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ПЕРЕДМОВА 
 

Сучасне людство знаходиться в умовах загостреної 
екологічної кризи, у подоланні якої усе більшого значення 
набуває екологічна освіта. Саме вона сприяє наповненню 
освітнього простору новими філософсько-методологічними 
та педагогічними ідеями і стає визначальним компонентом у 
стратегії виживання людини. 

У нашій збірці програм еколого-натуралістичного 
напрямку надані теоретичні та практичні аспекти 
безперервної екологічної освіти. У збірці  зібрані програми 
гуртків, які поступово формують системні екологічні 
знання, вміння та навички  природоохоронної діяльності та 
екологічної культури.  

Усі запропоновані  навчальні програми еколого-
натуралістичного напрямку мають уніфіковану структуру: 
кожна з них складається з короткої передмови, навчально – 
тематичного плану, власне навчального матеріалу, 
прогнозованого результату і методів його діагностики після 
закінчення реалізації програми, переліку основних знань, 
які мають здобути вихованці, сформованих умінь та 
навичок, списку літератури для вихованців і педагогів. 

У процесі розробки і структурування змісту програм 
враховано ряд положень, а саме: 

- ефективність змісту навчального матеріалу можливе 
лише за умови наступності та доцільності загально - 
дидактичних і суто екологічних категорій та 
закономірностей у процесах формування знання; 

- забезпечення умов для побудови у свідомості дітей 
вербальної та сенсорної інформації у вигляді образів 
-понять на основі актуалізації вивчення навчального 
матеріалу чи в процесі конкретної 
природоохоронної роботи; 

- сприяння розвитку, стимулюванню та реалізації 
інтелектуального  і духовного потенціалів 
вихованців у процесі вивчення і охорони 
навколишнього середовища; 
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- залучення вихованців до особистісно і соціально 
значущої діяльності; 

- забезпечення умов професійного самовизначення і 
допрофесійної підготовки вихованців у 
позашкільному навчальному закладі. 

Укладачами програм  передбачено, що на заняттях 
вихованці отримують ґрунтовані знання, набувають 
практичних умінь і навичок. Передбачається і самостійна 
робота з літературними джерелами, екскурсії в природу, до 
музеїв,  виставок, промислових і сільськогосподарських 
підприємств, науково - дослідних установ, виготовлення 
наочних посібників, написання і захист рефератів, 
виконання дослідних робіт, участь у науково - практичних 
конференціях, тематичних вечорах і святах, демонстрація на 
виставках власноруч виготовлених виробів, робота на 
екологічній стежині. Все це має забезпечити всебічний 
гармонійний розвиток особистості, яка неодмінно знайде 
свій шлях у нашому багатогранному і водночас 
швидкоплинному житті. 

Сподіваємося, що запропонована збірка стане в нагоді 
не тільки керівникам гуртків еколого-натуралістичного 
напрямку позашкільної освіти, а і вчителям біології, 
екології, природознавства у забезпеченні якісного 
екологічного навчання та  виховання учнівської молоді. 
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Програма гуртка « Мій рідний край-моя земля». 
 

Укладач: Марина Бублієнко,  
керівник гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма гуртка «Мій рідний край - моя земля» 
розрахована на 1 рік навчання для дітей дошкільного віку      
(4-6 років) на базі системного, інтегрованого і поглибленого 
вивчення питань охорони природи. Програма гуртка тісно     
пов’язана з Базовим компонентом дошкільної освіти.  

Спостереження та вивчення природи рідного краю 
сприяє розвитку почуття патріотизму, естетичному 
вихованню дошкільників. Програма націлена на пошук 
більш цікавих форм та методів засвоєння, розуміння і 
використання екологічних знань в повсякденному житті. 
Допомагає дитині виразити себе, проявити творчість, 
навчитися думати самостійно. 

Програма має теоретичну та практичну основу, 
орієнтовану на індивідуальний підхід до дитини та 
всебічний й її розвиток. 

Мета програми - навчити дитину орієнтуватися у 
розмаїтті природного оточення, усвідомити значення 
природи в житті людей і необхідність оберігати її.  
Завдання програми полягає в ознайомленні гуртківців із: 

Екологічними взаємозв'язками між тваринним і 
рослинним світом; основними представниками окремих 
екологічних груп тварин і рослин; особливостями 
утримання окремих  свійських і декоративних тварин, 
основними заходами з охорони природи; правилами ведення 
фенологічних спостережень.  

Заняття проводяться в формі розповідей, бесід, 
екскурсій, ігор, прогулянок, тематичних свят, що враховує 
вікові особливості та дозволяє розширити уяву дітей про 
навколишній світ, вчить їх уважніше придивлятись до 
різноманітних явищ природи. На практичних заняттях діти 
вчаться працювати з природним матеріалом, що допомагає 
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формувати естетичні поняття, бережливе ставлення до 
природи,  розвиваючи художній смак. 

Планування роботи здійснюється відповідно до пори 
року. 

Заняття проходять два рази на тиждень тривалістю 
30 хвилин, враховуючи вікові особливості дітей. 

 
Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Практи
ка Разом 

1 Вступ  2  2 
2 Юний винахідник.                               6 6 12 
3 Перший подих осені. 10 10 20 
4 Знай, люби, оберігай 8 14 22 
5 Зимова казка 6 8 14 
6 Нежива природа 8 8 16 
7 Рослини-зелені скарби землі 8 8 16 
8 Весна -  красна 8 8 16 
9 Мій рідний край 8 6 14 
10 Охорона рослинного і 

тваринного світу 8 4 12 

 Всього: 72 72 144 
 

Зміст програми: 
1. Вступ. (2 год.) 

Вступне заняття. Мета та завдання гуртка. Наш 
зоосад. 

2. Юний винахідник. (12 год.) 
Рослини у живому куточку. Тварини у живому 

куточку. Всі мають право на життя. Всі тварини та рослини 
потрібні. Зовнішність (форма, колір, розмір). Непривабливі 
тварини з точки зору людини.  
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Практична робота: Догляд за рослинами та тваринами 
живого куточку: «Чи потрібне корінню повітря?»;  «На 
світлі чи в темряві». Жива вода. 
3. Перший подих осені. (20 год.) 

Сонячний секрет. Овочі та фрукти восени. Дарунки 
осіннього лісу. Як дерева до зими готуються. Ознайомлення 
з походженням назви осінніх місяців. Народний календар 
осені. 
Практична робота: Аплікація: «Кошик здоров’я». Гра: 
«Золота осінь». Екскурсія в парк з метою вивчення 
листопаду. 
4. Знай, люби, оберігай. (22 год.) 

Розмаїття тварин у природі та значення їх у житті 
людини. Свійські тварини. Свійські птахи. Дикі тварини. 
Дикі та хижі птахи. Тварини Червоної книги. Відлітаючи та 
зимуючи  птахи. Лелеки - наші друзі. Народні легенди про 
лелек. Пташина їдальня. 
Практична робота: Робота з батьками по виготовленню 
годівнички для птахів. Екскурсія в парк з метою підгодівлі 
його мешканців. Екологічна гра - лото «Хто де живе». 
Виготовлення поробок - звірів з природного матеріалу 
(каштани, жолуді, шишки тощо.) 
5. Зимова казка. (14 год.) 

Ознаки зими. Фенологічні спостереження за 
природою взимку. Народна мудрість про зиму. Калейдоскоп 
зимових свят. Чому рипить сніжок. Читання, обговорення 
казок та віршів про зиму. Збережемо ялинку. 
Практична робота: Аплікація: «Зимова фантазія». 
Малюнок «Сніжинка - чарівниця». Виготовлення сніжинок 
та інших новорічних прикрас з природних матеріалів. 
6. Нежива природа. (16 год.) 

Повітря навколо нас і його значення в житті всього 
живого. Явища неживої природи (туман, вітер, поморозь, 
хурделиця, ожеледь). Кругообіг води в природі. Пригоди 
«Капітошки». 
Практична робота: Вода:  колір, смак та запах. 
Властивості повітря. 
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7. Рослини - зелені скарби землі. (16 год.) 
Значення рослин в природі і житті людини. 

Лікарські рослини.  Легенди, повір’я. Будова рослин. 
Основні органи рослин: корінь, стебло, листок, квітка.  
Рослини – символи українського народу. Оберіг. Символіка 
хліба як народного добра. Свято хліба. 
Практична робота: Досліди з рослинами. Виготовлення 
оберегів. 
8. Весна  - красна. (16 год.) 

Природа ожила. Ознаки весни у творах великого 
поета України Т. Г. Шевченка. Пробудження дерев та кущів 
від зимового сну. Сокорух. Розпукування бруньок. Перші 
провісники весни (ранньоквітучі рослини та їх охорона). 
Тварини навесні. Народження малечі в тварин. Комахи 
весною. 
Практична робота:  Рухливі ігри  «Весна пришла». 
Екскурсія на територію дитячого садка. Фенологічні 
спостереження  за рослинами. 
9. Мій рідний край. (14 год.) 

Верба і калина  - символи українського народу. «Цих 
днів не змовкне слава». Знайомство з героями нашого міста, 
захисниками  Вітчизни, про службу в лавах військових сил, 
як борг перед країною. «Яка співуча наша мова». 
Знайомство з видами усної народної творчості.  
Письменники, поети-земляки. Знайомство з національним 
оберегом: рушник, лялька-мотанка. Свята та обряди 
українського народу. 
Практична робота:  Проведення свята  «Моя  Батьківщина 
– Україна». 
10. Охорона рослинного і тваринного світу. (12 год.) 

Ліс - наш зелений друг, його охорона. Рослини, 
тварини, птахи нашого регіону, занесені до Червоної книги. 
Підсумкова гра: «Всі рослини і тварини вкрай потрібні для 
людини». 
Практична робота: Екскурсія в парк з метою вивчення 
рослинного розмаїття. 
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Методичні рекомендації : 
 1. Розвивати у дітей цілісне сприймання природи у 
гармонійному поєднанні пізнавальних, естетичних, 
практичних шляхів взаємодії з нею. 
 2. Підтримувати і розвивати у дітей стійкий інтерес до 
об’єктів природи, заохочувати до спостережень за 
рослинами і тваринами рідного краю.  
 3. Розширювати і поглиблювати знання дітей про красу і 
лікувальні властивості рослин, про те, де зростають певні 
рослини. 
 4. Формувати у дітей уміння виділяти в об’єктах 
спостереження істотні ознаки, за якими групувати їх 
(декоративні та дикорослі трав’янисті рослини, кущі, 
дерева; свійські й дикі тварини тощо). 
 5. Допомагати дітям осягнути естетичну виразність 
природи у багатстві її чуттєвих характеристик – барв, форм, 
звуків,  вчити передавати свої враження в творчій діяльності 
словесного, музичного, художнього характеру. 
 6. Виховувати потребу допомагати природі, оберігати її від 
шкідливого втручання людини. 
 7. Закріпити знання про тварин, рослини, птахів нашої 
місцевості. 
 8. Виховувати любов до рідної природи, почуття гордості 
за свій рідний край, за свою країну. 
 

ЛІТЕРАТУРА. 
1. Борейко В. Е. «Без Верби і калини нема України» нариси 
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пропаганда.,вип.. 1-Київ: Еколого-культурний центр. 
2. Борейко В. Е., Гриценко В.Н. Спутник юного защитника 
природы, -Серия «Охрана дикой природы».- вып. 1-Киев: 
Эколого-культурный центр.  
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городских насаждений. Наукова думка. 
5. Кривенко В.В., Дудченко Л. Г. Защита рядом, 
лекарственные растения. 
6. Левченко Т. Г. Рідна природа; Харків 2011р. 



 

- 11 - 
 

7. Опалько В. М. Читанка стежиночка. Навчальний 
посібник для дошкільників. Харків.: Фавор. 
8. Перлецікий В. К. Ботанічний свд вдома. – К.,1983. 
9. Практична екологія для малюків АсЕкО, Запоріжжя, 
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 Програма гуртка  

«Природознавство крізь призму англійської мови» 
 

Укладач: Каріна Ішиміклі, 
керівник гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   

 Світ навколо нас дуже привабливий та цікавий. Ми 
живимо у ньому, як у рідному домі, ім’я  якому – Природа. 
Але її майбутнє залежить саме від нас. Охорона природи, 
що неможлива без щирої поваги та любові, стала 
невідкладною вимогою часу. 

Можна розмовляти будь якою мовою, але всесвітній 
призив «Врятуємо світ» - розуміє кожен. Новітнім та 
актуальним в даній програмі стає оволодіння знаннями з 
природознавства та екології на іноземній мові. Англійська 
стає першою світовою універсальною мовою. Вона є рідною 
мовою для 500 млн. людей 12 країн світу. Але ще 600 млн. 
говорить англійською в якості другої мови. І ще кількасот 
мільйонів володіють певними знаннями англійської мови, 
яка має офіційний або напівофіційний статус приблизно в 
62 країнах. 

Програма складена з урахуванням навчальної 
програми з природознавства, традицій та звичаїв 
українського народу у порівнянні з культурою 
анголоязичних країн, а також потреби в естетичному та 
трудовому вихованні дітей молодшого шкільного віку. 
Програма передбачає велику кількість екскурсій у природу, 
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роботу з природним матеріалом. Члени гуртка беруть участь 
у біологічних вікторинах, конкурсах, природоохоронних 
виставках дитячого малюнку, саморобок з природного 
матеріалу, природоохоронних святах, в операціях 
«Годівничка», «Ялинка», «Первоцвіт», складають 
оповідання та діалоги на природоохоронні теми,описують 
пейзажі, спостерігають за тваринним і рослинним світом, 
ведуть календар погоди. 

Мета програми – формування знань дітей 6-10 
років з природознавства та розширення їх кругозору 
шляхом використання англійської мови.   
Основні завдання:   

Надати базові знання з природознавства шляхом 
використання англійської мови; формувати екологічну 
культуру особистості; пропагувати свідоме і бережливе 
ставлення до природи, важливість природи в житті людини; 
створити умови для самореалізації, розвитку логічного 
мислення, комунікативно-психологічної адаптації до нового 
мовного світу, який відрізняється від рідної мови і 
культури, подолання в подальшому психологічного бар’єру 
під час використання іноземної мови як засобу комунікації. 

Навчальна програма передбачає 4 роки 
навчання: 
Перший рік – початковий рівень 

144 год. на рік, 4год. на тиждень; 
Другий рік – початковий рівень  

144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
Третій рік – основний рівень 

144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
Четвертий рік – основний рівень  

216 год. на рік, 6 год. на тиждень. 
Програма першого року навчання передбачає 

розвиток у вихованців пізнавального інтересу до 
навколишнього світу, знайомство з природними явищами, 
підготовку до майбутнього оволодіння англійською мовою. 
Курс першого року навчання є пропедевтичним. Контроль 
за здобутими знаннями здійснюється під час проведення 
практичних занять. 
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Програма другого року навчання спрямовує 
діяльність гуртка на формування екологічної культури та 
знань з природознавства шляхом використання англійської 
мови. Здобуті гуртківцями знання перевіряються під час 
проведення практичних занять. 

Програма третього року навчання надає дітям 
можливість більш детально ознайомитись із 
представниками флори і фауни; умовами існування, які 
необхідні для живих істот; елементарними відомостями про 
взаємодію живої та неживої природи; значенням природи в 
житті людини; вчить дітей орієнтуватися в найближчому 
природному середовищі. 

Програма четвертого року навчання полягає у більш 
детальному вивченні природи рідного краю, формуванні 
вмінь ведення фенологічних спостережень та вихованні  
екологічно грамотного покоління. 

Навчальний матеріал адаптований до занять з 
вихованцями різного рівня підготовленості і не потребує 
спеціальної підготовки та знань.  

Даний навчальний курс враховує вікові особливості 
дітей, саме тому основними формами роботи педагога є 
ігрові, дослідницькі та проектні. Загальним принципом 
організації навчально - виховного процесу є синтез 
інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний 
підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу. 

 
Початковий рівень, перший рік навчання   

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№  
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Прак 
тика Разом 

1 Вступ. Entry. 4  4 
2 Знайомство. Greetings. 6 6 12 
3 Колір та розмір.  

Сolor and size. 6 6 12 

4 Пора року. Осінь. Autumn. 6 10 16 
5 Осінні фрукти та овочі.  

Fruits and vegetables. 4 6 10 
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6 Пора року зима. Winter. 6 10 16 
7 Домашні тварини.  

Domestic animals. 4 6 10 

8 Пора року. Весна. Spring. 6 10 16 
9 Усе про друзів наших 

пернатих. Birds. 6 8 14 

10 Квіти навколо нас. Flowers. 6 8 14 
11 Пора року літо. Summer. 6 10 16 
12  Підсумки. Conclusions. 2 2 4 
 Всього: 62 82 144 

 
Зміст програми: 

1. Вступ. Entry. (4 год.) 
Знайомство з гуртківцями, повідомлення плану на 

рік. Первинний інструктаж. Охорона природи – необхідна 
умова збереження природного середовища людини. 
2. Знайомство. Greetings. (12 год.) 

Знайомство з вітанням: «Hello!», «Hi!» Вітання 
ланцюжком. Знайомство із вітаннями «Goodbye!», «Bye-
bye!» Введення лексичних одиниць: morning, day, afternoon, 
evening. Знайомство з виразами: «What is your name?», «My 
name is … », «How old are you?», «I am…years old», «How 
are you?», «I am fine, thank you». Ігрові прийоми для 
ознайомлення з лексичним матеріалом: «Гості», «What is 
your name?», «Ланцюжок». Вірші: «Hello, hello!», «Good 
morning!», «Good-bye!». Знайомство з аудіо та відео 
файлами за темою.  
Практична частина. Відпрацювання вітань «Hello!», 
«Hi!», «Goodbye!», «Bye-bye!». Вживання нових лексичних 
одиниць на практиці: morning, day, afternoon, evening. 
Програвання діалогів за допомогою виразів: «What is your 
name?», «My name is … », «How old are you?», «I am … years 
old», «How are you?», «I am fine, thank you». Декламування 
віршів: Hello, hello!», «Good morning!», «Good-bye!». 
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
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3. Колір та розмір, якість. Сolour and size. (12 год.) 
Основні кольори. Кольори в природі. Екскурсія до 

парку «Барви природи». Конкурс на кращий малюнок 
«Colorful world». Знайомство з виразами: «What color is it?», 
«It is … », «What is your favourite color?», «My favorite color 
is …». Введення лексичних одиниць: big, small, long, short, 
thick, thin. Вірші: «Colorful rainbow», «Сolors around us».  
Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Вивчення всіх кольорів веселки на 
пам'ять. Вживання нових лексичних одиниць на практиці: 
big, small, long, short, thick, thin. Програвання діалогів за 
допомогою виразів: «What color is it?», «It is … », «What is 
your favorite color?», «My favorite color is …». Декламування 
віршів: «Colorful rainbow», «Сolors around us».  
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
4. Пора року. Осінь. Autumn. (16год.) 

Осінь в природі. Подорож до осіннього лісу. Барви 
осені. Листопад. Осінні явища в житті рослин. Осінь за 
народним календарем. Природа - одвічне джерело краси. 
Autumn. Сезонні зміни у природі. Знайомство з виразами: 
«What season is it now?», «It is autumn », «What weather is it 
today?», «It is …». Введення лексичних одиниць: leaf, leaf 
fall, rain, wind, puddle, cloud.  Вірш: «Leaves are falling». 
Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Збір листя, насіння. Екскурсія в 
природу. Спостереження за природою, збір насіння квітів. 
Робота з природним матеріалом. Виготовлення аплікацій. 
Заготовлення запасів їжі для свійських тварин. Проведення 
конкурсів: «Осінь - художниця», «Осінь - чарівниця». 
Проведення екологічної гри «Щедра осінь».Вживання нових 
лексичних одиниць на практиці: leaf, leaf fall, rain, wind, 
puddle, cloud.  Програвання діалогів за допомогою виразів: 
«What season is it now?», «It is autumn», «What weather is it 
today?»,   «It is…».  Декламування вірша: «Leaves are 
falling». Ігрові прийоми для ознайомлення з лексичним 
матеріалом: «Ланцюжок», «Знайди і покажи». 



 

- 16 - 
 

Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
5. Осінні фрукти та овочі. Fruits and vegetables. (10 год.) 

Садовина. Дарунки наших садів. Фрукти та їх 
користь для здоров’я. Екологічний калейдоскоп «Чарівний 
кошик». Яблука в саду. Історія однієї яблуньки. Фрукти на 
нашому столі. Введення нового лексично матеріалу: apple, 
pear, plum, grapes, watermelon, banana, orange; potato tomato 
carrot cucumber, onion, pumpkin. Знайомство з питаннями та 
виразами: «What is this?», «It is a/an … », «Do you like ...?», 
«Yes, I do» «No, I don’t».  Знайомство з аудіо та відео 
файлами за темою. 
Практична частина. Конкурс малюнків «Осінні фрукти та 
овочі». Екологічна гра «Відгадай за запахом». Екологічні 
кросворди  «Наші улюблені фрукти та овочі».  Вживання 
нових лексичних одиниць на практиці: leaf, leaf fall, rain, 
wind, puddle, cloud; potato tomato carrot cucumber, onion, 
pumpkin. Програвання діалогів за допомогою виразів: «What 
season is it now?», «It is autumn », «What weather is it today?», 
«It is …». Ігрові прийоми для ознайомлення з лексичним 
матеріалом: «What is missing?», «Забудькуватість», «English 
ball – Ukrainian ball», Гра «Please show me…». 
Декламування віршів: «I like fruits», «Autumn vegetables». 
Інсценізація казки «The turnip» - «Ріпка».  Прослухування та 
відтворення аудіо та відео файлів за темою.  
6. Пора року. Зима. Winter. (16 год.) 

Зима в природі. Чарівна й радісна пора. Природа 
навколо нас. Вічнозелена красуня. Особливості хвойних 
дерев і кущів. Знай, люби, бережи! Зима за народним 
календарем. Калейдоскоп зимових свят. Звідки взялася 
різдвяна ялинка. Казка про снігову бабу. В гостях у лісової 
Феї. Святкування нового року в різних країнах світу. 
Знайомство з лексичним матеріалом: winter, snow, snow-
man, snowflakes, snowstorm, frost, ice, water, Father Frost, 
Santa Claus, New Year, Christmas. Знайомство з виразами:  It 
is snow. The snow is white. It is frosty today. Вірші про зиму: 
«Santa Claus», «Snowman», «Snowflakes». Знайомство з 
аудіо та відео файлами за темою. 
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Практична частина. Екскурсії в зимовий парк. 
Спостереження в природі. Погода, температура повітря, 
опади. Зимова екскурсія на екологічну стежину. 
Виготовлення годівниць. Підгодівля птахів. Проведення 
різноманітних конкурсів «Малюнок на снігу», «До палацу 
Сніжинки», «Розваги Зими», «З санчатами на гірку», «Хто 
більше знає колядок», «Гостя - зима». Виготовлення 
сніжинок та витинанок, конкурси біля новорічної ялинки. 
Вживання нових лексичних одиниць: winter, snow, snow-
man, snowflakes, snowstorm, frost, ice, water; Father Frost, 
Santa Claus, New Year, Christmas. Використання у розмові 
фраз: It is snow. The snow is white. It is frosty today. 
Декламування віршів: «Santa Claus», «Snowman»,  
«Snowflakes». Прослухування та відтворення аудіо та відео 
файлів за темою.  
7.Домашні тварини. Domestic animals. (10 год.) 

Роль домашніх тварин у житті людини. 
Спостереження за домашніми тваринами, їх ростом та 
розвитком. Різновиди домашніх тварин. Догляд та 
утримання тварин. Введення нових ЛО:  hen, cock, goose, 
cow, chick, pig, horse, рet, cat, kitten, dog, puppy, mouth, 
rabbit, parrot. Знайомство з фразами: «I can see a...», «I have 
got…». Вірші:  «Duckling is a little duck», «Соск is happy», 
«Pussy cat». Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Екскурсії до зоокуточку. 
Спостереження за домашніми тваринами. Проведення 
конкурсу «Твій домашній улюбленець». Вживання нових 
лексичних одиниць: hen, cock, goose, cow, chick, pig, horse, 
рet, cat, kitten, dog, puppy, mouth, rabbit, parrot. Використання 
фраз:  «I can see a...», «I have got…». Декламування віршів: 
«Duckling is a little duck», «Соск is happy», «Pussy cat». 
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
8. Пора року. Весна. Spring. (16 год.) 

Весна в природі. Ознаки весни. Весняні прикмети. 
Весняні обряди. Знайомство з лексичним матеріалом: nature, 
weather, sun, sky, star, moon, fly, spider, bee, bumble-bee, ant, 
beetle, butterfly, caterpillar, ladycow Знайомство з фразами:      
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«It is cold today», «It is hot today…». Вірші: «Spring is green», 
«Green grass», «What a beautiful season». Знайомство з аудіо 
та відео файлами за темою. 
Практична частина. Робимо квіти з кольорового паперу. 
Екскурсія в парк. Конкурс малюнків на асфальті. Працюємо 
на клумбах. Виготовляємо квіти з бісеру. Конкурс малюнків 
«Весна у місті». Конкурс малюнків, композицій, букетів, 
аплікацій на тему «Весна іде, красу несе!» Весна за 
народним календарем. Свято Весни – мамине свято. 
Виготовлення вітальних листівок. Вживання нових 
лексичних одиниць: nature, weather, sun, sky, star, moon, fly, 
spider, bee, bumble-bee, ant, beetle, butterfly, caterpillar, 
ladycow. Використання у розмові фраз: «It is cold today», «It 
is hot today…». Декламування віршів: «Spring is green», 
«Green grass», «What a beautiful season». Прослухування та 
відтворення аудіо та відео файлів за темою.  
9.Усе про друзів наших пернатих. Birds. (14 год.) 

Подорож у світ пернатих. Птахи лісу. Будь природі 
другом. Наші пернаті друзі. Світ живої природи. 
Знайомство з лексичним матеріалом: sparrow, swallow, 
titmause, pigeon, eagle, owl, crow, cuckoo, swon, flamingo. 
Знайомство з лексичним матеріалом: «A bird can …», (fly, 
sing, eat, drink, sleep, play). Вірші: «One little bird», «Fly little 
bird fly». Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Пташиний базар. Гра «Планета 
загадок». Спостереження за змінами видового складу птахів 
восени та навесні. Участь у всесвітніх днях спостережень за 
птахами. Екскурсії в природу з метою спостереження за 
поведінкою птахів. Виготовлення годівниць. Підгодівля 
птахів. Конкурс екологічних вікторин та загадок. Конкурс 
малюнків «На вулиці Пташиній». Вживання нових 
лексичних одиниць: sparrow, swallow, titmause, pigeon, eagle, 
owl, crow, cuckoo, swon, flamingo. Використання фрази «A 
bird can…», (fly, sing, eat, drink, sleep, play). Декламування 
віршів: One little bird», «Fly little bird fly». Ігрові прийоми 
для ознайомлення з лексичним матеріалом: «What bird is 
it?»,  «Find me a …», «Give me a…», «Плутанина». 
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Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
10.Квіти навколо нас.  Flowers. (14 год.) 

Подорож у світ квітів. Квіти довкола нас. Мова 
квітів. Знайомство з лексичним матеріалом: rose, poppy, 
violet, snowdrop, pink, bluebell, dandelion, daisy-wheel. 
Знайомство з фразами: «I like…», (rose, poppy, violet, 
snowdrop, pink, bluebell, dandelion, daisy-wheel). Знайомство 
с питанням та відповідями: «What is your favorite flower?»,  
«My favorite flower is…». Вірші:  «I like a white daisy-wheel», 
«My garden». Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Поробки з сухих квітів. Засушування 
гербарію. Конкурс «Моя улюблена квітка». Конкурс 
малюнків «Квіточка». Фотоконкурс  «Квіти мого саду».  
Вживання нових лексичних одиниць: rose, poppy, violet, 
snowdrop, pink, bluebell, dandelion, daisy-wheel. 
Використання фрази  «I like …», (rose, poppy, violet, 
snowdrop, pink, bluebell, dandelion, daisy-wheel). 
Використання на практиці запитання та відповідей: «What is 
your favorite flower?»,  «My favorite flower is …». 
Декламування віршів: «I like a white daisy-wheel», «My 
garden». Ігрові прийоми для ознайомлення з лексичним 
матеріалом: «What flower is it?», «Find me a …», «Give me a 
…», «Плутанина». Прослухування та відтворення аудіо та 
відео файлів за темою. 
11. Пора року. Літо. Summer. (16 год.) 

Літо в природі. Ознаки літа. Природні явища літом. 
Літні свята. Знайомство з лексичним матеріалом: sea, river, 
lake, holiday, rest, beach, sunny, hot. Знайомство з фразами:      
«It is warm today», «It is hot today…». Вірші: «What a 
beautiful summer», «Summer around us», «Summer day». 
Знайомство з аудіо та відео файлами за темами. 
Практична частина. Екскурсія в парк. Конкурс малюнків 
«Літо - чарівне».  Екскурсія – похід до джерела. Бесіда 
«Бережи природу». Твір «Природа – твій дім». Працюємо на 
ділянці. Розповідь  «Як я проведу свої літні канікули».  
Конкурс «Заглянь у природу». Гра «Ліси – зелені легені 
планети».  Вживання нових лексичних одиниць:  sea, river, 
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lake, holiday, rest, beach, sunny, hot. Використання урозмові 
фраз:    «It is warm today», «It is hot today…». Декламування 
віршів: «What a beautiful summer», «Summer around us», 
«Summer day». Ігрові прийоми для ознайомлення з 
лексичним матеріалом: «What weather is it?», «Summer 
rest…». Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів 
відповідно теми.  
12.Підсумки. Conclusions. (4 год.) 

Стислий переказ інформації пройденої за перший рік 
навчання за програмою, а саме: «Охорона природи», 
«Кольорові барви», «Осінь в природі», «Дарунки лісів та 
садів», «Користь фруктів та овочів», «Чарівна й радісна 
пора – зима», «Роль домашніх тварин у житті людини», 
«Весна, чарівниця», «Птахи та квіти навкруги», «Пора року 
– літо». 
Практична частина. Повторення аудіо та відео файлів за 
всіма пройденими темами. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати:  

Що таке екологія; роль рослин і тварин у природі та 
їх значення для життя людини; сезонні явища в природі; 
лексичний матеріал програми; граматичний матеріал 
програми. 
Вихованці мають вміти: 

Проводити прості фенологічні спостереження за 
змінами у природі; брати посильну участь у 
природоохоронних заходах; збирати природній матеріал та 
формувати колекції, гербарії; охороняти та приваблювати 
птахів – помічників, у боротьбі зі шкідниками; виконувати 
прості вправи англійською; брати участь у дидактичних 
іграх; розповідати вірші англійською; прослуховувати та 
відтворювати аудіо та відео файлів за всіма пройденими 
темами. 
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Початковий рівень, другий рік навчання   
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Практи
ка Разом 

1 Вступ. Entry. 2 2 4 
2 Все про себе. About myself. 6 8 14 
3 Навколишній світ. The world 

around us. 6 14 20 

4 Овочі.  Гарбузова родина. 
Vegetables. 8 8 16 

5 Фрукти на столі. Fruits. 8 8 16 
6 Всі пори року. All seasons. 6 14 20 
7 Дикі тварини. Wild animals. 4 6 10 
8 Свійські тварини. Farm animals. 4 6 10 
9 Команди, які тварини виконують. 

Commands. 4 6 10 

10 Комахи. Insects. 4 6 10 
11 Загальна характеристика царства 

рослин. Plants. 4 6 10 

12  Підсумки. Conclusions. 2 2 4 
 Всього: 58 86 144 

 
Зміст програми: 

1. Вступ. Entry. (4 год.) 
Вітання з гуртківцями, повідомлення плану на рік. 

Первинний інструктаж. Взаємозв’язок людини і природи. 
Практична частина. Екскурсія в природу для оглядного 
опрацювання та повторення пройдених тем. 
2. Все про себе. About myself.(14 год.) 

