://www.youtube.com/watch?v=oul2i_oISHs
https://www.youtube.com/watch?v=H6T5R9kCizc
https://www.youtube.com/watch?v=1g_Dlk4H7iQ
https://www.youtube.com/watch?v=BKgJurQk2SM
https://www.youtube.com/watch?v=1sxc5YnIfv4
https://www.youtube.com/watch?v=gJIKAiBhILs
https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0
https://www.youtube.com/watch?v=wk1VQ5xG20U
https://www.youtube.com/watch?v=6P4MinqFdyM
https://www.youtube.com/watch?v=IJI41Trr234&list=RDCMUCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA&start_radio=1&t=23
https://www.youtube.com/watch?v=IJI41Trr234&list=RDCMUCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA&start_radio=1&t=23
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t=23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OAOIHSA37Dw 

7 Бактерії — найменші 

одноклітинні організми.  

Характеристика 

одноклітинних організмів. 

https://www.youtube.com/watch?v=T5wt8jqRD3c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm3QBWDLX44 

8 Приклади представників 

одноклітинних організмів 

(інфузорія туфелька, амеба, 

евглена зелена, 

хламідомонада). 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1YWEQ2r6NU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DUveORp1Qz8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jn-QGi7eXjE 

9 Цікаві факти про бактерії. https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhHnhjr-Aj8 

10 Колоніальні організми, 

перехід до багатоклітинності 

(губки, ульва).  

 

https://vseosvita.ua/library/volvoks-gubki-ulva-

bagatoklitinni-organizmi-39526.html 

 

https://naurok.com.ua/proezentaciya-gubka-ta-ulva-

27675.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxDRQcJ85aY 

11 Рослина — живий організм. 

Фотосинтез як характерна 

особливість рослин, 

живлення, дихання, рухи 

https://www.slideshare.net/ElenaNazarova4/ss-67801410 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IJI41Trr234&list=RDCMUCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA&start_radio=1&t=23
https://www.youtube.com/watch?v=OAOIHSA37Dw
https://www.youtube.com/watch?v=T5wt8jqRD3c
https://www.youtube.com/watch?v=Rm3QBWDLX44
https://www.youtube.com/watch?v=WGPtbioJciY
https://www.youtube.com/watch?v=A1YWEQ2r6NU
https://www.youtube.com/watch?v=DUveORp1Qz8
https://www.youtube.com/watch?v=jn-QGi7eXjE
https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync
https://www.youtube.com/watch?v=xhHnhjr-Aj8
https://vseosvita.ua/library/volvoks-gubki-ulva-bagatoklitinni-organizmi-39526.html
https://vseosvita.ua/library/volvoks-gubki-ulva-bagatoklitinni-organizmi-39526.html
https://naurok.com.ua/proezentaciya-gubka-ta-ulva-27675.html
https://naurok.com.ua/proezentaciya-gubka-ta-ulva-27675.html
https://www.youtube.com/watch?v=GxDRQcJ85aY
https://www.slideshare.net/ElenaNazarova4/ss-67801410
https://www.youtube.com/watch?v=cVKHaSxLcyM
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рослин.  

https://www.youtube.com/watch?v=CFH3ry4z9X0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUKpWJBUlO8 

12 Вивчення будови рослини. 

Тканини рослин. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToOLTnMNQ1Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6h0rPmSK2so 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cbyOCU4lItg 

13 Органи рослин.  

Корінь, пагін: будова та 

основні функції. 

https://www.youtube.com/watch?v=sI07sh4lPMo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bs6Swtl_cpU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gsgXrjZgYY0 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=2yAihR3np1c 

14 Різноманітність і видозміни 

вегетативних органів.  

https://www.youtube.com/watch?v=bs6Swtl_cpU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaSFARESB-U 

15 Транспорт речовин по 

рослині. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hy_JMBa5pI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hZpSZuJro0k 

https://www.youtube.com/watch?v=CFH3ry4z9X0
https://www.youtube.com/watch?v=qUKpWJBUlO8
https://www.youtube.com/watch?v=fkOH_RzHczI
https://www.youtube.com/watch?v=ToOLTnMNQ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=6h0rPmSK2so
https://www.youtube.com/watch?v=cbyOCU4lItg
https://www.youtube.com/watch?v=sI07sh4lPMo
https://www.youtube.com/watch?v=bs6Swtl_cpU
https://www.youtube.com/watch?v=gsgXrjZgYY0
https://www.youtube.com/watch?v=rzzCuCnqFwU
https://www.youtube.com/watch?v=2yAihR3np1c
https://www.youtube.com/watch?v=bs6Swtl_cpU
https://www.youtube.com/watch?v=IaSFARESB-U
https://www.youtube.com/watch?v=5Hy_JMBa5pI
https://www.youtube.com/watch?v=hZpSZuJro0k
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16 Розмноження рослин: статеве 

