
                                Черкаська  область 
                Катеринопільський   район  
    Ступичненська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ст.  
 
                         Земля  належить  не   нам. 
                                    Це  ми  належимо   Землі . 
 
                                    ЗВІТ  
       еколого – натуралістичного  об”єднання   
 
 
  
 Керівник  : Бойко Роксана В”ячеславівна  
Юні натуралісти : Бабенко Єлєна – учениця 6 класу  
                                Рябошапко  Аліна – учениця 6 класу 
                                Стеценко Владислав – учень 6 класу  
                                Тертична Аліна – учениця 7 класу  
                                Гриб Анжеліка – учениця 7 класу,  
                                Царинник Тамара – учениця 7 класу 
                                Пипник Ольга – учениця 8  класу  
                                Кравець Юлія – учениця  8 класу 
                                Бондаренко Валентина – учениця 8кл. 
                                Ямкова Людмила –  учениця 8  класу 
 
      Юними натуралістами  були проведені такі заходи :  
  

1. Трудові акції  з  впорядкуванням  шкільної  території. 
2. Екологічна  стежка. 
3. Благодійна  виставка „Дари осені”. 
4. Зустріч  з  учасниками ЗМІ. 
5. Участь   в  районному конкурсі „Паростки майбуття”. 
6. Екскурсія до Черкаського зоопарку,    нововідкритого 
тераріуму. 

7. Екскурсія до  обласного краєзнавчого музею.  
                                       Буває , часом сліпну від краси. 
                                       Спинюсь – не втямлю, що воно за диво,- 



 Оці степи, це небо, ці ліси, 
                                       усе  так гарно, чисто, незрадливо, 
       Усе як є – дорога, явори, 
                                        Усе моє, все зветься – Україна. 
                                        Така краса, висока і нетлінна,  
                                        Що хоч спинись і з Богом  говори.  
                                                       Ліна  Костенко 
 
  
 
 
          Мальовниче    село  Ступичне,  що   на  
Катеринопільщині,  розташоване  в   центрі  Черкаської  
області, ще  нещодавно    з  великою  чисельністю   населення.  
з  щирими  і   працьовитими   людьми  ,  з   мальовничою    
природою. На  території   села    існують    шість   ставків,   А  
навколо   села    -   пагорби  з   багаторічними   кущами,  
садками.Село  красиве   весною, коли  розпускаються   дерева   
і  квітують  первоцвіти. Повітря   наповнюється   ароматами  
квітів,  кущів  і  суцвіть  дерев.  Тут  завжди   з  хлібом-сіллю    
зустрінуть  гостей  ступичани.   
 
 
      Ми знаємо і  користуємося  етичними  правилами                            
поводження на  Землі  
Етичні  правила  поводження  на   Землі  
                                      за Е. Калленбахом , нім.філософ 

- Люби і шануй  землю, яка благословляє  життя й  
управляє  ним. 

- Вважай кожний твій день на  землі священним й  святкуй 
зміну  пір  року. 

- Не почувайся вищим за живі істоти й не  поводься так, 
щоб  вони   зникли. 

- Будь вдячним тваринам і  рослинам за їжу, яку вони тобі 
дають. 



- Не занапащай і не забруднюй багатств Землі зброєю 
війни. 

- Не ганяйся за  прибутками від багатств Землі, а намагайся 
відновлювати її виснажені сили. 

- Не приховуй  від себе й  від інших наслідки твоєї 
діяльності на Землі.  

-  Не обкрадай майбутні покоління, виснажуючи й 
забруднюючи Землю. 

-  Споживай дари Землі помірно, бо всі її мешканці мають 
рівні права   на  її   багатство.  

 
   Наша Земля дала людству все – скарби  моря і гір, дивовижні 
рослини, загадкові  звірі, подарувала найцінніше – життя.  
Проблеми повітря, води, грунту, лісів, боліт – міжнародні  
проблеми. Але, якщо будемо жити  і працювати так, щоб  
робити добро один одному, добро нашій  планеті.  
 