Знайомство з питаннями та відповідями на них: 
«How are you?», «I am fine»,«I am bad», «I am so so»; «Where 
are you from?», «I am from Ukraine», «Where do you live?», «I 
live in Melitopol». Знайомство із вітаннями: «Nice to meet 
you»,  «See you». Введення лексичних одиниць:  family, 
mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, friend; 
town, country, city. Знайомство з  займенниками: I-my you-
your we-our they-their he-his she-her it-its. Вірші: «How old are 
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you?», «Nice to meet you!». Знайомство з аудіо та відео 
файлами за темою.  
Практична частина. Вікторина «Це – я». Відпрацювання 
питань та відповідей:  «How are you?», «I am fine», «I am 
bad», «I am so so»; «Where are you from?», «I am from 
Ukraine», «Where do you live?», «I live in Melitopol». 
Використання вітань:  «Nice to meet you», «See you». 
Вживання нових лексичних одиниць на практиці: family, 
mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, friend; 
town, country, city. Вживання займенників  на практиці: I-my 
you-your we-our they-their he-his she-her it-its Декламування 
віршів: «How old are you?»,  «Nice to meet you!». 
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
3. Навколишній світ. The world around us.(20 год.) 

Наше оточення. Озирнись навкруги.  Місто, де я 
живу. Мій дім. Знайомство з питаннями та відповідями на 
них:  «Have you got a brother or a sister», «Yes, I have/No I 
haven’t», «Do you live in a house or in a flat?», «In a…». 
Знайомство з фразами: «I have got a big/small family», «I have 
got a mother, a father, a sister, a brother, a grandfather, a 
grandmother»,  «We live in a house/flat»,  «There are …. rooms 
in our flat/house». Введення лексичних одиниць: house, flat, 
bedroom, bathroom, living-room, kitchen, toilet, hall; bed, 
wardrobe,table chair, armchair, sofa, cupboard, bookcase, 
carpet. Знайомство з  оборотами: «There is a/an … », «There 
are…». Знайомство з конструкцією «I have got a/an … », «I 
haven’t got a/an … »,«Have you got a/an … »,«Yes, I have/No, 
I haven’t» . Вірші: «A clean bedroom», «A very nice room». 
Знайомство з аудіо та відео файлами за темою.  
Практична частина. Конкурс малюнків «Моя кімната». 
Вікторина «Дім в якому я живу». Поробки з кольорового 
паперу «Мій дім». Фотоконкурс «Моя улюблена кімната». 
Відпрацювання питань та відповідей:  «Have you got a 
brother or a sister», «Yes, I have/No I haven’t», «Do you live in 
a house or in a flat?»,  «In a…». Використання фраз:  «I have 
got a big/small family», «I have got a mother, a father, a sister, a 
brother, a grandfather, a grandmother», «We live in a 
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house/flat», «There are…rooms in our flat/house». Вживання 
нових лексичних одиниць на практиці: house, flat, bedroom, 
bathroom,  living-room, kitchen, toilet, hall; bed, wardrobe, 
table chair, armchair, sofa, cupboard, bookcase, carpet.  
Вживання оборотів: «There is a/an…», «There are…». 
Використання конструкцій  «I have got a/an…», «I haven’t 
got a/an…»,  «Have you got a/an…»,  «Yes, I have/No, I 
haven’t».  Декламування віршів: A clean bedroom», «A very 
nice room». Прослухування та відтворення аудіо та відео 
файлів за темою. 
4.Овочі.  Гарбузова родина. Vegetables. (16 год.)  
 Походження овочевих рослин. Біологічні 
особливості овочевих рослин. Роль овочів у житті людини 
та її господарській діяльності. Плодові овочеві рослини 
родини Гарбузових. Введення нового лексично матеріалу: 
cucumber, zucchini, squash, pumpkin, watermelon, cantaloupe, 
kruknek, gourd. Знайомство з виразами: «It is a…», «It is a 
vegetable»,   «It issmall/long/big/short», «It is yellow/ blue/ 
orange/ green». Знайомство з питаннями та відповідями на 
них: «What is your favorite vegetable?», «My favorite vegetable 
is…». Введення правила утворення множини. Вірші: 
«Singing vegetables», «Crazy cucumbers», «Big or little». 
Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Визначення овочевих рослин за 
зовнішнім виглядом. Збір овочів на городі. Робота з 
природним матеріалом. Виготовлення аплікацій з 
кольорового паперу «Мій улюблений овоч».  Заготовлення 
запасів їжі для свійських тварин. Екологічна гра «Відгадай 
за розміром». Вживання нових лексичних одиниць на 
практиці: cucumber, zucchini, squash, pumpkin, watermelon, 
cantaloupe, kruknek, gourd.  Програвання діалогів за 
допомогою виразів: «What is your favorite vegetable?», «My 
favorite vegetable is…». Ігрові прийоми для ознайомлення з 
лексичним матеріалом: «Can you see?», «Noisy parker», 
«English ball – Ukrainian ball».                Гра  «Please show 
me…». Відгадування загадок за темою. Декламування 
віршів: «Singing vegetables», «Crazy cucumbers», «Big or 
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little». Утворення з іменників множини. Прослухування та 
відтворення аудіо та відео файлів за темою.  
4. Фрукти на столі. Fruits. (16 год.) 
 Різновиди фруктів. Соковиті, зазвичай їстівні плоди 
Фрукти, як важлива складова їжі людей та багатьох тварин. 
Важливість фруктів для здоровя людини. Введення нового 
лексично матеріалу: quince, apricot, peach, nectarine, cherry-
plum,raspberry,  melon,  blackberry,  grapefruit,  lemon,  
mandarin,  kiwi, banana, persimmon. Знайомство з виразами:  
«It is a…»,   «It is a fruit», «It is sweet/ sour/ soft/ hard», «It is 
yellow/ blue/ orange /green/ red».Знайомство з питаннями та 
відповідями на них: «What is your favorite fruit?», «My 
favorite fruit is…». Введення вказівних займенників в 
англійській мові. Вірші: «Soft and sweet», «Tasty fruits», 
«Tropical fruits». Знайомство з аудіо та відео файлами за 
темою. 
Практична частина. Визначення фруктів за зовнішнім 
виглядом. Робота з природним матеріалом. Екологічна гра 
«Відгадай за смаком». Конкурс «Фруктовий салат». 
Екологічна вікторина «Мій улюблений фрукт». Конкурс 
малюнків «Вітамінчик». Вживання нових лексичних 
одиниць на практиці: quince, apricot, peach, nectarine, cherry-
plum, raspberry,  melon,  blackberry,  grapefruit, lemon,  
mandarin, kiwi, banana, persimmon. Програвання діалогів за 
допомогою виразів: «What is your favorite fruit?», «My 
favorite fruit is…». Ігрові прийоми для ознайомлення з 
лексичним матеріалом: «Can you see?», «Noisy parker», 
«English ball – Ukrainian ball». Гра «Please show me…». 
Відгадування загадок за темою. Декламування віршів: «Soft 
and sweet», «Tasty fruits», «Tropical fruits». Використання на 
практиці вказівних займенників англійської мови. 
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
5. Всі пори року. All seasons. (20 год.) 

Пори року. Поняття погода і клімат. Ознаки зміни 
погоди. Характерні особливості пор року. Сезонні зміни в 
природі протягом року. Введення нового лексично 
матеріалу: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 



 

- 25 - 
 

Friday,  Saturday,  Sunday;  January,  February, March,  April, 
May, June, July, August, September, October; sunny, rainy, 
windy, cloudy, foggy, snowy.Знайомство з питаннями та 
відповідями на них: «What day is it today?»,  «It is…»,  «What 
month is it today?»,    «It is…»,  «What weather is it today?»,  
«It is…». Вірші:  «Days of the week», «Twelve month», «What 
is the weather?». Знайомство з аудіо та відео файлами за 
темою. 
Практична частина. Проведення фенологічних 
спостережень і оформлення їх результатів. Екскурсії по 
екологічній стежині. Вживання нових лексичних одиниць на 
практиці: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday,  Saturday,  Sunday;  January, February, March,  April, 
May, June, July, August, September, October; sunny, rainy, 
windy, cloudy, foggy, snowy. Використання питань та 
відповідей за темою: ««What day is it today?»,  «It is … »,  
«What month is it today?», «It is …»,  «What weather is it 
today?»,  «It is… ». Декламування віршів: «Soft and sweet», 
«Tasty fruits», «Tropical fruits». «Days of the week», «Twelve 
month», «What is the weather?». Прослухування та 
відтворення аудіо та відео файлів за темою. 
6. Дикі тварини. Wild animals. (10 год.) 

Різноманітність диких тварин. Значення диких 
тварин у природі. Як тварини пристосовуються до життя в 
природі. Дикі тварини у творчості українського народу. 
Введення нового лексично матеріалу: fox, wolf, hare, bear, 
deer, camel,  elephant,  lion,  tiger, monkey,  hedgehog, mouse, 
snake, squirrel, lizard. Знайомство з питаннями та 
відповідями на них:  «What is it?»,  «It is a/an …»,  «What is 
your favorite wild animal?», «My favorite animal is a/an …». 
Вірші: «I can go to the Zoo», «Twelve little moneys», «Wild 
animals». Вживання артиклів a/an в англійській мові.  
Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Ведення щоденника спостережень  за 
особливостями поведінки диких тварин в КЖП центру. 
Конкурс малюнків «Мій улюблений дикий звір». Екологічна 
вікторина «Вгадай, який це дикий звір». Екскурсія до ферми 
розведення страусів. Вживання нових лексичних одиниць на 
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практиці: fox, wolf, hare, bear, deer, camel,  elephant,  lion,  
tiger, monkey,  hedgehog, mouse, snake, squirrel, lizard. 
Використання питань та відповідей за темою: «What is it?»,  
«It is a/an…»,  «What is your favorite wild animal?», «My 
favorite wild animal is a/an…». Декламування віршів: «I can 
go to the Zoo», «Twelve little moneys», «Wild animals». 
Використання артиклів a/an в англійській мові.  
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
7. Свійські тварини. Farm animals. (10 год.) 

Різноманітність свійських тварин. Значення 
свійських тварин у природі. Правила догляду за свійськими 
тваринами. Ознайомлення з професіями у тваринницькій 
галузі. Свійські тварини у творчості українського народу. 
Введення нового лексично матеріалу: cat, kitten, dog, puppy, 
hen, chick,  cock,  duck,  goose, duckling,  goat, pig, cow, sheep, 
horse, donkey. Знайомство з питаннями та відповідями на 
них:  «What is it?»,  «It is a/an…»,  «What is your favorite farm 
animal?», «My favorite farm animal is a/an…». Вірші: «The 
chickens», «Purple cow», «The higgy-piggy». Знайомство з 
дієсловом to be.  Знайомство з аудіо та відео файлами за 
темою. 
Практична частина. Ведення щоденника остережень  за 
особливостями поведінки свійських тварин. Конкурс 
малюнків «Моя улюблена свійська тварина». Екологічна 
вікторина «Вгадай, за звуком». Фотоконкурс «Свійська 
тварина». Вживання нових лексичних одиниць на практиці: 
cat, kitten, dog, puppy, hen, chick,  cock,  duck,  goose, 
duckling,  goat, pig, cow, sheep, horse, donkey. Використання 
питань та відповідей за темою:«What is it?»,  «It is a/an…»,  
«What is your favorite farm animal?», «My favorite  farm 
animal is a/an…». Декламування віршів:«The chickens», 
«Purple cow», «The higgy-piggy». Використання дієсловаto 
be. Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
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8. Команди, які тварини виконують. Commands. (10 
год.)  

Порівняльна характеристика диких та свійських 
тварин. Умови життя диких та свійських тварин. Рухи 
тварин. Тварини, яких легко піддаються дресурі. Введення 
нового лексичного мінімуму за темою: jump,  run,  fly,  
swim,  go,  stand,  sit,  lie,  sing,  dance,  bring,  give. 
Пояснення використання модального дієслова can. 
Знайомство з новими запитаннями та відповідями на них: 
«Can it…? », «Yes, it can. No, it cannot.», «It can…». Вірші: 
«They can do it», «What these animals can do?». Знайомство з 
аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Конкурс проектів «Тварини навколо 
нас». Вживання нових лексичних одиниць на практиці:jump,  
run,  fly,  swim,  go,  stand,  sit,  lie,  sing,  dance,  bring,  give. 
Використання питань та відповідей за темою: «Can it…?», 
«Yes, it can. No, it cannot.», «It can…». Декламування віршів: 
«They can do it», «What these animals can do?».  
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
9. Комахи. Insects. (10 год.)  

Загальна характеристика комах. Поширеність та 
місця проживання комах. Позитивне та негативне значення 
комах для людини. Введення нового лексичного мінімуму 
за темою: butterfly,  lady-bird,  caterpillar,  mosquito,  ant,  fly,  
wasp,  spider, bee,  lightning bug,  dragon-fly. Знайомство з 
новими запитаннями та відповідями на них: «What is it?», «It 
is a/an…», «Where is it?»,  «Іt is in/on/under the table». 
Введення займенників місця: in, on, under.  Вірші: «An ant»,  
«One magic butterfly». Знайомство з аудіо та відео файлами 
за темою. 
Практична частина. Екологічна вікторина «Маленькі 
комахи». Екологічний конкурс «Відгадай загадку про 
комах». Вживання нових лексичних одиниць на практиці: 
butterfly,  lady-bird,  caterpillar,  mosquito,  ant,  fly,  wasp,  
spider, bee,  lightning bug,  dragon-fly. Використання питань 
та відповідей за темою: «What is it?», « It is a/an…», «Where 
is it?»,  «Іt is in/on/under the table». Декламування віршів: 
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«An ant», «One magic butterfly».  Прослухування та 
відтворення аудіо та відео файлів за темою. 
10. Загальна характеристика рослин. Plants. (10 год.)  

Різноманітність рослинного світу. Рослини - гіганти 
та рослини - карлики. Роль і значення рослин у природі та 
житті людини. Рослини - символи України. Введення нового 
лексичного мінімуму за темою: bush, tree, flower, branch, 
palm, tree, seaweed, cactus, сhristmas tree. Знайомство с 
питанням та відповідями: «Do you like …?», «Yes, I do / No, 
I don’t». Вірші: «A little tree», «Bushes  and brunches». 
Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Екологічна вікторина 
«Різноманітність рослинного світу». Екологічний конкурс  
«Відгадай загадку про рослини». Вживання нових 
лексичних одиниць на практиці: bush, tree, flower, branch, 
palm, tree, seaweed, cactus, сhristmas tree. Використання 
питань та відповідей за темою: «Do you like…?»,  «Yes, I 
do/No, I don’t». Декламування віршів:«A little tree», «Bushes  
and brunches». Прослухування та відтворення аудіо та відео 
файлів за темою. 
11. Підсумки. Conclusions. (4 год.) 

Стислий переказ пройденого матеріалу, а саме: 
«Навколишній світ», «Особливості овочевих рослин», 
«Різновиди фруктів», «Значення диких тварин у природі», 
«Правила догляду за свійськими тваринами», «Пори року», 
«Позитивне та негативне значення комах для людини», 
«Різновиди рослин». 
Практична частина. Повторення аудіо та відео файлів за 
всіма пройденими темами. 

  
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати:  
Особливості природних угруповань;різновиди 

овочів та фруктів; значення свійських та диких тварин у 
природі; загальну характеристику комах; лексичний 
матеріал програми; граматичний матеріал програми. 
Вихованці мають вміти:  Охороняти всі зелені 
насадження від пошкоджень, витоптування; брати посильну 
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участь у природоохоронних заходах; доглядати за 
рослинами та тваринами в куточку живої природи, на 
земельній ділянці; виконувати прості вправи 
англійською;брати участь у дидактичних іграх; розповідати 
вірші англійською; прослуховування та відтворення аудіо та 
відео файлів за всіма пройденими темами. 
 

Основний рівень, третій рік навчання   
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Практи
ка Разом 

1 Вступ. Entry. 2  2 
2 Людина в природі. People 

and nature. 20 20 40 

3 Погодні умови нашого 
регіону. Weather conditions. 20 20 40 

4 Представники культурних та 
дикорослих рослин нашого 
регіону. Different plants. 

10 20 30 

5 Птахи нашого регіону. Birds 
around us. 10 20 30 

6 Підсумки. Conclusions. 2  2 
 Всього: 64 80 144 

 
Зміст програми: 

1. Вступ. Entry. (2год.) 
Вітання з гуртківцями, повідомлення плану на рік. 

Первинний інструктаж. Стисле ознайомлення з природою 
рідного краю. 
2. Людина в природі. People and nature. (40 год.) 

Людина і природа. Вплив умов існування на живі 
оргазми. Взаємозв’язок природи і людини. Охорона 
природи. Всебічне пізнання природи людиною. 
Пристосування людського організму до оточуючого 
середовища. Вплив людини на природу і природи на 
людину. Введення нового лексичного мінімуму за темою: 
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face, head, hear, eye, nose, mouth, lips, chin, neck, hand, arm, 
finger, leg, foot, body; beautiful, handsome, ugly, fat, thin, 
strong; funny, happy, nice, helpful, clever, stupid, curios, tidy, 
naughty, interesting; hungry, thirsty. Знайомство з виразами: 
«This is a…», «It has got… hair», «It has got…eyes», 
«My…has got a…nose»,  «My…has got a…face!»,   «I have 
got…hair»,  «I have got…eyes»,  «I have got two arms and two 
legs», «I have got ten toes». Введення нових запитань та 
відповідей на них: «What do we do with?», «We smell with 
our…», «We see with our…»,  «We eat with our…», «We hear 
with …».Вірші: «Human body», «Ten fingers», «Head, 
shoulders,  knees, and toes». Знайомство з аудіо та відео 
файлами за темою. 
Практична частина. Конкурс малюнків  «Людина в 
природі». Екологічна вікторина «Взаємодія людини з 
природою». Конкурс творів «Опиши себе». Наукові 
кросворди «Пізнай себе». Вживання нових лексичних 
одиниць на практиці:face, head, hear, eye, nose, mouth, lips, 
chin, neck, hand, arm, finger, leg, foot, body; beautiful, 
handsome, ugly, fat, thin, strong; funny, happy, nice, helpful, 
clever, stupid, curios, tidy, naughty, interesting; hungry, thirsty. 
Використання на практиці фраз за темою: «This is a…», «It 
has got…hair», «It has got…eyes», «My…has got a…nose», 
«My…has got a…face!»,  «I have got…hair»,  «I have 
got…eyes», «I have got two arms and two legs», «I have got ten 
toes». Використання питань та відповідей на них на 
практиці:«What do we do with?», «We smell with our…», «We 
see with our…», «We eat with our…», «We hear with…». 
Складання невеликих текстів з вивчених фраз, питань, та 
відповідей. Дидактичні ігри за темою. Декламування віршів: 
«Human body», «Ten fingers», «Head, shoulders,  knees, and 
toes». Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
3. Погодні умови нашого регіону. Weather conditions. 

(40год.) 
Що таке погода? Метеорологічні елементи погоди. 

Періодичні і неперіодичні зміни погоди. Звичайні погодні 
явища нашого регіону. Рідкісні погодні явища нашого 
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регіону. Визначення загальних понять: атмосфера, 
метеорологічні спостереження, синоптичні карти. Клімат 
нашої місцевості. Введення нового лексичного мінімуму за 
темою: weather forecast, above zero, below zero, hail, fog, 
thunder, thunder-storm, gale, rainfall, climate,degree, dew, 
drizzle, mist, sleet, flood, fresh, shower.Знайомство з 
виразами:  «I like warm weather», «I don’t like hot weather». 
Введення нових запитань та відповідей на них: «What's the 
weather like today?», «The weather is nice», «The weather is 
bad»,  «Beautiful weather, isn’t it?», «Yes, it is»,  «No, it isn’t», 
«What’s the temperature?», «It’s 10 degrees above or below 
zero».Вірші: «A nice bright day», «Rain on…», «Wonderful 
weather», «I like the weather». Знайомство з аудіо та відео 
файлами за темою. 
Практична частина. Ведення щоденника метеорологічних 
спостережень. Конкурс - вікторина «Погодні умови нашого 
регіону». Вживання нових лексичних одиниць на практиці: 
weather forecast, above zero, below zero, hail, fog, thunder, 
thunder-storm, gale, rainfall, climate, degree, dew, drizzle, mist, 
sleet, flood, fresh, shower. Використання на практиці фраз за 
темою: «I like warm weather», «I don’t like hot weather». 
Використання питань та відповідей на них на практиці: 
«What's the weather like today?», «The weather is nice», «The 
weather is bad», «Beautiful weather, isn’t it?», «Yes, it is», «No, 
it isn’t», «What’s the temperature?», «It’s 10  degrees above or 
below zero».Екскурсія до міського парку. Складання 
невеликих текстів з вивчених фраз, питань, та відповідей. 
Дидактичні ігри за темою. Декламування віршів:«A nice 
bright day», «Rain on…», «Wonderful weather», «I like the 
weather». Прослухування та відтворення аудіо та відео 
файлів за темою. 
4. Представники культурних та дикорослих рослин 

нашого регіону. Different plants.  (30 год.) 
Зелені рослини - царство живих організмів. 

Культурні рослини нашої місцевості. Важливість 
вирощування культурних рослин для людини. Дикорослі 
рослини нашого регіону. Введення нового лексичного 
мінімуму за темою: aster, bluebell, buttercup, hamomil, 
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carnation, cornflower, daisy, dandelion barley;  corn,  millet,  
oats,  rice,  rye,  beans  wheat. Знайомство з виразами:  «It is  
an important plant/flower», «It is a beautiful flower/plant», «I 
know/don’t know this plant/flower». Введення нових запитань 
та відповідей на них:  «What color is it?», «It is…», «Do you 
like a/an…», «Yes, I do», «No, I don’t», «What is your favorite 
flower/plant?», «My favorite plant/flower is…», «My favorite 
plants/flowers are…». Вірші: «So beautiful dandelion», «Plants 
around us», «What a beautiful flower!». Знайомство з аудіо та 
відео файлами за темою. 
Практична частина. Поробки з квітів. Засушування 
гербарію. Конкурс «Дикорослі та культурні рослини нашого 
краю». Конкурс малюнків «Рослини поряд з нами». 
Фотоконкурс «Різноманітність рослин нашого регіону». 
Вживання нових лексичних одиниць на практиці: aster, 
bluebell, buttercup, chamomile, carnation, cornflower, daisy, 
dandelion, barley; corn, millet, oats, rice, rye, beans, wheat. 
Використання на практиці фраз за темою: «It is  an important 
plant/flower»,  «It is a beautiful flower/plant», «I know/don’t 
know this plant/flower».Використання питань та відповідей 
на них на практиці: «What color is it?», «It is …», «Do you 
like a/an …», «Yes, I do», «No, I don’t», «What is your favorite 
flower/plant?», «My favorite plant/flower is…», «My favorite 
plants/flowers are…».Складання невеликих текстів з 
вивчених фраз, питань, та відповідей. Дидактичні ігри за 
темою.Декламування віршів: «So beautiful dandelion», 
«Plants around us», «What a beautiful flower!». 
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
5. Птахи нашого  регіону. Birds around us. (30 год.) 

Загальна характеристика птахів. Загальна 
класифікація птахів. Значення птахів в природі та житті 
людини. Птахи нашого регіону. Охорона птахів. Введення 
нового лексичного мінімуму за темою:sand martin, wader, 
migrant bird, martin, homing pigeon, hazel grouse, birds of prey, 
waterfowl, songbird, gull, poultry, raven, canary, crow. 
Знайомство з фразами:            «I know this/that bird», «I don’t 
know this/that bird», «I know these/those birds», «I don’t know 



 

- 33 - 
 

these/those birds». Введення нових запитань та відповідей на 
них: «Who is it?», «It is a/an…», «What color is it?», «It is…». 
Вірші: «Two little black birds», «Baby Birdies», «Mrs. Peck-
Pigeon», «Fly away». Знайомство з аудіо та відео файлами за 
темою. 
Практична частина. Вживання нових лексичних одиниць 
на практиці: sand martin, wader, migrant bird, martin, homing 
pigeon, hazel grouse, birds of prey, waterfowl, songbird, gull, 
poultry, raven, canary, crow. Використання на практиці фраз 
за темою: «I know this/that bird», «I don’t know this/that bird», 
«I know these/those birds», «I don’t know these/those birds». 
Використання питань та відповідей на них на практиці: 
«Who is it?», «It is a/an…», «What color is it?», «It is…». 
Складання невеликих текстів з вивчених фраз, питань, та 
відповідей. Дидактичні ігри за темою.Декламування віршів: 
«Two little black birds», «Baby Birdies», «Mrs. Peck-Pigeon», 
«Fly away». Прослухування та відтворення аудіо та відео 
файлів за темою. 
6. Підсумки. Conclusions. (4 год.) 

Стислий переказ пройденої інформації, а саме: 
«Людина в природі», «Погодні умови», «Представники 
культурних та дикорослих рослин нашого регіону», «Птахи 
нашого регіону». 
Практична частина. Повторення аудіо та відео файлів за 
всіма пройденими темами. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати:  
Значення людини в природі; визначення погодних 

умов; різновиди рослинності нашого регіону; загальну 
характеристику птахів нашого регіону; лексичний матеріал 
програми; граматичний матеріал програми. 
Вихованці мають вміти: 

Пристосовуватися до природних умов; берегти своє 
здоров’я; брати посильну участь у природоохоронних 
заходах; виготовляти годівниці та вміти піклуватися про 
птахів; розрізняти рослинність нашого регіону; виконувати 
прості вправи англійською; брати участь у дидактичних 
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іграх; розповідати вірші англійською; прослуховування та 
відтворення аудіо та відео файлів за всіма пройденими 
темами. 

 
Основний рівень, четвертий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Практи
ка Разом 

1 Вступ. Entry. 3  3 
2 Представники домашніх та 

свійських тварин нашого 
регіону.  Animals around us. 

24 33 57 

3 Представники тваринного 
світу  водоймищ нашого 
регіону. Animals of reservoirs. 

21 33 54 

4 Комахи нашої місцевості. 
Insects around us. 21 30 51 

5 Охорона природи. Об’єкти 
ПЗФ. Environmental protection. 9 15 24 

6 Правила поведінки в природі. 
Must do and mustn’t do. 9 15 24 

7 Підсумки. Conclusions. 1 2 3 
 Всього: 88 128 216 

 
Зміст програми: 

1. Вступ. Entry. (3 год.) 
Вітання з гуртківцями, повідомлення плану на рік. 

Первинний інструктаж. Стисле ознайомлення з свійськими, 
дикими,  тваринами водоймищ та комахами нашого рідного 
краю. 
2. Представники домашніх та свійських тварин нашого 

регіону.  Animals around us. (57 год.) 
Поширені представники видів тварин нашого 

регіону.  Найважливіші свійські тварини для нашої 
місцевості. Користь від свійських тварин: несподівані 
сторони. Одомашнення диких тварин. Введення нового 
лексичного мінімуму за темою: pets, hamster, goldfish, bunny, 
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pony, parakeets, kid, lamb, foal, calf, sheep, bull, piglet, gosling. 
Введення граматики: Preset Simple. Знайомство з виразами:  
«This is a …», «It has got…», «This /that…is 
beautiful/ugly/funny/ big/ small». Введення нових запитань та 
відповідей на них: «What do you know about this animal?», 
«This animal is…», «It has got…», «It lives in…»,        «It 
can…». Вірші: «Beautiful animals», «They are so funny an 
strong», «It can jump and run and swim». Знайомство з аудіо 
та відео файлами за темою. 
Практична частина. Конкурс малюнків «Тварина в 
природі». Екологічна вікторина «Важливість тварин для 
людини». Конкурс творів «Опиши улюблену тварину». 
Наукові кросворди  «Дикі тварини нашої місцевості», 
«Свійські тварини нашої місцевості». Вживання нових 
лексичних одиниць на практиці:pets, hamster, goldfish, 
bunny, pony, parakeets, kid, lamb, foal, calf, sheep, bull, piglet, 
gosling. Вживання нових граматичних форм 
використовуючи час Past Simple.Використання на практиці 
фраз за темою: «This is a…», «It has got…», «This/that…is 
beautiful / ugly / funny / big / small».Використання питань та 
відповідей на них на практиці: «What do you know about this 
animal?», «This animal is…»,         «It has got…», «It lives 
in…», «It can…».Складання невеликих текстів з вивчених 
фраз, питань, та відповідей. Дидактичні ігри за темою. 
Декламування віршів: «Beautiful animals», «They are so funny 
an strong», «It can jump and run and swim».Прослухування та 
відтворення аудіо та відео файлів за темою. 
3. Представники тваринного світу водоймищ  нашої 

місцевості.  Animals of reservoirs. (54 год.) 
Види тварин, які мешкають у водоймах.  Ланцюги 

живлення, які утворюються у водоймах. Тварини 
прибережної зони водоймищ. «Цікавинки» про тваринний 
світ водоймищ. Водойма, як світ  в якому живуть різні 
надзвичайні істоти. Введення нового лексичного мінімуму 
за темою: clown fish, flounder, carp, tuna, catfish, parakeets, 
kid, lamb, foal, calf, sheep, bull, piglet, gosling. Введення 
граматики: Present Continuous.  Знайомство з фразами:  
«There is …», «There are …»,  «They live in the…», «They 
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eat…». Введення нових запитань та відповідей на них: 
«Where can you see a/an…?»,  «I can see…a/an in the…», 
«What can it/they do?», «They/It can…», «How can you 
describe…?», «It is big or small», «It is green or grey», «It is 
swim or jump». Вірші: «This frog in the lake», «Who can live 
in the river», «Swim and live». Знайомство з аудіо та відео 
файлами за темою. 
Практична частина. Конкурс рефератів «Тварина наших 
водоймищ». Екологічний конкурс «Коли я на риболовлі з 
батьком». Конкурс творів «Опиши тварину, яка живе в 
водоймищах». Наукові кросворди та ребуси «Тварини 
прибережної зони». Вживання нових лексичних одиниць на 
практиці: clown fish, flounder, carp, tuna, catfish, parakeets, 
kid, lamb, foal, calf, sheep, bull, piglet, gosling. Вживання 
нових граматичних форм використовуючи час Present 
Continuous. Використання на практиці фраз за темою:«There 
is…», «There are…», «They live in the…», «They eat…».  
Використання питань та відповідей на практиці:«Where can 
you see a/an…?», «I can see…a/an in the…», «What can it/they 
do?», «They/It can…», «How can you describe…?», «It is big or 
small», «It is green or grey», «It is swim or jump». Складання 
невеликих текстів з вивчених фраз, питань, та відповідей. 
Дидактичні ігри за темою. Декламування віршів: «This frog 
in the lake», «Who can live in the river», «Swim and live». 
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
4. Комахи  нашої місцевості.  Insects around us. (51 год.) 