та нестатеве. Вегетативне 

розмноження рослин. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=bJfBcrac8ok 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=npYS90Pks-U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPQLLf6f3BQ 

17 Квітка.Типи суцвіть.  https://www.youtube.com/watch?v=AB2ldkuku70 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kZHzLLUFqA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWZ52aC99CM 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=WztBUh9VUPQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVocImr5QrA 

18 Запилення та запліднення 

квіткових рослин. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kZHzLLUFqA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rk3R0A1WYDM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rPTFjJjAtVc
https://www.youtube.com/watch?v=bJfBcrac8ok
https://www.youtube.com/watch?v=6pdtHZLJypo
https://www.youtube.com/watch?v=npYS90Pks-U
https://www.youtube.com/watch?v=mPQLLf6f3BQ
https://www.youtube.com/watch?v=AB2ldkuku70
https://www.youtube.com/watch?v=7kZHzLLUFqA
https://www.youtube.com/watch?v=xWZ52aC99CM
https://www.youtube.com/watch?v=MGrBphciaNc
https://www.youtube.com/watch?v=WztBUh9VUPQ
https://www.youtube.com/watch?v=oVocImr5QrA
https://www.youtube.com/watch?v=jzsmtjantak
https://www.youtube.com/watch?v=7kZHzLLUFqA
https://www.youtube.com/watch?v=rk3R0A1WYDM
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https://www.youtube.com/watch?v=9M2mp4GwpkM 

19 Насінина. Плід. Способи 

поширення. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AhqWbs487ng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaM3UzGQaak 

 

https://vseosvita.ua/library/nasinina-plid-sposobi-

posirenna-13817.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm81Gfd4AU4 

20 Різноманітність рослин.  

Водорості (зелені, бурі, 

червоні). Загальна 

характеристика. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9t9Dy3P9ISI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zi8cwm8bXE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oW1DOYSTVrM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FBD3DWYJyXA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6a8B368w7RA 

21 Відділ Мохоподібні. Загальна 

характеристика. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=959qr5r0nCs 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=SWkpRl1d9OQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XB5Man_swa4 

22 Відділи: папоротеподібні, https://www.youtube.com/watch?v=959qr5r0nCs 

https://www.youtube.com/watch?v=9M2mp4GwpkM
https://www.youtube.com/watch?v=AhqWbs487ng
https://www.youtube.com/watch?v=IaM3UzGQaak
https://vseosvita.ua/library/nasinina-plid-sposobi-posirenna-13817.html
https://vseosvita.ua/library/nasinina-plid-sposobi-posirenna-13817.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cm81Gfd4AU4
https://www.youtube.com/watch?v=9t9Dy3P9ISI
https://www.youtube.com/watch?v=0zi8cwm8bXE
https://www.youtube.com/watch?v=oW1DOYSTVrM
https://www.youtube.com/watch?v=FBD3DWYJyXA
https://www.youtube.com/watch?v=6a8B368w7RA
https://www.youtube.com/watch?v=959qr5r0nCs
https://www.youtube.com/watch?v=Uvg_ELZYXPA
https://www.youtube.com/watch?v=SWkpRl1d9OQ
https://www.youtube.com/watch?v=XB5Man_swa4
https://www.youtube.com/watch?v=959qr5r0nCs
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плауноподібні, хвощеподібні. 

Загальна характеристика. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljh9VtaaKgQ 

 

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

23 Відділ Голонасінні рослини. 

Загальна характеристика. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=WNX5whX4w7I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s59RMNqLV88 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g8ShikoBzHA 

24 Відділ Покритонасінні 

(Квіткові).  

Загальна характеристика. 

https://www.youtube.com/watch?v=WNX5whX4w7I 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=VRmXwV5IYq4 

25 Екологічні групи рослин (за 

відношенням до світла, води, 

температури). 

https://www.youtube.com/watch?v=zLcPxMr36ic 

26 Дикорослі і культурні 

рослини 

https://www.youtube.com/watch?v=GOPyrnbA3ns 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fzm25AFHOlY 

27 Особливості живлення,  

життєдіяльності та будови 

грибів: грибна клітина, 

https://ppt-online.org/573010 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gmCNImPUEfA
https://www.youtube.com/watch?v=ljh9VtaaKgQ
https://www.youtube.com/watch?v=2tfEPuaIMrY
https://www.youtube.com/watch?v=3rEbEKPMBGQ
https://www.youtube.com/watch?v=WNX5whX4w7I
https://www.youtube.com/watch?v=s59RMNqLV88
https://www.youtube.com/watch?v=g8ShikoBzHA
https://www.youtube.com/watch?v=WNX5whX4w7I
https://www.youtube.com/watch?v=IqnbAYqoRrg
https://www.youtube.com/watch?v=VRmXwV5IYq4
https://www.youtube.com/watch?v=zLcPxMr36ic
https://www.youtube.com/watch?v=GOPyrnbA3ns
https://www.youtube.com/watch?v=fzm25AFHOlY
https://ppt-online.org/573010
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грибниця, плодове тіло. https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-

osoblivosti-zivlenna-zittedialnosti-ta-budovi-gribiv-

gribna-klitina-gribnica-plodove-tilo-12486.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbbSNb6jdNk 

