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                                                             Вступ 

 

Екологічна освіта і виховання в умовах глобальної екологічної кризи 

розглядаються світовою спільнотою як основна складова стратегії сталого 

розвитку людства у ХХI сторіччі, спрямована на забезпечення майбутнього  

Землі. Екологічній освіті  дітей та молоді визначена особлива роль в  Цілях 

сталого розвитку України на період до 2030 року. 

Основна увага у цьому процесі акцентується на цілісному і 

міждисциплінарному підході до формування у дітей та молоді 

компетентностей, необхідних для практичної діяльності щодо прокращення 

якості навколишнього середовища. 

Розвиток освіти для сталого розвитку викликає потребу в нових 

педагогічних моделях, педагогічній культурі, новому педагогічному змісті. 

Зокрема, позашкільна освіта для сталого розвитку має сприяти 

розповсюдженню знань про стан довкілля та надавати критерії, стандарти, 

рекомендації щодо прийняття рішень з природоохоронних питань.  

Саме  позашкільна, а насамперед природнича освіта, має формувати 

такі гуманітарні цінності, як ставлення до себе та довкілля, стиль життя, 

активну життєву позицію. Вироблення  критеріїв результативності освіти для 

сталого розвитку здійснюється через аналіз системи науково-дослідницької, 

експериментальної та природоохоронної роботи.  

Загальною метою навчальних програм є формування ключових 

компетентностей особистості, створення умов для творчої самореалізації і 

професійного самовизначення молоді засобами поглибленої біологічної освіти.  

Програми збірника об’єднані загальною ідеологією надання якісної 

позашкільної освіти на засадах формування у дітей ноосферного мислення в 

умовах постіндустріального суспільства.   

Акцент у навчальних програмах зміщується з області знань в область 

особистого ставлення і ціннісних орієнтацій.  
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Інтеграція наукової методології та позашкільної дидактики сприятиме 

формуванню цілісної наукової картини світу, перетворенню біологічних 

знань у наукові переконання, адекватному ставленню до загальнолюдських 

цінностей, забезпечить практичне спрямування екологічних знань у 

майбутній діяльності. 

Загалом йдеться про створення такої системи цінностей, як складову 

культурного світобачення, яка б не залежала від таких факторів, як 

економічна ситуація, зміна політичної влади тощо, в якій би захист і 

збереження природи вважались такою ж цінністю, як і саме життя. 

Біологічні дисципліни є невід'ємною складовою допрофільної 

підготовки та профільного навчання майбутніх екологів, зоологів, фахівців у 

сфері агропромислового комплексу, оскільки вирішують завдання 

органічного поєднання дисциплін біологічного профілю, охорони 

навколишнього природного середовища та збалансованого 

природокористування в єдину цілісну систему знань. 

 Зміст біологічних дисциплін концентрує змістовно-логічне ядро 

наукової інформації, що становить провідний компонент допрофесійної 

компетентності вихованців закладів позашкільної освіти. 

 Біологічні знання реалізують завдання екологічної освіти на 

теоретичному рівні, розкривають суспільну значущість екологічного 

матеріалу, сприяють розвитку екологічного мислення, збагачують 

мотиваційну сферу природоохоронної діяльності гуманістичними, 

патріотичними, екологічними, естетичними та пізнавальними мотивами. 

Зазначені принципи були використані у визначенні підходу до  

формування змісту збірника «Навчальні програми з позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль». 

Програми збірника побудовані на основі як загально дидактичних 

(науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання із 

життям), так і специфічних (краєзнавчий, фенологічний, народознавчий)  

принципів. Загальними принципами для всіх навчальних програм є комплекс 
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взаємопов'язаних принципів екологічної освіти в інтересах сталого розвитку: 

неперервності, міждисциплінарності, інтегрованості, єдності теорії і 

практики. 

Особливість цього циклу програм полягає у тому, що значна увага 

приділяється самостійній практичній роботі вихованців у лабораторіях, на 

природі та навчально-дослідних земельних ділянках, проведенню 

розвивальних екскурсій до науково-дослідних установ, аграрних 

підприємств, музеїв, виставок. 

Збірник навчальних програм, побудованих на засадах ціннісних 

орієнтирів та змісту сталого розвитку, сприятиме становленню освіченої, 

соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси 

суспільного життя, має систему поглядів, ідейно-моральних принципів, норм 

екологічно доцільної поведінки, які забезпечують готовність до соціально 

відповідальної діяльності та безперервної освіти в сучасному динамічному 

світі.  

 

                                                               В.В.Вербицький, 

                                                         директор Національного  

                                                еколого-натуралістичного центру, 

                                               доктор педагогічних наук, професор 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ЮНІ ГОЛУБІВНИКИ» 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Створення навчальної програми обумовлено підвищенням інтересу дітей  

до занять голубівництвом. 

Програма побудована на основі діяльнісного та компетентнісного 

підходів; в основу покладено програму гуртка «Юні голубівники» 

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, НЕНЦ, 2001), у яку 

внесено зміни і доповнення. 

Реалізація навчальної програми передбачається у гуртках, студіях, 

творчих об’єднаннях, клубах еколого-натуралістичного напряму 

позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком 14-16 років. 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами голубівництва. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

пізнавальних, які орієнтовані на оволодіння поняттями, знаннями з 

біології, фізіології голубів, основ генетики, селекції; поглиблення основ 

біологічної освіти; набуття знань щодо способів організації змістовного 

дозвілля; 

практичних, які передбачають формування вмінь та навичок 

вирощування та догляду, утримання і розведення голубів; розвиток уміння 

змістовно організовувати дозвілля засобами голубівництва; 

творчих, які передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з 

голубівництва, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу 

ініціативу; вмінь проводити самостійні наукові дослідження; розвиток 

дослідницьких, творчих здібностей; системного, просторового і логічного 

мислення, творчої уяви; формування потреби у творчій самореалізації та 

духовному самовдосконаленні;  
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соціальних, які передбачають розвиток екологічної і трудової культури, 

досягнення високого рівня освіченості і вихованості; формування кращих 

особистісних рис, ціннісного ставлення до себе та інших, до природи, 

традицій українського народу; формування навичок конструктивної 

міжособистісної взаємодії, громадянської відповідальності, патріотизму, 

любові до України. 

Програма передбачає один рік навчання за основним рівнем, 144 години 

на рік, 4 години на тиждень.  

Зміст програми відповідає загально дидактичним принципам науковості, 

доступності, систематичності, послідовності, зв'язку з життям; враховує 

екологічні особливості України. 

Залучення вихованців до спостережень, експерименту створюють 

основу для навичок дослідництва, вміння поводити себе в природі і є 

необхідною умовою для виховання етичних, естетичних і патріотичних 

якостей особистості. 

Методами опрацювання навчального матеріалу є словесні (розповідь-

пояснення, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (досліди, 

вправи, лабораторні та практичні роботи, міні-дослідження, проєктна 

діяльність). 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкове заняття, 

участь в конкурсах, виставках,  захист навчального проєкту. 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано 

орієнтовно. За необхідності в установленому порядку керівник гуртка може 

внести зміни до кількості годин у межах кожного змістовного розділу. 

Ураховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-

технічного забезпечення, педагог може змінювати кількість теоретичних і 

практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці 

набувають практичних навичок). 
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Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 4 6 

2. Анатомія та фізіологія голубів 8 18 26 

3. Утримання і годівля голубів 6 10 16 

4. Породи голубів  4 20 24 

5. Розведення голубів 20 32 52 

6. Хвороби голубів 8 - 8 

7. Соціально-економічні аспекти 

розвитку голубівництва 

2 6 8 

8. Підсумок - 4 4 

Разом: 50 94 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (6 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та план роботи на навчальний рік  

Історія голубівництва. Голуби в Україні. Голубина пошта. Голубиний 

спорт. Голуби, приручені людиною. Класифікація порід. 

Практична частина. Екскурсія до голубиного розплідника та /або на 

виставку голубів). 

 

2. Анатомія та фізіологія голубів (26 год.) 

Теоретична частина. Голуб (Columba) як представник роду птахів з 

родини голубових (Columbidae). Поширення. Будова тіла. Покриви: контурні, 

пухові і напівпухове пір’я. Дихальна система і голосоутворення. Кровоносна 

та травна системи. Скелет: особливості та будова. Органи зору та слуху. 

М’язова система. Розмноження. 

Практична частина. Ознайомлення і вивчення зовнішньої та 
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внутрішньої будови голуба за постійними препаратами, таблицями, 

методичною літературою. Вивчення будови покривів голуба у зв'язку з 

пристосуванням до польоту. Створення колекції різних типів голубиного 

пера. Догляд голубів у голубнику. 

3. Утримання та годівля голубів (16 год.) 

Теоретична частина. Особливості та головні правила утримання 

голубів.  

Облаштування голубників: сідала, гнізда, годівниці і поїлки, ванни, 

льоток. Температура, вентиляція, освітлення, підстилка, вольєр для вигулу, 

додатковий інвентар. Особливості облаштування голубників на балконі. 

Особливості харчування пернатих в природних умовах. Особливості 

харчування голубів. Меню харчування. Заборонені продукти. Харчування у 

весняно-літній час. Годування дорослих представників. Вирощування в 

племінний період. Годівля молодняку. Зимовий раціон. Годування активних 

особин. Роль у раціоні різних речовин. Вміст поживних речовин в кормах. 