             ПІЗНАВАЛЬНА   АКТИВНІСТЬ :  
 
* прагнення  пізнати зв”язки між  явищами та  процесами   у  
змінених ситуаціях, умовах. 
* поглиблення  знання  учнів  про  основні  екологічні  
проблеми  сучасності, розглянути  причини  їх виникнення, 
показати  сучасний вплив діяльності  людини  на  навколишнє  
природне  середовище. 
* розвивати уміння  передбачати  можливі  наслідки  
антропогенних  чинників . 
 
  НАШ  ДЕВІЗ :  „ ОБЕРІГАЙМО РІДНУ ПЛАНЕТУ ! ” 
 
  



  ТРУДОВІ АКЦІЇ З  ВПОРЯДКУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ 
 

 
 
 
 
 



     БЛАГОДІЙНА ВИСТАВКА „ ДАРИ ОСЕНІ ” 
 
 

 
 
            ЕКОЛОГІЧНА  СТЕЖКА 
            Паспорт  екологічної  стежини  
  Розміщення : с.Ступичне, р-н. Катеринопільський,                              
                          обл.Черкаська  
 
Цілі та  завдання  екологічної стежки: 
• показ краси рідного  краю 
• Визначення антропогенного  впливу на довкілля 
• виховання дбайливого  ставлення до  природи 
• розробка екологічних  міні проектів  можливої ліквідації  
забруднень на  стежині  

• формування вмінь, навичок  розв”язання  екологічних  
проблем 

 
              ОПИС МАРШРУТУ :  
протяжність – 2,5 км  
час проходження – близько 2,5 год  



зупинок – 5 
початок стежки – подвір”я Ступичненської з/о школи І-ІІ ст. 
кінець – ставок  в  кінці  села ( сільська назва Бам )  
 
Зупинка І. „Екологічна”. Шкільний  сад .  
   Учні  отримують маршрутні  листи. Визначають значення 
екологічної стежини, ознайомлюються з  етичними 
правилами поведінки  на  Землі. Проводиться бесіда  про 
красу навколишнього природного  середовища та 
негативний  вплив людства на природу.  
Зачитуються  вірші  про  красу  нашого  села . створені  
учнями  нашої  школи : Анжелікою Гриб, Тамарою 
Цапринник  та Аліною Тертичною .  
Опис дерев саду  та  його  мешканців .  

  



                           
 
 
 

Моє рідне село  
Барвінком зацвіло,  
Пшеничні колоски прості 
В моїй уяві золоті.  
  
                                         Там    сонечко сяє  
                                         Соловейко співає, 
                                         Там і поле  і гай  
                                         О, чудовий мій край!  
 
 
Ступичне, тебе  я  не  забуду, 
І  завжди  пам”ятати я  буду! 
І  куди б  не  поїхала я ,-  
Це  рідна  домівка  моя!  
 
                                                       Гриб  Анжеліка 
                                                     учениця    7   класу  

                                     
Ступичненської                            
загальноосвітньої школи  
І-ІІ ст.    

                                              Катеринопільського         
району  

                                                   
 

          



 
 Люблю  я  дуже  рідну  землю  свою , 
            Такої  ніде  більше  я  не  знайду 
            Ліси   і  гаї  прекрасні , мов   казка ,  
            Там  можна   зустріти  і  зайця ,  і  ласку. 
 
 
 
            Дерева   такі,  мов  з  малюнку  зійшли. 
            Білка   і  пташка  там  спокій  знайшли, 
            Люблю    я  жити    на   рідній   землі!  
            Де  ви ,  гаї    золоті ,  мої !  
   
 
            Рідне  село    моє  хай  процвітає : 
            Горя   і  смутку    ніколи  не   знає! 
 
 

                                       Тертична  Аліна  
  
                                                          учениця   6  класу 
 
                                       Ступичненської загальноосвітньої  
 школи І-ІІ ст. 
 
 Катеринопільського   району  

 

     
 

 



Прекрасна  природа  в  моєму  селі  
Ніколи  воно  не  буває  в   імлі  
Там  сонечко   завжди  над  головою  
Співочі   пташки  летять    у  просторі. 
 
 
Джерела  там  б”ють  цілющі  й   золотисті, 
А  небо  блакитне ,  прозоре  і  чисте, 
Гаї  є  зелені,  квітчасті    барвисті. 
І  тут    відпочити   це  завжди  корисно ! 
 