Види комах нашої місцевості. Середа існування 
комах. Комахи - шкідники нашої місцевості. Роль комах в 
екосистемі, їх значення для людини. Особливості будови та 
процесів життєдіяльності комах. Введення нового 
лексичного мінімуму за темою: insects, ant, bee, butterfly, 
dragonfly, fly, moth, mosquito, spider, beetle, caterpillar, 
centipede, cockroach,cricket, flea, grasshopper, ladybug, moth, 
snail, spider, termite, tick, wasp. Введення граматики: Past 
Simple. Знайомство з фразами:  «I like insects», «I don’t like 
insects», «I know this insect», «I don’t know this insect», «It 
was a…»,  «It wasn’t а…», «It had а…», «It hadn’t…».  
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Введення нових запитань та відповідей на них: «Did you saw 
a…?», «Yes, I did/No,I didn’t».Вірші: «Whasps is brightly», 
«We are army ants», «Pesky mosquito», «Five busy bees». 
Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Конкурс рефератів «Комахи нашої 
місцевості». Конкурс творів «Опиши комаху». Наукові 
кросворди та ребуси «Відгадай комаху». Вживання нових 
граматичних форм використовуючи час Past Simple. 
Вживання нових лексичних одиниць на практиці: insects, 
ant, bee, butterfly, dragonfly, fly, moth, mosquito, spider, beetle, 
caterpillar, centipede, cockroach,cricket, flea, grasshopper, 
ladybug, moth, snail, spider, termite, tick, wasp. Використання 
на практиці фраз за темою: «I like insects», «I don’t like 
insects», «I know this insect», «I don’t know this insect», «It 
was a…»,  «It wasn’t а…», «It had а…», «It hadn’t…».  
Використання питань та відповідей на них на практиці:«Did 
you saw a…?», «Yes, I did/No, I didn’t». Складання 
невеликих текстів з вивчених фраз, питань, та відповідей. 
Дидактичні ігри за темою.Декламування віршів: «Whasps is 
brightly», «We are army ants», «Pesky mosquito», «Five busy 
bees». Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів 
за темою. 
5. Охорона природи. Об’єкти ПЗФ. Environmental 

рrotection. (24 год.) 
Природні території й об’єкти:природні заповідники, 

національні природні парки, заказники, пам’ятки природи. 
Штучно створені об’єкти: ботанічні сади, дендрологічні 
парки, зоологічні парки. Введення нового лексичного 
мінімуму за темою: ecology, environment, environmental 
protection, nature, nature protection, gardens, reserve, park, 
nature monuments, zoos. Введення граматики: Present Perfect. 
Знайомство з фразами:     «I can go to…», «I can’t go to…». 
Введення нових запитань та відповідей на них: «Have you 
ever been in …? », «Yes, I have», «No, I haven’t». Знайомство 
з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Конкурс рефератів «Збережи 
природу». Екологічний конкурс «Об’єкти ПЗФ краю». 
Конкурс доповідей «Охорона природи». Презентація за 



 

- 38 - 
 

темою. Вживання нових граматичних форм 
використовуючи час Present Perfect. Вживання нових 
лексичних одиниць на практиці: ecology, environment, 
environmental protection, nature, nature protection, gardens, 
reserve, park, nature monuments, zoos. Використання на 
практиці фраз за темою: I can go to…», «I can’t go to…».  
Використання питань та відповідей на практиці: «Have you 
ever been in…? », «Yes, I have», «No, I haven’t». Складання 
невеликих текстів з вивчених фраз, питань, та відповідей. 
Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів за 
темою. 
6. Правила поведінки в природі. Must do and mustn’t do. 

(24 год.) 
Загальні правила поведінки в природі. Загальні 

правила поведінки в лісі. Загальні правила поведінки біля 
водоймищ. Знайомство з фразами:  «I must», «I mustn’t»,           
«I should », «I shouldn’t», «I can», «I cant».Введення нових 
запитань та відповідей на них: «Must I…?»,  «Yes, you must/ 
No, you mustn’t», «Can we …?», «Yes, we can/ No, we 
cannot». Знайомство з аудіо та відео файлами за темою. 
Практична частина. Вживання правил поведінки в 
природі на практиці.Екскурсія в природу. Використання на 
практиці фраз за темою: «I must», «I mustn’t», «I should », «I 
shouldn’t», «I can», «I cant».  Використання питань та 
відповідей на них на практиці: «Must I…?», «Yes, you must/ 
No, you mustn’t», «Can we …?», «Yes, we can/ No, we 
cannot». Прослухування та відтворення аудіо та відео файлів 
за темою. 
7. Підсумки. Conclusions. (3 год.) 

Стислий переказ пройденого матеріалу, а саме: 
«Представники домашніх та свійських тварин нашого 
регіону», «Представники тваринного світу водоймищ нашої 
місцевості», «Комахи нашої місцевості», «Охорона 
природи», «Правила поведінки в природі» 
Практична частина. Повторення аудіо та відео файлів за 
всіма пройденими темами. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати:  

Представників тваринного світу нашого регіону; 
представників водоймищ нашої місцевості; комах нашої 
місцевості; правила поведінки в природі; лексичний 
матеріал програми;граматичний матеріал програми. 
Вихованці мають вміти: 

Піклуватися про свійських тварин; охороняти 
природу навкруги; брати посильну участь у 
природоохоронних заходах; виконувати правила поведінки 
в природі;виконувати прості вправи англійською; брати 
участь у дидактичних іграх; розповідати вірші англійською; 
прослуховування та відтворення аудіо та відео файлів за 
всіма пройденими темами. 
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Програма гуртка «Юні фенологи» 

 
Укладач: Галина Доценко, 

керівник гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 
Спостерігати за сезонними явищами природи люди 

почали ще в найдавніші часи, тому що від цього залежало їх 
життя. Дотепер фенологія має велике прикладне значення. 
Знання фенологічних закономірностей допомагає планувати 
оптимальні строки проведення сільськогосподарських робіт, 
що носять виражений сезонний характер. Лісовому 
господарству також необхідні дані точних фенологічних 
спостережень за розвитком рослин залежно від погодних 
умов. Вони допомагають визначити оптимальні строки 
збору насіння, посіву у розпліднику та інше. Знання 
погодних та сизонних коливань у природі, строки 
біологічних фаз розвитку рослин та тварин застосовуються 
у бджільництві, мисливських і рибницьких господарствах, 
медицині, метеорології, дорожній та військовій справах.  

Програма гуртка «Юні фенологи» розрахована на 2 
роки навчання та орієнтована на учнів 3-4х класів.  
Перший рік – основний рівень  

- 144 години, 4 години на тиждень.  
Другий рік – основний рівень  

- 144 години, 4 години на тиждень. 
Мета: створення умов для формування екологічної 
компетентності вихованців молодшого віку шляхом 
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розвитку інтелектуальних і практичних вмінь з 
природознавства, природи рідного краю та ведення 
спостережень.  

Основні завдання програми. 
Навчальні: 

Вивчення основних розділів фенології; вивчення 
закономірностей сезонних змін у природі; навчання 
основним методам проведення фенологічних спостережень; 
розширення й поглиблення знань про практичне значення 
фенологічних досліджень 
Розвиваючі: 

Активізація пізнавальної активності учнів; 
формування необхідних навичок, самостійних 
систематичних фенологічних спостережень; формування в 
гуртківців вмінь працювати з навчальною, науковою 
літературою; розвиток здатностей до самостійного 
мислення вмінь спостеригани. 
Виховні: 

Виховання відповідальності й дбайливого 
відношення до природи; формування мотивації до 
природоохоронної діяльності; трудове виховання. 

Програма першого року навчання передбачає 
розвиток у вихованців пізнавального інтересу до 
навколишнього світу, знайомство з поняттям фенологія, її 
цілями й завданнями. Курс першого року поділяється на 
теоретичну частину – що вчить дітей спостерігати за 
природою та практичну – яка дозволяє закріпити отримані 
знаня. 

Програма другого року навчання розширює й 
поглиблює знання дітей з фенології. Прищеплює основні 
принципи організації навчально-виховного процесу - це 
науковість, синтез інтелектуальної й практичної діяльності 
при використанні індивідуального підходу і послідовності 
викладання матеріалу. 
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Перевірка й оцінювання знань гуртківців: 
На занятті: тестування рівня знань, співбесіда. 
Наприкінці вивчення розділу: співбесіда, перевірка 
засвоєння практичних навичок. 
 

Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

 
Тема 

Кількість годин 

Теорія Практ
ика Разом 

1 Вступ 2  2 
2 Осінні спостереження в 

природі 18 24 42 

3 Зимові спостереження в 
природі 6 16 22 

4 Сезонні метеорологічні явища 
та спостереження за погодою 6 12 18 

5 Весняні спостереження в 
природі 10 26 36 

6 Сезонна ритміка в 
екологічних системах краю 4 18 22 

7 Підсумок  2 2 
 Всього: 46 98 144 

 
Зміст програми: 

1. Вступ. (2 год.)  
Знайомство з планом роботи. Фенологія, її мета й 

завдання. Наукове й практичне значення фенології. Роль 
українських вчених у розвитку фенології. Короткий 
історичний нарис розвитку фенології.                          
2. Осінні спостереження в природі. (42 год.) 

Листя, їх будова й функції. Видове різноманіття 
листя. Підготовка рослин до листопаду. Пігменти: 
антоциан, каротин, ксантофил. Загальна характеристика 
комах. Біологія й господарське значення бджіл, ос, джмелів, 
метеликів. Загальна характеристика класу птахів. Загальна 
характеристика ссавців. Сезонні переселення ссавців. 
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Сезонні зміни окрасу. Загальна характеристика земноводних 
і плазунів. Пристосування до умов існування.  
Практична робота. Осінній колір рослин.  Кінець 
листопаду. Збір природного матеріалу. Виготовлення 
гербарію. Проведення спостережень за рослинами. 
Знайомство з колекціями комах. Ведення фенологічних 
спостережень за комахами. Міграції птахів. Пристосування 
птахів до сезонних явищ. Ведення фенологічних 
спостережень за птахами. Вивчення птахів орнітологічної 
колекції Мелітопольського ЦЕНТУМ, орнітологічного 
музею МДПУ. Знайомство з колекціями ссавців рідного 
краю музею МДПУ.  
3. Зимові спостереження за природою. (22 год.) 

Значення снігового покриву для рослин. Діапауза й 
сплячка в житті комах. Зимівля водних комах.  
Практична робота. Зимовий спокій у рослин. 
Пристосування до перенесення низьких температур. 
Несприятливі умови клімату в зимовий період. Міграція 
зимуючих птахів. Зимова сплячка ссавців. Пристосування 
ссавців до зими. Практичні роботи. Виготовлення годівниць 
для птахів. Фенологічні спостереження взимку.  
4. Сезонні метеорологічні явища й спостереження за 
погодою. (18 год.) 

Причини сезонних змін на поверхні Землі. Сезонна 
ритміка в степовій зоні. Загальна характеристика клімату. 
Особливості погодних явищ. Пори року (кліматична 
характеристика). Роль кліматичного фактора в зміні 
процесів у природі. 
Практична робота. Спостереження за погодою. Ведення 
щоденника спостережень за погодою. Календар погоди. 
5. Весняні спостереження за природою. (36 год.) 

Будова квітки. Запилення, роль комах у запиленні 
рослин. Відкладання яєць, висиджування пташенят. 
Розмноження тварин.  
Практична робота. Пробудження рослин навесні: рух 
соків, набрякання бруньок рослин. Цвітіння ранньоквітучих 
рослин. Суцвіття і їхні види. Цвітіння рослин. Весняні 
явища в житті комах. Весняні пробудження земноводних і 
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плазунів. Приліт птахів. Гніздування. Виготовлення й 
розвішування будиночків для птахів. Спостереження за 
весняною природою.  
6.Сезонна ритміка в екосистемах краю. (22 год.) 

Значення спостережень.   Сезонні зміни в полях, містах 
і садах. Декоративні рослини краю. Рослини парків. 
Тварини парків і лісів. Сезонні зміни в парках і лісах. Вплив 
людини на екосистему лісу.  
Практична робота. Календар природи рідного краю. 
Порівняння календаря природи рідного краю з 
багаторічними феноспостереженнями.  
6. Підсумкове заняття. (2 год.) 

Конференція «Чому ми навчилися за рік».       
Завдання на літо: Кліматичні спостереження за погодою 
влітку. Ведення календаря погоди. Спостереження за 
утворенням і дозріванням плодів. Збір насіння різних 
рослин. Практичні роботи зі створення гербарію.  
Спостереження за тваринами.  

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Діти повинні знати: 
Поняття фенології відповідно до тем програми; 

відмінність живої і неживої природи; вплив тривалості дня, 
температури повітря, опадів на життя рослин і тварин; 
будову органів рослин; пристосування рослин до низьких 
температур і несприятливих умов у зимовий час; весняні 
сезонні зміни у природі.  
Діти повинні вміти: 

Проводити спостереження за природними 
явищами; вести щоденник фенологічних спостережень; 
вести індивідуальну роботу з дослідницьких тем; робити 
презентацію власної дослідницької роботи. 
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Початковий рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Практи
ка Разом 

1 Вступ 2  2 
2 Сезонні 

сільськогосподарські роботи 2 10 12 

3 Пори року. Сезонна 
структура річного циклу 18 12 30 

4 Сезонні гідрологічні явища  2 8 10 
5 Охорона природи 30 22 52 
6 Сезонні зміни в степу 4 8 12 
7 Вплив сезонної динаміки на 

життєдіяльність людини 6 12 18 

8 Ритм і його вплив на 
життєдіяльність людини 6  6 

9  Підсумок  2 2 
 Всього: 70 74 144 

 
Зміст програми: 

1. Вступ.(2 год.) 
Поняття фенології. Аналіз літературних джерел 

фенології. Організація фенологічних спостережень. 
2. Сезонні сільськогосподарські роботи. (12 год.) 

Техніка безпеки при роботі на навчально-дослідній 
дослідницькій ділянці. 
Практична робота. Збирання врожаю. Збір насіння. 
Обробка ґрунту. Підготовка ґрунту до висіву озимих 
культур. Сівба озимих зернових.  
3. Пори року. Сезонна структура річного циклу. (30 год.) 

Фенологічна осінь, її кліматичні характеристики. 
Характерні для цього періоду явища в житті рослин і 
тварин. Періодизація фенологічної осіні: першоосіння, 
золота осінь, предзим`я. Фенологічна зима, її кліматичні 
характеристики. Характерні для цього періоду явища в 
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житті рослин і тварин. Періодизація фенологічної зими: 
первозим'я, середньозим'я, предвесіння. Фенологічна весна, 
її кліматичні характеристики. Характерні для цього періоду 
явища в житті рослин і тварин. Періодизація фенологічної 
весни: сніготанення, пожвавлення весни, розпал весни. 
Фенологічне літо, його кліматичні характеристики. 
Характерні для цього періоду явища в житті рослин і 
тварин. Періодизація фенологічного літа: перволіття, повне 
літо, спад літа.  
Практична робота. Збір гербарію плодів і листів дерев і 
чагарників. Екскурсія в парк «Вивчення видового складу 
дерев і чагарників парку». Спостереження за тваринами, що 
живуть у парку. Наукова конференція «Пори року». Гра 
«Ботанічні жмурки». Тематична екскурсія до парку ім. М. 
Горького. 
4. Сезонні гідрологічні явища нашої місцевості. (10 год.) 

Сезонна зміни рівня води в ріках. Особливості фаз 
кліматичних явищ і дати їхнього початку. Життя рослин і 
тварин у водоймах.  
Практична робота. Облік природної періодичності 
водойм. 
5. Охорона природи. (52 год.) 

Охорона природи на Україні. Причини скорочення 
чисельності тварин і рослин на Землі. Теми: «Природні 
ресурси», «Вичерпність», «Використання природних 
ресурсів». Роль заповідників у збереженні й використанні 
рідких і зникаючих видів рослинного й тваринного світу. 
Що таке повітря? Який його склад? Значення повітря в 
житті організмів. Причини забруднення повітря. Охорона 
повітря. Поняття ґрунту. Роль ґрунту в житті рослин. Як 
захистити ґрунт від ерозії. Вода - основа життя. Вода - 
середовище існування живих організмів. Охорона й 
раціональне використання водних багатств. Вивчення 
впливу шумового забруднення на рослинний і тваринний 
світ. 
Практична робота. Пам'ятні природні місця України. 
Правила поведінки в природі. Тварини-грунтоутворювачі: 
«кріт, дощовий черв'як». Пристосування цих тварин до 
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життя в ґрунті. Сміття, ґрунт і людина. Що забруднює воду? 
Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини. 
Проведення дослідів для виявлення ступеня забруднення 
повітря пилом на прикладі листів рослин. Виготовлення 
виробів із природного матеріалу. Виявлення причин 
забруднення водойм, що перебувають поблизу. Вбирання 
території парку. 
6. Сезонні зміни клімату степу. (12 год.) 

Природа степової зони - клімат, води й ґрунти. 
Червона книга.  
Практична робота. Пристосування рослин і тварин до 
життя в степовій зоні. Природна ритміка і її зміни. Вплив 
людини на природу степів. Знайомство з гербаріями й 
колекціями представників місцевої флори й фауни. 
7. Вплив сезонної динаміки на життєдіяльність людини. 
(18год.) 

Народна метеорологія. Календарні свята й обряди 
українців. Відображення природної ритміки в обрядах і 
звичаях українців. Річний календарний цикл свят. Народні 
традиції харчування й пори року. Православний календар. 
Практична робота. Відображення періодичних явищ 
природи в прикметах, приказках і прислів'ях. Складання 
народного календаря приміт кожної пори року. Складання 
річного кола календарних свят українського народу.  
8.Ритм і його вплив на життєдіяльність людини. (6 год.) 
 Біологічні ритми. Добові, тижневі, місячні й сезонні 
ритми. Вплив ритміки на життєдіяльність людини.  
9.Підведення підсумків. (2 год.) 
 Захист  рефератів за індивідуальними темами.  

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Діти повинні знати: 
Різноманіття насіння сільськогосподарських рослин;  

види птахів які можна спостерігати в природі восени; знати 
причини зимових сезонних; причини весняних змін у 
природі;  поняття: природні ресурси, вичерпність 
використання природних ресурсів, грунт, біологічні 
ритми;влив сезонної динаміки на життєдіяльність людини.  
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Діти повинні вміти: 
Працювати з визначниками, з природним 

матеріалом; доглядати за кімнатними і дикоростучими 
рослинами;вести спостереження за змінами у природі; вести 
календар погоди та фенологічних спостережень; брати 
участь у дослідницькій роботі; презентувати власні 
досягнення. 
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Програма гуртка  «Овочівники» 
 

Укладач: Ірина Попова,  
керівник гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Провідною галуззю сільського господарства є 
овочівництво, яке забезпечує населення високовітамінними 
продуктами харчування. Овочівництво поширене по всій 
території України, найбільша концентрація посівів 
характерна для господарств, розташованих навколо великих 
міст, для забезпечення населення свіжою продукцією. У 
степу масово вирощують помідори, перець, баклажани, у 
меншому обсязі огірки та зелені овочі. 

Дедалі актуальним питанням стає збільшення 
врожайності та поліпшення якості продукції овочівництва. 
Для цього вкрай необхідно активізувати зусилля для 
поповнення галузі талановитою молоддю, що є актуальним 
в роботі позашкільних закладів еколого-натуралістичного 
напряму.  

Програма гуртка «Овочівники» розрахована на 2 
роки навчання для  дітей 5-7 класів. 
Перший рік – основний рівень 

- 144 години, 4 години на тиждень; 
Другий рік – основний рівень 

- 216 годин, 6 годин на тиждень.  
Основним в роботі гуртка є проведення 

дослідницької роботи. Важливо, щоб досліди були 
актуальними, закладалися на високому науковому і 
агротехнічному рівні для отримання збільшеного, якісного 
та екологічно чистого врожаю. 

Мета: систематизувати знання, отримані на уроках 
природознавства, ботаніки, екології в школі та 
вдосконалити практичні уміння і навички вирощування 
рослин,  ознайомити  дітей із сучасними технологіями 
вирощування овочевих культур; формувати стійкий інтерес 
й пошану до сільськогосподарської праці, почуття 
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господаря землі,  виховання любові до рідної землі, звичаїв 
та традицій українського народу. 
Завдання: 

Систематизувати базові знання; ознайомити з 
методикою закладання і проведення дослідів у польових 
умовах і закритому грунті, сформувати чітке розуміння 
екологічних питань сільськогосподарського виробництва; 
ознайомити з різними видами і сортами овочевих культур, 
значенням сівозмін, технологіями та продуктами переробки 
в галузі овочівництва, сформувати навички самостійного 
опрацювання наукової літератури; формувати мотивацію до 
дослідницької роботи; розвивати творчій потенціал. 
Форми  проведення занять: 

Лекції, бесіди, практичні роботи, екскурсії, 
дослідницька робота, вікторини, масові заходи. 

 
Основний рівень, перший рік навчання  
НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за/п 

 
Тема 

Кількість годин 

Теорія Практи
ка Разом 

1 Вступ. 2  2 
2 Морфологічні і біологічні 

особливості овочевих 
рослин  та їх вимоги до 
умов зовнішнього 
середовища. 

4 4 8 

3 Насіння і сівба.         4 8 12 
4 Догляд за овочевими 

культурами і збирання 
врожаю. 

--- 8 8 

5 Найважливіші овочеві 
культури.  Капуста та її 
родичі. 

2 10 12 

6 Вирощування  пасльонових 
овочів. 6 14 20 

7 Вирощування гарбузових 6 12 18 
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культур. 
8 Вирощування бобових 

овочевих культур. 4 8 12 

9 Вирощування 
коренеплідних овочів. 4 8 12 

10 Вирощування цибулинних 
овочевих культур. 10 14 24 

11 Закладання і проведення 
дослідів. 6 10 16 

 Всього: 48 96 144 
 

Зміст програми: 
1. Вступ. (2 год.) 

 Ознайомлення з планом гуртка.  Історія гуртка.  
Правила техніки безпеки.  Значення овочівництва в 
народному господарстві. 
2. Морфологічні і біологічні особливості овочевих 
рослин, та їх вимоги до умов зовнішнього середовища. (8 
годин) 

 Класифікація овочевих рослин за ботанічними, 
господарськими ознаками, за тривалістю життя.         
Вимоги овочевих рослин до природних умов: тепла, світла, 
вологості ґрунту   і повітря, повітряно-газового режиму, 
поживних речовин. 
Практичні роботи. Ознайомлення з основними овочевими 
культурами за насінням,  плодами, органами, які 
використовуються для їжі, за іншими ознаками. Способи 
розмноження овочевих культур(насінням, цибулинами, 
бульбами та ін..) 
3. Насіння і сівба. (12 год.) 

 Знайомство з насінням овочевих культур.  Значення 
підготовки насіння до посіву, умови зберігання насіння.   
Строки сівби. Норми висіву насіння. Глибина загортання 
насіння. Підзимова посадка овочевих культур. 
Практичні роботи. Розпізнавання насіння.  Підготовка 
насіння до сівби. Висівання насіння овочевих культур під  
зиму.  Виготовлення панно з насіння овочевих культур. 
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4. Догляд за овочевими культурами і збирання врожаю.     
(8 год.) 
Практичні роботи. Коткування і боротьба з кіркою. 
Зрошення овочевих культур.  Пасинкування.  Збирання та 
облік врожаю. Догляд за овочевими рослинами що 
вирощуються на навчально-дослідній  ділянці в осінній 
період. Збирання врожаю овочів на навчально–дослідній 
ділянці. 
5. Найважливіші овочеві культури.  Капуста та її родичі. 
(12 год.) 

 Родичі капусти.  Види капусти. Особливості 
агротехніки цвітної, червоноголової, брюссельської, 
савойської капусти і кольрабі. Підсумкове заняття. Гра 
"Капусник". 
Практичні роботи.  Розпізнавання видів капусти за 
формою листків, голівок. Приготування салатів з різних 
видів капусти. Збирання врожаю пізньої капусти на 
навчально–дослідній ділянці. 
6. Вирощування  пасльонових овочів. (20 год.) 

 Ботанічна і біологічна характеристика та 
походження помідорів. Вирощування розсади пасльонових 
культур. Висівання насіння помідорів, перцю, баклажанів в 
грунт. Догляд за помідорами, перцем, баклажанами 
(пасинкування, прищипування, розпушування міжрядь, 
знищення бур'янів, підживлення). Дозрівання плодів 
помідорів. Збирання плодів. Підсумкове заняття. Вікторина 
"Сеньйор помідор." 
Практичні роботи. Ознайомлення з насінням помідорів, 
перцю, баклажанів. Заготівля  гострого перцю на зиму 
методом сушки. Збирання насіння пасльонових овочевих 
культур. Сушка насіння пасльонових. Підготовка насіння до 
зберігання на зиму. 
7. Тиква та її родичі. (18 год.) 

Ботанічна і біологічна характеристика гарбузових. 
Сорти огірків і гарбузів. Посів насіння, догляд за огірками 
(розпушування міжрядь, підживлення, прищипування). 
Вирощування кабачків, гарбузів і патисонів. Збирання 
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врожаю гарбузових  і сортування. Підсумкове заняття 
"Гарбузова родина." 
Практичні роботи. Ознайомлення з насінням гарбузових 
овочевих культур і їх плодами. Ознайомлення з рецептами і 
технологією приготування гарбузової каші. Виготовлення 
поробок  з насіння гарбузових. Збір насіння гарбузів і 
підготовка його до зберігання. 
8. Вирощування бобових овочевих культур. (12 год.) 

Загальні відомості про бобові овочеві культури, їх 
біологічні особливості, використання. Значення бобових, як 
попередника в овочевій сівозміні. Вирощування гороху, 
квасолі, бобів. Збирання врожаю. 
Практичні роботи. Виготовлення поробок з насіння 
бобових культур.  Дослід з бобовими культурами. 
9. Вирощування коренеплідних овочів. (12 год.) 

 Біологічна характеристика коренеплідних овочевих 
культур. Все про моркву. Про всім відомий буряк.  Ріпа, 
брюква, редька. Догляд за коренеплідними (розпушування 
міжрядь, знищення бур'янів, проривання, підживлення, 
застосування гербіцидів). Заняття - КВК  "Запасливе 
коріння". 
Практичні роботи. Ознайомлення з насінням 
коренеплідних овочів. Приготування вінегрету. 
Приготування природних барвників з моркви та буряка. 
10. Вирощування цибулинних овочевих культур. (24год) 

Цибулеве розмаїття. Значення цибулі для людини. 
Біологічна характеристика цибулинних овочевих культур, 
сорти.  Вигонка цибулі на перо. Особливості культури 
часнику.  Підзимові посіви цибулинних рослин. Догляд за 
цибулинними рослинами (розпушування міжрядь, 
проріджування, підживлення).  Збирання врожаю цибулі. 
Практичні роботи. Підготовка повідомлень «Лікувальні 
властивості цибулі та часнику».  Підготовка насіння цибулі  
до посіву. Посів насіння цибулі. Догляд за рослинами. 
11. Закладання і проведення дослідів. (14 год.) 

Значення науки у розвитку овочівництва. Значення 
дослідної роботи юннатів. Основні вимоги що до 
проведення й оформлення  досліду. Ознайомлення з 
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тематикою дослідів, які проводяться на навчально-дослідній 
ділянці. Складання робочих планів.  Ознайомлення з 
поняттями: варіант досліду, повторність, облікова площа, 
захисна смуга. 
Практичні роботи. Участь юннатів у закладанні дослідів з 
овочевими культурами на навчально-дослідній ділянці. 
Фенологічні спостереження за проростанням культури під 
час проведення досліду.  

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Вихованці повинні знати: 
Ботанічну характеристику овочевих культур; 

біологічні  особливості овочевих культур; вимоги рослин до 
світла, тепла, вологи і ґрунту; агротехніку вирощування 
овочевих культур. 
Вихованці повинні вміти:  

Розпізнавати види овочевих культур, сорти; 
сформулювати загальну характеристику сорту; визначити 
сортову чистоту насіння. 

 
 

Основний рівень, другий рік навчання, 
НАУКОВО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Практи
ка Разом 

1 Вступ. 3  3 
2 Збирання й облік врожаю 

овочевих культур 
6 
 9 15 

3 Зберігання й переробка 
овочів. 6 6 12 

4 Насінництво однорічних 
овочевих культур 6 15 21 

5 Закладання і проведення 
дослідів 6 12 18 

6 Овочівництво закритого 
ґрунту. 12 12 24 
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7 Вирощування розсади 
овочевих культур для 
відкритого ґрунту. 

9 21 30 

8 Сівозміни. Удобрення і 
обробка ґрунту під овочеві 
культури. 

9 18 27 

9 Вирощування картоплі 6 9 15 
10 Вирощування зелених і 

багаторічних овочевих 
культур 

6 9 15 

11 Вирощування баштанних 
культур. 12 12 24 

12 Підсумкові заняття та масові 
заходи.  12 12 

 Всього:  81 135 216 
 

Зміст програми: 
1.Вступ. (3 год.) 

Основні галузі сільськогосподарського виробництва, 
їх значення в житті людини. Сучасні досягнення і проблеми 
овочівництва в Україні 
 2. Збирання й облік врожаю овочевих культур. (15 год.) 

Поняття про біологічну стиглість. Значення 
своєчасного збирання врожаю овочевих культур. Вимоги до 
відбору овочевих рослин на насіння. 
Практичні роботи.  Збирання й облік врожаю. Відбір 
рослин для насіння. Відбір експонатів для виставок. 
3. Зберігання і переробка овочів. (12 год.) 

Овочесховища, бурти, траншеї. Підготовка сховищ 
до закладання овочів. Умови зберігання різних овочів.      
Найпростіші методи переробки овочевих культур. 
Практичні заняття: Шинкування та квашення овочевих 
культур: капусти, помідор, огірків.  
4. Насінництво однорічних овочевих культур. (21 год.) 

Насінництво однорічних овочевих культур. Мета і 
завдання насінництва. Агротехніка вирощування насіння 
овочевих культур. Гібридне насіння, його значення. Еліта, 
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перша і друга репродукція. Очищення, сортування насіння. 
Зберігання насіння овочевих культур. 
Практичні роботи.  Апробація, збирання, сортування 
насіння.  Фенологічні спостереження за насінниками 
однорічних овочевих культур. Виготовлення колекції 
насіння. 
 5. Закладання і проведення дослідів. (18 год.). 

Обговорення тематики дослідницької роботи. 
Планування дослідів. Точність польового досліду. Основні 
елементи методики, які визначають точність досліду. 
Техніка закладання та проведення дослідів. Спостереження 
в період вегетації. Документація і звітність по дослідах. 
Практична робота. Закладання досліду з овочевою    
культурою. Фенологічні спостереження під час  проведення 
досліду. Оформлення результатів дослідів у вигляді 
щоденників, описів, рефератів.  
6.Овочівництво закритого грунту (24 год.) 

Призначення і конструктивні типи споруд закритого 
ґрунту. Типи парників (поглибленні і наземні). Типи 
теплиць (двосхилі і односхилі). Тепличний інвентар. 
Утеплений ґрунт. Ями, гребні, грядки. Вирощування 
овочевих рослин у теплиці, на грунті і гідропонним 
способом. Рамозміна в парниках і чергування культур в 
теплиці. Боротьба з шкідниками і хворобами овочевих 
культур у закритому грунті. 
Практичні роботи. Екскурсія до теплично-парникового 
господарства для ознайомлення з влаштуванням теплиць. 
Ознайомлення з влаштуванням парників, розсадників, 
інвентарем.   
7.Вирощування розсади овочевих культур для 
відкритого ґрунту. (30 год.)  

Значення розсади. Агротехніка вирощування 
розсади в горщечках.  Вирощування розсади з пікіруванням 
і без пікірування. Догляд за розсадою. Тривалість її 
вирощування. Регулювання теплового, світлового, водного і 
повітряного режиму в парниках.    Загартування розсади і  
його значення. 
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Практичні роботи. Посів насіння овочевих культур в 
горщечки. Пікірування розсади. Догляд за розсадою.  
8. Сівозміни. Система удобрення і обробки ґрунту під 
овочеві культури. (27 год.) 

Поняття про сівозміну та її значення у підвищенні 
врожайності овочевих культур. Типові схеми сівозмін. 
Система удобрення в сівозміні. Місцеві добрива. 
Гранульовані добрива. Норми і строки внесення добрив під 
овочеві культури. Особливості агротехніки вирощування 
овочевих культур на зрошуваних і осушених землях. 
Практичні роботи. Складання схем чергування овочевих 
культур у сівозміні, та ротаційних таблиць. Розрахунки 
норм внесення добрив. Підживлення овочевих культур. 
Виготовлення дріжджової підживи для овочевих культур. 
9.Вирощування картоплі. (15 год.) 