 

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

28 Розмноження та поширення 

грибів.  

https://www.youtube.com/watch?v=NbbSNb6jdNk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXCIoVCc3OE 

29 Групи грибів: симбіотичні — 

мікоризоутворюючі 

шапинкові гриби; 

лишайники. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jLeSqN5Zx4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5zvj43meOo 

 

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

 

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

30 Групи грибів: сапротрофні — 

цвільові гриби, дріжджі; 

паразитичні (на прикладі 

трутовиків і збудників 

мікозів людини). 

https://www.youtube.com/watch?v=XK2SL9F89gs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yS346N9NrXQ 

31 Значення грибів у природі та 

житті людини.  

Цікаві факти про гриби. 

https://www.youtube.com/watch?v=-kNolh1Bkpg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ha6TYQrw0Cc 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-osoblivosti-zivlenna-zittedialnosti-ta-budovi-gribiv-gribna-klitina-gribnica-plodove-tilo-12486.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-osoblivosti-zivlenna-zittedialnosti-ta-budovi-gribiv-gribna-klitina-gribnica-plodove-tilo-12486.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-osoblivosti-zivlenna-zittedialnosti-ta-budovi-gribiv-gribna-klitina-gribnica-plodove-tilo-12486.html
https://www.youtube.com/watch?v=NbbSNb6jdNk
https://www.youtube.com/watch?v=lPspaNNLFpg
https://www.youtube.com/watch?v=NbbSNb6jdNk
https://www.youtube.com/watch?v=CXCIoVCc3OE
https://www.youtube.com/watch?v=wvnPBZKLwis
https://www.youtube.com/watch?v=0jLeSqN5Zx4
https://www.youtube.com/watch?v=h5zvj43meOo
https://www.youtube.com/watch?v=uBnBOVN__fE
https://www.youtube.com/watch?v=OmwSdmD_xyM
https://www.youtube.com/watch?v=XK2SL9F89gs
https://www.youtube.com/watch?v=yS346N9NrXQ
https://www.youtube.com/watch?v=-kNolh1Bkpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ha6TYQrw0Cc
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https://www.youtube.com/watch?v=KUVb3_6QpFM 

 Біологія людини (8 клас)  

1 Організм людини як 

біологічна система. 

https://www.youtube.com/watch?v=63Bc6BFoGAY 

2 Різноманітність клітин 

організму людини. Будова 

клітини.  

https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJI41Trr234 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0LPl1XR-gqs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrd6E8NpuB4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWq41NilW3w 

3 Тканини. Органи. 

Фізіологічні системи.  

https://www.youtube.com/watch?v=KrAEAthFU1k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49Pa_H7yrEk 

4 Поняття про механізми 

регуляції. 

Нервова регуляція. Нейрон. 

Рефлекс. Рефлекторна дуга. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfRswQjdFN0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H175DNiKTIc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AG8hW4EJk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCAqIZ3kNqg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49Pa_H7yrEk 

5 Гуморальна регуляція. 

Поняття про гормони.  

https://www.youtube.com/watch?v=3uGyDU8DK98 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUVb3_6QpFM
https://www.youtube.com/watch?v=63Bc6BFoGAY
https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0
https://www.youtube.com/watch?v=IJI41Trr234
https://www.youtube.com/watch?v=0LPl1XR-gqs
https://www.youtube.com/watch?v=Xrd6E8NpuB4
https://www.youtube.com/watch?v=JWq41NilW3w
https://www.youtube.com/watch?v=KrAEAthFU1k
https://www.youtube.com/watch?v=49Pa_H7yrEk
https://www.youtube.com/watch?v=bfRswQjdFN0
https://www.youtube.com/watch?v=H175DNiKTIc
https://www.youtube.com/watch?v=B3AG8hW4EJk
https://www.youtube.com/watch?v=mCAqIZ3kNqg
https://www.youtube.com/watch?v=49Pa_H7yrEk
https://www.youtube.com/watch?v=3uGyDU8DK98
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Імунна регуляція. https://www.youtube.com/watch?v=TXeDQS4z24c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFJkTOEf-0M 

 

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

6 Значення опорно-рухової 

системи, її будова та 

функції.Кістки, хрящі.  

Огляд будови скелета. 

З’єднання кісток. 

Функції та будова скелетних 

м’язів. Робота м’язів. Втома 

м’язів.  