 
Прекрасна  природа  в  моєму  селі: 
 Ніколи  бруднити  не  буду  її!  
 
 
                                       Царинник  Тамара  
 
                                       учениця  7  класу  
 
                  Ступичненської             загальноосвітньої 
                                       школи  І-ІІ ст. 

 
     Катеринопільського   району 
 
 
  
 
Зупинка  2.  „Куликівський  яр ” 
       Куликівський  яр – сільська  назва . Він вкритий  густим 
широколистим лісом. Умови утворення – близько 70 років 
тому, насаджений  людьми.  
       Правила  поведінки  в  лісі :  
• не  шуміти 
• не ламати зелені насадження  
• не збирати   оберемками  квіти 



• не збирати незнайомі плоди, ягоди, рослини 
• не залишати  після себе сміття  

        Представники   флори :  основним домінуючим 
представнико  є дуб звичайний, в”яз  шерстистий, липа 
серцеподібна, граб звичайний, ясен звичайний, клен 
татарський, ліщина звичайна та  ряд інших. Трав”янисті 
рослини : купина лікарська, осока лісова,  копитень 
європейський  та  папоротеподібні .  
        Як  згадка  про  красу  природи  Куликівського  яру . 
юннатами  було  взято  пару кущиків  папоротей і  посаджено  
в    горщики, які   тепер   щоденно  милують  наш  погляд.  
Представники  фауни : хрущ, мураха лісова, сонечка, павуки, 
попелиці, земляна  ропуха, соловей, їжаки, лисиці, зайці.  
 
 
 Зупинка 3.  „Громадський   став” .  
      Умови створення : створений  штучно  жителями  села  
близько  70  років  тому.  
       Завдання  для  учнів :  

1. Взначити  склад рослинності. 
2. Визначити  склад тваринного  світу. 
3. З”ясувати  негативний  вплив  людини  на  це  водоймище. 
4. Зробити  пропозиції  щодо  поліпшення   екологічного  
стану  водоймища.  

Представники фауни : молюски, річкові раки,жаба 
ставкова,квакші, із птахів: лебеді,лелека білий,чапля сіра, 
ондатри.  
 
Представники   флори  : стрілолист звичайний, сусак 
зонтичний, очерет звичайний,  рогіз вузьколистий, кушир.  
 
                Зустріч з  перелітними  лебедями 
 



 
 
             „  Знайомство   з   черепахою ставковою” 
 

 
Зупинка  4.  Легедзянський  луг .  
     
     Це  надзвичайно  красиве  місце  відпочинку  всіх  жителів  
села, а  також   приїжджих. Починається  луг  з  невеличкого    
лісового  насадження, через  яке  протікає  річка,   яка  зв”язує  
Зозулин  став  із   Стінським.  
      Спостереження   в  лісі.  



1. Пожовтіння  листя  на  вербах, осиках, липах. 
2. Листопад  у  дерев. 
3. Дозрівання  горобини, бузини. 
4. Спостереження  за  поведінкою  тварин в  осінній  період 
5. Спостереження  за  мешканцями  водойми. 
 

 
 

  
 
 
 

- Подивіться на очі жаб! Веселі вони чи сумні? Справді, 
жабка  сумно дивиться на нас і наче питає : чому люди 
вважають, що ми негарні ? 

- Жабки по своєму гарні . Жаби – корисні тварини. 



 
 
 
          На  цьому  лугу є  мурашники. Проводиться  
спостереження  за  ними.  На  негоду   в  мурашників закриті 
ходи. Чим більший мурашник – тим більше кормових ходів.  
 

                                               
 
 
 
Зупинка   5.  „Побережжя”  
    Ця  місцевість  нашого  села  також  дивовижна . Тут  
насаджені  невеликі   лісові  насадження. Та  красою є  верби  і  



розложиста  калина,  під  якою    й  відбувся  „Екологічний  
конкурс”.  
 