Значення  картоплі і її біологічна характеристика. 
Сорти. Агротехніка вирощування. Шкідники і хвороби 
картоплі та заходи боротьби з ними. 
Практичні роботи. Сортування і відбір бульб картоплі до 
садіння. Пророщування картоплі. Дослід з бульбами 
картоплі. 
10. Вирощування зелених і багаторічних овочевих 
культур (15 год.) 

Вирощування салату, шпинату, кропу. Строки 
посіву. Сорти. Багаторічні овочеві культури: щавель, рівень, 
спаржа, естрагон, хрін. тривалість їх культивування на 
одному місці. 
Практичні роботи. Ознайомлення з насінням зелених 
овочів. Посів насіння зелених овочів в ґрунт. 
11. Вирощування баштанних культур. (24 год.) 
 Біологічна характеристика баштанних культур.   
Агротехніка вирощування кавунів. Агротехніка вирощування 
динь. Найпоширеніші сорти кавунів і динь. Заходи боротьби 
з хворобами і шкідниками баштанних культур.   Догляд за 
рослинами в період вегетації. Збирання врожаю баштанних 
культур. 
Практичні роботи. Ознайомлення з насінням баштанних 
культур. Пророщування насіння кавуна для посіву в грунт. 
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12. Підсумкові заняття та масові заходи (12 годин). 
Оформлення щоденників, виготовлення наочних 

посібників. Написання рефератів і наукових робіт. 
Підготовка і оформлення виставок овочевих культур. 
Участь у науково - практичній конференції. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Вихованці повинні знати:  
 Склад грунтів і їх родючість; основні прийоми 
обробки  ґрунту; чергування культур у сівозміні; живлення 
рослин; шкідників і хвороби овочевих культур, засоби 
боротьби з ними; 
Вихованці повинні вміти:  
 Розрахувати норму внесення добрив; провести посів і 
визначити норму висіву; провести фенологічні 
спостереження фаз розвитку рослин; провести й оформити 
дослідницьку роботу з овочевими культурами. 
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Програма гуртка  «Екологи - краєзнавці» 
 

Укладач: Микола Гайченя, 
керівник гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 

В даний час екологічна освіта і виховання є одним з 
актуальних напрямів розвитку системи освіти і виховання в 
цілому, що і вимагає нових програм роботи з дітьми. Без 
екологічного та природоохоронного просвітництва 
неможливо сформувати громадську екологічну свідомість, 
яка допоможе впоратися з проблемами цього роду, яких 
сьогодні накопичилося достатньо і вони вимагають 
невідкладного рішення. Показником якості екологічного 
освіти може служити реальна діяльність учнів, спрямована 
на поліпшення навколишнього середовища своєї місцевості.                                                                              
 Краєзнавча робота - найбільш ефективна й 
захоплююча форма вивчення території рідного краю. За її 
допомогою створюється можливість організувати постійні 
та тривалі спостереження за певними об′єктами , що 
дозволить направити зусилля на формування у дітей певних 
предметних компетентностей. Саме в цьому полягає 
новизна програми. 

Оригінальність програми в тому, що об'єктами 
дослідження виступають безцінні краєзнавчі матеріали у 
вигляді  парків, річки, ярів, балок, історичних частин міста.                                                              
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Метою навчальної програми є формування в учнів 
природничо -  наукової компетентності, складовими якої є 
загальноприродничий, біологічний, географічний, 
екологічний та історичний компоненти, а також спонукання 
дітей до комплексного вивчення природи рідного краю, 
історії, господарської діяльності людини у регіоні. 
Основні завдання програми полягають у:   

Поглибленні знань, умінь і навичок, набутих під час 
вивчення    природничих дисциплін, засвоєнні знань про 
типових представників флори та фауни рідного краю, 
опануванні основних понять і термінів, у вірному, 
грамотному, професійному вмінні скласти та провести 
екскурсію даного природничого об'єкту;  активації 
пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей,   
залученні до дослідницької роботи, розвитку екологічного 
мислення,  розвитку комунікативних здібностей, 
формуванні вмінь проводити фенологічні спостереження; 
залученні дітей до участі в природоохоронних акціях, 
конкурсах, заходах, засвоєнні правил поведінки в природі, 
вихованні почуття любові до природи рідного краю та 
пошани до людей праці, дбайливого ставлення до природи, 
пропаганді екологічних та краєзнавчих знань, формуванні 
екологічної культури. 

Навчальна програма передбачає 2 роки 
навчання: 
Перший рік – основний рівень  

- 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 
Другий рік – основний рівень  

- 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 
Програма розрахована на теоретичне та практичне 

отримання додаткових знань та придбання певних навиків 
краєзнавчих досліджень.  Кожний розділ програми 
передбачає обов'язковий зв'язок теоретичних занять у 
безпосередньому спілкуванні з природою, для накопичення 
фактичного матеріалу та послідуючої його обробки. 
Кращому засвоєнню теоретичних знань про природні 
комплекси допомагають практичні заняття у природі, де 
діти бачать відображення структурних та причинно-
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наслідкових зв'язків між компонентами природи у 
зональному природному комплексі. 

Всі розділи програми бажано вивчати, спираючись 
на придбані знання шкільних курсів природознавства, 
географії, біології, екології  та краєзнавства. Розділи 
програми нерозривно пов'язані один з одним. На заняттях 
гуртка учні поглиблюють свої знання з природничих 
дисциплін про будову та різноманітність рослинного світу, 
про взаємозв'язки живої та неживої природи, роль людини в 
природі, правила поведінки в природі, уміння орієнтуватися 
в природному середовищі. 

Розділи програми передбачають також зв'язок 
теоретичного матеріалу з практичним. Це проведення 
екскурсій у природу, робота в куточку живої природи, 
проведення фенологічних спостережень, проведення 
дослідів, догляд за рослинами та тваринами. Програмою 
передбачена дослідницька робота  на навчально-дослідній 
земельній ділянці, на зупинках екологічної стежки, у 
куточку живої природи. 

Гурткова робота побудована на детальному розгляді 
всіх компонентів природи (геологія, рельєф, корисні 
копалини, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинний і 
тваринний світ). У процесі вивчення свого краю переходимо 
від окремих природних елементів до комплексного 
дослідження природно – територіальних комплексів. 

Програма гуртка «Екологи-краєзнавці» другого року 
навчання передбачає удосконалення, поглиблення та 
розширення знань, отриманих у першій рік в гуртку. Діти 
отримують нові знання,  розширюють знання, що отримали 
раніше,  закріплюють і удосконалюють практичні навички.                                     
Основні форми й методи навчання: 

Лекція, бесіда, співбесіда, дискусія, семінар, 
лабораторні практикуми, екскурсія, науково-практична 
конференція, польова практика, метод проектів, написання 
рефератів, повідомлень, творчий звіт. 
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Основний рівень, перший рік навчання. 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 

№ 
за/
п 

Назва розділу 
Кількість годин 

Теорія Практик
а Разом 

1 Вступ. 3 3 6 
2 Географічне положення краю. 6 6 12 
3 Охорона природи. 6 9 15 
4 Фенологічні спостереження у 

різні пори року. 6 9 15 

5 Природний комплекс, ландшафти. 9 9 18 

6 Геологічна будова та рельєф 
місцевості. 9 9 18 

7 Клімат. Сонячна радіація. 
Зволоження. 6 9 15 

8 Гідрографія області, регіону. 9 12 21 
9 Вивчення ґрунтів. 6 6 12 
10 Рослинний світ краю. 12 9 21 
11 Тваринний світ регіону. 12 9 21 
12 Господарська діяльність людини. 6 3 9 
13 Науково-практична конференція.  6 6 
14 Організація,    підготовка    та 

проведення краєзнавчого походу. 9 12 21 

15 Підведення підсумків роботи 
гуртка. 3 3 6 

 Всього: 102 114 216 
 

Зміст програми: 
1. Вступ. (6 год.) 

Ознайомлення учнів із планом роботи гуртка. 
Взаємозалежність природи та суспільства. Краєзнавчий 
принцип навчання. Значення та завдання еколого - 
краєзнавчої роботи.  Історія  краєзнавчих досліджень  краю.  
Підвищення рівня екологічних знань, вивчення 
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екологічного стану природного середовища краю. Основні 
форми краєзнавчої роботи: прогулянка, екскурсія, 
туристичні подорожі та  походи, зльоти, експедиції та інше. 
Методи досліджень:   літературний,    картографічний,    
історичний, порівняльний, візуальний, статистичний, 
математичний, метод польових досліджень. «Мій край -
Мелітопольський район». 
Практичні заняття та екскурсії: екскурсія до куточку 
живої природи, навчально –дослідної земельної ділянки. 
2. Географічне положення краю. (12 год.) 

Джерела знань. Загальна фізико - географічна 
характеристика краю. Межі області, району. Місце 
Мелітопольського району і свого населеного пункту на мапі 
Запорізької області.  Природно-заповідні об'єкти області: 
заказники державного та місцевого значення (ботанічні, 
зоологічні, геологічні та ін.), дендропарки, пам'ятки 
природи, краєзнавчі музеї. 
Практичні заняття  та  екскурсії:  робота з мапами,  
атласами, путівниками, довідниками, перегляд фізичних, 
економічних та туристичних мап краю. Опис природно-
заповідних об'єктів. Проведення орієнтування на місцевості 
у вигляді гри, включаючи елементи визначення азимутів, 
відстаней на око, висоти предметів. Екскурсія в краєзнавчий 
музей, Робота з довідковим матеріалом. 
3. Охорона природи. (15 год.) 

Охорона природи як комплекс громадських, 
державних заходів, спрямованих на гармонізацію стосунків 
людини та природи, раціональне використання та 
відтворення природних ресурсів краю. Вплив сучасного 
екологічного стану на природне середовище. Охорона 
природи в Україні. Екологічні проблеми краю та шляхи їх 
вирішення. Завдання заказників, заповідників, національних 
парків. Туризм та охорона природи.                                                                                      
Практичні заняття та екскурсії: проведення акції з 
очищення місцевості від сміття. Екскурсії по місту, в 
міський парк. Підготовка до одноденного походу. 
Одноденний похід до найближчого заказника. 
4. Фенологічні спостереження у різні пори року (15 год.) 
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Народне передбачення погоди. Використання 
фенологічних спостережень у господарстві. Сезонні явища в 
природі та їх причини. Значення фенологічних 
спостережень для народного господарства. Підготовка до 
спостережень. Методика спостережень у різні пори року. 
Вивчення сезонних закономірностей. Організація і 
проведення спостережень за сезонними змінами в природі. 
Практичні заняття та екскурсії: складання календаря 
природи. Систематичне проведення фенологічних 
спостережень. Ведення щоденників спостережень. Екскурсії 
у природу. Робота на навчально - дослідній земельній 
ділянці. 
5. Природний комплекс. (18 год.)  

Загальні властивості природно-територіального 
комплексу (далі - ПТК). Основні компоненти комплексу та 
їх роль у формуванні ПТК. Дослідження ПТК. Поняття 
ландшафту. Найтиповіші ландшафти рідного краю. 
Практичні заняття та екскурсії: ознайомлення з ПТК 
краю в одноденному поході. Екскурсія в природу для 
вивчення ландшафтів. 
6. Особливості геологічної будови та основні риси 
рельєфу. (18 год.) 

Геологічна будова. Геологічні дослідження краю. 
Залежність геологічної будови, часу та розвитку природних 
комплексів краю. Загальні поняття про рельєф. Рельєф 
краю. Історія розвитку. Вплив рельєфу на господарську 
діяльність людини, на формування мікроклімату, 
тваринного та рослинного світу краю, гідрографію краю. 
Гірські породи, корисні копалини, найбільш типові гірські 
породи краю, їх господарське використання та охорона. 
Вплив господарської діяльності людини на видозміни 
ландшафтів. 
Практичні заняття та екскурсії: вивчення мінералів і 
гірських порід за колекціями. Екскурсія до краєзнавчого 
музею.   
7. Клімат. Сонячна радіація. Зволоження. (15 год.) 

  Атмосфера. Проблема охорони атмосфери. Загальні 
поняття про клімат. Кліматичні фактори та їх вплив на 
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формування і поширення рослин та тварин, господарська 
діяльність людини. Характеристика клімату області, району. 
Сонячна радіація та її види. Врахування характеру 
домінуючих вітрів та інших кліматичних факторів при 
розміщенні підприємств міста, області. Кліматичні умови, їх 
оцінка, кліматоутворюючі фактори. Характеристика клімату 
регіону. Агрокліматичні райони. 
Практичні заняття та екскурсії: вивчення 
найважливіших елементів місцевого клімату, походження і 
причин атмосферних і погодних явищ. Визначення типу 
клімату рідного краю. Екскурсія до метеостанції з метою 
ознайомлення з заходами охорони повітря. 
8. Гідрографія області, регіону. (21 год.) 

Поняття про гідросферу планети. Вода - як основа 
життя. Вода - як сировина для господарства. Масштаби 
використання води на планеті, в країні, області, місті (селі). 
Загальна характеристика гідрографії області. Море, річки, 
озера, болота, водосховища, джерела та їх особливості. 
Поверхневі води. Охорона і використання водних об'єктів. 
Закон про охорону природних ресурсів. Підприємства з 
замкнутим циклом використання води. 
Практичні заняття та екскурсії: опис річки Молочної: 
загальні відомості, особливості, характеристика басейну 
річки, гідрологічна характеристика ріки, тип рослинності та 
її фенологічний стан на окремих ділянках. Екскурсія на 
очисні споруди. 
9. Вивчення ґрунтів. (12 год.) 

Поняття про ґрунт. Умови утворення  та розвитку  
ґрунтів. Особливості ґрунтоутворюючого процесу в 
природних умовах регіону, походження і будова ґрунту. 
Ґрунт - цінний ресурс в житті людини. Типи ґрунтів, їх 
властивості. Основні типи ґрунтів регіону. Ерозія ґрунтів та 
боротьба з нею. Бережне ставлення та підвищення 
родючості ґрунтів. 
Практичні заняття та екскурсії: робота з картами 
ґрунтів України, області. Опис ґрунту свого краю на основі 
вивчення ґрунтових розрізів. Польові краєзнавчі 
дослідження та вивчення ґрунтів краю. Визначення 
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родючості, господарського освоєння, питання охорони від 
ерозії, забруднення промисловими та побутовими 
відходами. 
10. Рослинний світ краю. (21 год.)   

Основні ознаки живих істот. Основні царства живої 
природи (бактерії, гриби, рослини та ін.), їх коротка 
характеристика. Значення рослин в природі і житті людний. 
Загальна характеристика рослинності краю. Фітоценози. 
Типи рослинних угрупувань. Геоботанічні дослідження. 
Вплив на рослинність господарської діяльності людини. 
Релікти. Ендемічні види. Ефемероїди. Лікарські рослини. 
Охорона рослин. Червона та Зелена книги України, краю. 
Практичні заняття та екскурсії: екскурсії та походи до 
лісопарку, лісництв для краєзнавчих досліджень природних 
об'єктів - фітоценозів, реліктових і ендемічних видів. 
Збирання гербарію поширених видів. Складання Червоної 
книги рідного краю. Оформлення рефератів про охорону та 
відтворення рослинних ресурсів. 
11.Тваринний світ регіону. (21 год.) 

Різноманітність тваринного світу регіону. Коротка 
характеристика тварин регіону. Типові, ендемічні та 
реліктові тварини краю. Біоценози краю. Охорона, 
раціональне використання та відновлення чисельності 
рідкісних і цінних видів тварин. Ознайомлення з тваринами 
Червоної книги України.  
Практичні заняття та екскурсії: екскурсії по рідному 
краю в різні пори року з метою дослідження видового 
складу тварин. Рідкісні птахи краю. Ознайомлення з 
тваринами Червоної книги рідного краю. Складання 
рефератів про охорону тваринного світу. Участь у 
конкурсах, акціях, природоохоронних заходах по вивченню 
різноманіття. Заготівля кормів та підгодівля птахів узимку. 
12. Господарська діяльність людини. (9 год.) 

Поняття про антропогенні фактори. Раціональне і 
нераціональне використання природних ресурсів. Регуляція 
кількості промислових тварин та цінних рослин області. 
Наукова організація рекреаційних територій. Наслідки 
непомірного антропогенного пресингу на природу. Сталий 
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розвиток біосфери. Еколого - географічна ситуація. Рівень 
впливу природно-заповідних територій на сталий розвиток 
природи регіону.  
Практичні заняття та екскурсії: екскурсії на очисні 
споруди, в заказники, мисливські господарства, практична 
допомога лісництвам та мисливським господарствам 
(підгодівля звірів та птахів). 
13. Науково - практична конференція. (6 год.) 

Охорона природи - конституційний обов'язок 
громадян України, Закони України про охорону природи та 
окремих природних ресурсів. Практичні справи юних 
екологів з виконання законів про охорону природи. Захист 
рефератів членами гуртка. Оформлення виставки за 
підсумками роботи гуртка. 
14. Організація, підготовка та проведення краєзнавчого 
походу. (21 год.) 

Мета походу. Район походу. Комплектування групи, 
розподіл обов'язків. Розробка маршруту, складання його 
схеми і графіку руху. Спорядження. Обов'язки туристів. 
Вогнище. Розпалювання вогнищ. Приготування їжі. 
Можливі перешкоди. Забезпечення безпеки руху в поході. 
Особиста гігієна туриста. Розклад дня, склад аптечки. 
Перша медична допомога. Фізична підготовка туриста. 
Самоконтроль у поході. 
Практичні заняття та екскурсії: навчально - 
тренувальний похід. Похід вихідного дня. Рюкзак та його 
укладка. Намет та його установка . 
15. Підведення  підсумків роботи гуртка. (6 год.) 

Складання звітів про виконану роботу. Завдання на 
літо. 
Практичні заняття та екскурсії: складання  звітів  про  
походи. Оформлення, обробка зібраного матеріалу. План 
роботи на канікули.   
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
Вихованці мають знати: 

Особливості географічного положення краю; 
найтиповіші ландшафти рідного краю; основні типи ґрунтів 
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регіону; природне біорізноманіття краю; сучасні екологічні 
проблеми рідного краю та України; біоценоз та його 
структура; екологічні проблеми сучасності та шляхи їх 
вирішення; природоохоронні організації, закони; 
природоохоронні території та їх значимість; сезонні 
особливості погоди та клімату; прояв та вплив небезпечних 
явищ природи краю; природно-заповідний фонд свого 
регіону; основні правила читання карти; основи туристської 
підготовки; поняття згідно тем. 
Вихованці повинні  вміти: 

Працювати з  мапами, атласами, путівниками, 
довідниками; описувати природно - заповідні об'єкти; 
систематично проводити фенологічні спостереження; 
визначати тип клімату рідного краю; давати комплексну 
оцінку взаємозв'язку ґрунтів, рослинності та тварин; 
складати реферати про охорону тваринного та рослинного 
світу; вносити посильний внесок в охорону навколишнього 
середовища; гідно вести себе в природі. 
Вихованці мають набути досвід: 

Складання звітів про виконану роботу; читання мап; 
пропаганди та активної участі у акціях з освітлення та 
вирішення проблем охорони природи регіону. 

 
Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 

№ 
за/
п 

Назва розділу 
Кількість годин 

Теорія Практи 
ка Разом 

1 Вступ. 3 3 6 
2 Краєзнавство. Напрямки 

краєзнавства. 6 9 15 

3 Туристичні можливості краю.                           3 6 9 
4 Топонімічна підготовка 

екскурсовода – краєзнавця. 3 6 9 

5 Топоніміка і мікротопоніміка. 6 6 12 
6 Екологія як наука. 6 6 12 
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7 Екологічні спостереження. 3 6 9 
8 Поняття про природу. 6 6 12 
9 Охорона природи. Екологічна  

культура. 6 6 12 

10 Фенологічні спостереження – 
один із методів вивчення 
природи рідного краю. 

6 6 12 

11 Несприятливі фізико – 
географічні процеси. 3 6 9 

12 У царстві тварин. 3 9 12 
13 У царстві рослин. 3 9 12 
14 Рослини в житті людини. 12 15 27 
15 Класифікація екскурсій. 12 12 24 
16 Науково-практична 

конференція. 9  9 

17 0рганізація, підготовка та 
проведення краєзнавчої 
екскурсії. 

3 6 9 

18 Підведення підсумків роботи 
гуртка. 3 3 6 

 Всього: 96 120 216 
 

Зміст програми: 
1. Вступ. (6 год.) 

Обговорення завдань гуртка та тематичного плану. 
Основний зміст роботи гуртка - опанування технологією 
проведення екскурсії. Завдання екскурсії - пізнання 
навколишнього світу. Краєзнавство - це всебічне вивчення 
будь якої території. Еколого-натуралістичний центр дітей та 
юнацтва - центр вивчення та збереження природи. Історія 
Мелітопольського Центру еколого – натуралістичної 
творчості учнівської молоді. Задачі дитячої організації. 
Історія юнацького руху  в Україні. 
Практичні заняття та екскурсії:  екскурсія до куточку 
живої природи, НДЗД. Робота з довідковим матеріалом. 
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2. Краєзнавство. Напрямки краєзнавства. (15 год.) 
Історичне краєзнавство та його джерела. 

Географічне краєзнавство. Етнографічне краєзнавство. 
Екологічне краєзнавство. Наукове і шкільне краєзнавство. 
Розвиток краєзнавства. Пошукова і дослідницька робота. 
Об'єкти краєзнавства. 
Практичні заняття та екскурсії: знайомство з джерелами 
краєзнавчої інформації, її вивчення, робота з довідковим 
матеріалом. Екскурсія до краєзнавчого музею. 
3. Туристичні можливості краю. (9 год.) 

Коротка характеристика краю. Вивчення історії і 
культури рідного краю. Туризм як засіб вивчення рідного 
краю. 
Практичні заняття та екскурсії: складання схем 
екскурсій і походів. Екскурсія містом. 
4. Топонімічна підготовка екскурсовода-краєзнавця.          
(9 год.) 

Топографічні мапи.  Масштаб. Умовні  позначення.  
Компас. Азимут.  
Практичні заняття та екскурсії: читання географічних і 
топографічних мап. Складання схем маршруту. Перегляд та 
вивчення мап рідного краю. 
5.Топоніміка і мікротопоніміка. (12 год.) 

Топоніміка. Топоніміка природних умов і ресурсів 
рідного краю. Гідроніми. Соціальна топоніміка. 
Мікротопоніміка краю. 
Практичні заняття та екскурсії: оформлення карток 
мікротопоніміки. Збір інформації з різних джерел та її 
опрацювання. 
6. Екологія як наука. (12 год.) 

Екологія - наука про закономірності існування 
живого на Землі. Історичний огляд екології, сучасний 
розвиток науки та зв'язок з іншими науками. Предмет, 
задачі та методи досліджень в екології. Поняття «природа», 
«навколишнє середовище». Природа та людина. Значення 
екологічної освіти.           
Практичні заняття та екскурсії: екскурсії на навчально-
дослідну ділянку, у місцеві парки. Написання рефератів. 
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Складання таблиць середовищ життя, найбільш характерних 
для місцевості. 
7. Екологічні спостереження. (9 год.) 

Навчальна екологічна стежина - нова форма 
проведення екскурсії в природу. Як прокласти екологічну 
стежину? Екологічна стежина  «Куточок рідної землі».  
Практичні заняття та екскурсії :проведення показової 
природознавчої екскурсії по зупинкам навчальної 
екологічної стежини:  «Куточок рідної землі». 
8. Поняття про природу. (9 год.)                                                                                        

Що таке природа? Якою буває природа? 
Взаємозв'язки в природі.   
Практичні заняття та екскурсії: екскурсія в природу з 
метою виявлення ступеню забрудненості. 
9. Охорона природи. Екологічна культура. (12 год.) 

Екологічна культура та її виховання під час 
екскурсій. Недоторканність природи. Правила поведінки 
екскурсоводів-краєзнавців при спілкуванні з живою 
природою. Екологічні проблеми регіону. Забруднення 
навколишнього середовища як глобальна проблема. 
Негативний вплив на природу внаслідок промислової і 
сільськогосподарської діяльності. Комплексне розв'язання 
виробничих та природоохоронних проблем на 
підприємствах регіону. Поняття про екологічну культуру. 
Практичні заняття та екскурсії: екскурсії на промислові 
підприємства для визначення забруднення. Збирання 
матеріалів про охорону природи рідного краю. Оформлення 
куточку охорони природи.  
10. Фенологічні спостереження – один із методів 
вивчення природи рідного краю. (12 год.) 

Фенологія - наука про сезонний характер неживої та 
живої природи. Значення фенологічних спостережень для 
людини. Народний календар природи. Пори  року.  Причини 
їх зміни.  Ведення фенологічного  щоденника. Календар 
сільськогосподарських робіт. 
Практичні заняття та екскурсії: ведення фенологічного 
щоденника. Спостереження за змінами в природі. Екскурсії 
в природу (у різні пори року). Тематичні заходи. 
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11. Несприятливі фізико-географічні процеси. (9 год.) 
Чинники формування несприятливих фізико-

географічних процесів та явищ, їх основні види. Посухи, 
бездощові періоди, карстові процеси, заболочення, ерозійні 
процеси, зсуви. Шляхи запобігання несприятливих фізико-
географічних процесів краю, їх дослідження. 
Практичні заняття та екскурсії: виявлення негативних 
фізико - географічних процесів, що відбуваються в районі. 
Екскурсії з метою вивчення фізико - географічних процесів 
та явищ. 
12. У царстві тварин. (12 год.) 

Різноманітність тварин у природі, відмінність та 
схожість рослин і тварин, як розрізняють тварин, тварини – 
живі організми, живлення тварин, ланцюг живлення, 
розмноження тварин, довкілля тварин, як дикі тварини 
захищаються, охорона тварин. 
Практичні заняття: екскурсія до живого куточку 
ЦЕНТУМ. 
13. У царстві рослин. (12 год.) 

Зелене диво Землі - рослини, значення рослин у 
природі та в житті людини, пристосування рослин до різних 
умов існування, як рослини захищаються, охорона рослин. 
Практичні заняття та екскурсії:  практична робота на 
дослідній ділянці, екскурсія по екологічній стежині 
ЦЕНТУМ. 
14. Рослини в житті людини. (27 год.) 

 Квітництво як галузь рослинництва, однорічні та 
дворічні квітково-декоративні рослини, кореневищні та 
бульбокореневі, ліани, правила вирощування розсади, 
пікіровка розсади; значення садівництва для людини, 
плодові дерева та кущі; овочеві культури, значення для 
людини, технологія вирощування; технологія вирощування 
польових культур, польова сівозміна; культурні та 
дикорослі рослини; рідкісні і зникаючі рослини рідного 
краю, Червона Книга; лікарські рослини, кімнатні рослини, 
рослини – гіганти, отруйні рослини: блекота, дурман, перша 
допомога при отруєнні; рослини – символи України, 
народна творчість. 
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Практичні заняття та екскурсії:  практична робота на 
дослідній ділянці, робота з каталогом квіткових рослин, 
екскурсія на екологічну стежину з метою вивчення ознак 
дерев, кущів та трав'янистих рослин, вивчення рослин на 
зупинка екостежини, екскурсія по стежинам міського парку. 
15. Класифікація екскурсій. (24год.) 

Оглядові та тематичні екскурсії. Тематичні 
екскурсії: історичні, природознавчі, літературні, 
мистецтвознавчі, архітектурні. Природознавчі екскурсії - 
екскурсії, які стосуються природничих об'єктів міста чи 
краю. (Ботанічні сади, заповідники, парки). 
Практичні заняття та екскурсії: проведення краєзнавчої 
екскурсії в міській парк ім. Горького. 
16. Науково-практична конференція. (9 год.) 

Охорона природи України. Закони України про 
охорону природи. Практичні справи юних екологів з 
виконання законів про охорону природи. Захист рефератів 
гуртківцями. 
17. 0рганізація, підготовка та проведення краєзнавчої 
екскурсії. (9 год.) 

Види туризму. Техніка безпеки під час проведення 
туристичних походів, подорожей та екскурсій. Надання 
першої долікарської допомоги. Переправи. Туристичний 
побут. Організація дозвілля в поході. Організація 
спостережень за компонентами природи в поході.  
Практичні заняття та екскурсії: походи вихідного дня з 
організацією спостережень за окремими компонентами 
природи. Розмова з місцевими мешканцями. Запис цікавих 
географічних даних про природу і господарство краю. 
18. Підведення підсумків роботи гуртка. (6 год.) 

Складання звітів про походи. Складання звітів та 
комплексних характеристик згідно з спостереженням за 
компонентами природи. Оформлення виставки за 
підсумками роботи гуртка. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
Вихованці мають знати: 

Структуру та класифікацію екскурсій; несприятливі 
фізико-географічні процеси регіону; взаємозв'язки в 
природі; топоніміку та мікротопоніміку; краєзнавство, 
напрямки краєзнавства; поняття згідно тем; способи 
надання долікарської допомоги; правила поводження під 
час занять, походів та рухливих ігор. 
Вихованці мають вміти: 

Складати та проводити екскурсії; читати 
топографічні карти; збирати інформацію з різних джерел та 
обробляти її; вести фенологічний щоденник; складати звіти; 
дотримуватися техніки безпеки, правил дорожнього руху; 
Вихованці повинні  набути досвід: 

Проведення краєзнавчої екскурсії; читання карти, 
орієнтування на місцевості; спілкування з місцевими 
мешканцями; виступу на науково-практичних 
конференціях. 
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Програма гуртка «Юні медики» 
     

Укладач: Валентина  Cидорова, 
керівник гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 

Найважливіша потреба людини – збереження її 
життя і здоров’я. Сучасній людині загрожує безліч 
різноманітних хвороб, і це вимагає від кожного більшої 
уваги до свого здоров’я.    Відсутність хвороб – неодмінна 
умова людського щастя, відчуття повноти життя. Здорова 
людина має змогу ефективно вчитися, працювати, 
повноцінно відпочивати, мати міцну сім’ю та здорових  
нащадків.  

Щоб зберегти здоров’я, людині треба знати свій 
організм, процеси, які в ньому відбуваються, умови, які 
запобігають хворобам, враховувати вплив навколишнього 
середовища на життєдіяльність людини, уникати дії 
факторів, небезпечних для життя і здоров’я.   

Людина не має права вважати себе освіченою, не 
засвоївши культури здоров’я, що передбачає не лише 
накопичення корисних, важливих знань, рекомендацій для 
розширення загального світогляду,  а насамперед – активне 
застосування цих знань у повсякденному житті. Саме це є 
актуальністю даної навчальної програми. 

Новизна програми полягає у комплексному 
поєднанні біологічних знань з фізіології людини та 
експериментальних підходів впливу навколишнього 
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середовища на  її організм. Представлені методики 
оцінювання показників здоров’я, релаксації, зв'язок з 
навколишнім середовищем тощо надають можливість 
вихованцям контролювати та регулювати свій стан.  

Навчальна програма реалізується у гуртку еколого-
натуралістичного напряму валеологічного профілю та 
спрямована на вихованців від 10 до 15 років.   

Мета програми: Формування здоров’я зберігаючої 
компетентності вихованців шляхом набуття навичок 
збереження, зміцнення здоров’я та дбайливого ставлення до 
нього,  готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та 
захисту Вітчизни. 

Основні завдання навчальної програми полягають: 
Навчальні завдання: 

Надати спеціальні знання про організм людини; 
створити умови для розвитку екологічного мислення; 
сприяти засвоєнню практичних навичок надання першої 
медичної допомоги. 
Розвивальні завдання:  

Розвинути інтерес до медицини та медичних 
професій; сформувати науковий світогляд, поглибити 
знання з біології людини, екології, медицини та навички 
наукового спостереження; створити умови для розвитку 
логічного мислення; синтезувати міжпредметні  знання, 
уміння, навички; зорієнтувати вихованців для 
допрофесійної підготовки  за медичними спеціальностями; 
сформувати пізнавальну та соціально-трудову 
відповідальність. 
Виховні завдання:  

Виховати гуманне та милосердне ставлення до 
хворих, людей з особливими потребами; створити 
мотивацію учнів щодо дбайливого ставлення до власного 
здоров’я, вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і 
духовної складових здоров’я; виховати правильні погляди 
на залежність здоров’я людини від екологічних факторів. 