Кормові добавки.  

Практична частина. Розроблення макету голубиного розплідника. 

Ремонт та виготовлення інвентарю. Розроблення меню харчування. 

Створення колекції та заготівля кормів. Складання раціонів. Догляд голубів у 

голубнику. 

 

4. Породи голубів (24 год.) 

Теоретична частина. Групи голубів: дикі, домашні. Класифікація порід 

голубів: льотні, спортивні, декоративні, м’ясні. Породи льотних голубів: 

турман берлінський, хрестовий чернець, миколаївський голуб. Популярні 

спортивні породи: англійська кар’єр, українська поштова, бельгійський 

листоноша. Популярні декоративні породи: барб, кучерявий голуб, 

брненський дутиш, павиний голуб, саксонський священик. Популярні м’ясні 

породи голубів: модена англійська, римський голуб, кінг, карно. 

Практична частина. Визначення породи голубів за ілюстративним 

https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#osoblivost-harchuvannya-pernatih-v-prirodnih
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#osoblivost-harchuvannya
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#osoblivost-harchuvannya
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#zaboronen-produkti
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#harchuvannya-u-vesnyano-l-tn-y-chas
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#harchuvannya-u-vesnyano-l-tn-y-chas
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#goduvannya-doroslih-predstavnik-v
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#viroschuvannya-v-plem-nniy-per-od
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#viroschuvannya-v-plem-nniy-per-od
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#god-vlya-molodnyaku
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#zimoviy-rats-on
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#goduvannya-aktivnih-osobin
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#goduvannya-aktivnih-osobin
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#rol-u-rats-on-r-znih-rechovin
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#vm-st-pozhivnih-rechovin-v-kormah
https://nastanova.com/gospodarstvo/chim-goduvati-golubiv-racion-potrebi-v-pozhivnix-rechovinax.html#kormov-dobavki
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матеріалом. Міні-дослідження історії створення порід голубів (за власним 

вибором). Складання каталогу порід свого розплідника. Відвідування 

виставки голубів. Запускання голубів. Догляд голубів у голубнику. 

 

5. Розведення голубів (52 год.) 

Теоретична частина. Методи розведення голубів: чистопорідне, 

промислове, вбирне (поглинальне), ввідне та відтворювальне схрещування. 

Селекційна справа в голубівництві. Поняття генотипу, фенотипу та 

домінування. Ознаки здорових голубів. Вибір пари для розведення. 

Підготовка гнізда. Інкубаційний період. Поява виводка. Догляд за 

молодняком. 

Практична частина. Вибір пар для розведення. Вивчення методики 

проведення чистопорідного, вбирного, ввідного, відтворювального, 

промислового схрещування (за матеріалами Інтернет-мережі, методичної 

літератури). Складання та заповнення індивідуальних карток голубів. 

Виготовлення та встановлення гнізд. Кільцювання молодняку голубів. 

Запускання голубів. Догляд голубів у голуб’ятні. 

 

6. Хвороби голубів та їх профілактика (8 год.) 

Теоретична частина. Заразні та незаразні хвороби.  

Здоров’я голубів: позитивні та негативні фактори впливу. Найбільш 

небезпечні захворювання: орнітоз, трихомоноз, кампілобактеріоз, лістеріоз, 

туляремія, псевдотуберкульоз, їх профілактика.  

Основні правила безпеки та особистої  гігієни під час догляду за голубами. 

 

7. Соціально-економічні аспекти розвитку голубівництва  (8 год.) 

Теоретична частина. Україна – визнаний світовий лідер у галузі 

голубівництва. Діяльність Української національної федерації аматорів 

поштово-спортивного голубівництва, клубів декоративного голубівництва.  
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Голубівництво: бізнес чи захоплення? Особливості «голубиного» 

бізнесу. Підготовка голубів до виставки. 

Практична частина.  Організація та проведення виставки голубів свого 

розплідника. Захист проєктів голубиного розплідника. 

 

8. Підсумок (4 год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці  мають знати і розуміти: 

основні характеристики голубів різних порід; 

облаштування голубника; 

основні принципи складання раціону харчування та годівлі голубів; 

основні принципи тренування льотних та спортивних птахів; 

методи діагностики та лікування захворювань голубів; 

принципи наслідування спадкових якостей. 

       Вихованці мають вміти і застосовувати: 

визначати породу голубів за зовнішнім виглядом та стилем польоту; 

правильно облаштовувати голубник; 

створювати належні умови утримання птахів; 

складати кормовий раціон голубів; 

визначати симптоми основних захворювань голубів; 

проводити тренування голубів. 

          Вихованці мають набути досвід: 

утримання та розведення голубів; 

зооветеринарних заходів. 
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5. Рахмахов А. И. Голуби и профилактика их заболеваний  / А. И. 
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6. Романов В. А. Голубеводство / В. Романов и др. – М. : 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ДЕКОРАТИВНЕ ПТАХІВНИЦТВО» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Проблема захисту природи від негативного антропічного впливу є 

особливо актуальною у XXІ столітті. Особливої уваги у вирішенні проблем 

позашкільної освіти набувають питання оволодіння знаннями з охорони 

природи загалом і, зокрема, птахів, як представників тваринного світу.  

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів. 

Навчальна програма реалізується у гуртку, студії, творчому об’єднанні, 

клубі еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти та спрямована 

на вихованців віком 12-15 років. 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами декоративного птахівництва. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

пізнавальних, які орієнтовані на оволодіння поняттями, знаннями з 

біології, фізіології, основ генетики, селекції декоративних птахів; 

http://e-catalog.mk.ua/irbis.php?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%93%2E
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ознайомлення з методикою проведення спостережень, дослідів та 

експериментів з тваринами відповідно до принципів біоетики, з сучасними 

принципами збереження біорізноманіття, з основами дослідницької 

діяльності;  

практичних, які передбачають формування вмінь та навичок 

вирощування та догляду, утримання і розведення декоративних птахів; 

опанування методами пізнання живої природи, оздоровлення довкілля; 

розвиток уміння змістовно організовувати дозвілля засобами декоративного 

птахівництва; 

творчих, які передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з 

декоративного птахівництва, розв’язання творчих завдань, здатності 

проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких, творчих здібностей; 

системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви; формування 

стійкого інтересу до біологічної освіти, потреби у творчій самореалізації та 

духовному самовдосконаленні;  

соціальних, які передбачають розуміння принципів біоетики, 

дотримання їх у повсякденному житті; формування свідомого ставлення до 

власної безпеки та безпеки оточуючих, мотивації на здоровий спосіб життя, 

усвідомлення його значення для самореалізації, формування потреби у 

професійному самовизначенні, самоосвіті та саморозвитку, готовності до  

освіти впродовж життя, навички міжособистісної взаємодії, здатності 

працювати в команді; формування громадянської відповідальності, 

патріотизму, любові до України. 

Навчальна програма передбачає два роки за основним рівнем навчання: 

1-й рік навчання: 144 год/рік (4 год/тиждень); 

2-й рік навчання: 216 год/рік (6 год/тиждень). 

Зміст першого року навчання передбачає практичну роботу з охорони 

природи та збереження біорізноманіття тварин; вивчення походження та 

еволюції видів та порід птахів, їхніх біологічних особливостей; систематику 
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основних рядів та родин класу Птахів; основні породи птахів, які живуть 

поруч із людьми. 

Під час другого року навчання основним є вивчення біології екзотичних 

і декоративних птахів, яких утримують у вуличних та кімнатних вольєрах, 

пташниках і загонах; зокрема папуг, родини ткачикових, канарок, екзотичних 

голубів і горлиць. 

Протягом двох років навчання вихованці набуватимуть практичних 

знань в галузі декоративного птахівництва; з метою отримання необхідної 

інформації навчатимуться використовувати електронні носії; отримають 

навички роботи з профільною літературою. Для цього систематично будуть 

проводитися екскурсії у природничі музеї, у природу для спостереження за 

яскраво забарвленими дикими птахами, зустрічі з птахівниками-аматорами. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

захист дослідницьких робіт, участь в конкурсах та виставках. 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано 

орієнтовно. За необхідності в установленому порядку керівник гуртка може 

внести зміни до кількості годин у межах кожного змістовного розділу. 

Ураховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-

технічного забезпечення, педагог може змінювати кількість теоретичних і 

практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці 

набувають практичних навичок. 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 2 4 

2. Охорона птахів  6 8 14 

3. Походження та еволюція птахів 4 6 10 

4. Систематика класу Птахів (Aves) 40 42 82 

5. Птахи, які живуть поруч із людьми 16 16 32 

6. Підсумок - 2 2 

Разом: 68 76 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та план роботи на навчальний рік. 

Правила безпеки життєдіяльності. 

Різноманітність пташиного світу. Зоогеографічні області. Значення 

птахів у природі та житті людини: роль у природних екосистемах, 

взаємовідносини з людиною, економічне значення.  Образи птахів у 

мистецтві, літературі, народній творчості, геральдиці. 

Практична частина. Демонстрування відеоматералів, зоогеографічної 

карти світу, таблиць, відеофільмів, колекцій та інших навчальних наочних 

посібників. Екскурсія в природу, зоопарк, природничий музей. 