 
 

 
 
    -  Калина  любить  рости на  вологому  грунті  поблизу  річок 
і  лісових  струмків. Красива усякої  пори  року. Пізньою 
весною, коли сонце  щедро  дарує  тепло, калина  вбирається  у  
білі букетики з квіток. Влітку починають дозрівати   дуже 
гарні яскраво-червоні  блискучі  плоди, наче жменями 
розкидані серед зеленого розкішного  листя. До пізньої осені і 
навіть  взимку, коли вже випадає сніг, висять  вони на гілках, 
прикрашаючи  ліс.  
   -  Калина здавна є символом нашого  краю, символом 
України. І кожна українська душа  її трепетно любить.  
 
                    Завітала осінь до нас в Україну, 
                    Одягла в червоне намисто калину, 
                    Бо українська осінь –  
                    Це пишні жоржини,  



                    Айстри різнобарвні. 
                    Горішки  ліщини. 
 
 

              Екологічний  конкурс   
  
1. Яку сполуку викидають у  повітря теплові 

електростанції ? ( Вуглець).  
2. Щоб радіонукліди не засвоювались організмом, 

потрібно вживати продукти. які містять ( пектини ). 
3. Місто, в якому сталася за масштабами забруднення 

навколишнього  середовища аварія на  АЕС? 
(Чорнобиль ). 

4. Рослина, відвар насіння якої має радіозахисну 
дію?(Льон ). 

5. Узагальнена назва  сукупності всіх 
рослин?(Флора). 

6. Узагальнена назва сукупності всіх тварин?(Фауна ). 
7. Повітряна оболонка  Земля .( Атмосфера ). 
8. Відходи, утворені в результаті виробництва будь-

чого.( Промислові ) 
9. Відходи, утворені в результаті споживання чого – 

небудь.( Побутові ). 
10. Місце, куди вивозять все сміття.(Полігон) . 
11. Які   групи сміття розкладаються в природі?( Папір, 

деревина, тканини, харчові відходи). 
12. Які групи сміття  не розкладаються в природі ? 

(Скло,метали, полімерні матеріали, гума ). 
13. Густий туман промислового виробництва?(Смог) 
14. Дерево -  символ довголіття? ( Дуб ) 
15. Що птахам страшніше: голод чи холод ? ( Голод ).  

 
Кожен учасник за правильну  відповідь  отримує  

 їстівний приз ( горішок, яблуко чи зернівку ).  виграє той, в 
кого найбільше таких  „ призів ” . 

 



 

 
 
 

- Це  верба, непримітна в інші пори року, навесні в  період 
цвітіння, вона наче осяває  луг своїм м”яким  золотистим  
світлом. В  квітні  місяці  верба одягається  жовтим   пухом. Її 
ніжні  пухнасті сережки  мають приємний солодкуватий 
аромат  і  приваблюють  перших комах. У  верби  чоловічі і 
жіночі  квітки  ростуть  на  різних деревах. Насіння  у  верби  
визріває  в  травні і  разом  з  білими  ніжними  пушинками  
дрібненьке  насіння  перелітає  в  повітрі  і  осідає  на  землю.  

 
Зупинка   5. „Бережіть природу” . Проводиться підсумок  
екологічної стежини.  



       Під час проведення  роботи зі створення екостежини 
закріплюються  знання, здобуті учнями. Звучить заклик  до 
гармонії  між природою та людиною.  А також  розкриваємо 
душу кожної рослинки, яка зачарувала нас. 

- Верба – в ній душа доброї, ніжної, поетичної людини. 
Верба викликає задуму, смуток. 

- Барвінок – одна з найпопулярніших шанованих рослин 
України. Він є оберегом родинного щастя: його вплітали в 
вінки для молодої, ним прикрашали світлицю. 

- Подорожник – відомий мандрівник. Це харчова, 
медоносна і лікарська рослина. 

- Грицики – ніжні і м”які, стійкі до морозу. 
- Кульбаба – мрійлива . 
- Конвалія звичайна – тендітна , але дуже отруйна.  

 
       Природа дає нам все для життя, вимагає від нас 

ощадливого. бережливого відношення до себе. Всі ми. нині 
проживаючі відповідальні за нашу природу перед  нащадками. 

       Огляньтесь довкола: який прекрасний, дивний світ нас 
оточує – ліси, поля, річки, гори, долини, небо, сонце , звірі, 
птахи...   

       Це все природа. Наше життя невіддільне від неї .  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Екскурсія до  обласного краєзнавчого  музею  
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