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання: 
Перший рік - основний рівень 

216 годин на рік, 6 годин на тиждень; 
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Другий рік - основний рівень 
216 годин на рік, 6 годин на тиждень; 

Третій рік - основний рівень 
216 годин на рік, 6 годин на тиждень. 

Основні форми і методи навчання: 
Лекція, практичні заняття, науково - практичні 

конференції, екскурсії, дослідно - експериментальна робота, 
відеолекторії, дискусії, бліцопитування, бесіди, практикуми, 
експерименти, досліди. 

Протягом першого року навчання основна увага 
приділяється засвоєнню знань з історії медицини, поняттям 
про організм людини, загальним поняттям про хвороби та 
методи їх профілактики, дослідження та лікування. 
Гуртківці ознайомляться з основними принципами 
раціонального харчування та дієтотерапії, з метою,  
завданнями та принципами роботи Цивільної оборони в 
Україні, з цілющими властивостями лікарських рослин. 

Протягом другого року навчання велику увагу буде 
приділено  екологічним факторам, які впливають на стан 
здоров’я людини, захворюванням органів та систем 
організму людини, принципам догляду за хворими. 
Зۥясуванню впливу соціальних факторів та навколишнього 
середовища на здоров’я людини. Гуртківці опанують знання 
про вплив шкідливих звичок на організм людини, 
профілактику ВІЛ/СНІДу, ознайомляться з принципами 
нетрадиційної медицини та правилами догляду за тілом, 
застосовуючи лікарські рослини.  

Протягом третього року навчання увага гуртківців 
буде спрямовано на глобальні проблеми людства, біоетику, 
екологічне виховання. Вихованці гуртка ознайомляться з 
типами лікувальних закладів та медичною документацією, 
зберіганням та застосуванням ліків; з питаннями 
раціонального харчування.   Будуть висвітлені основні 
положення діяльності медичної сестри, розглядатимуться 
питання професійної етики, деонтології, а також 
особливості пацієнтів різного віку. Опрацюють практичні 
навики по наданню долікарської допомоги.   
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Навчання у гуртку не потребує спеціальної 
підготовки та знань. Навчальний матеріал програми 
адаптований до занять з вихованцями різного рівня 
підготовленості. У гурток приймаються діти, які не мають 
медичних протипоказань, виявляють інтерес до валеології.  

Загальними принципами організації навчально-
виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і 
практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність 
і поступовість викладення матеріалу.  

Члени гуртка можуть брати участь у акціях, 
конференціях, біологічних олімпіадах, роботі наукових 
товариств, Малої академії наук.   

 
Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

 
Тема 

Кількість годин 

Теорія  Прак 
тика Разом 

1 Вступне заняття. 3 - 3 
2  Історія медицини. Рух 

Червоного Хреста  та 
Червоного Полумісяця в 
Україні та світі. 

3 - 3 

3 Здоров’я – головне багатство  
людини. 8 7 15 

4 Поняття про хвороби. Методи 
діагностики та лікування. 9 3 12 

5 Опорно-руховий апарат. 2 4 6 
6 Травматизм і травми. Надання 

долікарської допомоги. 12 12 24 

7 Органи кровообігу.  8 7 15 
8 Кров. Кровотечі. Надання 

долікарської допомоги. 4 2 6 

9 Орган виділення - шкіра. 2 1 3 
10 Органи дихання. 7 2 9 
11 Нервова система. 9 6 15 
12  Аналізатори. 6 9 15 
13  Біль – захисна реакція 6 3 9 
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організму.   
14 Органи травлення.  6 6 12 
15  Раціональне харчування та 

дієтотерапія. 22 17 39 

16 Цивільна оборона  в Україні. 2 7 9 
17 Лікарські рослини. 12 6 18 
18  Підсумкове заняття.  - 3 3 
 Всього: 121 95 216 

Перевірка, оцінювання знань і вмінь гуртківців. 
На заняттях: бесіди, бліцопитування, проведення 
досліджень. 
Наприкінці вивчення розділу: співбесіда, тестування рівня 
знань, перевірка засвоєння практичних навичок, перевірка 
виконання практичних робот. 
 

Зміст програми: 
1. Вступне заняття. (3 год.) 

Знайомство з гуртківцями. Тестування рівня знань. 
Ознайомлення гуртківців з метою  та програмою гуртка; 
правила поведінки під час занять; проведення вступного та 
первинного інструктажів. 
2. Історія медицини. Рух Червоного Хреста  та 
Червоного Полумісяця в Україні та світі. (3 год.)  

Теоретична частина. Медицина від античних часів 
до наших днів (Гіппократ, І.П. Павлов, М.І. Пирогов, С.П. 
Боткін, А.А Вишневський, М.І. Амосов та інші). Історія 
виникнення Товариства Червоного Хреста  та Червоного 
Полумісяця. 
3. Здоров’я – головне багатство  людини. (15 год.) 

Поняття здоров’я.  Види здоров’я.  Ознаки  здорової 
людини. Показники здоров’я та методики їх вимірювання. 
Відповідальність кожного за здоров’я своє і навколишніх. 
Поняття про патологію та норму. Фактори, які впливають на 
здоров’я. Зв'язок організму з навколишнім середовищем. 
Вплив природних факторів на здоров’я людини. Біоритми 
людини (добові, місячні, сезонні).   
Практична частина. Вимірювання  основних життєво 
важливих показників (АТ, ЧСС, ЧДР, температури тіла). 
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Екскурсія до кабінету педіатра з метою ознайомлення з 
принципами роботи.  Проведення соматометричних  вимірів 
(зріст, маса, об’єм голови, об’єм грудної клітини на вдохі та 
на видиху), визначення типу конституції, осанки, форми ніг. 
Перегляд тематичних відеофільмів та їх обговорення. 
Розгадування тематичних кросвордів. Розрахунок 
емоціональних, фізичних та інтелектуальних МБР. 
4.Поняття про хвороби. Методи профілактики, 
діагностики та лікування. (12 год.) 

Ендемічні, спадкові, природньоосередковані, 
епідемічні, хвороби неправильного способу життя. СНІД. 
Шляхи передачі хвороб. Оздоровлення та загартування. 
Імунопрофілактика. Традиційна і нетрадиційна медицина. 
Традиційні методи діагностики хвороб: УЗД, 
рентгенологічні обстеження, ЕКГ та  інші. Нетрадиційні 
методи лікування організму: фітотерапія, гомеопатія, 
алопатія, металотерапія та інше. 
Практична частина. Екскурсія до кабінету УЗД, рентген-
кабінету з метою вивчення сучасних методик дослідження. 
5. Опорно-руховий апарат. (6 год.) 

Скелет людини, його функції. Вплив фізкультури і 
спорту на розвиток постави. М’язи, їх фізіологічна 
характеристика та робота. 
Практична частина. Вимірювання м’язової сили за 
допомогою еспандера.  Екскурсія до тренажерного залу з 
метою ознайомлення з принципами роботи та обладнанням.   
6. Травматизм і травми. Надання долікарської 
допомоги. (24год.) 

Загальне поняття про травматизм і травму. Види 
травматизму і травм. Механічні травми (рани, садна, 
вивихи, переломи та інші), діагностика та надання допомоги 
на до госпітальному етапі. Десмургія.  Транспортна 
іммобілізація. Транспортування постраждалого. Термічні 
травми (обмороження,  опіки), їх профілактика та перша 
допомога. Хімічні травми (внутрішні та зовнішні), їх 
профілактика та долікарська допомога. Вплив 
хвороботворних організмів на раневу поверхню.  Поняття 
про асептику і антисептику, методи.  
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Практична частина. Накладання пов’язок. Іммобілізація 
при різних видах переломів за допомогою підручних 
засобів. Опрацювання навичок при транспортуванні 
постраждалих при нещасних випадках у природі. Екскурсія 
до рентген-кабінету з метою розглядання рентгенограм з 
різними переломами кісток. Екскурсія до централізованого 
стерилізаційного відділення. 
7. Органи кровообігу. (15 год.) 

Значення кровообігу. Типи судин. Напрямок руху 
крові по судинах. Пульс, його наповнення та напруженість. 
Поняття про тахікардію, брадикардію, екстрасистолію. 
Артеріальний тиск крові. Поняття про  гіпертонію, 
гіпотонію. Діагностика органів кровообігу (УЗД, ЕКГ, 
ангіограма та інші). Згубний  вплив алкоголю та нікотину на 
працездатність серцевого м’яза. Роль фізичних вправ для 
тренування серця. Працездатність – результат тренованості 
серця. Долікарська допомога при болях в серці, гострій 
серцевій недостатності та зупинці серця. 
Практична частина. Дослідження частоти пульсу, АТ в 
спокійному стані і при навантажені. Екскурсія до кабінету 
кардіолога з метою ознайомлення з роботою 
електрокардіографа. Проведення діагностичних проб 
тренованості серцево-судинної системи (індекс Руф᾽є та 
інші). Методика проведення непрямого масажу серця. 
7. Кров. Кровотечі. Надання долікарської допомоги.  

(6 год.) 
Функції крові.  Кількість крові та її склад. Імунітет, 

його види. Поняття про кровотечу, класифікація, причини 
виникнення. Носові, капілярні, венозні та артеріальні 
кровотечі. Надання долікарської допомоги. Правила 
накладання джгута. 
Практична частина. Виявлення ознак захворювання 
організму за формулою крові. Накладання стискальної 
пов’язки. Накладання імпровізованого джгута. 
8. Орган виділення – шкіра. (3 год.) 

Шкіра як самий великий орган людини. Температура 
тіла. Підвищення температури тіла при хворобах – захисна 
реакція організму. Гігієна шкіри.  
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Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. 
9. Органи дихання. (9 год.) 

Загальне поняття про органи дихання. Значення  
дихання.  Гігієна дихання. Забруднення повітря як фактор 
розвитку захворювання дихальних шляхів.  Профілактика 
захворювань верхніх дихальних шляхів (ЛОР - органів), 
гострих респіраторних інфекцій та грипу. Туберкульоз та 
його профілактика. Порушення  дихання (тахипное, 
брадипное, апное). Надання  допомоги при гострих розладах 
дихання та попадання сторонніх тіл в дихальні шляхи на до 
госпітальному етапі. Штучна вентиляція легень.  
Практична частина. Визначення фізіологічних 
особливостей дихання (підрахунок частоти дихання в стані 
спокою і після навантаження, проба Штанге, проба 
Сабрадзе - Генча та інші). Методики проведення штучної 
вентиляції легень.  
10. Нервова система. (15 год.) 

Значення нервової системи. Вегетативна нервова 
система. Властивості нервової системи. Типи вищої 
нервової діяльності. Сон, фази сну. Значення сну для 
організму. Сновидіння. Пам'ять, типи пам’яті.  Тренування 
пам’яті. Діагностика  головного мозку (НСГ, ЕХО-ЕС, ЕЕГ 
та інші). Поняття про колапс, судоми, непритомність. 
Надання долікарської допомоги при порушеннях нервової 
системи.  
Практична частина. Тестування вищої нервової 
діяльності (оперативної, довгострокової пам’яті; логічності 
мислення; тест Мюнстерберга; лівша - правша та інші). 
Перегляд тематичних фільмів та їх обговорення. Екскурсія 
до нейрофізіологічного кабінету з метою ознайомлення з 
методиками дослідження головного мозку.  
11. Аналізатори. (15 год.) 

Здорова сенсорна система. Адаптація ока. Гігієна 
зору. Поняття про короткозорість, далекозорість, 
астигматизм. Травматичні та гострі ураження ока. Надання 
допомоги на до госпітальному етапі. Слухова рецепція. 
Сприйняття звуків. Тренування вестибулярного апарату. 
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Гігієна органів слуху. Профілактика гострих та 
травматичних уражень вуха. Нюхова, смакова, больова і 
температурна рецепція. Шкірна чутливість.        
Практична частина. Тестування зорової сенсорної 
системи (проби Кравцова - Пуркіньє, Розенбаха; «зорові 
ілюзії» та інші). Екскурсія до кабінету окуліста з метою 
ознайомлення з принципами роботи та обладнанням. 
Тестування слухової сенсорної системи (дослідження 
сприймання шепоту; оцінювання ототопіки; оцінювання 
роботи вестибулярного апарату та інші). Екскурсія до ЛОР - 
кабінету з метою ознайомлення з принципами роботи та 
обладнанням. Дослідження чутливості органів нюху на 
різну концентрацію пахучих речовин  та порогу смакової 
чутливості. Визначення холодових і теплових ділянок 
шкіри.   
12. Біль – захисна реакція організму. (9 год.)  

Біль – сигнал про небезпеку. Вплив болю на 
фізіологічні процеси організму. Індивідуальне сприймання 
болю. Підвищена та знижена чутливість до болю. Емоційне 
сприймання болю. Роль холоду і тепла на больові відчуття. 
Значення психічного стану в процесі сприйняття болю. 
Знеболювання та наркоз. Загальне та місцеве знеболювання. 
Шкідливість зловживання наркотичними препаратами.   
Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. 
13. Органи травлення. (12 год.) 

Загальне поняття про органи шлунково-кишкового 
тракту та їх функції. Значення травлення. Гігієна органів 
травлення. Режим харчування. Діагностика органів 
травлення (УЗД, рентгенодіагностика та лабораторна 
діагностика). Вплив «шкідливих»  продуктів на органи 
травлення. Отруєння препаратами побутової хімії, 
отруйними рослинами, ягодами і грибами. Надання 
допомоги на до госпітальному етапі. 
Практична частина. Дослідження ферментативних 
властивостей слини. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Екскурсія до кабінету УЗД з метою 
ознайомлення з методиками дослідження органів травлення. 
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Експериментальні дослідження впливу кислоти, солодкої 
води на органи травлення. 
14. Раціональне харчування та дієтотерапія. (39 год.) 

Хімічний склад харчових продуктів. Загальне 
поняття про білки, жири та вуглеводи, їх надходження в 
організм людини. Поняття про раціон та меню. Калорії – 
друзі та вороги. Енергетичні аспекти харчування. 
Виснаження організму та ожиріння. Способи їх 
попередження. Макро- та мікроелементи. Їх значення та 
надходження в організм із продуктами харчування. 
Вітаміни, їх характеристика. Норми споживання. 
Гіпервітаміноз та гіповітаміноз, їх профілактика. Вітаміни у 
продуктах  та способи їх збереження. Значення сирих овочів 
у харчуванні людини та їх використання в українській 
кухні. Традиції української кухні. Харчування у незвичних 
умовах (під час екскурсії, подорожі, походу, у наметовому 
містечку). Загальне поняття про отруєння неякісними 
продуктами (сальмонельоз, дизентерія, ботулізм та інші). 
Надання першої допомоги при отруєннях на до 
госпітальному етапі. Вплив солодких продуктів (шоколад, 
солодка  вода, цукор та його замінники, мед) на організм 
людини. Загальне поняття про генетично модифіковані 
продукти. Харчові добавки та їх вплив на організм людини. 
Загальне поняття про дієтологію. Лікувальне харчування 
при захворюваннях різних органів та систем.  
Практична частина. Визначення надходження білків, 
жирів та вуглеводів з різними продуктами різних 
виробників (соки, десерти та інше). Розрахунок калорійності 
харчових продуктів. Складання орієнтовного денного меню 
для осіб різного віку залежно від фізичного та 
інтелектуального навантаження та пори року. Розрахунок 
орієнтовного добового раціону, враховуючи  постачання 
макро- та мікроелементів в організм людини. Перегляд 
тематичних фільмів та їх обговорення. Бліцопитування 
гуртківців на знання традицій української кухні. Тестування 
соків різних торгівельних марок.  Виготовлення салатів із 
сирих та варених овочів та представлення їх цінності. 
Конкурс на краще виготовлення салату «Мій улюблений 
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салат». Складання  переліку продуктів для екскурсії у 
природу. Екскурсія в природу. Визначення вмісту цукру у 
солодкій воді різних торгівельних марок. Перегляд 
тематичних фільмів та їх обговорення. Визначення 
харчових добавок у продуктах харчування (заводське 
пакування). Складання орієнтовного меню при 
захворюваннях різних органів та систем. 
15. Цивільна оборона  в Україні. (9 год.) 

Цивільна оборона, її мета і завдання. Принципи 
організації медичної служби цивільної оборони. Санітарно – 
гігієнічні і протиепідемічні заходи в зонах масового 
зараження.  Перша медична допомога, її організація. 
Спеціалізована медична допомога.  
Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Екскурсія у природу з метою опрацювання 
навичок з надання допомоги при травмах. Екскурсія в 
природу з метою опрацювання навичок з транспортування 
постраждалих. 
16. Фітотерапія. Лікарські рослини. (18 год.) 

Поняття про фітотерапію. Значення лікарських 
рослин для медицини. Народна медицина та її зв'язок з 
науковою медициною. Календар збирання лікарських 
рослин. Правила збирання та заготівлі лікарських рослин. 
Охорона та відтворення рідкісних видів лікарських рослин. 
Сушка та зберігання лікарських рослин. Рослини, які 
застосовуються у народі при лікуванні шлунково – 
кишкового тракту, печінки та жовчного міхура. Рослини, які 
застосовуються у народі при захворюваннях дихальних 
шляхів та серця. Ядовиті рослини, які застосовуються в  
народі, як лікарські.  Отруєння рослинами, які містять 
галюциногенні компоненти. Попередження отруєнь. Перша 
допомога на до госпітальному етапі. 
Практична частина. Ознайомлення з гербарієм лікарських 
рослин у музеї та НДЗД центру. Екскурсія в природу з 
метою ознайомлення з різними видами дикоростучих 
лікарських рослин та їх збирання для виготовлення 
гербарію. Вікторина-гра «Зелена аптека». Виготовлення 
настоїв і відварів з лікарських трав. 
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17. Підсумкове заняття. (3 год.) 
Написання рефератів. Тестування гуртківців з метою 

з’ясування засвоєння програми першого року навчання.  
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Гуртківці повинні мати уявлення про: 

Історію медицини, види здоров’я, СНІД, 
оздоровлення та загартування, нетрадиційні методи 
лікування, ревматизм і травми, асептику та інтисептіку, 
порушення серцевої діяльності, імунітет, кровотечу, захисну 
реакцію організму, туберкульоз, порушення дихання, сон, 
пам'ять, режим харчування, макро-, мікроелементи, 
вітаміни, генетично модифіковані продукти, цивільну 
оборону в Україні, фітотерапію. 
Гуртківці повинні вміти: 

Вимірювати основні життєво важливі показники, 
проводити соматометричні виміри, м’язову силу за 
допомогою еспандера, накладати прості пов’язки, 
проводити непрямий масаж серця, накладати 
імпровізований джгут, робити штучну вентиляцію легень, 
розраховувати калорійність харчових продуктів, складати 
орієнтовного денного меню. 
Терміни (поняття), які повинні засвоїти вихованці: 

Адаптація, аналізатори, апное, біль,  біоритми, 
брадикардія,  брадипное,  вегетативна нервова система, 
гіпертонія, гіпотонія, десмургія, діагностика, дієтологія, 
долікарська допомога, знеболювання, калорії, колапс, 
наркоз,  непритомність, норма, ожиріння, отруєння, 
патологія, працездатність, пульс, тахікардія, тахипное,  
транспортна іммобілізація, харчові добавки, хвороба, шок. 

 
Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Прак 
тика Разом 

1 Вступне заняття. 3 - 3 
2 Людина – частина природи. 7 5 12 
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3 Вплив екологічних факторів на 
здоров’я людини.  10 8 18 

4 Температура тіла. 2 1 3 
5 Сечовивідна система та її 

захворювання. 6 6 12 

6 Захворювання опорно-рухового 
апарату.  6 9 15 

7 Захворювання серцево-
судинної системи. 8 7 15 

8 Захворювання крові. 4 5 9 
9 Захворювання органів дихання. 4 2 6 
10 Захворювання органи 

травлення. 6 6 12 

11 Спадкові захворювання. 2 1 3 
12  Інфекційні хвороби. 12 12 24 
13  Проблема ВІЛ/СНІД в Україні. 2 7 9 
14 Соціальне середовище і 

здоров’я. 6 6 12 

15  Правильний спосіб життя – 
головний фактор здоров’я. 10 8 18 

16 Навколишнє середовище і 
здоров’я. 4 8 12 

17 Нетрадиційна медицина. 11 13 24 
18  Фітокосметика навколо нас. 2 4 6 
19 Підсумкове заняття. - 3 3 
 Всього: 95 121 216 

Перевірка й оцінювання знань гуртківців: 
На занятті: тестування рівня знань, співбесіда. 
Наприкінці вивчення розділу: співбесіда, перевірка 
засвоєння практичних навичок. 

 
Зміст програми: 

1. Вступне заняття. (3 год.) 
Тестування рівня знань вихованців. Ознайомлення 

гуртківців з метою  та програмою гуртка; правила поведінки 
під час занять; проведення вступного та первинного 
інструктажів. 
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2. Людина – частина природи. (12 год.) 
Історія взаємовідносин природи та суспільства. 

Єдність людини і навколишнього середовища. Сучасні 
екологічні проблеми (зростання чисельності населення, 
вичерпання ресурсів, забруднення навколишнього 
середовища, парниковий ефект,  кислотні дощі, озонові 
дірки, смог тощо). Основні джерела забруднення 
навколишнього середовища: промисловість, транспорт, 
військові конфлікти тощо. Україна – зона екологічного 
лиха. Наслідки Чорнобильської катастрофи. Громадські 
організації за охорону навколишнього середовища. 
Перегляд тематичних фільмів та їх обговорення. Екскурсія 
до парку з метою розрахункової оцінки кількості викидів 
шкідливих речовин в повітря від автотранспорту та 
забруднення довкілля канцерогенними речовинами 
автомобільного транспорту. 
3. Вплив екологічних факторів на здоров’я людини.   

(18 год.) 
Повітря як екологічний фактор. Вплив різних 

чинників забруднень повітря (угарного газу, нікотину тощо)  
на здоров’я людини. Отруєння угарним газом, нікотином. 
Попередження та долікарська допомога. Вода як 
екологічний фактор. Основні фізичні, хімічні та біологічні 
властивості води, їх вплив на життя та здоров’я людини. 
Вплив господарської діяльності на водні ресурси і проблеми 
здоров’я. Хвороби, спровоковані неякісною водою. 
Профілактика та долікарська допомога. Очищення  води. 
Земля (ґрунт) як екологічний фактор. Вплив нітратів, 
пестицидів та інших хімічних речовин  на здоров’я людини. 
Заходи їх знешкодження. Отруєння хімічними речовинами. 
Профілактика та допомога на до госпітальному етапі. 
Ландшафт і ландшафтна терапія. Рекреаційні зони міста, 
району, України. Відпочинок на лоні природи (культура 
відпочинку в лісі, біля водоймища, у міських парках). 
Небезпека в лісі, на лузі, біля води. Отруєння грибами та 
ягодами, утоплення, укуси змій та комах, ураження 
блискавкою тощо. Профілактика та надання долікарської 
допомоги.  Вплив різних кліматичних і погодних умов на 
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здоров’я та життєдіяльність людини (світло, температура 
повітря, вологість). Природна  радіація. Магнітні бурі. 
Заходи запобігання їхнього негативного впливу. Опіки, 
обмороження, тепловий та сонячний удари. Профілактика 
та надання долікарської допомоги.  
Практична частина. Виховна бесіда про шкідливість 
тютюнопаління з наочною демонстрацією. Опрацювання 
методів очищення води (фільтрування, кипя᾽тіння тощо). 
Зачитування та обговорення гуртківцями заздалегідь 
підготовленої інформації щодо забруднення ґрунтів. 
Опрацювання надання серцево-легеневої реанімації. 
Екскурсія у природу з метою з’ясування антропогенного 
впливу  на ландшафт. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. 
4. Температура тіла. (3 год.) 

Температура тіла як основний показник 
захворюваності організму. Методики вимірювання 
температури тіла. Поняття про нормальну, субфібрильну, 
фібрильну температуру. Гарячка як пристосувальна реакція 
організму. Надання допомоги на до госпітальному етапі. 
Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла.  
Практична частина. Засвоєння методик вимірювання 
температури тіла. Ведення температурних аркушів.  
5. Сечовивідна система та її захворювання. (12 год.) 

Загальне поняття про органи сечовивідної системи. 
Основні симптоми захворювань нирок, сечових та 
сечовивідних шляхів. Діурез. Розлади сечовиділення. 
Набряки. Лабораторні методи дослідження сечі. Взяття сечі 
для дослідження. УЗД та рентгенодіагностика органів 
сечовивідних шляхів. Загальне поняття про ниркову 
недостатність, гострий цистит, «каміневу» хворобу 
сечовивідних шляхів тощо, їх профілактика та надання 
допомоги на до госпітальному етапі. Догляд за хворими з 
захворюваннями сечовивідної системи. Фітотерапія при 
захворюваннях органів сечовивідної системи.  
Практична частина. Підрахунок добового діурезу. 
Розглядання результатів аналізів сечі та визначення їх 
патологічних показників. Екскурсія до УЗД кабінету з 
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метою ознайомлення з методикою дослідження нирок, 
сечового міхура та принципами підготовки до них. 
Складання денного меню при захворюваннях нирок та 
сечовивідних шляхів. 
6. Захворювання опорно-рухового апарату. (15 год.) 

Порушення постави, сколіоз. Профілактика 
захворювань опорно-рухового апарату. Поняття про 
гіподинамію. Травматичні та посттравматичні 
захворювання опорно-рухового апарату (переломи, забиття, 
гемартроз тощо). Профілактика та надання долікарської 
допомоги. Запальні та інфекційні захворювання 
(остеомієліт, поліомієліт), їх профілактика. Особливості 
догляду за хворими з  захворюваннями хребта. 
Профілактика пролежнів, підтримка емоційного стану 
хворого, фізична реабілітація тощо.  
Практична частина. Дискусія на тему «Чи потрібні нам 
фізичні вправи?».  Опрацювання фізичних вправ на різні 
групи м’язів. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Екскурсія до кабінету ортопеда-травматолога з 
метою ознайомлення з принципами роботи та обладнанням. 
Практичне засвоєння знань з шинування та транспортування 
постраждалих з травмами хребта, нижніх кінцівок. 
Засвоєння практичних навичок зі зміни постільної білизни. 
7. Захворювання серцево-судинної системи. (15 год.) 

Загальні симптоми захворювань серцево-судинної 
системи. Гостра судинна недостатність, непритомність, 
кардіогенний шок. Надання першої допомоги на 
долікарському етапі. Вроджені вади серця та судин (ДМЖП 
тощо; аневризма аорти). Придбанні захворювання  серцево-
судинної системи (тромбози, флебіти, інсульт тощо) та 
ризик захворюваності на них. Основні показники роботи 
серцево-судинної системи. Особливості догляду за хворими 
з порушенням роботи серцево-судинної системи. Вплив 
фізичних вправ на тренованість органів кровообігу. 
Шкідливий вплив алкоголю та нікотину на серцево-судинну 
систему. Речовини, що впливають на серцево-судинну 
систему. Фітотерапія при захворюваннях серцево-судинної 
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системи. Відволікаюча терапія при захворюваннях органів 
кровообігу. 
Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Вимірювання основних показників роботи 
серцево-судинної системи. Дискусія на тему «Шкідливі 
звички навколо мене». Екскурсія до парку з метою 
проведення Дня здоров’я.  Засвоєння правил застосування 
гірчичників, грілок, пузирів з льодом. 
8. Захворювання крові. (9 год.) 

Загальні симптоми захворювань крові.  Поняття про 
тромбоцитопенію, гемофілію, гострий лейкоз. Клінічні та 
біохімічні дослідження крові. Фітотерапія при 
захворюваннях крові, традиційні методи лікування. 
Особливості догляду за хворими із захворюваннями крові.   
Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Розглядання клінічних та біохімічних 
результатів показників крові та визначення патологічних  
показників. Екскурсія до лабораторії лікарні з метою 
ознайомлення з обладнанням та принципами роботи.  
9. Захворювання органів дихання. (6 год.) 

Симптоми при захворюваннях органів дихання. 
Загальне поняття про пневмонію, бронхіальну астму. 
Лабораторні методи дослідження при бактеріальних 
захворюваннях органів дихання. Травматичні ураження 
органів дихання – пневмоторакс. Догляд за хворими із 
захворюваннями органів дихання. Фітотерапія та 
нетрадиційні методи лікування при захворюваннях  органів 
дихання. Значення підвищеної вентиляції легень при 
захворюваннях органів дихання.  
Практична частина. Техніка взяття мокротиння, мазка з 
зіву та з носу для лабораторних досліджень. Накладання 
окклюзивної пов’язки. Засвоєння методики проведення 
дихальної гімнастики.  
10. Захворювання органи травлення. (12 год.) 

Основні симптоми при захворюваннях органів 
травлення.  Загальне поняття   про гастрит, ДЖВП, 
виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кішки.  
Спостереження за діяльністю кишечника. Загальне поняття 
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про закріп, кровотечі із шлунково-кишкового тракту. 
Надання допомоги на до госпітальному етапі. Пронос як 
основний показник дисфункції кишечника. 
Копроцитограма. Особливості підготовки хворого до 
досліджень органів травлення (ендоскопічні дослідження, 
гастродуоденальне зондування, рентгенологічні 
дослідження шлунка та кишечника). Догляд за хворими із 
захворюваннями органів травлення. Фітотерапія при  
захворюваннях органів травлення.  
Практична частина. Дискусія на тему: «Чи вживаю я 
продукти, які сприяють порушенню функцій органів 
травлення». Розглядання результатів копроцитограми та 
визначення в ній відхилень. Підбір лікарських трав  для 
складання шлункових та жовчогінних зборів. Екскурсія до 
рентген-кабінету з метою розглядання знімків дослідження 
органів травлення. 
11. Спадкові захворювання. (3 год.) 

Спадковість – важливий фактор здоров’я.  Спадкові 
захворювання. Поняття про синдром Дауна тощо.  
Профілактичні заходи, що запобігають проявам спадкових 
хвороб. Особливості догляду за хворими з особливими 
потребами та вадами.  
Практична частина. Виховна бесіда про толерантність до 
людей з особливими вадами та потребами. 
12. Інфекційні хвороби. (24 год.) 

Загальне поняття про інфекційні хвороби. Їх 
особливості. Періоди інфекційних захворювань.  Основні 
методи діагностики  (анамнез, об’єктивне дослідження 
хворого, лабораторні методи дослідження). Загальне 
поняття про крапельні (дитячі) інфекційні захворювання 
(кашлюк, повітряна віспа тощо). Профілактика. Особливості 
догляду за хворими.  Кишкові  інфекційні захворювання.  
Загальне поняття про гастроентерит, дизентерію, 
сальмонельоз тощо.  Профілактика та надання долікарської 
допомоги. Система повідомлення при інфекційних 
захворюваннях.  Загальне поняття про інфекції зовнішніх  
покровів (скабіаз, стрептодермія тощо). Профілактика 
інфекцій зовнішніх покровів. Гігієнічні правила догляду за 
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хворими на інфекційні захворювання зовнішніх покровів. 
Імунопрофілактика деяких інфекційних захворювань. 
Загальне поняття про дифтерію, стовбняк, гемофільні  
інфекції тощо. Особливості догляду за хворими з 
інфекційними захворюваннями. Поняття про карантин. 
Загальне поняття  про особливо загрозливі інфекційні 
захворювання (холера, чума тощо) та їх профілактика. 
Особливості надання допомоги на до госпітальному етапі та 
система повідомлення.  
Практична частина. Зачитування заздалегідь 
підготовленої гуртківцями інформації на тему: «Інфекційні 
захворювання та їх прояви». Дискусія на тему: «Що робити, 
якщо в домі дитина з інфекційним захворюванням?». 
Екскурсія до кабінету інфекціоніста з метою ознайомлення з 
принципами роботи. Відпрацювання системи повідомлення 
та заповнення екстрених повідомлень при інфекційних 
хворобах. Перегляд тематичних фільмів та їх обговорення. 
Екскурсія до кабінету дерматолога з метою ознайомлення з 
принципами роботи. Робота з імунізаційними паспортами. 
Засвоєння правил надягання протичумного костюма.  
13. Проблема ВІЛ/СНІД в Україні. (9 год.) 