Основні групи скелетних 

м’язів. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=cxwVBZ3Fejc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TGGxqK1MP6M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMfZN6LaL0w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNcw1M_Go_s 

 

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

7 Надання першої допомоги 

при ушкодженнях опорно-

рухової системи. 

https://www.youtube.com/watch?v=RTrw7bJ5OfE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWm6raoa4U4 

8 Обмін речовин та 

перетворення енергії в 

організмі людини — основна 

властивість живого. 

https://www.youtube.com/watch?v=0j6nXaDXm9o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J8VuigisH1M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vh-R7czH9Qw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-T3vLuJ8V4 

https://www.youtube.com/watch?v=TXeDQS4z24c
https://www.youtube.com/watch?v=jFJkTOEf-0M
https://www.youtube.com/watch?v=BoYTZixXRdM
https://www.youtube.com/watch?v=DMFjpiBnnlE
https://www.youtube.com/watch?v=cxwVBZ3Fejc
https://www.youtube.com/watch?v=TGGxqK1MP6M
https://www.youtube.com/watch?v=SMfZN6LaL0w
https://www.youtube.com/watch?v=HNcw1M_Go_s
https://www.youtube.com/watch?v=0WHYpmRLOCE
https://www.youtube.com/watch?v=RTrw7bJ5OfE
https://www.youtube.com/watch?v=qWm6raoa4U4
https://www.youtube.com/watch?v=0j6nXaDXm9o
https://www.youtube.com/watch?v=J8VuigisH1M
https://www.youtube.com/watch?v=vh-R7czH9Qw
https://www.youtube.com/watch?v=y-T3vLuJ8V4
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9 Харчування й обмін речовин. 

Їжа та її компоненти.  

Склад харчових продуктів.  

Значення компонентів 

харчових продуктів.  

Харчові та енергетичні 

потреби людини. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAjyXLg4Ubk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZdZOiLSCA0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8YYL29u5pk 

10 Значення травлення. Система 

органів травлення. Процес 

травлення: ковтання, 

перистальтика, всмоктування. 

https://www.youtube.com/watch?v=rt7oqZtfPdg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kae87zL6gow 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KBlRl0Wj0QU 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=HKGmnHA8DOc 

11 Значення дихання. Система 

органів дихання. 

Газообмін у легенях і 

тканинах. 

Дихальні рухи. 

Нейрогуморальна регуляція 

дихальних рухів. 

Профілактика захворювань 

дихальної системи. 

https://www.youtube.com/watch?v=9CmrhOSD8L4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1nJhFSpEroU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ-JQeppjqQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6R9D9mJKzI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHGL1t5HiSo 

12 Внутрішнє середовище 

організму. Поняття про 

гомеостаз. Кров, її склад та 

функції. Лімфа. 

https://www.youtube.com/watch?v=YNdcIP90kfc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7TXcYudEIs 

https://www.youtube.com/watch?v=HAjyXLg4Ubk
https://www.youtube.com/watch?v=BZdZOiLSCA0
https://www.youtube.com/watch?v=d8YYL29u5pk
https://www.youtube.com/watch?v=rt7oqZtfPdg
https://www.youtube.com/watch?v=kae87zL6gow
https://www.youtube.com/watch?v=KBlRl0Wj0QU
https://www.youtube.com/watch?v=4rCYvSSfTLk
https://www.youtube.com/watch?v=HKGmnHA8DOc
https://www.youtube.com/watch?v=9CmrhOSD8L4
https://www.youtube.com/watch?v=1nJhFSpEroU
https://www.youtube.com/watch?v=GZ-JQeppjqQ
https://www.youtube.com/watch?v=O6R9D9mJKzI
https://www.youtube.com/watch?v=uHGL1t5HiSo
https://www.youtube.com/watch?v=YNdcIP90kfc
https://www.youtube.com/watch?v=z7TXcYudEIs
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Зсідання крові. Групи крові 

та переливання крові. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2NasD8Y_Ng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhDq1f-9igk 

 

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

13 Імунна система. Імунітет. 

Специфічний і 

неспецифічний імунітет. 

Імунізація. 

Алергія. СНІД. 

https://www.youtube.com/watch?v=6tg80a4vvIQ 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFJkTOEf-0M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sYlKir2jTHQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXDTqRRFPg8 

14 Система кровообігу.  

Серце: будова та функції. 

Робота серця. 

Будова та функції 

кровоносних судин. Рух 

крові. 

Кровотечі.  

Серцево-судинні хвороби та 

їх профілактика. 

https://www.youtube.com/watch?v=zWDLHJhLo3w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z86_T4H4r_w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CLu6wgD-

qJA&t=62s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iavr0fKRti0 

15 Виділення — важливий етап 

обміну речовин.  

Будова та функції 

сечовидільної системи. 