 

2. Охорона птахів (14 год.) 

Теоретична частина. Напрями охорони птахів: екологічне 

законодавство і збереження місць існування. Заповідники і зоопарки в 

збереженні рідкісних видів птахів. Приваблювання птахів. Червона книга 

України. Українське товариство охорони птахів. 

Практична частина. Збирання матеріалів про рідкісних птахів своєї 

місцевості. Екскурсія в музей, на природно-заповідний об’єкт, виставку, ліс, 

лісопарк. 

 

3. Походження та еволюція птахів (10 год.) 

Теоретична частина. Еволюція і систематика: походження і еволюція 

птахів. Поширення, особливості будови птахів. Внутрішня будова. Голосовий 

апарат та його роль. Пересування птахів. Поведінка: розмноження (соціальна 

адаптація, територіальна поведінка, гніздування, гніздо, яйце птахів). 

Міграції птахів. Живлення. Орнітофауна України. Селекція птахів: історія 

розвитку селекції, досягнення українських селекціонерів, методи селекції. 

Практична частина. Визначення птахів за ілюстративним матеріалом. 
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Екскурсія до музею, у природу (міський парк, лісопарк), зоопарк. Визначення 

птахів у природі за визначниками. Опис невідомих птахів для подальшого 

визначення (розмір, забарвлення, голос, поведінка, ареал поширення). 

 

4. Систематика класу Птахів (Aves) (82 год.) 

Теоретична частина. Багатство пташиного світу класу Птахів (Aves).  

Підклас Віялохвості (Справжні птахи) (Ornithure (Neornites), надряд 

Плаваючі (Natantes), ряд Пінгвіноподібні (Spheniseiformes). 

Надряд Бігаючі (Безкільові птахи) (Ratitae (Gradienthes), ряд 

Африканські страуси (Struthioniformes), ряд Австралійські страуси 

(Казуароподібні) (Casuariiformes (Dromaeiformes), ряд Ківіподібні (Безкрилі) 

(Apterygiformes), ряд Американські страуси (Нанду) (Rheiformes). 

Надряд Літаючі (Кілегруді птахи) (Volantes (Carinatae), ряд 

Схованохвостоподібні (Tinamiformes), ряд Пірникозоподібні 

(Podicipediformes), ряд Трубконосоподібні (Буревісникоподібні) 

(Procellariiformes (Tubinariiformes), ряд Веслоногі (Пеліканоподібні) 

(Steganopodiformes (Pelecaniformes), ряд Голінастоподібні (Лелекоподібні) 

(Ciconiiformes), ряд Фламінгоподібні (Phoehicopteriformes), ряд Гусеподібні 

(Anseriformes), ряд Соколоподібні (Денні хижі птахи) (Falconiformes), ряд 

Куроподібні (Galliformes), ряд Журавлеподібні (Gruiformes), ряд 

Пастушкоподібні (Ralliformes), ряд Дрохвоподібні (Otidiformes), ряд 

Сивкоподібні (Куликоподібні) (Charadriiformes), ряд Мартиноподібні 

(Lariformes), ряд Чистуноподібні (Alciformes), ряд Рябкоподібні 

(Pterocletiformes), ряд Голубоподібні (Columbiformes), ряд Папугоподібні 

(Psittaciformes), ряд Зозулеподібні (Cuculiformes), ряд Совоподібні 

(Strigiformes), ряд Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes), ряд 

Довгокрилоподібні (Стрижоподібні) (Apodiformes), ряд Птахи-миші 

(Coliiformes), ряд Трогоноподібні (Trogoniformes), ряд Ракшоподібні 

(Caraciiformes), ряд Одудоподібні (Upupiformes), ряд Дятлоподібні 

(Piciformes), ряд Горобцеподібні (Passeriformes). 
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Практична частина. Вивчення представників класу Птахів (Аves) за 

ілюстративним матеріалом, матеріалами Інтернет-мережі, навчально-

методичною та науково-популярною літературою. Дослідження видового 

складу птахів своєї місцевості, замальовування та опис основних 

представників. Виготовлення годівниць та їх розвішування. Спостереження 

за птахами, які годуються біля годівниць, їх визначення. Кільцювання 

зимуючих птахів. Догляд та спостереження за птахами  куточка живої 

природи. Екскурсії в ліс, лісопарк, парк, сквер, вулицями населеного пункту, 

в музей, зоопарк. Складання списків зимуючих видів птахів скверів, парків, 

лісопарків своєї місцевості. 

 

5. Птахи, які живуть поруч із людьми (32 год.) 

Теоретична частина. Птахівництво як галузь тваринництва. 

Птахівництво в Україні. Поняття конституції сільськогосподарської птиці. 

Типи конституції. Поняття екстер’єру. Статі будови тіла та методи оцінки 

екстер’єру сільськогосподарської птиці. Визначення статі та віку птиці. 

Генетичний потенціал поголів’я птиці. 

Курка свійська або домашня курка (Gallus gallus domesticus): історія 

одомашнення, породи, зовнішній вигляд, спосіб життя і утримання, годівля, 

розмноження, захворювання. 

Домашня качка (лат. Anas platyrhynchos, Anas platyrhynchos, іноді - Anas 

platyrhynchos f. domestica, Anas platyrhynchos domesticus, Anas domesticus або 

Anas domestica (Anas boschas domestica): історія одомашнення (походження 

від крижня; качка в стародавньому світі), зовнішній вигляд, продуктивність, 

породи качок, розведення: в домашніх умовах, промислове розведення, 

генетика. 

Гуска домашня або гуска свійська: походження та історія одомашнення, 

характеристика, породи свійських гусей, розведення, утримання. 

Голуб (Columba): поширення, будова тіла, голуби в Україні: голубина 

пошта, голубиний спорт, голуби, приручені людиною: голуби та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0#%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0#%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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зооантропонозні хвороби людей, класифікація, утримання, розведення, 

годування. 

Ветеринарно-санітарні вимоги утримання птиці в особистих селянських 

господарствах. 

Практична частина. Вивчення порід сільськогосподарської птиці за 

матеріалами навчально-методичної літератури, матеріалами Інтернет-мережі, 

опис їх зовнішнього вигляду. Оцінювання продуктивних якостей за 

екстер’єром. Відбирання племінної птиці за її продуктивністю та 

екстер’єром. Доглядання птиці, прибирання приміщень, заміна підстилки. 

Виготовлення годівниць для сухих, вологих і мінеральних кормів. Підготовка 

кормів для згодовування. Годівля птиці. Огляд птахів, визначення хворих, 

ослаблених, з фізичними вадами. Проведення зооветеринарних заходів у 

пташнику. 

 

6. Підсумок (2 год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці  мають знати і розуміти: 

 значення птахів у природі та житті людини; 

 зоогеографічні області; 

 методи оцінки екстер’єру сільськогосподарської птиці; 

 напрями охорони птахів; 

 особливості будови птахів; 

 поняття генетичного потенціалу поголів’я птиці; 

 поняття еволюції і систематики птахів;  

 поняття екстер’єру; 

 поняття птахівництва; 



19 
 

 поняття селекції птахів; 

 поняття та типи конституції сільськогосподарської птиці; 

 правила безпеки життєдіяльності; 

 різноманітність пташиного світу;  

 роль заповідників і зоопарків у збереженні рідкісних видів птахів; 

 птахів Червоної книги; 

 систематику класу Птахів (Aves). 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 визначати птахів за ілюстративним матеріалом та визначниками; 

 визначати статі та вік сільськогосподарської птиці; 

 відбирати племінну птицю; 

 досліджувати видовий склад птахів своєї місцевості; 

 збирати еколого-краєзнавчий матеріал; 

 оцінювати екстер’єр та продуктивні якості сільськогосподарської 

птиці. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 виготовлення годівниць та їх розвішування; 

 визначення птахів за ілюстративним матеріалом та визначниками; 

 дослідження видового складу птахів своєї місцевості; 

 збирання матеріалів про рідкісних птахів своєї місцевості; 

 кільцювання зимуючих птахів; 

 оцінки продуктивних якостей сільськогосподарської птиці за 

екстер’єром; відбирання племінної птиці за її продуктивністю та 

екстер’єром; 

 проведення зооветеринарних заходів; 

 спостереження за птахами в різних середовищах існування; 

 утримання та розведення голубів. 
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                            Основний рівень, другий рік навчання 

                            НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Птахи у вуличних вольєрах, 

пташниках і загонах 
10 26 36 

3. Птахи у кімнатних вольєрах, садках і 

клітках. Папуги 
12 18 30 

4. Утримання і розведення папуг 12 18 30 

5. Родина ткачикових 10 16 26 

6. Утримання ткачиків у кімнатних 

умовах 
10 18 28 

7. Канарок – гість із теплих островів 8 16 24 

8. Утримання і розведення канарок 10 14 24 

9. Декоративні голуби і екзотичні 

горлиці 
4 8 12 

10. Підсумок - 4 4 

Разом: 78 138 216  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та план роботи на навчальний рік. 

Правила безпеки життєдіяльності. 

2. Птахи у вуличних вольєрах, пташниках і загонах (36 год.) 

Теоретична частина. Фазанові (Phasianidae): спосіб життя, характерні 

риси, утримання та догляд. Корми для птахів. Раціони і техніка годівлі. 