Загальне поняття про ВІЛ/СНІД. Клінічні 
дослідження при ВІЛ/СНІД. Профілактика та правила  
догляду за хворими на ВІЛ/СНІД.  
Практична частина. Виховна бесіда про толерантність до 
хворих на ВІЛ/СНІД. Екскурсія до СНІД – центру з метою 
ознайомлення з принципами роботи. Зачитування 
заздалегідь підготовленої інформації та її обговорення. 
14. Соціальне середовище і здоров’я. (12 год.) 

Взаємозалежність людини та соціального 
середовища. Моральна та екологічна культура населення. 
Поняття про характер, темперамент та інші якості людини. 
Ім’я, його значення. Культура жестів. Культура спілкування 
як показник морального здоров’я. Виробниче середовище. 
Травматизм. Професійні захворювання. Професійна 
придатність. Дотримання правил техніки безпеки. Професія 
та спосіб життя. Режим праці і відпочинку. Ритмічність 
фізичної та розумової діяльності. Проблема вільного часу. 
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Адаптація до соціального середовища. Стрес, його 
запобігання і подолання. Методи саморегуляції 
(аутотренінг). Проблеми покинутих дітей.  
Практична частина. Визначення темпераменту, значення 
імені гуртківців. Написання твору на тему: «Як я проводжу 
свій вільний час» та «Моя майбутня професія». Дискусія на 
тему: «Моє ставлення до покинутих дітей». Екскурсія до 
дитячого притулку з метою спілкування с покинутими 
дітьми. 
15. Правильний спосіб життя – головний фактор 
здоров’я. (18 год.) 

Поняття про здоровий спосіб життя. Народні та 
сучасні системи додержання правильного способу життя, 
оздоровлення організму. Щоденний догляд за своїм тілом, 
ванни та душ. Особиста гігієна та профілактика деяких 
захворювань. Запобігання хворобам очей, зубів, хребта 
тощо. Раціональне харчування – основа здорового способу 
життя. Характеристика продуктів харчування, умови їх 
зберігання та переробки. Режим харчування. Культура 
поведінки за столом під час їжі. Гігієнічні вимоги до 
посуду. Гігієна житла. Естетика побуту, чистота, освітлення. 
Вплив кольору на самопочуття. Значення прибирання та 
провітрювання приміщень. Кімнатні рослини і домашні 
тварини в помешканні та їх вплив на самопочуття. Гігієна 
сну. Значення повноцінного сну для життєдіяльності 
людини. Фізична культура та загартування. Їх роль у 
зміцнені здоров’я та запобіганні хворобам. Повітряні, 
сонячні, водні процедури. Фізичні вправи для окремих груп 
м’яз. Режим дня та необхідність його дотримання. Шкідливі 
звички. Вплив нікотину, алкоголю, токсичних речовин та 
наркотиків на організм людини. Попередження та боротьба 
із шкідливими звичками.  
Практична частина. Складання розкладу необхідних 
щоденних процедур (ранковий та вечірній туалет, 
відпочинок протягом дня)  та часу достатнього  для їх 
виконання. Дискусія на тему: «Чи правильно я харчуюся?». 
Відвідування музею кімнатних рослин центру. Перегляд 
тематичних фільмів та їх обговорення. Екскурсія до 
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тренажерної зали з метою ознайомлення з обладнанням  та 
принципами роботи. Написання листа курцю. 
16. Навколишнє середовище і здоров’я. (12 год.) 

Поняття про навколишнє середовище. Залежність 
здоров’я від стану навколишнього середовища. Засміченість 
навколишнього середовища – джерело забруднення води, 
повітря тощо. Боротьба із сміттям. Сучасні  методи 
переробки сміття.  Місто як середовище життя, його 
позитивний та негативний вплив на збереження і зміцнення 
здоров’я (комфортабельне житло, культурні заклади, 
служби побуту, транспорт тощо). Екологічні проблеми 
транспорту (шум, забруднення повітря, вуличний 
травматизм тощо). Додержання правил дорожнього руху -  
неодмінна умова збереження здоров’я людини. Дія шуму на 
організм та працездатність людини.  Науково-технічний  
прогрес і проблеми хвороб цивілізації.  
Практична частина. Робота на НДЗД. Екскурсія у 
природу з метою оцінки стану засмічення навколишнього 
середовища. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Мобілочка. Тренінг з культури спілкування по 
телефону. Правила поводження з мобільним телефоном. 
17. Нетрадиційна медицина. (24 год.) 

Нетрадиційна медицина. Її застосування в лікуванні 
з давніх часів. Загальне поняття про сучасні методики 
нетрадиційної медицини (голкорефлексотерапія, гіпноз 
тощо). Головні принципи нетрадиційної медицини. 
Профілактичні прийоми нетрадиційної медицини 
(голодування, очищення, тощо). Апітерапія: загальна 
характеристика продуктів бджільництва, цілющі 
властивості меду та його використання із лікувальною та 
профілактичною метою. Властивості бджолиного воску. 
Протибактеріальні, антибіотичні властивості прополісу та 
його використання для лікування зовнішніх уражень і 
тяжких хвороб внутрішніх органів. Застосування бджолиної 
отрути (апітоксину) у боротьбі з ревматизмом, серцево-
судинними захворюваннями, розладом нервової системи. 
Диво – продукти бджолярства:  маточне молочко та 
квітковий пилок. Їх лікувальна та тонізуюча дія на організм 
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людини. Загальне поняття про східні методи нетрадиційної 
терапії (йога, фен-шуй тощо). Релакс, розслаблення як 
основні принципи нетрадиційного лікування.  
Практична частина. Зачитування та обговорення 
заздалегідь підготовленої інформації на тему: 
«Нетрадиційна медицина та її зв'язок  з традиційною 
медициною». Екскурсія у природу з метою ландшафтної 
терапії. Перегляд тематичних фільмів та їх обговорення. 
Екскурсія до апіцентру з метою ознайомлення з продукцією 
бджолярства. Екскурсія до пасики з метою ознайомлення з 
принципами здобуття бджолярської сировини. Засвоєння 
методик «Медитація зі свічкою», «Розслаблення в 
шавасані».  
18. Фітокосметика навколо нас. (6 год.) 

Краса в гармонії з природою. Використання 
лікарських рослин для догляду за різними частинами тіла. 
Фруктова косметика. Використання овочів в косметології. 
Фітокосметологія для юних.  
Практична частина. Засвоєння правил використання 
продуктів рослинного походження в косметології, 
виготовлення масок для обличчя. Екскурсія у природу з 
метою збору натуральних складників для догляду за тілом. 
19. Підсумкове заняття. (3 год.) 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Гуртківці повинні мати уявлення про: 

Сучасні екологічні проблеми, діурез, порушення 
постави, захворювання крові, пневмоторакс, розлади 
шлунково – кишкового тракту, спадкові захворювання, 
періоди інфекційних захворювань, соціальне середовище, 
здоровий спосіб життя. 
Гуртківці повинні вміти: 

Надавати долікарську допомогу при саднах, 
спровокованих екологічними факторами, очищувати  воду 
підручними методами, накладати імпровізовані  шини на 
кінцівки, змінювати постільну білизну тяжкохворим, 
застосовувати гірчичники, грілку, пузир з льодом, 
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накладати окклюзивну пов’язку, підраховувати добовий 
діурез. 
Терміни (поняття), які повинні засвоїти гуртківці: 
 Анамнез, аневризма, апітерапія, аутотренінг, 
відволікаюча терапія, вроджені вади, гарячка, ген, 
гемофілія, гіпервентиляція легень, гіподінамія, гіпноз, 
запалення, ландшафтна терапія, імунопрофілактика, 
латентний період, лейкоз, магнітні бурі, набряк, пневмонія, 
професійна придатність, режим дня, симптом, сколіоз, 
стрес, субфібрилітет, тромбоз, тромбоцитопенія, фізична 
реабілітація, фітокосметика. 

Основний рівень, третій рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Практ
ика Разом 

1 Вступне заняття. 3 - 3 
2 Глобальні проблеми людства. 4 5 9 

3 Принципи екологічного 
виховання та біоетика. 7 17 24 

4 Основи санології. 7 5 12 

5 Типи лікувальних закладів. 
Медична документація. 8 10 18 

6 Медсестринська справа. 6 6 12 

7 Мистецтво спілкування у 
медсестринстві. 5 7 12 

8 Медсестринська етика та 
деонтологія. 7 2 9 

9 Практична діяльність медичної 
сестри. 6 6 12 

10 Ліки та їх застосування. 15 9 24 
11 Основи  фізіотерапії. 11 13 24 

12 Раціональне харчування та 
здоров’я людини. 6 3 9 

13 Рослинні ліки навколо нас. 6 9 15 
14 Надання медичної допомоги. 10 14 24 
15 Підсумкове заняття. - 9 9 
 Всього: 101 115 216 
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Перевірка й оцінювання знань і вмінь гуртківців. 
На заняттях: бесіди, тестування рівня знань. 
Наприкінці вивчення розділу: співбесіда, тестування рівня 
знань, перевірка засвоєння практичних навичок. 

 
Зміст програми: 

1. Вступне заняття. (3 год.) 
Тестування рівня знань вихованців. Ознайомлення 

гуртківців з метою  та програмою гуртка; правила поведінки 
під час занять; проведення вступного та первинного 
інструктажів. 
2. Глобальні проблеми людства. (9 год.) 

Поняття про глобальні проблеми людства 
(екологічні проблеми, зростання чисельності населення, 
вичерпання ресурсів тощо). Міжнародне співробітництво в 
галузі охорони навколишнього середовища: ООН, 
ЮНЕСКО, ЮНЕП тощо. Глобальна проблема збереження 
здоров’я. Фактори здоров’я: навколишнє середовище, 
соціальне оточення, спадковість, здоровий образ життя, 
космічні фактори.  
Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Написання оповідань на тему: «Що я роблю 
для збереження свого здоров’я» та їх обговорення. 
Екскурсія в природу з метою часткового прибирання 
рекреаційної території.  
3. Принципи екологічного виховання та біоетика. 
(24год.) 

Духовна культура та біоетика. Прогрес як моральне 
та духовне зростання людини. Виховання естетичного 
ставлення до навколишнього середовища як складова 
морального виховання. Шляхи формування  екопозитивної 
поведінки підлітків у довкіллі. Вивчення екологічних 
проблем України та можливі шляхи їх розв’язання. Закон 
про охорону природи в Україні. ПЗФ України.  Об’єкти 
ПЗФ півдня України. Охорона диких тварин і птахів. 
Червона книга України. Рідкісні рослини України. Лікарські 
рослини півдня України, їх значення у житті людини. 



 

- 99 - 
 

Практична частина. Дискусія на тему: «Моє навколишнє 
середовище». Робота з профільною літературою, написання 
рефератів на тему: «Екологічні проблеми в Україні та світі». 
Перегляд фільмів на природоохоронну тематику та їх 
обговорення. Екскурсія у природу з метою вивчення 
об’єктів ПЗФ півдня України. Робота з Червоною книгою 
України з метою визначення природоохоронних об’єктів  
степної зони України. Екскурсія до страусиної ферми 
(звіринцю) з метою з’ясування правил утримання тварин. 
4. Основи санології. (12 год.) 

Визначення поняття здоров’я. Індивідуальне та 
суспільне здоров’я. Показники суспільного здоров’я 
(народжуваність, смертність, середня тривалість життя, 
захворюваність). Чинники виникнення та розвитку 
захворювань (забруднення довкілля, нераціональне 
харчування тощо). Вплив  на організм шкідливих звичок, 
методи позбавлення від них (гіпноз, кодування тощо). Рух – 
запорука здоров’я. Вплив рухової активності на 
функціональний стан органів і систем організму. Основні 
принципи тренування та загартування. Формування 
здорового способу життя – головний засіб профілактики 
захворювань.  
Практична частина. Аналіз народжуваності та смертності 
у місті за останні шість  місяців.  Дискусія на  тему:  «Що я 
зробив, щоб зберегти здоров’я». Екскурсія до шейпінг - зали 
для ознайомлення з методиками підтримки організму 
людини у належній фізичній формі.  
5. Типи лікувальних закладів. Медична документація. 
(18год.) 

Основні типи лікувальних закладів (амбулаторії, 
поліклініки, диспансери, консультації тощо). Відділення 
лікарні. Медична документація, її призначення. Особиста  
(амбулаторна карта, ф 063о, ф 30о тощо) та загальна 
(журнал реєстрації хворих, журнал диспансерного огляду 
тощо) медична документація. Правила її заповнення та 
зберігання.  Поняття про МКХ-10. Приймальне відділення 
лікарні. Відділення реанімації та інтенсивної терапії. Їх 
призначення, обладнання, специфіка роботи.  
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Практична частина. Екскурсія до міської лікарні з метою 
з’ясування розміщення відділень та напрямків їх роботи. 
Заповнення деяких форм медичної документації. Екскурсія 
до кабінету педіатра з метою ознайомлення з 
документацією. Екскурсія до станції швидкої допомоги з 
метою ознайомлення з обладнанням реанімаційного 
автомобілю. 
6. Медсестринська справа. (12 год.) 

Визначення медсестринської справи, її значення для 
охорони здоров’я, основні функції. Медсестринська справа 
– мета, завдання, місце серед інших наукових дисциплін. 
Роль медичної сестри у діагностично-лікувальному процесі. 
Значення самовиховання і самоосвіти в житті та діяльності 
медичної сестри. Поняття про медсестринський  процес та 
його етапи.  
Практична частина. Дискусія на тему: «Для чого потрібні 
медичні сестри». Складання психологічного портрету 
медичної сестри та його обговорення. Написання листа – 
подяки медичній сестрі. Екскурсія до дитячої поліклініки 
для ознайомлення з практичною роботою дільничної 
медичної сестри. 
7. Мистецтво спілкування у медсестринстві. (12 год.) 

Спілкування як ефективний засіб допомоги людям в 
адаптації змін у житті у зв’язку із хворобою. Рівні та типи 
спілкування. Медична сестра як викладач з питань здоров’я. 
Сфери, способи, зміст та мотивація навчання пацієнта. 
Профілактична діяльність медичної сестри. Втрати, смерть, 
горе. Стадії горя. Оцінка реакції пацієнта на втрату та його 
здатність адаптуватися до неї.  
Практична частина. Виховна бесіда про необхідність 
моральної підтримки хворих. Написання оповідання на 
тему: «Чим я змогу допомогти тяжко хворому». 
Виготовлення макетів, листівок з профілактичною 
інформацією про здоровий образ життя, попередження 
захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/СНІД тощо. Перегляд 
тематичних фільмів та їх обговорення. Екскурсія до 
дитячого притулку з метою спілкування з безпритульними 
дітьми. 
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8. Медсестринська етика та деонтологія. (9 год.) 
Деонтологія як частина медсестринської етики. 

Значення догляду за хворими. Збереження  медичної 
таємниці. Особиста гігієна пацієнта. Догляд за хворими під 
час лікування. Особливості  догляду за хворою дитиною. 
Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно 
хворою людиною. Догляд за безнадійно хворою людиною.  
Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. 
9. Практична діяльність медичної сестри. (12 год.) 

Практична діяльність медичної сестри у 
приймальному відділенні лікарні. Прийом пацієнта та види 
його санітарної обробки. Поняття про педикульоз та 
дезінфекційні засоби для його лікування. Особиста гігієна 
пацієнта – догляд за шкірою, нігтями, волоссям, вухами, 
носом, очима, ротовою порожниною. Ознайомлення з 
методиками гігієнічних процедур. Особливості проведення 
гігієнічних процедур дітям та тяжкохворим. Поняття про 
сестринський діагноз та його значення. Основні показники 
оцінки стану хворого медичною сестрою (ЧСС, ЧДР, АТ, 
колір кожних покровів, Т0С тощо).  
Практична частина. Ознайомлення  з комплектацією 
СНІД–укладки та протипедикульозної укладки. Екскурсія 
до приймального відділення лікарні з метою ознайомлення з 
обладнанням та документацією. Засвоєння практичних 
навичок з гігієнічних процедур (промивання очей, 
очищення носу, вуха, ротової порожнини). Вікторина – гра 
«Постав долікарський діагноз». 
10. Ліки та їх застосування. (24 год.) 

Основи класифікації ліків. Списки А та Б. 
Сильнодіючі та наркотичні медикаменти. Методи 
застосування ліків та їх зберігання. Форми лікарських 
засобів (розчини, пігулки, гелі тощо). Шляхи і способи 
введення медикаментів до організму. Поняття про 
парентеральне застосування ліків. Застосування ліків на 
шкіру та слизові оболонки (мазі, пластирі, краплі тощо). 
Поняття про ентеральне застосування ліків. Види шприців, 
ціна поділок шприця. Значення чіткого дозування ліків при 
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їх ентеральном застосуванні. БАДи та гомеопатичні 
препарати. Поняття про ліки, які відпускаються тільки за 
рецептом (психотропні, протисудомні, вакцини тощо). Типи 
рецептурних бланків. Поняття про домашню аптечку та 
правила її зберігання. Поняття про набір медикаментів для 
застосування у поході, експедиції.  
Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Екскурсія до аптеки з метою ознайомлення з 
обладнанням і правилами зберігання медикаментів. 
Засвоєння методики закапування крапель в око, ніс, вухо. 
Практичне засвоєння правил набору розчинів у шприці та 
оволодіння правил розрахунку доз медикаментів відповідно 
поділок шприцу. Дискусія на тему: «Чи можна назвати 
БАДи та гомеопатичні препарати ліками». Засвоєння правил 
виписування рецептів. Дискусія на тему «Я візьму з собою в 
похід аптечку, в якій є  …».  
11. Основи  фізіотерапії. (24 год.) 

Загальне поняття про фізіотерапевтичні методи 
профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів. Види 
фізіологічних процедур. Водні фізіотерапевтичні процедури 
(душ Шарко, місцеві ванни, місцеві обливання тощо) та їх 
фізіотерапевтичний ефект. Лікувальна фізкультура та її 
фізіотерапевтичний ефект. Загальне поняття про групи 
здоров’я. Показання  до застосування лікувальної 
фізкультури при захворюваннях дихання та опорно-
рухового апарату. Масаж та його фізіотерапевтичний ефект. 
Типи масажу (профілактичний, лікувальний, 
розслаблюючий тощо). Загальне поняття про прийоми 
масажних рухів (поглажування, розтирання, розминання, 
вібрація). Застосування мазій під час масажу. 
Протипоказання до масажу. Гірудотерапія та її 
фізіотерапевтичний ефект. Показання для застосування.  
Практична частина. Екскурсія до фізіотерапевтичного 
відділення лікарні. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення. Засвоєння практичних навиків з виконання 
масажних рухів. Екскурсія до кабінету гірудотерапевта з 
метою ознайомлення з обладнанням та принципами роботи.  
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12. Раціональне харчування та здоров’я людини. (9 год.) 
Раціональне харчування та його значення для 

профілактики захворювань. Основні вимоги до 
раціонального харчування. Основні принципи 
збалансованого харчування. Режим харчування, санітарно-
гігієнічні вимоги до їжі. Поєднання раціонального 
харчування з правильною організацією рухового режиму. 
Вплив раціонального харчування на масу тіла людини. 
Характеристика розвантажувальних дієт. Роздільне 
харчування.  
Практична частина. Перегляд тематичних фільмів та їх 
обговорення.  Складання харчового раціону для людей  
залежно від віку, статі і фізичних навантажень. Розрахунок 
маси тіла за різними формулами (ІМТ, Зайцева тощо) для 
різних вікових груп. 
13. Рослинні  ліки навколо нас. (15 год.) 

Рослини радіопротектори й антиоксиданти – 
помічники в поліпшенні самопочуття людини. Природні 
фітонциди. Їх профілактична та лікувальна дія. Рослинна 
ароматерапія. Її профілактична та лікувальна дія.  
Практична частина. Приготування фіточаїв. Їхня 
рецептура та застосування.  Робота на НДЗД центру 
(ділянки «Лікарські рослини» та «Пряні рослини»). 
Перегляд тематичних фільмів та їх обговорення. 
Ознайомлення з колекцією рослин на НДЗД центру, які 
мають ароматерапевтичний ефект. Екскурсія у природу з 
метою збору лікарських трав. 
14. Надання медичної допомоги. (24 год.)  

Завдання медичної служби Міністерства з 
надзвичайних  ситуацій України під час стихійних лих та 
техногенних аварій. Нещасні випадки, травми – перша 
допомога. Основи першої медичної допомоги в разі 
отримання ран. Види та правила накладання бинтових 
пов’язок. Основи першої допомоги в разі закритих 
ушкоджень (вивихи, розтягнення м’язів та зв'язок тощо), 
переломах кісток. Класифікація переломів. Основи першої 
допомоги в разі хімічних та фізичних уражень (опіки, 
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обмороження, електротравма тощо). Класифікація отруєнь 
та їх профілактика. Основи першої допомоги в разі отруєнь.  
Практична частина. Перегляд  тематичних фільмів та їх 
обговорення.  Практичне засвоєння навичок з надання 
допомоги при нещасних випадках. Практичне засвоєння 
навичок з накладання бинтових пов’язок. Екскурсія у 
природу з метою визначення правил запобігання нещасних 
випадків у природі. Практичне засвоєння навичок з 
накладання шин у разі переломів верхніх і нижніх кінцівок. 
Екскурсія у природу з метою засвоєння практичних навиків 
по накладанню імпровізованих шин та транспортуванню 
хворого. 
15. Підсумкові заняття. (9 год.) 

Тестування гуртківців з метою з’ясування засвоєння 
програми третього року навчання. Написання рефератів. 
Підбиття підсумків за трирічний курс навчання шляхом 
демонстрації практичних навичок з надання першої 
медичної допомоги.  

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Гуртківці повинні мати уявлення про: 
Глобальні проблеми людства, біоетику, ПЗФ, 

синологію, МКХ-10, медсестринський процес, особисту 
гігієну хворого, форми лікарських засобів та їх 
застосування, фізіотерапію, збалансоване харчування, 
ароматерапію. 
Гуртківці повинні вміти: 

Заповнювати медичну документацію, проводити 
профілактичні бесіди по попередженню захворювань, 
поставити долікарський діагноз, проводити прості гігієнічні 
процедури, набирати розчини дошприцу та розраховувати 
дозу медикаментів відповідно поділок шприцу, 
заповнювати рецептурні бланки, виконувати масажні рухи, 
розраховувати масу тіла за різними формулами, збирати 
лікарські трави, надавати першу допомогу при нещасних 
випадках,  накладати різні види бинтових пов’язок, 
транспортувати хворого при нещасних випадках. 
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Терміни (поняття), які повинні засвоїти гуртківці: 
антиоксиданти, дезінфекція, доза, екопозитивна 

поведінка, медикаменти, народжуваність, педикульоз, 
приріст населення, радіопротектори, рецепт, санітарна 
обробка, смертність, фізіотерапевтичний ефект. 
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  Програма гуртка «Екскурсоводи - краєзнавці» 
 

Укладач: Валентина Сердюк,  
керівник гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Земля – наша годувальниця. Людина живе та працює 
на Землі. Тому велику увагу і турботу викликає проблема 
взаємодії людини і довкілля. І вона, Людина, повинна знати 
той світ, який оточує її. 

Програма гуртка «Екскурсоводи - краєзнавці» 
призначена для учнів середнього та старшого шкільного 
віку. Метою роботи гуртка є спонукання зацікавленості до 
вивчення природи рідного краю, її збереженню, вивченню 
історичного минулого краю. Для юннатів – це вивчення 
природничих об'єктів та  оволодіння технологією 
проведення екскурсій. 

 У кожному закладі еколого-натуралістичного 
спрямування є навчально-дослідна земельна ділянка, на якій 



 

- 107 - 
 

можна розробити навчальну екологічну стежину, беручі за 
основу усі відділи НДЗД. Така створена стежина буде 
важливим об'єктом для роботи гуртків «Екскурсоводи – 
краєзнавці».  

Основні завдання: 
Надання додаткових знань про природні об'єкти 

міста Мелітополя та Мелітопольського району; створення 
методичної та творчо-професійної бази для укладення 
якісних, цікавих текстів екскурсій та постерів; 
ознайомлення вихованців з класифікацією екскурсій та 
оволодіння методикою їх проведення;  формування у 
вихованців власного бажання стати творцем екскурсійних 
проектів та особистого впровадження їх в дію. 

Навчальна програма гуртка «Екскурсоводи-
краєзнавці» складена для дітей середнього та старшого 
шкільного віку    (12-16 років) та розрахована на 3 роки 
навчання: 
Перший рік – основний рівень  

- 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 
Другий рік – основний рівень  

- 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 
Третій рік – основний рівень  

- 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 
В перший рік роботи гуртка навчальний матеріал 

програми викладається систематично і послідовно з 
ускладненням. Передбачено теоретичні та практичні заняття 
для набуття додаткових знань і певних навичок щодо 
ведення спостережень і досліджень. Кожний розділ 
передбачає обов’язковий зв'язок теоретичних занять з 
безпосереднім спілкуванням з природою (проведення 
екскурсій, фенологічних спостережень, практичних робіт). 

Особливий акцент у змісті програми другого року 
навчання зроблено на здобування гуртківцями знань про 
характерні особливості та значення певних груп рослин та 
тварин, про екологічні проблеми в регіоні, рідкісні та 
зникаючі види флори та фауни. 

Робота гуртка на третій рік планується таким чином, 
щоб теоретичний матеріал, поєднувався з самостійною 
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роботою над літературою, з написанням тексту екскурсій, 
створенню «портфоліо», з практичними завданнями.  

Провідною ідеєю програми є ознайомлення 
гуртківців з територіями та об’єктами природно – 
заповідного фонду України, ознайомлення з правовими 
аспектами охоронних об’єктів та можливістю їх включення 
до національної та,  в подальшому, до Європейської 
екологічної мережі. 

Найдоступнішим для гуртківців є матеріали місцевої 
природи. Тому в основу програми покладено екскурсійно – 
практичний та краєзнавчий принципи, які орієнтують 
керівника на ознайомлення гуртківців з природними 
об’єктами своєї місцевості.  

У програмі передбачається практична 
природоохоронна робота вихованців: проведення 
профільних масових заходів, догляд за зеленими 
насадженнями, прокладання нових екологічних стежок, 
очищення берегів річок від сміття, підгодовування птахів, 
участь у всеукраїнських заходах: «Мій рідний край - моя 
земля», «Вчимось заповідувати», «Птах року», 
«Первоцвіти», робота на зупинках екостежини, виконання 
дослідів.  

 
 

Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за/п Тема 

Кількість годин 

Теорія Практ
ика Разом 

1 Вступ 3 --- 3 

2 Краєзнавство. Напрями 
краєзнавства. 6 3 9 

3. Охорона природи. Екологічна 
культура. 12 12 24 

4. Класифікація екскурсій. 9 12 21 
5 Екологічні стежини. 3 9 12 
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6 
Фенологічні спостереження - 
один із методів вивчення 
природи рідного краю. 

12 12 24 

7 

Квітництво  як галузь 
рослинництва. Квіти та 
квітково - декоративні рослини 
екологічної стежини. 

27 42 69 

8 
Об'єкти дендрології. 
Декоративні дерева та кущі 
дендропарку. 

18 33 51 

9 Заключне заняття. 2 1 3 
 Всього: 92 124 216 

 
Зміст програми: 

1.Вступ. (3год.) 
Знайомство з гуртківцями. Обговорення завдань 

гуртка та тематичного плану. Основний зміст роботи гуртка. 
Завдання екскурсії – пізнання навколишнього світу. 
Краєзнавство – це всебічне вивчення будь якої території. 
ЦЕНТУМ – центр вивчення та збереження природи. Історія 
Мелітопольського центру. Історія юнацького руху в 
Україні. 
2. Краєзнавство. Напрямки краєзнавства. (9 год.) 

Історичне краєзнавство та його джерела. 
Географічне краєзнавство. Етногеографічне краєзнавство. 
Екологічне краєзнавство. Екскурсія – це спосіб показу 
напрямків краєзнавчої роботи. Головна мета екскурсовода. 
Практичні заняття: екскурсія до краєзнавчого музею 
міста.  
3. Охорона природи. Екологічна культура. (24 год.) 

Що таке екологія. Екологічна культура та її 
виховання під час екскурсій. Недоторканність природи. 
Правила поведінки екскурсоводів-краєзнавців під час 
перебування в природі. Екологічні проблеми регіону. 
Забруднення навколишнього середовища як глобальна 
проблема.  Антропогенний вплив на природу, його 
наслідки. Рослини – алергени. Інвазійні рослини. 
Червонокнижні рослини, регіонально рідкісні рослини. 
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 Практичні заняття та екскурсії: Екскурсії на 
промислові підприємства. Екскурсія по екостежині 
ЦЕНТУМ «Куточок рідної землі». Збирання матеріалів про 
охорону природи рідного краю. Оформлення куточку 
охорони природи. 
4. Класифікація екскурсій. (21 год.) 

Оглядові та тематичні екскурсії. Тематичні 
екскурсії: історичні, природознавчі, літературні, 
архітектурні. Природознавчі екскурсії на території 
природних об'єктів міста чи краю. (Ботанічні сади, 
заповідники, парки.) 
Практичні заняття: Краєзнавчі екскурсії до парків  міста: 
ім. Максима Горького, біля залізниці, «Дача Філібера». 
5. Екологічні стежини. (12 год.) 

Навчальна екологічна стежина – як форма 
проведення екскурсії в природу. Як прокласти екологічну 
стежину? Екологічна стежина Мелітопольського ЦЕНТУМ 
«Куточок рідної землі». 
Практичні заняття: Проведення природознавчих 
екскурсій на зупинках навчальної екологічної стежини 
«Куточок рідної землі». 
6. Фенологічні спостереження – один із методів вивчення 
природи рідного краю. (24 год.) 

Поняття фенології, її предмет, мета. Фенологія - 
наука про сезонний характер неживої та живої природи. 
Значення фенологічних спостережень для людини, правила 
проведення фенологічних спостережень. Народний 
календар природи. Фенологічні спостереження восени. 
Осінні феносигнали. Пристосування рослинного і 
тваринного світу до осінніх змін у природі. Характерні 
особливості зимового сезону. Морфологічні, анатомічні, 
фізіологічні зміни у природі. Фенологічні спостереження 
навесні.  
Практичні заняття: Екскурсії з метою проведення 
фенологічних спостережень за рослинами. 
7. Квітництво  як галузь рослинництва. Квіти та 
квітково – декоративні рослини екологічної стежини. 
(69год.) 
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Історія розвитку вітчизняного квітництва. 
Ознайомлення з однорічними квітково – декоративними 
рослинами. Різноманітність та найбільш поширені види і 
сорти рідної місцевості. Строки і способи висівання насіння 
в грунт. Підзимові посіви. Квіти – символи України. 
Легенди про квіти.  
Дворічні квітково–декоративні рослини. Біологічні 
особливості дворічників та агротехніка їх вирощування. 
Легенди, казки, пісні. Застосування квітів для проведення 
українських національних обрядів та різних релігійних свят 
(Трійця, Івана Купала). Багаторічні квітково – декоративні 
рослини. Переваги багаторічників: довге життя, цвітіння, 
витривалість, економія на затратах праці під час 
вирощування. Цибулинні: тюльпани, гіацинти, нарциси, 
лілії.  Зелені насадження біля позашкільної установи, 
оформлення квітників, клумб, рабаток. Види сучасного 
дизайну квітників та парків. Обрядові символи (рушник, 
хліб, калина, мальва, мак і ромашка).  
Практичні заняття: Вегетативне і генеративне 
розмноження квітково – декоративних рослин, фенологічне 
спостереження за ростом і розвитком рослин, закладення 
колекційної ділянки багаторічників. Екскурсії в природу, до 
господарств по вирощуванню квітково – декоративних 
рослин. Опрацювання каталогів квітково – декоративних 
рослин екостежини. 
8. Об’єкти дендрології. Декоративні дерева та кущі 
дендропарку екостежини. (51 год.) 