Захворювання нирок та їх 

https://www.youtube.com/watch?v=b7Gn1BtTHHQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mnaK0rRsB8 

https://www.youtube.com/watch?v=_2NasD8Y_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=QhDq1f-9igk
https://www.youtube.com/watch?v=WY_TQQGHfFw
https://www.youtube.com/watch?v=6tg80a4vvIQ
https://www.youtube.com/watch?v=BoYTZixXRdM
https://www.youtube.com/watch?v=jFJkTOEf-0M
https://www.youtube.com/watch?v=sYlKir2jTHQ
https://www.youtube.com/watch?v=TXDTqRRFPg8
https://www.youtube.com/watch?v=zWDLHJhLo3w
https://www.youtube.com/watch?v=z86_T4H4r_w
https://www.youtube.com/watch?v=CLu6wgD-qJA&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=CLu6wgD-qJA&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=iavr0fKRti0
https://www.youtube.com/watch?v=b7Gn1BtTHHQ
https://www.youtube.com/watch?v=0mnaK0rRsB8
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профілактика.   

https://www.youtube.com/watch?v=D-mRHN_Qtv8 

16 Значення і будова шкіри. 

Терморегуляція.  

Перша допомога при 

термічних пошкодженнях 

шкіри (опіки, обмороження), 

тепловому та сонячному 

ударі.  

Захворювання шкіри та їх 

профілактика 

https://www.youtube.com/watch?v=U-aS18hhaxs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LLsWbFcVgl8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HL6Mm-4ef6M 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahvoryuvannya-

shkiri-ta-h-profilaktika-persha-dopomoga-pri-termichnih-

poshkodzhennyah-shkiri-opiki-obmorozhennya-

teplovomu-ta-sonyachnomu-udari-149509.html 

17 Будова нервової системи. 

Центральна і периферична 

нервова система людини. 

Спинний мозок.  

Головний мозок. 

Поняття про соматичну 

нервову систему. Вегетативна 

нервова система.  

https://www.youtube.com/watch?v=gjnFxQRp6Nw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dGwLb7HOt0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBh1phNJvec 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9HFaTb76y0 

18 Загальна характеристика 

сенсорних систем, їхня 

будова.  

https://www.youtube.com/watch?v=p6lBNfcP5OI 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=I41w5iTDUEQ 

19 Зорова сенсорна система. 

Око. Гігієна зору. 

https://www.youtube.com/watch?v=XxOs5v9z3W4 

https://www.youtube.com/watch?v=D-mRHN_Qtv8
https://www.youtube.com/watch?v=U-aS18hhaxs
https://www.youtube.com/watch?v=LLsWbFcVgl8
https://www.youtube.com/watch?v=HL6Mm-4ef6M
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahvoryuvannya-shkiri-ta-h-profilaktika-persha-dopomoga-pri-termichnih-poshkodzhennyah-shkiri-opiki-obmorozhennya-teplovomu-ta-sonyachnomu-udari-149509.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahvoryuvannya-shkiri-ta-h-profilaktika-persha-dopomoga-pri-termichnih-poshkodzhennyah-shkiri-opiki-obmorozhennya-teplovomu-ta-sonyachnomu-udari-149509.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahvoryuvannya-shkiri-ta-h-profilaktika-persha-dopomoga-pri-termichnih-poshkodzhennyah-shkiri-opiki-obmorozhennya-teplovomu-ta-sonyachnomu-udari-149509.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahvoryuvannya-shkiri-ta-h-profilaktika-persha-dopomoga-pri-termichnih-poshkodzhennyah-shkiri-opiki-obmorozhennya-teplovomu-ta-sonyachnomu-udari-149509.html
https://www.youtube.com/watch?v=gjnFxQRp6Nw
https://www.youtube.com/watch?v=-dGwLb7HOt0
https://www.youtube.com/watch?v=sBh1phNJvec
https://www.youtube.com/watch?v=saxUCaUghOU
https://www.youtube.com/watch?v=v9HFaTb76y0
https://www.youtube.com/watch?v=p6lBNfcP5OI
https://www.youtube.com/watch?v=zwbQjePAIqI
https://www.youtube.com/watch?v=I41w5iTDUEQ
https://www.youtube.com/watch?v=XxOs5v9z3W4
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https://www.youtube.com/watch?v=OlMPTsA5rKk 

20 Слухова сенсорна система. 

Вухо. Гігієна слуху. 

https://www.youtube.com/watch?v=3FI4GHk2_x4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=no1NUR3yVG0 

21 Сенсорні системи смаку, 

нюху, рівноваги, руху, 

дотику, температури, болю. 

https://www.youtube.com/watch?v=efDsh2V2fPw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iT1EzvOqvw 

 

22 Поняття про вищу нервову 

діяльність і її основні типи. 

Умовні та безумовні 

рефлекси. 

Інстинкти.  

Мова. Навчання та пам’ять. 

Мислення та свідомість. 