Розведення фазанових. Хвороби фазанів. Представники підродини: багряний 

фазан, фазан звичайний, золотий або китайський фазан, королівський фазан, 

японський фазан, павич, банківський півень. 

Перепел (самка: перепілка, перепелиця): загальний опис, спосіб життя, 

забарвлення, парування та гніздування. Умови утримання та догляд. Годівля і 

розведення перепелів. Види перепелів: Рід Coturnix: японська перепілка 

(Coturnix japonica), звичайна перепілка (Coturnix coturnix), арлекінова 
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перепілка (Coturnix delegorguei), дощова перепілка (Coturnix coromandelica), 

щетиниста перепілка (Coturnix pectoralis), бура перепілка (Coturnix 

ypsilophora), китайська або азіатська блакитна перепілка (Coturnix chinensis), 

африканська блакитна перепілка (Coturnix adansonii). Рід Anurophasis: сніжна 

гірська перепілка (Anurophasis monorthonyx). Рід Perdicula: джунглева 

чагарникова перепілка (Perdicula asiatica), кам'яна чагарникова перепілка 

(Perdicula argoondah), розписана чагарникова перепілка (Perdicula 

erythrorhyncha), маніпурська чагарникова перепілка (Perdicula manipurensis).  

Страус африканський (Struthio camelus): загальна характеристика видів, 

розповсюдження, спосіб життя: живлення, розмноження, корми, раціони і 

техніка годівлі. Розведення страусів. Хвороби птахів. Страуси на фермах, 

Страуси в Україні. 

Практична частина. Вивчення видового складу птахів за навчально-

наочними посібниками, слайдами, таблицями, фотографіями матеріалами, 

Інтернет-мережі. Перегляд навчальних відеофільмів відповідної тематики. 

Догляд та спостереження за птахами у вольєрах, загонах, пташниках. 

Вивчення гніздової біології птахів. Ремонт і виготовлення годівниць, сідал, 

гніздових ящиків. Відбір і зберігання інкубаційних яєць. Екскурсії в музеї, на 

виставки, у приватні господарства птахівників. 

 

3. Птахи у кімнатних вольєрах, садках і клітках. Папуги (30 

год.) 

Теоретична частина. Ряд Папугоподібні (Psittaciformes). Вигляд і 

характерні ознаки ряду папугоподібних. Поширення. Спосіб життя. 

Походження. Розмноження. 

Родина Папугові (Psittacidae). Класифікація папугових: дятлові папужки 

(Micropsitta), лорієві (Loriinae), папужні (Psittacinae), совині або земляні 

папуги (Strigopinae), несторові папуги (Nestorinae). 

Практична частина. Вивчення видового складу папуг за навчально-

наочними посібниками, відеоматеріалами, таблицями, фотографіями, 
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матеріалами Інтернет-мережі. Перегляд навчальних відеофільмів відповідної 

тематики. Догляд та спостереження за поведінкою птахів, вивчення їх 

гніздової біології, годівля  птахів, чищення кліток, садків, вольєр. Ремонт і 

виготовлення кліток, годівниць, напувалок, жердинок, гніздових ящиків і 

дуплянок. Екскурсії в музей, на виставки, на пташиний ринок, до 

орнітологів-аматорів для огляду приватних колекцій, отримання 

консультацій. 

 

4. Утримання і розведення папуг (30 год.) 

Теоретична частина. Придбання і акліматизація папуг. Особливості 

утримання декоративних птахів в домашніх умовах. Вольєр і клітка. Вік 

птахів. Хвороби папуг та їх лікування. 

Практична частина. Перегляд навчальних відеофільмів. Спостереження 

за поведінкою папуг. Огляд гніздових будиночків. Прибирання кліток, 

вольєр, садків. Годівля птахів. Ремонт вольєрів і кліток. 

 

5. Родина ткачикових (огляд видів) Ткачикові (Ploceidae) (26 год.) 

Теоретична частина. Поширення та спосіб життя Ткачикових 

(Ploceidae). Зовнішній вигляд. Класифікація. Найпоширеніші представники. 

Практична частина. Вивчення видового складу ткачикових за 

навчально-наочними посібниками, відеоматеріалами, таблицями, 

фотографіями, матеріалами Інтернет-мережі. Перегляд навчальних 

відеофільмів відповідної тематики. Спостереження за поведінкою, вивчення 

гніздової біології ткачикових, які живуть в куточку живої природи. Догляд і 

годівля ткачикових. Ремонт обладнання. Екскурсії в музеї, на виставки, до 

орнітологів-аматорів для знайомства з їхніми колекціями, на пташиний 

ринок. 

6. Утримання ткачиків у кімнатних умовах (28 год.) 

Теоретична частина. Типи і конструкції приміщень для птахів: клітки, 

садки, пролітні клітки, ящикові клітки, вольєри. Обладнання для кліток і 
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вольєр. Догляд за птахами. Корми і техніка годівлі птахів. Зернова суміш. 

Корми тваринного походження. М’ясні корми. Готові суміші. Розведення 

птахів. Підбір пар. Відкладання і насиджування яєць. Вигодовування 

пташенят. Виліт пташенят із гнізда. Племінна робота. Хвороби ткачиків та їх 

лікування. 

Практична частина. Перегляд навчальних відеофільмів. Догляд та 

спостереження за поведінкою ткачиків, вивчення їх гніздової біології. 

Годівля птахів. Огляд гніздових будиночків і гнізд. Ремонт обладнання. 

 

7. Канарок – гість із теплих островів (24 год.) 

Теоретична частина. Канарка: зовнішній вигляд, спосіб життя, 

розмноження, розповсюдження. Класифікація канарок, їх спів, історія 

одомашнення, селекція, генетика. Шахтарська канарка. Канарка в мистецтві 

та культурі.  

Практична частина. Перегляд навчальних відеофільмів. Догляд та 

спостереження за поведінкою канарок, вивчення їх гніздової біології. 

Доглядання птахів. Огляд стану дорослих птахів. Екскурсії в музеї, на 

виставки, до орнітологів-аматорів, на пташиний ринок. 

 

 

8. Утримання і розведення канарок (24 год.) 

Теоретична частина. Життєвий цикл канарок. Клітки та їх обладнання. 

Годівля канарок. Осінньо-зимове утримання птахів. Розведення канарок. 

Харчування гніздових пташенят. Штучне підгодовування пташенят. 

Утримання пташенят після відокремлення від батьків. Утримання дорослих 

птахів після закінчення розмноження. Несвоєчасне розведення. Селекція 

канарок. Гібридизація канарок із вітчизняними видами в’юркових птахів. 

Хвороби і лікування канарок. 

Практична частина. Перегляд навчальних відеофільмів. Вивчення 

гніздової біології та поведінки канарок у різні періоди. Годівля птахів. 



24 
 

Догляд за птахами у приміщеннях. Ремонт обладнання. Огляд виведеного 

молодняка. Екскурсії в музей, на виставки, до орнітологів-аматорів. 

 

9. Декоративні голуби і екзотичні горлиці (12 год.) 

Теоретична частина. Декоративні породи голубів: барб, кучерявий 

голуб, брненський дутиш, павиний голуб, саксонський священик. Екзотичні 

породи горлиці: діамантова, папська. Утримання голубів і горлиць.  

Практична частина. Спостереження за поведінкою горлиць та голубів у 

вольєрах, клітках. Догляд за птахами. Вивчення гніздової біології. 

Прибирання кліток і вольєр. 

 

10. Підсумок (4 год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 гніздову біологію декоративних птахів; 

 загальну характеристика видів страусів; 

 загальну характеристику канарок; 

 загальну характеристику перепелів; 

 загальну характеристику родини Папугові (Psittacidae); 

 загальну характеристику родини Ткачикових (Ploceidae); 

 загальну характеристику родини фазанових (Phasianidae); 

 основні породи декоративних голубів і екзотичних горлиць; 

 особливості утримання декоративних птахів в домашніх умовах; 

 поняття селекції та гібридизації; 

 правила безпеки життєдіяльності. 
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Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 використовувати навчально-наочні посібники, слайди, таблиці, 

фотографії, Інтернет-мережу при вивченні видового складу птахів; 

 вимоги правил безпеки життєдіяльності; 

 відбирати і зберігати інкубаційні яйця; 

 доглядати і годувати декоративних птахів; 

 ремонтувати і виготовляти клітки, годівниці, напувалки, жердинки, 

гніздові ящики і дуплянки для декоративних птахів; 

 спостерігати за поведінкою птахів. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 вивчення видового складу птахів за навчально-наочними посібниками, 

відеоматеріалами, таблицями, фотографіями матеріалами, Інтернет-

мережі; 

 утримання та розведення декоративних птахів; 

 проведення зооветеринарних заходів; 

 догляду, годівлі та спостереження за птахами у вольєрах, загонах, 

пташниках; 

 вивчення гніздової біології птахів; 

 ремонту і виготовлення годівниць, сідал, гніздових ящиків; 

 відбору і зберігання інкубаційних яєць;  

 ремонту і виготовлення кліток, годівниць, напувалок, жердинок, 

гніздових ящиків і дуплянок. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

«ОСНОВИ КІНОЛОГІЇ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Кінологія - наука про собак, виведення нових порід собак, дресирування 

та історію походження собак.  