Значення дерев та кущів у природі та житті людини. 
Пристосування їх до різних умов життя. Рідкісні та 
екзотичні дерева та кущі. Вічнозелені рослини. Дерева – 
символи України. Історія, легенди, казки, оповідання про 
дерева та кущі. 
Практичні роботи: вивчення дерев та кущів на зупинках 
екостежини, опрацювання каталогів дерев та кущів, 
практичні роботи на зупинках екостежини, вирощування 
сіянців та саджанців. 
9. Заключне заняття. (3 год.) 

Підсумок роботи. Завдання на літо. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Діти повинні опанувати поняття:  

З краєзнавства, екології,  фенології,  класифікації 
екскурсій; 
Діти повинні знати: 

Всі групи рослин, що використовуються у 
внутрішньому й зовнішньому озелененні; агротехніку 
вирощування квітково - декоративних рослин, дерев та 
кущів; основні види сучасного дизайну парків, скверів; 
основні закономірності будови, життєдіяльності, 
розмноження та поширення рослин; найхарактерніших 
представників різних відділів рослин; основи планування та 
проведення наукового експерименту; особливості 
організації та проведення  польових і лабораторних 
біологічних досліджень; знати червонокнижні види, 
регіонально рідкісні рослини, рослини - алергени, інвазійні 
рослини.  
Діти повинні вміти:  

вирощувати та вести догляд за квітково -
декоративними рослинами закритого та відкритого ґрунту, 
деревами та кущами; проводити дослідно - 
експериментальну роботу відповідно до змісту програми; 
наводити конкретні приклади певних груп рослин; вміти 
визначати рослини; працювати з науковою літературою; 
проводити наукові досліди та аналізувати їх результати. 

 
Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за/
п 

Назва розділу 
Кількість годин 

Теорія Практи 
ка Разом 

1 Вступ. 3 ---- 3 
2 Відновлення теоретичних 

знань першого року навчання. 3 6 9 

3 Класифікація екскурсій. 12 18 30 
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4 Садівництво. Плодові дерева та 
кущі. 18 30 48 

5 Овочеві культури. Овочева 
сівозміна. Технологія 
вирощування овочевих рослин. 
Значення для людини. 

30 36 66 

6 Польові рослини. Польова 
сівозміна. Технологія 
вирощування польових рослин, 
застосування, значення їх для 
людини. 

18 36 54 

7 Заключне заняття. Підсумки 
роботи. Завдання на літо. 2 4 6 

 Всього: 86 130 216 
 

Зміст програми: 
1.Вступ. (3 год.) 

Планування роботи гуртка на рік. Виконання літніх 
завдань. 
2. Відновлення теоретичних знань першого року  
навчання. (9 год.) 

Відновлення теоретичних знань за темами: 
Краєзнавство. Напрямки краєзнавства. Квітково - 
декоративні рослини, дерева та кущі. Екостежина центру. 
Практичні заняття: Осінні екскурсії по зупинкам 
екостежини центру: квітково - декоративні рослини восени, 
фенологічні спостереження. Декоративні дерева та кущі 
восени. 
3. Класифікація екскурсій. (30 год.) 

Екскурсії за змістом та формою проведення. 
Оглядові, тематичні (природознавчі, літературні, історичні 
тощо). Екскурсії за місцем проведення: міські, позаміські, 
музейні, виробничі. Екскурсії, їх розподіл за засобом 
пересування – пішохідні, автомобільні, залізничним 
транспортом тощо. 
Практичні заняття: Екскурсії до музеїв міста. Приклад 
історичної екскурсії. Проведення екскурсії на зупинці 
екологічної стежини ЦЕНТУМ  «Минуле міста». 
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4. Садівництво. Плодові дерева та кущі. (48 год.) 
Плодові дерева та кущі - біологічні особливості. 

Основні способи розмноження плодових дерев і кущів. 
Догляд за ними в різні пори року. Поняття про зерняткові, 
кісточкові, ягідні, горіхоплодні, субтропічні групи плодових  
дерев. Ознайомлення з основними видами ягідних культур. 
Малопоширені культури саду (йошта, актинідія, лимонник 
китайський, жимолость їстівна тощо). Традиції українського 
садівництва. Традиційні страви з ягід. Калина – символ 
України. Легенди про калину. Символіка рослин у народних 
обрядах. Легенди, вірші,загадки, пісні про дерева і кущі. 
Значення дерев та кущів для людини. Досягнення науки у 
створенні нових сортів плодових дерев та кущів. 
Практичні заняття: Опрацювання каталогу плодових 
дерев та кущів, першоджерел. Закладання розсадника, 
догляд за ним. Виготовлення гербарію плодових дерев та 
кущів. Проведення екскурсії на зупинці екологічної 
стежини ЦЕНТУМ «Садок вишневий». Екскурсія до 
інституту зрошувального садівництва. 
5. Овочеві культури.  (66 год.) 

Значення овочівництва в народному господарстві. 
Овочі як вітамінний продукт харчування. Завдання 
овочівництва щодо забезпечення населення свіжими 
овочами протягом року. Поняття про грунт та його 
родючість. Особливості обробки грунту  під ранні, пізні і 
багаторічні овочеві культури. Вимоги рослин до умов 
живлення в різні періоди росту. Органічні добрива, їх вплив 
на грунт і рослини. Основні види мінеральних добрив. 
Позакориневе живлення. Сівозміна. Поняття про сівозміну. 
Чергування культур. Переваги вирощування овочевих 
культур у сівозміні.   Класифікація овочевих рослин за 
ботанічними, господарськими, товарознавчими ознаками, за 
тривалістю життя. Застосування овочевих рослин. Плодові 
овочеві культури. Пасльонові овочеві культури. 
Походження помідорів. Ботанічна характеристика і 
біологічні  особливості, агротехніка вирощування 
розсадним і безрозсадним способом. Вирощування  
картоплі, перцю, баклажану і фізалісу. Значення культур. 
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Районовані сорти і гібриди. Гарбузові (патисон, огірок 
посівний, гарбуз звичайний, горлянка, люфа циліндрична та 
інші). Ботанічна характеристика і біологічні особливості. 
Агротехніка вирощування гарбузових рослин, 
народногосподарське значення їх, лікувальні властивості. 
Походження  огірка, кабачка, гарбуза, кавуна, динь, 
лагенарій. Районовані сорти і гібриди. Коренеплідні 
(морква, петрушка, селера, скорцонера). Лікувальні 
властивості. Капустяні (капуста городня, броколі, 
брюссельська,   кольрабі, цвітна). Ботанічна характеристика 
і біологічні особливості, технологія вирощування. 
Лікувальні властивості. Цибулинні. Народногосподарське 
значення, лікувальні властивості. Ботанічна характеристика,  
біологічні особливості часнику, цибулі: ріпки, порею, 
шалоту, батуну, шніту, багатоярусної цибулі, слизуну. 
Вирощування зелених овочевих культур, значення, 
районовані сорти, способи розмноження.  
Практичні заняття: Опрацювання каталогу овочевих 
рослин, першоджерел. Ознайомлення з тематикою дослідів, 
які проводяться  на навчально - дослідній земельній ділянці, 
в теплиці. Складання робочих планів. Ознайомлення з 
поняттями: дослідна ділянка, повторність досліду, варіанти 
досліду, посівна і облікова площа, захисна смуга, виключка. 
Ведення щоденників дослідницької роботи. Проведення 
екскурсії по зупинці "Смачний город" екостежини. 
Виготовлення гербарію. 
 6. Польові рослини. (54 год.) 

Основні галузі сільськогосподарського виробництва, 
їх значення в житті людини. Ознайомлення з основами 
рослинництва. Польова сівозміна. Типи і види сівозмін. 
Чергування культур у сівозміні. Каталог польових рослин.  
Озимі рослини. (пшениця, жито, тритікале). Технологія 
вирощування. Ярові (овес, ячмінь). Агротехніка 
вирощування. Поняття про біологічну та господарсько – 
технічну стиглість продукції.  Зернобобові рослини (горох, 
нут, маш, соя тощо.), їх вирощування. Значення їх для 
людини. Збірне (кукурудза, сорго, бавовник, льон). 
Технологія вирощування, значення їх для людини. Олійні 
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рослини(соняшник, гірчиця, рапс, лялеманція). Технологія 
вирощування олійних культур.  Ознайомлення з народною 
поетичною спадщиною (легенди, пісні, вірші, загадки). 
Практичні заняття: Опрацювання каталогу рослин, 
першоджерел. Практичні, дослідницькі роботи на 
навчально-дослідних ділянках. Екскурсії по зупинці 
екостежини "Щедра нива", до агропромислових 
господарств. Участь у виставках, науково – практичній 
конференції, святах. 
7. Заключне заняття. (6 год.) 

Підсумок роботи. Проведення екскурсій по зупинках 
екостежини. Конкурс «Кращий екскурсовод гуртка» 
Завдання на літо. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Юннати повинні знати: 
Основні групи плодових та  ягідних рослин, їх  

біологічні особливості; розмноження та агротехніку  
плодових та  ягідних  культур; основні прийоми обробки 
ґрунту,    ботанічну характеристику рослин овочевих та 
польових культур; біологічні особливості та агротехніку 
основних овочевих та польових рослин, попередників; 
вимоги до світла, тепла, вологи, ґрунту, органічних та 
мінеральних добрив.  
Юннати повинні вміти: 

Проводити нескладні сезонні практичні роботи у 
плодовому саду, ягіднику, розсаднику, шкілці, на овочевій 
та польовій сівозміні; розпізнавати види і сорти рослин; 
давати загальну характеристику виду і сорту рослин; 
готувати насіння для посіву; проводити висів насіння, 
висаджування сіянців та саджанців, прополювання, полив, 
підживлення, фенологічні спостереження за фазами росту та 
розвитку рослин, дотримуватися правил безпеки 
життєдіяльності при роботі на зупинках екологічної 
стежини. 
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Основний рівень, третій рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№              Кількість годин 
з/п Назва розділу Теорія Практика Разом 
1 Вступ 3 ---- 3 
2 Відновлення теоретичних 

знань 1-2 року навчання 3 6 9 

3 Лікарські рослини 12 27 39 
4 Під охороною закону 6 12 18 
5 Фармакологічна дія рослин 18 24 42 
6 3астосування рослин в 

народній медицині 12 27 39 

7 Дикоростучі рослини 9 21 30 
8 Зоокуточок екостежини 6 9 15 
9 Пернаті друзі на нашому 

подвір’ї 6 12 18 

10 Заключне заняття 1 2 3 
 Всього: 79 137 216 

 
Зміст програми: 

1. Вступ. (3 год.) 
Планування роботи на рік. Результат виконання 

завдань. 
2.Відновлення теоретичних знань 1-2 року навчання.  

(9 год.) 
Відновлення теоретичних знань за темами: квітково-

декоративні рослини екостежини; декоративні дерева та 
чагарники; плодові дерева та кущі; польові та овочеві 
рослини.  
Практичні заняття: Осінні екскурсії по зупинкам 
екостежини:  «Красень-квітник», «Дендропарк» «Плодовий 
сад», "Ягідка", "Щедра Нива", "Смачний город"- 
фенологічні спостереження, збір рослин для гербаризації. 
Осінні роботи на зупинках екостежини. 
3. Лікарські рослини. (39 год.) 

Природа - джерело зеленої аптеки. Лікарські 
рослини на екостежині «Куточок рідної землі». Лікарські 
рослини на зупинці «Зелена аптека» екостежини, їх 
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вирощування, біологічні особливості лікарських рослин, 
опрацювання каталогу лікарських рослин. Інтродукція 
лікарських рослин. 
Лікарські рослини на зупинках екостежини – «Дендропарк», 
«Екзотичні та рідкі рослини», «Вічнозелені рослини», 
«Ягідник», «Смачний город», «Красень – квітник».  
Практичні заняття: Екскурсії на зупинку екостежини 
"Зелена аптека". Визначення лікарських рослин за 
визначниками. Збір плодів лікарських рослин: шипшини, 
глоду, калини тощо. Похід до Старобердянського лісництва 
- збір плодів дикорослих лікарських рослин.  
4. Під охороною закону. (18 год.) 

Реєстри видів лікарських рослин, що підлягають 
охороні на території України. Червона  книга України. 
Охорона та раціональне використання лікарських рослин. 
Юридична відповідальність за порушення вимог 
природоохоронного законодавства (кримінальна, 
адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна). Місцеві 
лікарські рослини, що підлягають охороні. Лікарські 
рослини, що підлягають охороні, на зупинках екостежини. 
Практичні заняття: екскурсії та походи з метою 
визначення  лікарських рослин свого регіону, що 
підлягають охороні. 
5. Фармакологічна дія рослин. (42 год.) 

Різнобічна лікувальна дія лікарських рослин. 
Комплекс біологічно активних речовин протизапального, 
антимікробного, сечогінного, жовчогінного, кровоспинного, 
глистогінного, в’яжучого ефекту. Невміле застосування 
лікарських рослин і шкода від такого лікування. Лікарські 
рослини як засіб підвищення  захисних функцій  організму. 
Навколишнє середовище і радіоактивні ізотопи, їх вплив на 
стан здоров’я  людини. Радіостійкість живих організмів. 
Рослини радіозахисної (радіопротекторної) дії: полин 
звичайний, аїр болотний, деревій, обліпиха, полуниця, 
брусниця, калина, шипшина, глід, ожина. Їх терапевтична 
дія і використання. Препарати тонізуючої дії. Терапевтична 
дія женьшеня, лимонника китайського, елеутерокока, аралії  
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маньчжурської, радіоли рожевої. Їх використання. Вітамінні 
напої радіопротекторної дії. Рослини – фітонциди.  
Практичні заняття:  Опрацювання  каталогу рослин, 
першоджерел, знайомлення з рослинами (гербарій, стенди, 
муляжі, фото та  відео матеріали), екскурсія до науково – 
дослідної установи. 
6. 3астосування рослин в народній медицині. (39 год.) 

Застосування в народній медицині бузини, берези 
бородавчатої, валеріани, калини, деревію, липи, споришу, 
суниці, софори, звіробою, календули, чабрецю тощо. 
Таємниці зеленого скарбу (легенди та міфи про лікарські 
рослини). Естетотерапія, її вплив на здоров'я людини. 
Ефіроолійні квіткові рослини (жасмин, фіалка, гвоздика, 
лаванда, троянда, бузок тощо), їх стимулююча й тонізуюча 
дія. Лікувальні властивості алое, каланхое, бріофілуму, 
агави. Фітотерапевтичні препарати та їх характеристики. 
Цитрусові – джерело вітамінів, їх використання у народній  
медицині. 
Практичні заняття: Опрацювання каталогу лікарських 
рослин, першоджерел. Вирощування розсади лікарських 
квітково-декоративних та трав'янистих рослин для висадки  
на зупинках екостежини. Приготування цілющих чаїв. 
Весняні екскурсії по зупинках екостежини. 
7. Дикоростучі рослини. (30 год.) 

Ознайомлення з дикоростучими рослинами (зупинки 
"Рідний степ", "Молочна річка – кисільні береги"). Охорона 
рослин. Ознайомлення з народною поетичною спадщиною. 
Практичні заняття: Інтродукція рослин степу різної пори 
цвітіння. Опрацювання каталогу рослин. Фенологічні 
екскурсії по зупинці "Рідний степ". Екскурсія до річки 
Молочної - вивчення біоценозів. 
8. Зоокуточок екостежини. (15 год.) 

Свійські птахи зоокуточку. Політехнічні поняття про 
різноманітність порід свійських птахів. Кури: походження, 
різноманітність порід, біологічні особливості, системи 
утримання, технологія годівлі. Корма та їх склад. Складання 
раціонів. Вирощування молодняку. Поняття про несучість, 
шляхи її підвищення. Значення птахів в народному 
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господарстві. Декоративні птахи. Цесарки, фазани: 
походження, біологічні особливості, породи, умови 
утримання та розведення, технологія годівлі. Голуби: 
історія одомашнення голубів, їх біологічні особливості, 
видова та народна різноманітність, умови утримання та 
розведення, годівля. 
Практичні заняття:  екскурсія до страусиної ферми;  
відвідування Міжрегіональних   виставок птахів.  
9. Пернаті друзі на нашому подвір’ї. ( 18 год.) 

Ознайомлення з птахами, які приносять користь. 
Приваблювання птахів. Охорона птахів. Типи годівниць.. 
Види кормів. Штучні гніздівлі для птахів. 
Практичні заняття: Екскурсії до Агробіологічного 
комплексу МДПУ, зоологічного музею МДПУ. Вивчення 
видового складу птахів орнітологічної колекції ЦЕНТУМ.  
10. 3аключне заняття. (3 год.) 

Підсумки роботи. Проведення екскурсії по 
екостежині «Куточок рідної землі» для школярів молодшого 
віку. Завдання на літо. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Юннати повинні знати: 
Основні групи лікарських  рослини; біологічні 

особливості лікарських рослин; фармакологічну дію 
лікарських рослин; застосування рослин в народній 
медицині;  дикоростучі рослини регіону; рослини, що 
підлягають охороні на території України; птахів зоокуточку; 
походження, біологічні особливості, породи, умови 
отримання та розведення, технологія годівлі; птахів нашої 
місцевості. 
 
Юннати повинні вміти: 

Вирощувати та вести догляд за лікарськими 
рослинами екостежини; проводити дослідно- 
експериментальну роботу відповідно до змісту програми; 
пізнавати у гербарії та за зображенням найхарактерніші 
лікарські рослини регіону;  вміти розпізнавати птахів за 
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зображенням та в музеї; вміти виготовляти годівнички та 
гніздівлі для приваблювання птахів на подвір’ї.  

 
Основний рівень,четвертий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 
За/
п 

Назва розділу 
Кількість годин 

Теорія Практика Разом 

1 Вступ 3 - 3 
2 Відновлення теоретичних 

знань попередніх років 
навчання 

3 6 9 

3 Заповідні території України 12 21 33 
4 Заповідні території області та 

міста. Парки міста. Моніторинг 
за темою: "Парки міста" 

18 27 45 

5 Роль екскурсії у створенні 
образу міста 18 27 45 

6 Підготовка тексту екскурсій 6 36 42 
7 Технологія проведення 

екскурсій 9 27 36 

8 Заключне заняття 1 2 3 
 Всього: 70 146 216 

 
Зміст програми: 

1. Вступ. (3 год.) 
Планування роботи на рік.  

2.Відновлення знань, одержаних за попередні роки. 
(9год.) 

Відновлення теоретичних знань за темами: 
«Квітково –декоративні рослини екостежини», «декоративні 
дерева і кущі», «плодові дерева і кущі», «польові та овочеві 
рослини», «лікарські рослини», «дикоростучі рослини», 
«птахи зоокуточку» та «птахи в Юннатівському парку». 
Практичні заняття: Опрацювання каталогів рослин 
зупинок екостежини «Куточок рідної землі». Робота з 
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визначниками рослин та тварин. Осінні екскурсії по 
зупинкам екостежини. 
3. Заповідні території України. (33 год.) 

Заповідники як спосіб збереження окремих ділянок 
природного середовища. Основні заповідники України. 
Правила поведінки в заповіднику. Заповідники: Асканія – 
Нова, Український степовий,  Луганський, Чорноморський, 
Карпатський, Каневський  та  інші. Заказники (ландшафтні, 
зоологічні, орнітологічні, лісові, гідрологічні). Ботанічні 
сади. Пам'ятники природи. Природоохоронні території, їх 
культура, наукове і естетичне значення. Професійна 
орієнтація гуртківців, їх участь у масових 
природоохоронних заходах. Рідкісні рослини і тварини. 
Червона книга. 
Практичні заняття: Опрацювання першоджерел, 
ознайомлення з рослинами і тваринами Червоної книги         
(по гербарію, фото, відео матеріалам, стендам, плакатам, 
натуральним об’єктам). Екскурсія до природоохоронних 
об’єктів міста Мелітополя та Мелітопольського району. 
4. 3аповідні території області і міста. (45год.) 

Національний Природний Парк Приазовський. 
Ландшафтні та біологічні цінності парку. Об’єкти парку. 
Заповідник «Хортиця». Ландшафтне  розмаїття і історія 
острова. Музей козацької слави. Геологічний пам’ятник 
природи «Кам’яна  могила». Заказники загальнодержавного 
значення: «Старобердянський» - ландшафтний. «Молочний 
лиман – гідрологічний. Парки – пам’ятки садово–паркового 
мистецтва. «Запорізький дитячий ботанічний сад». «Цілющі 
джерела. Парк ім. М.Горького – пам’ятка природи 
загальнодержавного значення. Історія парку, флора та фауна 
парку. Парки, пам’ятки природи місцевого значення – 
«Парк біля залізниці»,  «Лісорозсадник», «Дача Філібера». 
Практичні заняття: Екскурсії до парків міста: Парк ім. 
М.Горького, парк науково – дослідного інституту 
зрошувального садівництва, Лісорозсадник, парк біля 
залізниці. Екскурсії: «Цілющі джерела», до «Запорізького 
дитячого ботанічного саду». Виявлення та опис пам'яток 
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природи краю. Соціологічні опитування мешканців міста 
про стан та збереження природи краю. 
5.Роль екскурсій у створенні образу міста, рідного краю. 
(45 год.) 

Історичне краєзнавство. Історичні екскурсії. Історія 
міста Мелітополя, історичні назви вулиць, історія будинків. 
Видатні земляки. Легенди Мелітопольщини. Військово–
патріотичні екскурсійні об’єкти: Братське кладовище, пам’ 
ятники героям війни, лінія Вотан. Природознавчі екскурсії 
(екостежини, сквери та парки). Культурно – пізнавальні 
екскурсії: краєзнавчий музей, інтеркультурний музей 
«Кале», «Арт – Хаус» та інші. Історико - архітектурний 
комплекс «Запорізька Січ». Василівка - Заповідник «Садиба 
Попова».  
Практичні заняття: Екскурсіі - історичний Мелітополь. 
Екскурсії – подорожі до м. Запоріжжя та м. Василівки. 
Екскурсія на виставку картин міських художників. 
Соціологічні опитування "Пізнай своє місто". 
6. Підготовка тексту екскурсій. (42 год.) 

Вибір теми екскурсії кожним учасником гуртка. 
Опрацювання першоджерел для складання пробного тексту 
екскурсії, його параметри, інформаційність, характер, 
способи збирання матеріалів, їх актуальність, науковість. 
Добір матеріалу (портфелю екскурсовода). 
Практичні заняття: Складання тексту екскурсії. 
Виготовлення постерів. 3ахист постерів. Проведення  
екскурсій по екостежині.  
7.Технологія проведення екскурсій. (36 год.) 

Технологія проведення екскурсій: Складання 
маршруту екскурсії, вибір та показ об'єктів: методика 
правильного розташування екскурсантів щодо об'єкту;  
керування рухом під час екскурсій; розподіл часу та показ 
окремих об'єктів. Розповідь та її головні засоби: культура 
мови екскурсовода;  робота над текстом. Основні етапи 
роботи над текстом: смисловий аналіз тексту; робота над 
втіленням виконавського задуму; виголошення тексту. 
Комплексність у використанні знакових систем словесної 
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дії: лінгвістичної (мови), паралінгвістичної (інтонація) і 
кінетичної (міміка і жести).  
Практичні заняття: Робота над текстом екскурсій, 
складання маршруту екскурсій, вибір і показ  об’єктів. 
8. Заключне заняття. (3 год.) 

Складання заліку: проведення гуртківцями 
природознавчої екскурсії по навчальній екологічній стежині 
"Куточок рідної землі". Підведення підсумків роботи 
гуртка.  

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Юннати повинні знати: 
Заповідні території України (заповідники, заказники, 
пам’ятники природи); заповідні території області; 
природознавчі та історичні місця міста Запоріжжя; 
заповідні території міста Мелітополя; історію міста 
Мелітополя, будинків, природних об’єктів, 
історичну назву вулиць.  

Юннати повинні опанувати: 
Методику проведення екскурсій. 

Юннати повинні вміти: 
Опрацьовувати першоджерела; складати тексти 

екскурсій; виготовляти постери; проводити природознавчі 
екскурсії по навчальній екологічній стежині «Куточок 
рідної землі». 
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група "Основа", 2004. – 144 с. - (Серія "Бібліотека журналу 
"Біологія", Вип. 2 (14) 
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17.  Приходько С. Н., Михайловская М.В. Приусадебное 
цветоводство / С. Н. Приходько, М.В. Михайловская – К.: 
Урожай, 1991. – 228с. 
18.  Сады, парки и заповедники Украинской ССР / И.Д. 
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Програма гуртка  «Юні акваріумісти» 
 

Укладач:  Наталія Касۥянова,  
керівник гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Запропонована програма спрямована на вирішення 
проблем, що виникають при утриманні, розведенні, догляду 
за рослинами і рибами в акваріумі. 

Акваріум - це об’єкт, який дозволяє всебічно 
вивчати живі організми, їх розвиток, взаємовідносини та 
зв’язок із середовищем існування. Водночас, біологічний 
комплекс сучасного акваріуму - це складна екосистема, що 
дає можливість знайомити вихованців з кругообігом 
речовин в природі, допомагає поглибити знання з ботаніки і 
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зоології, сприяє формуванню естетичних почуттів та 
екологічного мислення. Акваріум може бути прикрасою 
інтер’єру навчального закладу або об’єктом для проведення 
цікавих спостережень і досліджень. Захоплення 
акваріумістикою позитивно впливає на дітей, робота по 
догляду за акваріумом навчає їх відповідальності, розвиває 
інтерес і допомагає досягати поставлених цілей - що на 
теперішній час є дуже актуальним.   

Мета – підвищення зацікавленості до вивчення 
біологічних наук та поглиблення знань отриманих на 
уроках; розвиток творчих здібностей, дослідницьких 
навичок, екологічного та естетичного виховання; 
об’єднання дітей різних вікових груп за спільними 
інтересами, що дозволяє формувати відчуття взаємоповаги, 
колективізму, любові до природи. 
Формування базових компетентностей: 
Пізнавальна: 

Формування знань про акваріумістику та 
систематику гідробіонтів; оволодіння основами науково-
дослідницької діяльності.  
Практична: 

Аналіз та практичне використання набутих знань в 
процесі дослідницької діяльності; набуття практичних 
навичок роботи з рибами та рослинами.  
Творча:  

Формування стійкого інтересу до акваріумістики, 
здатності проявляти творчу ініціативу та майстерність в 
дослідницькій діяльності.  
Соціальна:  

Розвиток екологічної культури, формування 
розумного і дбайливого ставлення до довкілля, 
відповідальності перед обов’язками громадянина України; 
створення умов для професійного самовизначення 
вихованців. 
Основні завдання програми: 

Поглиблене вивчення біологічних особливостей 
акваріумних рослин і тварин; формування спеціальних 
теоретичних знань та практичних умінь з акваріумного 
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рибництва, іхтіології, гідробіології; ознайомлення з 
основами спадковості, мінливості та селекції риб; 
формування практичних вмінь і навичок щодо створення 
належних умов для утримання і розведення акваріумних 
риб; розвиток творчих здібностей, залучення до науково-
дослідницької роботи. 

Програма розрахована на 2 роки навчання  
Перший рік – основний рівень  

- 216 годин на рік, 6 годин на тиждень. 
Другий рік – вищій рівень 

- 216 годин на рік, 6 годин на тиждень. 
Заняття передбачають проведення дослідницької 

роботи з акваріумними рослинами і рибами. Гуртківці 
вчаться працювати з літературою, планувати і проводити 
досліди, оформлювати одержані результати у вигляді 
повідомлень та рефератів. 

Запропонована програма дає широкі можливості для 
створення дослідницьких проектів на різноманітні теми 
(наприклад, оптимальні умови утримання певних видів риб, 
співіснування представників різних рядів риб в одному 
акваріумі тощо). 

Вихованці, що проводять дослідницьку роботу, 
можуть приймати участь у роботі МАН. 

Програма першого року навчання основного рівня  
передбачає ознайомлення дітей 8-9 класів  з рослинним і 
тваринним світом водоймищ, набуття теоретичних і 
практичних знань з фізико-хімічних властивостей води,  з 
облаштування та утримання акваріума, різноманіття та 
утримання акваріумних рослин і риб.  

Другий рік навчання полягає в продовженні  дітей 
старшого віку поглиблювати отримані раніше знання з 
біологічних особливостей акваріумних рослин і тварин, а 
також ознайомлення з основами спадковості, мінливості та 
селекції риб, вивчення ознак та перебігу хвороб різного 
походження. Відпрацьовують варіанти створення акваріумів 
різних типів, вивчають основи їх естетичного оформлення, 
підбору риб та елементів для оздоблення. 
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Програма може дещо змінюватись залежно від 
наявних в конкретних умовах типів акваріумів, асортименту 
акваріумних риб та рослин 

 
Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Практ
ика Разом 

1 Вступ 3 - 3 
2 Пристосування живих 

організмів до існування у 
водному середовищі 

9 6 15 

3 Акваріуми, їх будова 6 6 12 
4 Утримання акваріума 6 3 9 
5 Значення фізико-хімічних 

властивостей води, при 
утриманні рослин і риб в 
акваріумі 

6 6 12 

6 Субстрати для акваріумів 6 6 12 
7 Корми та їх властивості 6 9 15 
8 Підготовка акваріума до 

зариблення 9 3 12 

9 Географія акваріумних рослин 
та риб 9 18 27 

10 Акваріумні рослини, їх 
значення і утримання 9 15 24 

11 Систематика та біологія 
акваріумних риб. 27 33 60 

12 Інші тварини, які живуть в 
акваріумі  3 6 9 

13 Підсумкове заняття 3 3 6 
 Всього: 102 114 216 

 
Зміст програми: 

1. Вступ. (3 год.) 
Ознайомлення з планом роботи гуртка. Мета і 

завдання гуртка. Форми і методи роботи. Правила техніки 
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безпеки під час занять. Використання акваріума в наукових 
цілях. Історія розвитку світової акваріумістики. Виникнення 
акваріумного рибництва стародавнього Китаю, Єгипту. 
Перші вітчизняні акваріумісти. Основні завдання 
акваріумного рибництва: колекціонування риб і рослин із 
різних географічних зон, їх акліматизація. Селекційна 
робота. Акваріумні центри в Україні.  
Практична частина. Екскурсія в живий куточок 
навчального закладу. Знайомство з акваріумами ЦЕНТУМ. 
2.Пристосування живих організмів до існування у 
водному середовищі. (15год.) 

Умови життя у воді. Рух тварин у воді. Способи 
дихання водяних організмів. Особливості живлення водяних 
організмів. 
Практична частина. Вплив світла і тепла на водні 
організми. Тваринний і рослинний світ морів, озер, ставків 
та річок. Екскурсія до місцевої водойми, ріки Молочної, з 
метою вивчення мешканців тваринного світу річки. 
3.Акваріуми, їх будова. (12 год.)  

Вибір місця для акваріума в інтер’єрі. Вибір форми, 
розміру та матеріалу з якого буде виготовлено акваріум. 
Установлення акваріума та підготовка його до експлуатації. 
Правила техніки безпеки.  
Практична частина. Обладнання для акваріума. 
Компресори, їх типи та принципи роботи. Правила 
встановлення та експлуатації. Аератори, їх типи та 
встановлення. Нагрівачі. Правила техніки безпеки при 
роботі з нагрівачами. Фільтри, їх призначення та 
конструкції. Типи фільтрів. Вибір місця для фільтра та 
правила його експлуатації. Екскурсія до зоомагазину 
«Вивчення асортименту акваріумного обладнання». 
4.Утримання акваріуму. (9 год.) 