Сон. Біоритми. 

https://www.youtube.com/watch?v=s07WmqY_nr4 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0JGpQWRImk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sbfpmGvG8M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLjDe1DPPNc 

23 Ендокринна система. Залози 

внутрішньої та змішаної 

секреції. Профілактика 

захворювань ендокринної 

системи. 

Взаємодія регуляторних 

систем. 

https://www.youtube.com/watch?v=TXeDQS4z24c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5X1qOB_N2k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkit9HVe6Ws 

24 Будова та функції 

репродуктивної системи. 

Статеві клітини. Запліднення. 

Менструальний цикл. 

Вагітність. Ембріональний 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OlMPTsA5rKk
https://www.youtube.com/watch?v=3FI4GHk2_x4
https://www.youtube.com/watch?v=no1NUR3yVG0
https://www.youtube.com/watch?v=efDsh2V2fPw
https://www.youtube.com/watch?v=8iT1EzvOqvw
https://www.youtube.com/watch?v=s07WmqY_nr4
https://www.youtube.com/watch?v=NnfMpxnmNHA
https://www.youtube.com/watch?v=S0JGpQWRImk
https://www.youtube.com/watch?v=0sbfpmGvG8M
https://www.youtube.com/watch?v=VLjDe1DPPNc
https://www.youtube.com/watch?v=TXeDQS4z24c
https://www.youtube.com/watch?v=z5X1qOB_N2k
https://www.youtube.com/watch?v=qkit9HVe6Ws
https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks
https://www.youtube.com/watch?v=KkoQZzuRgWU
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період розвитку людини. 

Плацента, її функції. 

Постембріональний розвиток 

людини. 

Репродуктивне здоров’я. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-i2NJAbhW3E 

25 Цілісність організму людини. 

Взаємодія регуляторних 

систем організму. 

https://www.youtube.com/watch?v=GAF6lXoDpII 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-i2NJAbhW3E
https://www.youtube.com/watch?v=GAF6lXoDpII
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Відеоматеріали, відеопрезентації для проведення занять в гуртках 

еколого-натуралістичного напряму 

Зоологічний напрям 

№ Тема Посилання 

1 Основні відмінності тварин 

від рослин та грибів. 

Особливості живлення 

тварин.  

Будова тварин: клітини, 

тканини, органи та системи 

органів.  

https://www.youtube.com/watch?v=8Mp7EvITaZ4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=khjYlAxnY2Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bZdjWcsq3w 

2 Способи класифікації 

тварин (за середовищем 

існування, способом 

пересування, способом 

життя тощо). 

Тип Кишковопорожнинні.  

https://www.youtube.com/watch?v=mznDTYwY8T4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuo33Po-ArA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mE9uzAWWEPg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTQU1af9h6s 

3 Тип Кільчасті черви. https://www.youtube.com/watch?v=n0-GVtjMvnI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f1x5s4rExUw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8WQMfv5fvA 

 

4 Тип Членистоногі: 

Ракоподібні,  

Павукоподібні, Комахи.  

https://www.youtube.com/watch?v=FoKR24J7MDE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQfTDBZx1Ao 

https://www.youtube.com/watch?v=8Mp7EvITaZ4
https://www.youtube.com/watch?v=khjYlAxnY2Q
https://www.youtube.com/watch?v=2bZdjWcsq3w
https://www.youtube.com/watch?v=mznDTYwY8T4
https://www.youtube.com/watch?v=Iuo33Po-ArA
https://www.youtube.com/watch?v=mE9uzAWWEPg
https://www.youtube.com/watch?v=aTQU1af9h6s
https://www.youtube.com/watch?v=n0-GVtjMvnI
https://www.youtube.com/watch?v=f1x5s4rExUw
https://www.youtube.com/watch?v=_8WQMfv5fvA
https://www.youtube.com/watch?v=FoKR24J7MDE
https://www.youtube.com/watch?v=qQfTDBZx1Ao
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https://www.youtube.com/watch?v=0CPUudNAUug 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJt4BEfWFmc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRkSsP7iKzg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nuy1peMhr2M 

5 Тип Молюски. https://www.youtube.com/watch?v=8ce6h8njRWI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEL1Ui1OrO8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrBXKhFURJ0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YgvvDcUnQ6I 

 

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

6 Паразитичні безхребетні 

тварини. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHyaH8HLZ2Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCOYrr53rb0 

 

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

7 Загальна характеристика 

хрящових і кістковихриб. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vi2d3kHdE0A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdoHCg4Z4pQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0CPUudNAUug
https://www.youtube.com/watch?v=GJt4BEfWFmc
https://www.youtube.com/watch?v=uRkSsP7iKzg
https://www.youtube.com/watch?v=Nuy1peMhr2M
https://www.youtube.com/watch?v=8ce6h8njRWI
https://www.youtube.com/watch?v=CEL1Ui1OrO8
https://www.youtube.com/watch?v=NrBXKhFURJ0
https://www.youtube.com/watch?v=YgvvDcUnQ6I
https://www.youtube.com/watch?v=UkeaftigAyg
https://www.youtube.com/watch?v=uHyaH8HLZ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=XCOYrr53rb0
https://www.youtube.com/watch?v=KuNriUzwAdY
https://www.youtube.com/watch?v=vi2d3kHdE0A
https://www.youtube.com/watch?v=XdoHCg4Z4pQ
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https://www.youtube.com/watch?v=9pkQjIj0pRg 

8 Загальна характеристика 

земноводних або амфібій. 