Для того, щоб собака стала керованою, необхідна систематична, 

послідовна, наполеглива і кропітка робота. Перш за все, дресирувальник-

початківець повинен добре володіти теоретичними основами дресирування, 

адже грунтовні знання є підвалинами практичної роботи. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів. 

Навчальна програма реалізується у гуртках, студіях, творчих 

об’єднаннях, клубах еколого-натуралістичного напряму закладів 

позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком 12-16 років. 

Мета програми: формування ключових компетентностей особистості 

засобами кінології. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальних, що передбачає ознайомлення вихованців з історією 

виникнення кінології як науки, її сучасним станом та значенням для людства; 

ознайомлення з особливостями утримання собак; ознайомлення з аспектами 

роботи спеціалістів з різних напрямів кінології і собаківництва, що 

сприятиме подальшому професійному самовизначенню вихованців; 
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практичних, які передбачають формування практичних умінь та навичок 

по догляду, вихованню і дресируванню собак; опанування методами пізнання 

живої природи; розвиток уміння змістовно організовувати дозвілля засобами 

кінології; 

творчих, які передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з 

кінології, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу 

ініціативу;  розвиток дослідницьких, творчих здібностей, системного, 

просторового і логічного мислення, творчої уяви; формування стійкого 

інтересу до біологічної освіти, потреби у творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні;  

соціальних, які передбачають розвиток трудової культури, досягнення 

високого рівня освіченості і вихованості; формування ціннісного ставлення 

до себе та інших, до природи, тваринного світу; формування навичок 

конструктивної міжособистісної взаємодії, громадянської відповідальності, 

патріотизму, любові до України. 

Навчальна програма передбачає два роки навчання: 

початковий рівень  – 144 години на рік, 4 години на тиждень; 

основний рівень – 216 години на рік, 6 годин на тиждень. 

Програма передбачає проведення занять, індивідуальних занять, 

змагань, навчально-тренувальних занять, екскурсій, практичної роботи на 

тренувальних майданчиках, участь в міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних виставках собак, змаганнях, конкурсах тощо. 

Загальними принципами організації освітнього процесу є: науковість, 

синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, 

послідовність і поступовість викладення матеріалу. 

 Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

виконання контрольних вправ, участь в конкурсах, виставках, змаганнях. 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано 

орієнтовно. За необхідності в установленому порядку керівник гуртка може 

внести зміни до кількості годин у межах кожної змістовної теми, враховуючи 



30 
 

інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного 

забезпечення, педагог може змінювати кількість теоретичних і практичних 

занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають 

практичних умінь і навичок. 

 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 8 10 

2. Біоетика та етологія 2 6 8 

3. Анатомія та фізіологія собак 4 8 12 

4. Утримання і харчування собак 6 16 22 

5. Хвороби собак   6 14 20 

6. Екстер'єрно-конституційні особливості 

собак 

8 16 24 

7. Походження та породи собак 8 18 26 

8. Розведення собак 6 14 20 

9. Підсумок 2 - 2 

 Разом: 44 100 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (10 год.) 

Теоретична частина. Кінологія: походження терміну та його 

використання, предмет вивчення кінології. Історія розвитку кінології. 

Громадські організації України, що займаються собаківництвом. Типи 

міжнародних кінологічних організацій. Міжнародна Кінологічна Федерація. 

Практична частина. Екскурсія до кінологічного клубу. Перегляд 

художніх та документальних фільмів про собак (за вибором педагога). 

Дослідження історичних фактів використання собак в різних сферах 

діяльності людини. 

 

2. Біоетика та етологія (8 год.) 

Теоретична частина. Біоетика: суть поняття, об'єкт та предмет 

вивчення, історія розвитку.  
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Етологія: основна мета та методи. Зв’язок етології з іншими 

дисциплінами. Законодавство, яке регулює суспільні відносини у сфері 

поводження з тваринами. Розвиток законодавства у сфері захисту тварин від 

жорстокого поводження. Українське законодавство проти жорстокості до 

тварин. Боротьба з жорстоким поводженням з тваринами. 

Практична частина. Розроблення проєкту притулку для собак. 

Розроблення та впровадження проєкту із попередження жорстокого 

поводження з тваринами. 

 

3. Анатомія та фізіологія собак (12 год.) 

Теоретична частина. Основи анатомії і фізіології собаки. Форма і 

внутрішня будова органів та їх функції. Системи органів травлення, дихання, 

кровообігу та лімфоутворення, сечовиділення, розмноження. Будова і функції 

відділів головного мозку, обмін речовин та енергії. Органи руху. Органи 

чуття. 

Практична частина. Робота з мікропрепаратами крові. Дослідження 

будови шерстяного покриву собаки. Тренування для розвитку м’язової 

системи собак. 

 

4. Утримання і харчування собак (22 год.)  

Теоретична частина. Обов'язки осіб, що утримують собак. Правила 

утримання: реєстрація та реєстр тварин. Заборони щодо утримання собак. 

Виловлювання безпритульних тварин. Місця вигулу собак. 

Організація харчування собак. Періодичність прийомів, об’єм їжі. 

Поняття щоденного раціону. Заборонені продукти. Готові корми. Головні 

правила годування собак. Режим годування. Склад раціону. Рівень потреби і 

поживність кормів. 

Практична частина. Складання харчового раціону для собак у 

залежності від віку, фізіологічного стану, фізичного навантаження, пори року 

й умов утримання. Розрахунок калорійності харчування. Розроблення 
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макетів, ескізів вольєрів для утримання собак. Приготування кормів для 

собак. Волонтерський десант в притулок для тварин. 

 

5. Хвороби собак (20 год.)  

Теоретична частина. Поняття хвороби. Ознаки здорової і хворої собаки. 

Поняття незаразних і заразних хвороб. Ендокринні, інфекційні хвороби, 

хвороби серцево-судинної системи, рота, горла, вуха і носа, очей, шкіри, 

органів травлення, опорно-рухового апарату. Стійкість до захворювань у 

собак. 

Надання першої долікарської допомоги. Техніка подавання ліків хворій 

собаці. Закапування очних крапель і закладання очної мазі. Сонячний і 

тепловий удари. Отруєння і допомога при них. 

Заходи профілактики зараження і розповсюдження хвороб. 

Практична частина. Екскурсія до ветлікарні. Клінічний огляд тварин 

під керівництвом лікаря ветеринарної медицини. Встановлення первинного 

діагнозу. Участь в проведенні профілактичних щеплень. Проведення 

профілактичних заходів із запобігання зараження і розповсюдження хвороб 

серед тварин. 

 

6. Екстер'єрно-конституційні особливості собак (24 год.) 

Теоретична частина. Поняття екстер’єру. Методи оцінки екстер’єру. 

Конституція собаки. Стандарти породи собак. Природні властивості собаки. 

Службова цінність собак. Поняття і типи конституції собак: грубий, ніжний, 

сирий, сухий і міцний. 

Екстер'єр та кондиція собаки. Статі. Спадкоємство екстер'єрних 

особливостей, робочих і відтворювальних якостей у собак. Волосяний 

покрив. Забарвлення. Прикмети та відмітини. Визначення віку. Вимірювання 

собак. 

Практична частина. Здійснення окомірної оцінки екстер’єру собак. 

Проведення вимірювань собак. 
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7. Походження та породи собак (26 год.) 

Теоретична частина. Поняття породи собак, стандарту порід. Породи 

собак відповідно до класифікації МКФ (FCI): характеристика та стандарти 

порід, особливості поведінки собак різних порід. 

Практична частина. Вивчення порід собак за ілюстративним 

матеріалом та матеріалами Інтернет-мережі. Дослідження історії порід собак 

(за власним задумом), складання каталогу улюблених порід собак. 

 

8. Розведення собак (20 год.) 

Теоретична частина. Інбридинг. Методи розведення собак: 

чистопородне розведення, схрещування і гібридизація. Поняття ліній і 

сімейств. 

Поняття відбору, підбору і системи племінної роботи в клубах 

собаківництва. Відбір і підбір - основа селекційної роботи з собаками. 

Ведення племінного обліку та родовідних записів. Статева зрілість собак. 

Догляд за цуценятами. 

Поняття хендлінгу. Виставки собак та племінні огляди. Правила 

присудження звань та титулів. Правила участі та проведення сертифікатних 

виставок. Кінологічні конкурси. 

Практична частина. Екскурсія до кінологічного клубу. Підбирання пар 

для розведення на основі вивчення генеологічних карток. Складання 

генеологічної картки для цуценят. Відвідування кінологічної виставки та/або 

виставки собак. 

9. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 будову і функції нервової системи; особливості нервової системи та 

органів чуття; 
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 будову і функції органів дихання; 

 вимоги стандартів до якості основних кормів для собак, норми годівлі і 

принципи складання раціонів; 

 завдання кінологічних клубів і організацій; 

 зоологічну та продуктивну кваліфікацію порід; 

 конституційні типи собак; особливості їх екстер'єру і поведінки; 

 методи розведення собак; 

основи селекційної роботи з собаками; 

 органи та функції сечовидільної системи; 

 основи законодавства щодо захисту тварин; 

 основні хвороби собак; 

 поживні речовини, необхідні для організму собак;  

 поняття кінології; екстер'єру; породи; інбридингу; 

 роль вітамінів і мікроелементів у харчуванні собак; 

 систему органів травлення собаки; 

 склад і функції крові; 

 структуру кінологічних організацій України і зарубіжжя; 

 сучасні технології утримання собак; 

 типи з'єднання кісток; основні групи м'язів;  

 механізми втоми. 

