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Пояснювальна записка

Польовий збір  юних зоологів є важливою складовою частиною вивчення  курсу
зоології.

 Під час збору вихованці  повинні закріпити теоретичні знання з курсу зоології,
а також вивчити різні види тварин в природних умовах, навчитися розпізнавати та
проводити  спостереження. 

Польовий  збір  юних  зоологів  допоможе  оволодіти  глибокими  знаннями  з
зоології, уміннями проводити самостійні спостереження в природі.     

  Знання польових методів роботи з зоології допоможе школярам самостійно
проводити дослідження в природі, грамотно оцінювати різноманітні біологічні явища.

 Польовий  збір  з  зоології  проводиться  шляхом  вивчення  трьох  основних
екологічних груп тварин: наземних, ґрунтових і водяних.  

 Під  час  проходження  польового  збору  учасники  повинні  оволодіти
комплексними методами дослідження тварин, засвоїти специфіку видових комплексів
в різних біотопах, оформляти записи спостережень на екскурсіях у щоденнику. 

Мета польового збору юних зоологів
набуття професійних зоологічних знань; 
розвиток умінь і навичок польових зоологічних досліджень;
спонукання до самовдосконалення і науково-дослідної роботи.

Завдання польового збору  юних зоологів
Поглибити і закріпити знання, набуті при вивченні теоретичного курсу зоології.
Оволодіти методами збору,  кількісного обліку тварин.
Вивчити видовий склад найбільш поширених тварин району досліджень.
Ознайомитися  з  шкодочинністю  комах  саду, навчально-дослідної   земельної

ділянки  району  польового збору.

Форма проведення польового збору  юних зоологів

Польовий  збір  юних  зоологів  проводиться  на  певній  визначеній  території,
впродовж  чотирьох днів.

Основний  зміст польового  збору  юних  зоологів  розкривається  під  час
проведення групових досліджень у біо- та агробіоценозах району практики. 

Для записів під час роботи використовують робочий щоденник.

Оформлення звітів про виконання індивідуальних робіт учасниками
польового збору

 Всі записи мають бути чіткими, лаконічними, щоб не створювати труднощів
при їх читанні.

 Записи  повинні  мати  однакову  форму  і  послідовність  перерахування  ознак
описуваного об'єкту, виконуватись простим олівцем.

 Рекомендується всі дані про номер спостереження,  зразка, проби, виділяти з
тексту окремим рядком, або умовним знаком. 



Вимоги до учасників польового збору юних зоологів

Індивідуальне спорядження  учасника польового збору:
рюкзак;  дощовик;  олівець; лінійка; ручка; посуд для фіксації матеріалів; мішечки для
проб;  оптичні  прилади;  ножиці;  пінцет;   фляга;   цупкий  папір;  довідники  та
визначники, атласи, сачки ентомологічні і для збору тварин водойм.

Одяг та особисті речі учасника польового збору:
 зручне взуття для екскурсій по пересіченій місцевості, змінне взуття;  легкий літній
одяг, спортивний костюм, капелюх від сонця;  теплий вечірній одяг; запасний одяг на
випадок  повного  намокання;  додаткові  засоби  від  дощу,  сонця,  комах,  алергенів,
окуляри, тощо.

Безпека життєдіяльності учасників

Вимоги безпеки  під час проведення досліджень

Входити у воду учням забороняється. 
Для  ознайомлення  з  живими  об'єктами  водойми використовують  сачки  на

довгих держаках. 
Одяг  повинен  відповідати  сезону  і  погоді,  на  ноги  взувають  міцне  взуття,

панчохи або шкарпетки, забороняється  ходити  босоніж. 
З собою беруть питну воду у флязі або пляшці, щоб не пити води з відкритих

водойм, де звичайно трапляються мікроби - збудники захворювань. 
Під  час  досліджень забороняється  використовувати  отруйні  речовини:

хлороформ, сірчаний ефір для заморювання комах. 
 Не можна брати  тварин  руками.  Для  цього  користуються лопатками,

розпушувачами і захищають руки рукавицями.
  Після закінчення роботи необхідно ретельно вимити руки з милом. 

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У випадку травми необхідно негайно звернутись до вчителя за допомогою. 
Вчитель  надає  першу  медичну  допомогу,  а  у  разі  необхідності  організовує

виклик швидкої допомоги за тел. - 103. 