 

Клас Плазуни або Рептилії.  

https://www.youtube.com/watch?v=e4-DpkkqVdE 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=bS2N8zg0h3M 

9 Загальна характеристика 

птахів. 

https://www.youtube.com/watch?v=QW19R2Ks7_0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSv0BJ2eaRE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MCYw0WbsEc 

https://www.youtube.com/watch?v=L4LB2jpgVHo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wissBj9UlbA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpsEkeEbdb0 

10 Загальна характеристика 

ссавців. 

https://www.youtube.com/watch?v=NYNe2wtPMFI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uk7XQOUDppc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JF-k2SD-ofA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOpa4l5-eis 

11 Живлення і травлення. 

Особливості обміну речовин 

гетеротрофного 

організму.Різноманітність 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ6MG937Shw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FT2dCd9Mt24 

https://www.youtube.com/watch?v=9pkQjIj0pRg
https://www.youtube.com/watch?v=e4-DpkkqVdE
https://www.youtube.com/watch?v=YSRGYzhxgKU
https://www.youtube.com/watch?v=bS2N8zg0h3M
https://www.youtube.com/watch?v=QW19R2Ks7_0
https://www.youtube.com/watch?v=VSv0BJ2eaRE
https://www.youtube.com/watch?v=4MCYw0WbsEc
https://www.youtube.com/watch?v=L4LB2jpgVHo
https://www.youtube.com/watch?v=wissBj9UlbA
https://www.youtube.com/watch?v=xpsEkeEbdb0
https://www.youtube.com/watch?v=NYNe2wtPMFI
https://www.youtube.com/watch?v=uk7XQOUDppc
https://www.youtube.com/watch?v=JF-k2SD-ofA
https://www.youtube.com/watch?v=sOpa4l5-eis
https://www.youtube.com/watch?v=cQ6MG937Shw
https://www.youtube.com/watch?v=FT2dCd9Mt24
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травних систем.  

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

12 Дихання та газообмін у 

тварин. Органи дихання, їх 

різноманітність. Значення 

процесів дихання. 

https://www.youtube.com/watch?v=qAwNVJpk3_s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQwD1SmWUp8 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=UpD1RJRLaVA 

13 Транспорт речовин у 

тварин. Незамкнена та 

замкнена кровоносні 

системи. Кров, її основні 

функції. 

https://www.youtube.com/watch?v=34Za5J-p_68 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2r6zrzueRNM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJRub5hEmrI 

14 Виділення, його значення 

для організму. Органи 

виділення тварин. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLnG58MXb2Q 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidilennya-yogo-

znachennya-dlya-organizmu-organi-vidilennya-tvarin-

83432.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KxBKG5RA9s 

15 Опора і рух. Види скелета. 

Значення опорно-рухової 

системи. Два типи симетрії 

як відображення способу 

життя. Способи пересування 

тварин. 

https://www.youtube.com/watch?v=jT2c2xHOP_s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ojf6qUPwpnA 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-opora-i-ruh-vidi-

skeletu-znachennya-oporno-ruhovo-sistemi-tvarin-

https://www.youtube.com/watch?v=uRcytYNBCOI
https://www.youtube.com/watch?v=qAwNVJpk3_s
https://www.youtube.com/watch?v=RQwD1SmWUp8
https://www.youtube.com/watch?v=_gIKyiaTKWw
https://www.youtube.com/watch?v=UpD1RJRLaVA
https://www.youtube.com/watch?v=34Za5J-p_68
https://www.youtube.com/watch?v=2r6zrzueRNM
https://www.youtube.com/watch?v=NJRub5hEmrI
https://www.youtube.com/watch?v=YLnG58MXb2Q
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidilennya-yogo-znachennya-dlya-organizmu-organi-vidilennya-tvarin-83432.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidilennya-yogo-znachennya-dlya-organizmu-organi-vidilennya-tvarin-83432.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidilennya-yogo-znachennya-dlya-organizmu-organi-vidilennya-tvarin-83432.html
https://www.youtube.com/watch?v=9KxBKG5RA9s
https://www.youtube.com/watch?v=jT2c2xHOP_s
https://www.youtube.com/watch?v=ojf6qUPwpnA
https://naurok.com.ua/prezentaciya-opora-i-ruh-vidi-skeletu-znachennya-oporno-ruhovo-sistemi-tvarin-96010.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-opora-i-ruh-vidi-skeletu-znachennya-oporno-ruhovo-sistemi-tvarin-96010.html
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96010.html 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-oporno-

ruhova-sistema-tvarin-4094.html 

 

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

16 Покриви тіла тварин, їх 

різноманітність та функції.  

https://www.youtube.com/watch?v=GPp6FY3Ji4c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vq7bRhUs36M 

17 Органи чуття, їх значення. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TlSKbMtT-8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9krvDdW1Ss 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bkLN83-wo4 

18 Нервова система, її 

значення, розвиток у різних 

тварин.  

https://www.youtube.com/watch?v=fxdc_E7Y-tY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyOzwU6iUss 

 

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

19 Розмноження та його 

значення. Форми 

розмноження тварин. 