 

Вихованці мають уміти і застосовувати: 

 визначати за зовнішніми ознаками стан здоров'я собаки; 

 встановлювати породи собак відповідно до класифікації в системі 

Міжнародної кінологічної федерації; 

 наводити приклади вирішення проблем безпритульних тварин; 

 оцінювати екстер'єр собаки; 

 правила техніки безпеки при поводженні з собакою; 

 проводити тренування для розвитку м'язової системи собаки; 
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 робити висновки про ефективність використання собак у різних 

галузях людської діяльності; 

 розпізнавати та описувати мікропрепарати клітин та тканин; 

 складати графік використання собак для племінного розведення; 

 складати збалансовані раціони відповідно до порід і вікових груп 

собак. 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

 визначення за зовнішніми ознаками стану здоров'я собаки; 

 визначення порід собак відповідно до стандартів: 

 демонстрування здатності і готовності використовувати отримані 

знання в ситуаціях життєвого вибору; 

 догляду за собакою відповідно до віку та породи; 

 дотримання норм законодавства щодо захисту тварин в повсякденному 

житті; 

 дотримання норм і правил зоогігієни; 

 надання першої допомоги; профілактики зараження і розповсюдження 

хвороб; 

 складання збалансованих раціонів відповідно до порід і вікових груп 

собак. 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 6 2 8 

2. Фізіологічні засади дресирування 40 26 66 

3. Дресирування собак на послух 6 14 20 

4. Методи дресирування собак 12 20 32 

5. Спеціальні розділи дресирування  18 20 38 

6. Спортивні види дресирування 18 32 50 

7. Підсумок 2 - 2 

 Разом: 102 114 216 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (8 год.)  

Теоретична частина. Поведінка і навчання. Виховання і дресирування. 

Зоопсихологічні особливості поведінки собак. Ієрархічні взаємовідносини 

зграї. Собака в родині людини. Загальні положення методики та техніки 

дресирування.  

Практична частина. Перегляд і обговорення відеофільму про 

дресирування собак.  

 

2. Фізіологічні засади дресирування (66 год.) 

Теоретична частина. Рефлекси: умовні та безумовні. Гра як необхідна 

умова «дозрівання» безумовних рефлексів. Структура центральної нервової 

системи. Моделювання поведінки. Рефлекторна діяльність у собак. Класичні 

умовні рефлекси Павлова. Інструментальні умовні рефлекси Конорського і 

Міллера. Інстинкт. Природжена діяльність організму. Схема організації 

інстинктивної поведінки. Генетичні фактори поведінки. Функціональна 

організація центральної нервової системи. Сенсорні системи мозку. 

Структурна та функціональна організація нейронів аналізаторів (первинні, 

вторинні, третинні проекційні зони). Моделюючі системи мозку. Рухова 

система мозку. Поняття аналітико-синтетичної діяльності. Тип вищої 

нервової діяльності та практичні можливості собаки. Зв’язок між діями 

дресирувальника та поведінкою собаки. Зв’язок між породою собаки та її 

темпераментом. 

Практична частина. Визначення типів вищої нервової діяльності собак 

декоративних, мисливських та службових порід (з використанням 

спеціальних тестів). Вправи на закріплення виробленого рефлексу в собак. 

Робота з собакою на дресирувальному майданчику та в польових умовах. 

Відпрацювання набутих навичок. Робота в ускладнених умовах. Тестування 

собак декоративних та службових порід.  
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3. Дресирування собак на послух (20 год.)  

Теоретична частина. Поняття дресирування і виховання. Особливості 

дресирування собак на послух. Види дресирування: базове та спеціальне. 

Принципи дресирування. Дресирування собаки в домашніх умовах. Складові 

дресирування. Вимоги до дресирувальника. 

Практична частина. Дресирування собак на послух. Вивчення команд 

«фу», «до мене», «поруч», «апорт», «сидіти». 

 

4. Методи дресирування собак (32 год.) 

Теоретична частина. Основні методи дресирування собак: механічний, 

смакозаохочувальний, ігровий, контрастний, наслідувальний. Алгоритм дій 

для виконання собакою команд. Самостійне тренування собак. Клікер-

дресирування. 

Практична частина. Відпрацювання алгоритму дій з метою досягнення 

позитивного виконання відповідних команд собакою. Застосування елементів 

клікер-дресирування. 

 

5. Спеціальні розділи дресирування (38 год.) 

Теоретична частина. Спеціальне дресирування собак: караульна 

служба, розшукова служба, пошуково-рятувальна служба. Відомчі види 

служб: конвойна служба, патрульно-постова, патрульно-дозорна служба, 

сторожова служба, мінно-пошукова служба, пошук вибухових і наркотичних 

речовин. 

Соціальні види служб: собака-поводир, рятування на воді, собака-

рятувальник, каніс-терапія. IGP — міжнародний порядок випробувань 

службових собак. 

Практична частина. Відпрацювання команд «свій-чужий», «принесення 

речей». Відпрацювання навички вибору речі (дресирувальника та 

помічника); навички вибору людини з речі; навички обшуку місцевості та 
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приміщень; навички роботи по сліду. Сторожування об'єкту, охорона позиції. 

Привчання собаки до двостороннього зв'язку. Вправа «Пасіння худоби», 

«Перевезення вантажу». 

 

6. Спортивні види дресирування (50 год.) 

Теоретична частина. Спортивні види дресирування: аджилиті, 

вейтпуллінг, гонки на собачих упряжках, драйленд, дог-фрісбі, курсинг, 

собачі біга (коло), спрингпол, пастуша служба, пітч енд гоу, фасттрек, 

флайбол, фрістайл, док-дайвінг, ноузворк. 

Європейські і американські види дресирування (шуцгунд (собака для 

захисту), монд'юринг, обідієнсе). 

Практична частина. Підготовка та проведення змагань з Agility; з 

Weitpulling; з Dogpooling; з Dog Frisbee; з Kursing; з Pitch and Go; з Flyball; з 

Freestyle; з Кanі kros. 

 

7. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 будову скелета собаки; 

 загальні положення методики та техніки дресирування; 

 зоопсихологічні особливості поведінки собак; 

 історію собаківництва; 

 поняття поведінки і навчання; виховання і дресирування; 

 породи собак; 

 роль собак у житті людини; 

 типи нервової діяльності; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%94%D0%BE%D0%B3-%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%87_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%E2%80%94_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%E2%80%94_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%9D%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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 фізіологічні засади дресирування. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 визначати типи вищої нервової діяльності собак декоративних, 

мисливських та службових порід; 

 володіти курсами дресирування; 

 володіти технікою безпеки поводження із собакою; 

 дресирувати собак на послух; 

 застосовувати знання при виконанні вправ з курсу дресирування собак 

пошукової служби та вправ з курсу дресирування собак рятувальної 

служби; 

 наводити приклади можливих помилок при дресируванні; 

 надавати першу ветеринарну допомогу; 

 оформляти підсумкову документацію за результатами змагань; 

 правильно розділяти команди. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 дресирування собак з різних видів служб;  

 підготовки та проведення змагань;  

 проведення відбору та підготовки учасника-дресирувальника із 

собакою для участі в змаганнях; 

 проведення практичного заняття на дресирувальному майданчику;  

 утримання і розведення собак;  

 участі в кінологічних конкурсах, виставках, змаганнях. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ОСНОВИ ФЕНОЛОГІЇ»  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Формування екологічної культури потребує знань про розвиток і зміни 

у природі, які вивчають географічні і біологічні науки. На стику цих наук 

виникла й розвинулася фенологія – наука, яка вивчає закономірності сезонної 

ритміки життєдіяльності живих організмів в залежності від умов середовища. 

Буквальний переклад – “наука про явища”, сукупність знань про 

зовнішні прояви внутрішньорічних циклічних змін в природі, терміни їх 

настання та причини, що визначають ці терміни. В системі біологічних наук 

фенологію визначають як розділ популяційної біології, який розглядає 

сезонні аспекти виду, внутрішньорічні цикли розвитку рослин і тварин, 

терміни їх настання та тривалість в залежності від сезонних змін погодних та 

інших умов середовища в різних кліматичних зонах. З позицій географії 

фенологія – наука про сезонну динаміку біотичних та абіотичних 

компонентів ландшафтів. 

Фіксація термінів настання сезонних фаз розвитку живих організмів – 

необхідна складова польових екологічних досліджень. 

Сезонна динаміка ландшафту є зовнішнім проявом зв’язків між 

природними компонентами, що історично склалися. Саме фенологічна 

характеристика дає цілісне уявлення про розвиток усього комплексу в часі та 

є науковою основою для вирішення питань раціонального використання 

території. 

Фенологія має велике практичне значення, насамперед для сільського, 

лісового господарства, рибництва, бджільництва, медицини тощо. 