Встановлення біологічної рівноваги в акваріумі. 
Корисні бактерії в акваріумній воді. Періодичність догляду 
за акваріумом: щоденний та щотижневий (оцінка параметрів 
акваріумної води, чистка фільтру, стінок акваріуму, ґрунту, 
підміна води тощо). Генеральне прибирання акваріуму. 
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Практична частина. Догляд за акваріумом: підміна води в 
акваріумі, чистка фільтру, очищення внутрішньої стінки 
акваріуму за допомогою шкребка тощо. 
5.Значення фізико-хімічних властивостей води, при 
утриманні  рослин і риб в акваріумі. (12 год.) 

Фізико-хімічні властивості води, насиченість 
мінеральними солями та газами. Залежність видового 
складу риб від властивостей води. Морські та прісноводні, 
прохідні риби, риби напівсолоних і солоних водойм. 
Прозорість і колір води. Твердість води. Її значення. 
Постійна і тимчасова твердість. Значення твердості води для 
життя риб. Показник кислотності, добові і річні коливання 
активної реакції. Способи визначення рН. Значення кисню, 
розчиненого у воді. Пристосованість риб до життя у воді 
бідній на кисень. Джерела збагачення води киснем. Вплив 
різних температур на кисневий режим акваріума. Значення 
вуглекислого газу та джерела його постачання у воду. 
Токсичні дози вуглекислого газу, методи усунення його дії. 
Практична частина. Визначення загальної твердості води. 
Отримання води потрібної твердості. Визначення рН води. 
Способи отримання води з певним рівнем рН. Способи 
збагачення води киснем та усунення надлишкових доз 
вуглекислого газу. Визначення прозорості і кольору води. 
6.Субстрати для акваріумів. (12 год.) 

Гравій і його різновиди, хімічні властивості. 
Річковий пісок. Вапняки та їх властивості. Залежність 
вибору субстрату від призначення акваріума. Способи 
створення ландшафтів. Використання декоративних форм 
природних об’єктів. Естетика штучного ландшафту. 
Практична частина. Способи підготовки ґрунтів. 
Визначення кислотності ґрунту. Виготовлення 
декоративних форм з використанням природних об’єктів. 
Виготовлення декоративних форм з використанням 
штучних об’єктів. Створення підводних ландшафтів для 
декоративних акваріумів. Створення підводних ландшафтів 
для видових акваріумів. 
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7.Корми та їх властивості. (15 год.) 
Основні вимоги до годівлі риб. Вікові особливості 

риб і залежність їх від кормових раціонів. Живі корми. 
Правила та способи заготівлі сухих кормів, корми 
рослинного походження. 
Практична частина. Утримання різних видів кормів у 
куточку живої природи та їх розведення. Виловлювання, 
зберігання та розведення живих кормів. Визначення 
оптимальних доз кормів під час годівлі риб залежно від 
вікових особливостей. Екскурсія до місцевої водойми 
«Кормові об’єкти природних водойм».Розведення в умовах 
акваріума артемій. Розведення в умовах акваріума 
найпростіших (інфузорії, коловертки). 
8.Підготовка акваріума до зариблення (12 год).  

Оформлення акваріума. Створення необхідних 
параметрів для зариблення акваріума. 
Практична частина. Підготовка декоративного акваріума 
до зариблення. Підготовка нерестових акваріумів для риб з 
різним типом розмноження. Підготовка акваріума для 
карантину риб. 
9.Географія акваріумних рослин та риб. (27 год.) 

Рослинний і тваринний світ місцевих водойм. 
Акліматизація риб у місцевих водоймах. Тропічні водойми 
Азії. Вивчення акваріумних риб і рослин водойм Азії. 
Тропічні водойми Австралії. Вивчення акваріумних риб і 
рослин водойм Австралії. Тропічні водойми Африки. 
Вивчення акваріумних риб і рослин водойм Африки. 
Тропічні водойми Америки. Вивчення акваріумних риб і 
рослин водойм Америки. Дотримання певної системи у 
створенні відповідних умов в акваріумі. 
Практична частина. Перегляд учбових фільмів. Екскурсія 
до зоомагазину «Вивчення видового різноманіття риб». 
Вивчення видового складу риб зоомагазину, порівняння з 
видовим складом риб ЦЕНТУМ. Паспортизація акваріумів 
ЦЕНТУМ. 
10.Акваріумні рослини, їх значення і утримання. (24год.) 

Особливості будови акваріумних рослин та їх 
значення. Утримання розповсюджених акваріумних рослин. 
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Біологічні групи рослин: рослини, що плавають на поверхні 
води, в товщі води та рослини, що прикріплені до ґрунту. 
Систематичні групи акваріумних рослин. 
Практична частина. Систематичні ознаки та умови 
утримання акваріумних рослин відділів Мохоподібні та 
Папоротеподібні. Систематичні ознаки та умови утримання 
акваріумних рослин відділу Покритонасінні. Відбір та 
правила висаджування рослин в акваріум. Ознайомлення із 
способами розмноження акваріумних рослин. Екскурсія до 
р. Молочної, збір водних рослин під час екскурсії. Вивчення 
явища «заростання водойм». Вивчення і замальовка 
зібраних водних рослин. Робота з визначниками. Висадка 
рослин в акваріум.  
11. Систематика та біологія акваріумних риб. (60 год.) 

Особливості зовнішньої будови акваріумних риб. 
Внутрішня будова, розмноження і розвиток. Акваріумні 
риби, рекомендовані для початківців (гуппі, мечоносці, 
пецилії, даніо, барбуси, гурамі, крапчастий сомик, 
анциструс тощо). Транспортування риб. Запуск риб в 
акваріум. Акваріумні риби з різних зоогеографічних зон. 
Акваріумні риби, що походять з Південної Азії (даніо, 
барбуси, гурамі, ляліуси, кардинали, лабео, скляні соми, 
бійцевський напіврил, расбори, макропод, півники, мулисті 
стрибуни тощо). Акваріумні риби, що походять з Австралії 
(райдужні рибки, іріатерина, татеуриндина, неоцератодус). 
Акваріумні риби, що походять з Африки (риба-метелик, 
риба-папуга, хроміс-красень, афіосеміон, протоптер, 
цихліди озер Малаві та Танганьїка). Акваріумні риби, що 
походять з Північної Америки (пецилії, мечоносці, 
ксенотоки, молінезії, чотириок, цихлазоми, акари). 
Акваріумні риби, що походять з Південної Америки 
(скалярії, дискуси, апістограмма Раміреза, пульхер, 
анастомус, тернеція, тетри, неони, карнегіели, риба-листок, 
гупі, сомики: золотистий сомик, крапчастий сомик, 
анциструс, торакатум). Акваріумні риби солонуватих вод 
(мулистий стрибун, сіамський тигровий окунь, золотистий 
бичок). 
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Практична частина. Різноманітність форм тіла як 
результат пристосування до різних умов життя. 
Дослідження зміни забарвлення риб, впливу кормів на ріст і 
розвиток риб, впливу температурного режиму. Визначення 
риб за визначником. Праця з муляжем по темі «Зовнішня 
будова риб». Види луски. Порівняння типів луски. Робота з 
бінокуляром (вік риби, річні кола). Зустріч з місцевими 
акваріумістами-любителями «Акваріум – захоплення на все 
життя» 
12.Інші тварини, які живуть в акваріумі. (9 год.) 

Одноклітинні і примітивні багатоклітинні (інфузорії, 
коловертки, мшанки, гідра). Користь та шкода, що 
спричиняють ці організми в акваріумі. Молюски, їх 
біологічні особливості та значення для акваріуму 
(черевоногі: котушки, живородки, меланії, ампулярії, фізи, 
ставковики; двостулкові молюски). Ракоподібні в акваріумі: 
рак кубинський, голландський крабик, креветка 
прісноводна. Біологічні особливості цих видів та утримання 
їх в акваріумі. Земноводні в акваріумі: шпорцева жаба, 
гіменохірус, піпа Корвальо, тритон мулистий, протей 
плямистий, аксолотль. Біологічні особливості цих видів та 
утримання їх в акваріумі. Рептилії в акваріумі: червоновуха 
черепаха. Біологічні особливості цього виду та утримання в 
акваріумі. 
Практична частина. Спостереження за найпростішими у 
воді за допомогою мікроскопу, поведінкою гідри в 
акваріумі за допомогою лупи, поведінкою безхребетних і 
хребетних тварин в акваріумі. Ведення щоденника 
спостережень. Перегляд учбового відеофільму (молюски, 
ракоподібні). 
13.Підсумкове заняття. (6 год.).  

Перевірка вмінь та навичок, що здобуті 
вихованцями, оформлення результатів дослідницької 
роботи, щоденників спостережень, участь у науковій 
конференції. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
Вихованці повинні знати: 

Історію виникнення та завдання акваріумного 
рибництва; значення акваріумів та їх типи; значення 
абіотичних факторів; основні види та принципи дії 
приладів, що змінюють фізико-хімічні параметри води; 
правила техніки безпеки при проведенні практичних робіт; 
послідовність робіт під час виготовлення та ремонту 
акваріуму; значення для мешканців акваріума сольового 
складу води, насичення води киснем та вуглекислим газом; 
види та властивості субстратів; правила та способи 
створення ландшафтів; основні вимоги до годівлі риб; види 
живих та сухих кормів; параметри, необхідні для 
зариблення;  рослини і тварини місцевих водойм; 
кліматичні особливості водойм різних географічних зон; 
особливості акваріумних риб та рослин водойм Азії, 
Австралії, Африки, Америки;  значення, особливості будови 
та утримання акваріумних рослин; види, особливості 
будови, значення акваріумних молюсків; тварин 
небезпечних для мешканців акваріумів; шляхи потрапляння 
«ворогів риб» в акваріум;  зовнішню, внутрішню будову 
риб; особливості розмноження та розвитку риб; види 
ікрометних та живородних риб;  значення лабіринтового 
органу. Знати поняття відповідно тем програми. 
Вихованці повинні уміти: 

Аналізувати та узагальнювати знання про 
використання акваріума; спостерігати за живими об’єктами;  
встановлювати освітлювачі; встановлювати прилади для 
аерації; змінювати фізико-хімічні параметри води; 
визначати та отримувати воду потрібної твердість, рН; 
збагачувати воду киснем; усувати надлишкові дози 
вуглекислого газу; готувати ґрунт для акваріумів; визначати 
кислотність ґрунту; виготовляти підводні ландшафти; 
утримувати, розводити та зберігати корми в куточку живої 
природи; правильно годувати риб; розрізняти акваріумні 
рослини; створювати умови для утримання акваріумних 
рослин різних біологічних груп; виявляти та  запобігати 
появі небажаних тварин в акваріумах;  характеризувати 
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родини риб, що вивчаються; проводити дослідження; 
робити висновки. 
Вихованці мають набути досвід: 

Улаштовування акваріума; підбору видового 
складу акваріумних риб та рослин; заготовки кормів для 
акваріумних риб; догляду за акваріумом. 

Вищій рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПЛАН 

№ 
за
/п 

Тема 
Кількість годин 

Теорія Прак 
тика Разом 

1 Вступ.  3 - 3 
2 Фізичні та хімічні властивості 

води 3 3 6 

3 Обладнання для декоративного 
акваріума 3 3 6 

4 Аранжування декоративного 
акваріуму 9 3 12 

5 Рослини в декоративному 
акваріумі, їх систематика та 
біологія 

13 14 27 

6 Риби в декоративному 
акваріумі, їх систематика та 
біологія 

18 24 42 

7 Хвороби і лікування риб 12 6 18 
8 Основи наукових досліджень у 

акваріумістиці 6 6 12 

9 Особливості спадковості, 
мінливості та селекції риб 6 9 15 

10 Умови утримання та собливості 
розведення певних родин риб 12 15 27 

11 Водні екосистеми різних 
зоогеографічних зон та їх 
відтворення в акваріумі 

12 18 30 

12 Морський тропічний акваріум 3 3 6 
13 Нано-акваріум 3 3 6 
14 Підсумкове заняття 3 3 6 
 Всього: 106 110 216 
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Зміст програми: 
1. Вступ. (3 год.)  

Акваріумістика - рід занять, пов’язаний з 
моделюванням екосистеми в замкнутому штучному 
водоймищі. Акваріумістика як хобі. Основні напрями в 
сучасній акваріумістиці: декоративний, науковий, 
комерційний тощо. Правила техніки безпеки під час занять. 
Ознайомлення з програмою на другий рік навчання, 
знайомство з вихованцями. 
2. Фізичні та хімічні властивості води. (6 год.) 

Температура. Роль температури в житті риб. 
Температурний режим акваріуму. Прозорість і кольоровість 
води. Запах води. Твердість води. Твердість води в 
природних водоймах. Значення твердості води в житті риб. 
Класифікація води за показником pH. Способи визначення 
pH. Різні вимоги різних видів риб щодо показника pH води 
протягом життєвого циклу. Роль розчиненого у воді кисню 
для життєдіяльності риб. Кисневий режим акваріуму. Роль 
вуглекислого газу в кругообігу речовин. Джерела 
надходження вуглекислого газу в акваріум. Методи 
додаткової очистки води: фільтрування очисними 
фільтрами, виморожування та способи намагнічування.  
Практична частина. Визначення pH води. Вимірювання 
температури води в акваріумі. Екскурсія до місцевої 
водойми «Вода - середовище існування гідробіонтів». 
3. Обладнання для декоративного акваріума. (6 год.) 

Освітлення акваріумів: природне, штучне і змішане. 
Типи освітлювальних приладів для акваріуму. Оптимальна 
температура води для акваріумних риб і рослин. Підігрів 
акваріуму. Контроль температури. Нагрівання різних типів: 
лампи розжарювання, стержньові нагрівники з вбудованими 
нагрівними елементами і терморегуляторами. Аерація води 
в акваріумі. Аератори і розпилювачі повітря. Фільтрація 
води в акваріумі: механічна, хімічна, біологічна. Фільтри 
різних типів: внутрішні, зовнішні, донні тощо. 
Практична частина.Встановлення систем 
життєзабезпечення в акваріум. Екскурсія до зоомагазину 
«Вивчення асортименту акваріумного обладнання». 
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4. Аранжування декоративного акваріуму. (12 год.) 
Типи акваріумів: акваріум-картина, акваріум-колона, 

кутовий акваріум, кубічний акваріум, панорамний акваріум, 
акваріум-басейн. Типи оформлення декоративного 
акваріума. Акваріум з живими рослинами. Акваріум з 
невеликою кількістю рослин. Акваріум без рослин. 
Акваріум зі штучними рослинами. «Голандський» акваріум. 
Акваріум «псевдо море». Морський акваріум. Акваріум 
біотоп. 
Практична частина. Аквадизайн – художнє проектування 
акваріумів та їх предметного середовища. Зовнішній і 
внутрішній дизайн акваріуму. Елементи декоративного 
оформлення акваріума. Граніт, базальт, кварцити. 
Створення композицій і терас. Корчі в акваріумі (верба, дуб, 
фруктові дерева), підготовка до використання. Керамічні 
вироби та штучні рослини. Догляд за ними. Використання 
шкарлупи кокосових горіхів, стебел бамбука та інших 
елементів декоративного оформлення. Екскурсія до 
магазину «Типи акваріумів».  
5. Рослини в декоративному акваріумі, їх систематика 

та біологія. (27 год.) 
Екологія і біологічні особливості (групи рослин: 

рослини, що плавають на поверхні води, в товщі води та 
рослини, що прикріплені до ґрунту) водяних рослин. 
Класифікація водних рослин. Розмноження водних рослин. 
Утримання рослин в акваріумі. Створення оптимальних 
умов для існування рослин в акваріумі. Акваріумне 
рослинництво - невід’ємна частина акваріумістики. 
Моховидні та Папоротєвидні в акваріумі. Квіткові рослини 
в акваріумі, їх загальна характеристика. Акваріумні рослини 
з Родини Апоногетонові. Рід апоногетон. Акваріумні 
рослини з Родини Наядові. Акваріумні рослини з Родини 
Частухові. Рід ехінодорус. Класифікація ехінодорусів по 
секціях. Рід Сагітарія, або Стрілолист. Акваріумні рослини з 
Родини Водокрасові. Акваріумні рослини з Родини Ароїдні. 
Рід криптокоріна. Рід анубіас. Акваріумні рослини з Родини 
Німфоїдні. Рід німфея. Рід глечики. Акваріумні рослини з 
Родини Барклаєві. Рід барклая. Акваріумні рослини з 
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Родини Ряскові. Акваріумні рослини з Родини Понтедерієві. 
Акваріумні рослини з Родини Кабомбові. Акваріумні 
рослини з Родини Роголисникові. Акваріумні рослини з 
Родини Ґоречавкові. Акваріумні рослини з Родини 
Норичникові. Акваріумні рослини з Родини Пухирчаткові. 
Алелопатія вищих водяних рослин, фільтрація води та її 
значення для росту рослин. Боротьба з шкідливими 
водоростями в акваріумі. 
Практична частина. Висаджування акваріумних рослин та 
догляд за ними. Розмноження водяних рослин 
вегетативними способами. Вивчення будови листка і 
клітини валіснерії під мікроскопом. Культивування ряски в 
акваріумі. Визначення виду водних рослин за допомогою 
спеціальної літератури. Вплив помірного підживлення на 
ріст і розвиток валіснерії. Вплив вмісту кисню у воді 
акваріуму на ріст акваріумних рослин. Екскурсія до р. 
Молочної «Водні рослини місцевих водойм», збір водних 
рослин під час екскурсії. 
6.Риби в декоративному акваріумі, їх систематика та 
біологія. (42 год.) 

Риби - найбільш давня і багата видами група 
хребетних тварин на Землі. Риби - типові водні тварини, 
пристосування їх до життя у водному середовищі. Ріст і 
розвиток риб. Особливості зовнішньої будови акваріумних 
риб. Внутрішня будова, розмноження і розвиток. 
Різноманітність видів риб. Систематика акваріумних риб. 
Ряд Араваноподібні. Родина Прісноводні риби-метелики, 
або Пантодонтові. Риба-метелик - характерний представник 
родини. Родина Мормірові. Риба-слон, пристосованість її до 
життя у мутній воді. Ряд Атериноподібні. Родина 
Райдужницеєві. Райдужна рибка. Ряд Коропоподібні. 
Загальна характеристика та систематичні ознаки ряду. 
Загальна характеристика родини Коропові. 
Багаточисельність цієї родини. Розповсюдження. Рід 
Барбус. Багаточисельні види барбусів. Рід карасі. Золоті 
рибки, їх різновиди. Біологія, утримання і розведення риб 
родівбрахіданіо, даніо і лабео. Родина Харцинові. 
Розповсюдження риб цієї родини. Утримання і розведення 
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найбільш розповсюджених видів (тернеція, тетра, пульхер, 
мінор). Родина В’юнові. Боція-клоун - характерний 
представник родини. Ряд Коропозубі. Живородячі та ті, що 
відкладають ікру, представники. Родина Пецилієві. 
Характерні представники: гамбузія, гуппі, молінезія. 
Розведення живородячих риб в акваріумі. Селекція гуппі. 
Ряд Окунеподібні. Родина Цихліди, її загальна 
характеристика. Розповсюдженість риб цієї родини. Хижі і 
рослиноїдні види риб. Біологія, утримання і розведення 
великих риб родини Цихліди (акари, цихлазоми, скалярії, 
дискуси). Риби з родини Цихліди, котрі інкубують ікру в 
роті (тіляпії, хаплохроміси). Види африканських Цихлід 
(трофеуси, лампрологуси, юлідохроміси тощо). Родина 
Нандові. Розповсюдження представників цієї родини. Риба-
лист та риба-обрубок. Родина Лабіринтові. Лабіринтовий 
орган, котрий виник в результаті пристосування до життя у 
воді, бідній на кисень. Розповсюдження риб цієї родини. 
Характерні представники лабіринтових риб: риба-повзун, 
півник, або бійцівська рибка, ляліус, макропод, гурамі. Ряд 
Сомоподібні. Родина Панцирні соми, або Каліхтові. 
Характерні ознаки риб цієї родини. Сомик золотистий та 
сомик крапчастий, його біологічні особливості. Умови для 
життя в акваріумі. Родина Кольчужні соми, або Лорікарієві. 
Характерні ознаки риб цієї родини. Анциструс, його 
біологічні особливості. Умови для життя в акваріумі. 
Родина Бахромчастовусі, або Перистовусі соми. Характерні 
ознаки риб цієї родини. Синдонтис, його біологічні 
особливості. Умови для життя в акваріумі.  
Практична частина Різноманітність форм тіла як 
результат. пристосування до різних умов життя. 
Дослідження зміни забарвлення риб, впливу кормів на ріст і 
розвиток риб, впливу температурного режиму. Визначення 
риб за визначником. Вивчення систематичних ознак ряду 
Коропоподібні та біологія родини Харациніди. Вивчення 
систематичних ознак ряду Коропоподібні та біологія родини 
Коропові. Вивчення систематичних ознак ряду 
Коропоподібні та біологія родини Карасі. Екскурсія до 
річки Молочної «Спостереження за поведінкою і умовами 
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життя карасів». Вивчення систематичних ознак ряду 
Коропоподібні та біологія родини Анабантиди. Вивчення 
систематичних ознак ряду Коропозубоподібні та біологія 
представників родини Пеціліди. Вивчення систематичних 
ознак ряду Окунеподібні та біологія представників родини 
Цихліди. Вивчення систематичних ознак ряду Окунеподібні 
та біологія представників родини Лабіринтові. Екскурсія до 
Молочного лиману «Вивчення мешканців лиману, умов їх 
мешкання» 
7.Хвороби і лікування риб. (18 год.) 

Причини загибелі риб. Загибель риб, котру 
викликають несприятливі умови утримання: різкі зміни 
температури, недостатня кількість кисню, невідповідний 
хімічний склад води. Захворювання риб, викликані 
неправильним їх годуванням: ожиріння внутрішніх органів, 
запалення шлункового тракту, отруєння. Незаразні хвороби 
риб: механічні ушкодження, кисневе голодування, простуда, 
лужна і кислотна хвороби, газова емболія, отруєння тощо. 
Інфекційні хвороби риб, котрі можуть викликати віруси, 
бактерії, найпростіші і грибки. Костіоз, хілодонельоз, 
іхтіофтиріоз, гідродактильоз, аргульоз тощо. їх лікування і 
профілактика. Антисептичні і дезинфікуючі засоби для риб. 
Попередження захворюванням акваріумних риб. Лікування 
риб в загальному акваріумі, в окремій ємкості. 
Практична частина. Виявлення симптомів захворювання 
акваріумних риб. Лікування акваріумних риб. 
Профілактичні заходи, з метою запобігання захворюванням 
риб. 
8. Основи наукових досліджень у акваріумістиці. (12год.) 

Планування експерименту. Оформлення 
документації. Основи статистики. Обробка 
експериментальних даних та побудова графіків у Excel. 
Практична частина. Планування досліду. Ведення 
дослідного журналу, статистичні обрахунки на основі 
наданих та отриманих даних, написання звіту по дослідній 
роботі. 
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9. Особливості спадковості, мінливості та селекції риб. 
(15год.) 

Основні генетичні поняття. Закони спадковості             
Г.Менделя. Аналізуюче схрещування, його практичне 
використання. Явище неповного домінування ознак. 
Зчеплене успадкування. Успадкування зчеплене зі статтю. 
Цитоплазматична спадковість. Модифікаційна мінливість. 
Мутаційна мінливість. Основні методи селекції риб. 
Внутрішньовидова та міжвидова гібридизація. Особливості 
селекції риб. 
Практична частина. Розв’язування на моногібридне 
схрещування. Розв’язування задач на дигібридне 
схрещування. Розв’язування задач на успадкування 
зчеплене зі статтю. Виявлення модифікацій та мутацій у 
риб. Зустріч з місцевими акваріумістами селекціонерами 
«Особливості селекції риб». 
10.Умови утримання та особливості розведення певних 
рядів, родин акваріумних риб. (27 год.) 

Умови утримання, догляд та особливості розведення 
певних видів акваріумних риб. Родина Харациніди. Умови 
утримання та розведення представників південно- 
американських та африканських харацинід. Піранії – 
проблемні харациніди. Акваріуми „Тропічного лісу”. 
Неони, барбуси, тетри, технеції. Складності, які виникають 
при розведенні харацинідів. Родина Коропові. Умови 
утримання та розведення. Барбуси, даніо, реріо, кардинали, 
расбори. Рід Карасі. Утримання та розведення в акваріумах 
золотих рибок. Особливості селекції. Родина Каліхтиіди. Рід 
Коридорас. Сомики, їх роль в акваріумах, особливості їх 
розведення. Ряд Коропозубоподібні. Живородні та ікрометні 
Коропо- зубоподібні. Особливості утримання і розведення 
представників родини Пеціліди. Генетичні основи селекції 
представників роду Лебістес. Гуппі. Умови збереження 
форми тіла та окрасу при селекції. Мечоносці, пецилії, 
молінезії. Ряд Окунеподібні. Родина Цихліди. Африканські 
та американські цихліди. Умови утримання цихлазом, акар, 
скалярій, дискусів. Особливості розведення цихлазом. 
Турбота про потомство. Підряд Лабіринтові. Рід Гурамі. 
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Умови утримання та розведення. Півники та інші 
лабіринтові риби, особливості їх співіснування в 
різновидових акваріумах. 
Практична частина. Моделювання оптимальних умов у 
акваріумах при утриманні представників різних рядів 
(родин) акваріумних риб. Особливості створення 
нерестових акваріумів для різних видів риб. Створення 
декоративних ландшафтів при заселенні акваріумів 
представниками різних рядів (родин) акваріумних риб. 
Особливості підготовки кормів різних раціонів для 
вигодовування мальків представників різних рядів (родин) 
акваріумних риб. Вивчення видового складу риб ЦЕНТУМ, 
спостереження за поведінкою риб в акваріумах. 
11. Водні екосистеми різних зоогеографічних зон та їх  
відтворення в акваріумі. (30 год) 

Різні природні біотопи. Організація акваріумів, що 
імітують природні умови. Характерні особливості 
екосистем і відтворення 1Х в акваріумі. Акваріум 
південноазіатського типу. Види риб і рослин, характерні для 
цього регіону. Акваріум південноамериканського типу. 
Види риб і рослин, характерні для цього регіону. Акваріум 
центрально-американського типу. Види риб і рослин, 
характерні для цього регіону. Акваріум 
західноафриканського типу. Види риб і рослин, характерні 
для цього регіону. Акваріум новогвінейського або 
австралійського типу. Види риб і рослин, характерні для 
цього регіону. Акваріум озера Танганьїка. Види риб і 
рослин, характерні для цього регіону. Акваріум озера 
Малаві. Види риб і рослин, характерні для цього регіону. 
Акваріум з солонуватою водою. Види риб і рослин, 
характерні для цих вод Характеристика екосистем 
тропічних водойм Азії, Австралії, Африки, Південної 
Америки. Відтворення водних екосистем у акваріумах. 
Ландшафти, підготовка води з певною твердістю та рН, 
температурний, освітлювальний та аеративний режими 
акваріумів, підбір видів акваріумних риб, що представляють 
різні екосистеми. Можливості співіснування представників 
видів різних екосистем в акваріумах. 
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Практична частина. Відтворення в акваріумі водної 
екосистеми тропічних водойм Азії. Відтворення в акваріумі 
водної екосистеми тропічних водойм Південної Америки. 
Відтворення в акваріумі водної екосистеми тропічних 
водойм Африки. Відтворення в акваріумі водної екосистеми 
тропічних водойм Австралії. Дослідження співіснування 
представників видів різних екосистем в акваріумах. 
Дослідження адаптивних механізмів у риб, що 
представляють різні водні екосистеми при співіснуванні в 
акваріумах. Перегляд учбових фільмів з аквадизайну. 
Екскурсії до місцевих водойм «Природні біотопи» 
12. Морський тропічний акваріум. (6 год.) 

Особливості морського акваріуму в порівнянні з 
типовим прісноводним. Характеристики води для морського 
акваріуму. Підготовка акваріуму морського типу для 
заселення його рибами. Риби тропічних морів, їх загальна 
характеристика та особливості утримання в акваріумі. Риби 
родини Помацентрові (амфіпріон, хризиптера синя). Риби 
родини Губанові (риба-доктор, двозубий губан 
жовтохвостий, таласома місячна). Риби родини Хірургові 
(хірург краснохвостий, хірург волосатий, хірург 
королівський, зебрасома жовта). Риби родини Помакантові, 
або Риби-янголи (центропіги, янгол імператорський). Інші 
види морських акваріумних риб (спинороги, гарупа, 
кам’яний окунь, морський коньок жовтий, крилатки, 
псевдохроміс двокольоровий). Тропічні морські водорості. 
Безхребетні тропічних морів в акваріумі: рухливі, актинії, 
м’які та тверді корали. 
Практична частина. Організація виставки акваріумних 
риб і водних рослин. Зустріч з місцевими акваріумістми 
«Море в акваріумі». 
13. Нано-акваріум. (6 год.) 

Найновіша тенденція в акваріумістиці - акваріуми 
міні-формату. Нано-акваріум - це акваріум невеликого 
розміру. Форми нано-акваріумів. Обладнання, котре 
необхідне для утримання нано-акваріуму. Рослини, 
рекомендовані для нано-акваріуму: мохи; рослини 
переднього, середнього та заднього планів. Роль рослин у 



 

- 145 - 
 

процесі встановлення біологічної рівноваги в нано-
акваріумі. Внесення додаткового вуглекислого газу в нано-
акваріум. Безхребетні в нано-акваріумі, їх утримання та 
живлення (креветки: креветка-бджілка, тигрова креветка, 
креветка-джміль, креветка «Біла перлина», креветка-
кардинал; карликові річкові раки; равлики тощо). 
Практична частина. Оформлення та аранжування нано-
акваріуму. Запуск нано-акваріуму та догляд за ним. 
14. Підсумкове заняття. (6 год.) 

Оформлення результатів дослідницької роботи, 
щоденників, підведення підсумків, нагородження кращих 
вихованців участь у науковій конференції. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Вихованці повинні знати: 
Фізико-хімічний склад води для зазначених рядів, 

родин акваріумних риб; класифікацію, ознаки та перебіг 
хвороб характерних для акваріумних риб; препарати та 
методику використання для лікування риб; методи 
варіювання фізико-хімічними параметрами води при 
лікуванні хвороб; закони спадковості Г.Менделя; значення 
аналізуючого схрещування в селекції риб; види мінливості; 
значення модифікаційної та мутаційної мінливості в 
селекції риб; методи схрещування та добору; особливості 
поведінки зазначених рядів, родин акваріумних риб при 
створенні різновидових акваріумів; вимоги до акваріумних 
ландшафтів при утриманні зазначених рядів, родин 
акваріумних риб; оптимальні температурний, 
освітлювальний та аеративний режими акваріумів для 
утримання зазначених рядів, родин акваріумних риб; 
особливості розмноження та розведення зазначених рядів, 
родин акваріумних риб; характеристику екосистем 
тропічних водойм Азії, Австралії, Африки, Південної 
Америки. 
Вихованці повинні уміти: 

Створювати оптимальні умови в акваріумі для 
зазначених рядів, родин акваріумних риб; діагностувати 
захворювання; проводити профілактичні заходи, лікування 
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риб; змінювати фізико-хімічний склад води в залежності від 
перебігу захворювання; добирати вихідний матеріал для 
селекції риб; досліджувати походження стану ознаки;  
створювати акваріумні ландшафти, близькі до природних; 
створювати оптимальні умови для нересту, розвитку 
мальків; моделювати умови та досліджувати співіснування 
представників видів різних екосистем. 
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