Статеві клітини та 

запліднення.  

https://www.youtube.com/watch?v=S9bBOWj2-uA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s81t3AtSYpg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nscY_4DnpMk 

20 Розвиток тварин (з 

перетворенням та без 

перетворення). Періоди та 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqDk6TLYbWs 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-opora-i-ruh-vidi-skeletu-znachennya-oporno-ruhovo-sistemi-tvarin-96010.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-oporno-ruhova-sistema-tvarin-4094.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-oporno-ruhova-sistema-tvarin-4094.html
https://www.youtube.com/watch?v=yHPaXGjjANQ
https://www.youtube.com/watch?v=GPp6FY3Ji4c
https://www.youtube.com/watch?v=vq7bRhUs36M
https://www.youtube.com/watch?v=4TlSKbMtT-8
https://www.youtube.com/watch?v=v9krvDdW1Ss
https://www.youtube.com/watch?v=2bkLN83-wo4
https://www.youtube.com/watch?v=fxdc_E7Y-tY
https://www.youtube.com/watch?v=hyOzwU6iUss
https://www.youtube.com/watch?v=EXqGaDyTYtM
https://www.youtube.com/watch?v=S9bBOWj2-uA
https://www.youtube.com/watch?v=s81t3AtSYpg
https://www.youtube.com/watch?v=nscY_4DnpMk
https://www.youtube.com/watch?v=ZqDk6TLYbWs
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тривалість життя тварин. https://www.youtube.com/watch?v=Iz9UPeJ4_Hs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9y-HB08Zwg 

21 Форми поведінки тварин: 

дослідницька, харчова, 

захисна, гігієнічна, 

репродуктивна (пошук 

партнерів, батьківська 

поведінка та турбота про 

потомство), територіальна, 

соціальна. 

https://www.youtube.com/watch?v=zLcWAe4xE-k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Akzg6jCKmlg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXvrAm73EHo 

22 Типи угруповань тварин за 

К. Лоренцем. Ієрархія у 

групі. Комунікація тварин.  

https://www.youtube.com/watch?v=4FCx0huKyC8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXGGD3awnr4 

23 Використання тваринами 

знарядь праці. Елементарна 

розумова діяльність. 

Еволюція поведінки тварин, 

її пристосувальне значення. 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikoristannya-

tvarinami-znaryad-praci-75069.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X_Z3G8KRWzc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1F-5GX9sP54 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXvrAm73EHo 

24 Поняття про екосистему та 

чинники середовища.  

Ланцюги живлення. 

Кругообіг речовин і потік 

енергії в екосистемі. 

Співіснування організмів в 

угрупованнях. Вплив 

людини та її діяльності на 

екосистеми. Екологічна 

https://www.youtube.com/watch?v=XiSnpi_v7nI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzmm09adejc 

https://www.youtube.com/watch?v=Iz9UPeJ4_Hs
https://www.youtube.com/watch?v=x9y-HB08Zwg
https://www.youtube.com/watch?v=zLcWAe4xE-k
https://www.youtube.com/watch?v=Akzg6jCKmlg
https://www.youtube.com/watch?v=bXvrAm73EHo
https://www.youtube.com/watch?v=4FCx0huKyC8
https://www.youtube.com/watch?v=tXGGD3awnr4
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikoristannya-tvarinami-znaryad-praci-75069.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikoristannya-tvarinami-znaryad-praci-75069.html
https://www.youtube.com/watch?v=X_Z3G8KRWzc
https://www.youtube.com/watch?v=1F-5GX9sP54
https://www.youtube.com/watch?v=bXvrAm73EHo
https://www.youtube.com/watch?v=XiSnpi_v7nI
https://www.youtube.com/watch?v=rzmm09adejc
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етика. 

25 Природоохоронні території. 

Червона книга України. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=0NiPnE-aS-w 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YC0nOQY_J4 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=uKNrXAMomtI
https://www.youtube.com/watch?v=0NiPnE-aS-w
https://www.youtube.com/watch?v=bsvxBEZprNs
https://www.youtube.com/watch?v=4YC0nOQY_J4
https://www.youtube.com/watch?v=-BJsomFxUrM