Фенологічні спостереження – це фіксація дат початку сезонних явищ 

природи у певних пунктах, що потрібно для планування 

природокористування. Перед  закладами позашкільної і загальної середньої 

освіти стоїть завдання залучення дітей до активної фенологічної діяльності, 
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яка має навчальний і виховний аспекти. Систематична фенологічна 

діяльність вихованців формує у них інтерес і любов до природи рідного 

краю, відчуття прекрасного, сприяє розумінню причин змін у природі, тобто 

виявленню закономірностей, що є основою розвитку мислення особистості, 

створює умови для отримання навичок дослідницької діяльності, тобто 

вказує на соціальну значущість такої діяльності здобувачів освіти. 

Усвідомлення важливості фенологічних досліджень призвело до 

створення й успішного функціонування міжнародної програми GLOBE 

„Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля” – 

міжнародного практичного науково-освітнього проєкту, який об’єднує 

зусилля учнів, учителів і вчених-дослідників з метою отримання додаткової 

інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення 

спостережень. 

Навчальна програма «Основи фенології» реалізується в гуртках 

секціях, творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму закладів 

загальної середньої і позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком 

10-16 років. Кількісний склад гуртка – 10-12 осіб. 

 Мета програми – формування ключових компетентностей особистості 

у процесі засвоєння системи знань з фенології, усвідомлення її практичного 

значення, формування краєзнавчих фенологічних знань та вмінь щодо 

організації й проведення фенологічних спостережень.  

Основні завдання передбачають формування таких компетентностей: 

-пізнавальної: оволодіння основним термінологічним апаратом, 

поглибленння знань з теоретичних основ фенології, ознайомлення з 

природною ритмікою як однією з провідних закономірностей, її проявом у 

неживій та живій природі, розуміння причин та наслідків циклічних 

природних змін;  ознайомлення з методикою, технологією організації та 

проведення науково-дослідницької роботи; 

 -практичної: розвиток вміння спостерігати, досліджувати і 

пояснювати явища природи та їх взаємодію; формування умінь та навичок 



43 
 

наукових і польових досліджень, ведення лабораторного журналу та 

польового щоденника; набуття досвіду самостійної роботи; оволодіння 

методикою оброблення наукової інформації; розвиток навичок науково-

дослідницької діяльності; уміння обирати потрібні джерела інформації та 

користуватись ними; використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології; вміння приймати обґрунтовані рішення, забезпечити якісне 

виконання робіт; 

-творчої: розвиток самостійності, творчої ініціативи, формування 

творчих здібностей, потреби у творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні;  уміння переносити знання в нову життєву ситуацію та 

застосовувати їх; формування досвіду проєктної та дослідницької діяльності;  

-соціальної: формування екологічно активної позиції, прагнення 

працювати для збереження довкілля на засадах концепції сталого розвитку; 

мотивації на здоровий спосіб життя, потреби у професійному 

самовизначенні, самоосвіті та саморозвитку, готовності до безперервної 

освіти, розвиток підприємливості, позитивних якостей емоційно-вольової 

сфери: працелюбства, наполегливості, відповідальності, доброзичливості, 

поваги до людей; навички міжособистісної взаємодії, здатності працювати в 

команді. 

Навчальна програма передбачає три роки навчання: 

основний рівень (один рік) – 144 год/рік;  4 год/тиждень; 

вищий рівень (  два роки) –216 год/рік;  6 год/тиждень. 

Навчальна програма побудована за концентрично-блочним принципом 

та передбачає вивчення компонентів неживої і живої природи у їх сезонній і 

багаторічній динаміці, регулярне проведення фенологічних спостережень та 

ведення на їх основі календаря природи рідного краю, участь у міжнародній 

програмі GLOBE, а також роботу над груповими й індивідуальними 

проєктами – екологічними, дослідницькими, інформаційними, прикладними. 

Значну увагу приділено навчально-дослідницькій та науково-дослідницькій 

роботі вихованців. 
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Програма передбачає теоретичні й практичні заняття, індивідуальну і 

самостійну роботу, екскурсії в природу, до музеїв, метеостанції тощо. 

Основна форма роботи – фенологічні екскурсії, під час яких проводяться 

фенологічні спостереження, збираються матеріали для гербарію, колекцій, 

що дозволяє дати об’єктивну характеристику природи  рідного краю. 

У процесі оволодіння матеріалом програми вихованці знайомляться з 

методами наукового пізнання живої природи, зокрема рослинного і 

тваринного світу; в них розвивається спостережливість, формується уміння 

виявляти взаємозв’язки й залежності у природі, задокументувати їх і 

пояснити. Вивчення теоретичного матеріалу тісно пов’язане з практичними 

роботами, спостереженнями, проведенням досліджень. З цією метою на 

заняттях гуртка рекомендується використовувати різноманітні методи 

(когнітивні, креативні, оргдіяльнісні) та форми (навчальні заняття, екскурсії, 

вікторини, самостійна робота, практична діяльність) організації освітнього 

процесу. Ефективності освітнього процесу сприятиме проведення ділових 

ігор, створення відеофільмів (слайдфільмів), виконання вихованцями  

реферативних та експериментальних дослідницьких робіт з наступним їх 

захистом, написання статей для дитячих видань тощо. 

 Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, 

зльотах та зборах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проєкту або 

формування портфоліо.  

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. За 

необхідності в установленому порядку керівник гуртка може внести зміни до 

кількості годин у межах кожної змістової теми. Враховуючи інтереси 

вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, 

керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять 

(залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних 

навичок), враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними 

планами для позашкільних навчальних закладів. 
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Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п Назва теми Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 2 4 

2. Організація фенологічних 

спостережень та досліджень 

2 2 4 

3. Об’єкти загальних 

фенологічних спостережень. 

Методика фенологічних 

досліджень 

4 8 12 

4. Періодичність явищ у неживій 

природі 

8 12 20 

5. Програма GLOBE: дослідження 

грунту 

6 10 16 

6. Періодичність явищ у живій 

природі 

12 20 32 

7. Програма GLOBE: фенологічні 

дослідження рослин 

8 16 24 

8. Сезонні явища у світі грибів 4 4 8 

9. Календар природи рідного краю 10 12 22 

10. Підсумок - 2 2 

 Разом: 56 88 144 

 

 

ЗМІСТ  ПРОГРАМИ 

 

1.Вступ (4 год.)    

Теоретична частина. Ознайомлення з метою, завданнями та планом 

роботи гуртка. Інструктаж з техніки безпеки, правил поведінки та санітарно-

гігієнічних вимог під час аудиторних занять та екскурсій.  

Фенологія, її мета, завдання, основні поняття, значення. Роль 

вітчизняних вчених у становленні та розвитку фенології.  

Практична частина. Аналіз літературних та картографічних джерел з 

фенології. Міжнародний науково-освітній проект GLOBE. 
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2.Організація фенологічних спостережень та досліджень (4 год.) 

Теоретична частина. Форми організації фенологічних спостережень. 

Ділянки спостережень. Візуальні та інструментальні фенологічні 

спостереження. 

Практична частина. Екскурсія на метеомайданчик. 

 

3. Об’єкти загальних фенологічних спостережень. Методика 

фенологічних досліджень (12  год.) 

Теоретична частина. Методика фенологічних спостережень: загальні 

підходи. Об’єкти спостережень у живій природі. 

Практична частина. Фенологічні спостереження в атмосфері. 

Фенологічні спостереження у гідросфері. Спостереження на поверхні грунту.  

 

4.Періодичність явищ у неживій природі (20 год.) 

Теоретична частина. Сезонні метеорологічні явища та спостереження 

за погодою. Причини сезонних змін на поверхні Землі. Сезонна ритміка у 

лісовій та лісостеповій зонах. Загальна характеристика клімату. Особливості 

погодних явищ, пори року. Спостереження за погодою та метеорологічні 

прилади. Ведення щоденника спостережень за погодою. Календар погоди. 

Роль кліматичного фактору у зміні процесів у природі.  

Сезонні гідрологічні явища у нашій місцевості. Зміни рівня води в 

річках. Особливості фаз режиму та дати їх початку (весняна та літня повінь, 

літня межінь, льодостав, скресання криги, льодохід). Життя рослин і тварин у 

водоймах. Урахування природної періодичності явищ у використанні річок. 

Практична частина. Проведення метеоспостережень за температурою, 

вологістю повітря, хмарністю, опадами, висотою сонця над горизонтом, 

тривалістю світлового дня. Вивчення снігового покриву. Складання графіків 

поперечного профілю, величин витрат та температури води річки за даними 

фенологічних спостережень. 

Екскурсія до метеостанції. 
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Екскурсії до річки. Проведення фенологічних спостережень (за рівнем, 

витратами води, її температурою і прозорістю, льодоставом і льодоходом). 

 

5. Програма GLOBE: дослідження ґрунту (16 год.) 

Теоретична частина. Основні правила визначення і реєстрації ділянок 

спостережень за програмою GLOBE. 

Практична частина. Закладання ділянки з вивчення ґрунту. Польові 

дослідження для визначення характеристик ґрунту. Вимірювання вологості 

ґрунту. Гравіаметричний аналіз вологості ґрунту. Аналіз вологості ґрунту за 

допомогою гіпсових блоків. Вимірювання інфільтрації. Вимірювання 

температури ґрунту. 

Екскурсія до лабораторії агротехнологій та грунтознавства.  

 

6. Періодичність явищ у живій природі (32 год.) 

Теоретична частина. Основні фенофази розвитку рослин. Весняне 

пробудження рослин: сокорух, весняне набухання і розпускання бруньок, 

цвітіння ранньовесняних рослин. 

Будова квітки. Квітки одно- і двостатеві. Суцвіття та їх види. Цвітіння 

рослин (початок, масове цвітіння, кінець цвітіння). Запилення. Поняття про 

анемофільні та ентомофільні рослини. Роль комах у запиленні. 

Утворення насіння і плодів у покритонасінних рослин. Будова і склад 

насіння. Типи плодів. Розповсюдження насіння. Поняття про вектори 

поширення. Анемохорія, гідрохорія, зоохорія (форезія), антропохорія. 

Значення плодів і насіння в житті та господарській діяльності людини. 

Листок, його будова і функції. Видозміни листка. Підготовка рослин до 

листопаду – причини і значення. Осіннє забарвлення рослин. Пігменти: 

антоціани, каротин, ксантофіл. Кінець листопаду. 

Зимовий спокій у рослин. Пристосування до переживання низьких 

температур та несприятливих умов у зимовий період. Значення снігового 

покриву для рослин. 
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Основні групи рослин; особливості їх будови і життєдіяльності. Типові 

рослини лісової та лісостепової зон, їх значення. Лікарські рослини та їх 

використання у фітомедицині. Бур’яни та боротьба з ними. Рослини-

інтродуценти. 

Практична частина. Знайомство з гербарієм, колекціями плодів, 

насіння тощо, мікропрепаратами. Проведення дослідів з рослинами. 

Складання календаря весняної природи. 

Екскурсії у природу в різні пори року. Проведення фенологічних 

спостережень за рослинами. 

 

7. Програма GLOBE: фенологічні дослідження рослин (24 год.) 

Теоретична частина. Наземний покрив та його роль в житті планети. 

Прилади для біологічних вимірів. Система класифікації MUC. Ярусність. 

Класифікація листків. Зімкнутість крон. Покриття травостою. Домінантна і 

субдомінантна рослинність. Біомаса травостою. Біологічні виміри на ділянці 

досліджень. Картування наземного покриву за допомогою системи 

класифікації MUC. Оцінка точності вимірювання. 

Фенологічні програми GLOBE: «Вишнева Україна», Європейська 

фенологічна кампанія. Специфіка фенологічних досліджень деревних, 

чагарникових і трав’янистих рослин. Вибір ділянки проведення спостережень 

за розвитком та пожовтінням листя. 

Практична частина. Визначення і реєстрація ділянки вивчення 

земного покриву. Спостереження за обраними рослинами. Ознайомлення з 

протоколами спостереження за появою листків на деревах та кущах, за 

зміною кольору листків, за пожовтінням листків на деревах і кущах, за 

появою пагонів/листків трав’янистих рослин, за озелененням та пожовтінням 

трави. Інтерпретація даних. Заповнення протоколів. Ознайомлення з роботою 

сайту GLOBE. Внесення даних спостережень на сайт GLOBE. 
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8.Сезонні явища у світі грибів (8 год.) 

Теоретична частина. Різноманітність грибів, основи їх класифікації. 

Будова та біологія шапинкових грибів. Сезонні явища у розвитку широко 

розповсюджених грибів, що мають промислове значення. Умовно їстівні та 

отруйні гриби. Гриби – паразити вищих рослин та особливості їх розвитку. 

Практична частина. Знайомство з колекційним матеріалом грибів. 

Ведення фенологічних спостережень. 

Екскурсії у природні (ліс) та антропічно трансформовані (парк, сквер, 

сад) біогеоценози. Дослідження видового різноманіття грибів. 

 

9. Календар природи рідного краю (22 год.) 

Теоретична частина. Систематизація фенологічних спостережень за 

неживою і живою природою за певний період. Значення спостережень. 

Практична частина. Складання календаря природи рідного краю за 

певний період. Порівняння власних спостережень з багаторічними 

регіональними феноспостереженнями.  

10. Підсумок (2  год.) 

Практична частина. Підведення підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 предмет, мету, завдання фенології; 

 природні умови рідного краю; 

 особливості взаємодії живої та неживої природи; 

 діяльність державних та громадських установ, організацій з охорони 

рослинного і тваринного світу; 

 проблеми, що розглядає фенологія; 

 природну ритміку, її причини та прояви; 
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 сезонні метеорологічні явища та способи їх реєстрації; 

 сезонні гідрологічні явища та їх зв’язок зі змінами погодних умов; 

 вплив сезонних кліматичних процесів на будову та біологію рослин і тварин; 

 господарське значення тварин і рослин краю; 

 природні екосистеми краю та особливості їх сезонної ритміки; 

 антропічно трансформовані та створені людиною екосистеми й особливості 

сезонних явищ в них; 

 вплив сезонної ритміки на життєдіяльність людини; 

 народні традиції, обряди і свята календарного циклу. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 збирати природні матеріали та формувати колекції і гербарії; 

 пізнавати фонові види рослин і тварин своєї місцевості; 

 спостерігати за живими об’єктами в природі та в умовах куточку живої 

природи; 

 фіксувати результати спостережень; 

 використовувати ІКТ при опрацювання результатів власних спостережень; 

 аналізувати результати спостережень та робити висновки; 

 працювати з визначниками рослин і тварин; 

 складати календарі погоди і календарі природи; 

 користуватися приладами для феноспостережень і лабораторним 

обладнанням; 

 аналізувати картосхеми; 

 порівнювати табличний та графічний матеріал щодо сезонних явищ у 

природі; 

 виявляти взаємозв’язки у прояві сезонної ритміки в живій і неживій природі; 

 самостійно працювати з літературними джерелами; 

 застосовувати отримані знання та навички для охорони рослинного і 

тваринного світу. 
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Вихованці мають  набути досвід: 

 навчальної діяльності в умовах сучасного закладу позашкільної освіти; 

 проведення фенологічних спостережень; 

 природоохоронної діяльності, заощадження природних ресурсів; 

 ведення календарів погоди та календарів природи; 

 роботи з джерелами наукової та науково-популярної літератури, Інтернет-

ресурсами;  

 участі у міжнародній програмі GLOBE; 

 складання реферату, огляду літератури за визначеною темою; 

 дистанційної комунікації в мережі Інтернет. 
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Вищий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Назва розділу Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 2 4 

2. Сезонні явища в житті тварин 

2.1 Сезонні явища в житті комах 10 20 30 

2.2 
Сезонні явища в житті 

земноводних та плазунів 
4 8 12 

2.3 Сезонні зміни в житті птахів 10 20 30 

2.4 Сезонні явища в житті ссавців           12 12 24 

2.5 
Програма GLOBE: гідрологічні 

та гідробіологічні дослідження 
8 12 20 

3. Сезонна динаміка та життєдіяльність людини 

3.1 
Народні спостереження за 

змінами у природі 
12 6 18 

3.2 Народний календар 6 6 12 

3.3 
Біоритми та їх вплив на 

життєдіяльність людини 
6 6 12 

3.4 Календар природи рідного краю 8 10 18 

3.5 
Навчально-дослідницька та 

науково-дослідницька робота 
12 18 30 

4. Підсумок 2 4 6 

Разом: 92 124 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з метою, завданнями та планом 

роботи. Інструктаж з техніки безпеки, правил поведінки та санітарно-

гігієнічних вимог під час аудиторних занять та екскурсій.  

 Основні розділи сучасної фенології та особливості фенологічних 

спостережень в залежності від предмета й об’єкта: описовий метод; метод 

порівняння; експериментальні методи.  

Практична частина. Пошук тематичної інформації у мережі Internet. 

Основні пошукові системи, біологічні та географічні сайти.  
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Загальні правила та вимоги до ведення журналу спостережень за 

сезонними змінами в природі. Сучасні методи документування результатів 

наукових досліджень. 

2.  Сезонні явища в житті тварин  

2.1.Сезонні явища в житті комах ( 30 год.) 

Теоретична частина. Зовнішня морфологія і розчленування тіла комах. 

Типи ротових апаратів. Внутрішня будова комах, процеси життєдіяльності. 

Особливості поведінки. Розмноження і розвиток. Біорізноманіття комах, їх 

значення в природі та господарстві людини. Ряди комах з неповним 

перетворенням: Прямокрилі, Таргани, Веснянки, Терміти, Одноденки, Бабки, 

Рівнокрилі, Напівтвердокрилі (Клопи), Воші. Ряди комах з повним 

перетворенням: Блохи, Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Метелики, 

Перетинчастокрилі, Двокрилі, Волохокрильці. Основні шкідники лісового, 

сільського господарства і заходи боротьби з ними. Паразити і переносники 

хвороб. Корисні і одомашнені комахи. Біологія та господарське значення 

окремих видів (бджіл, джмелів, ос, хрущів, метеликів тощо). Застосування 

комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах. Ентомофауна своєї 

місцевості та її раритетний компонент. Охорона комах. Комахи як об’єкти 

фенологічних спостережень. 

Практична частина. Знайомство з колекціями основних рядів комах, 

тематичними колекціями (корисні комахи, комахи – шкідники 

сільськогосподарських і лісових культур тощо). Ведення фенологічних 

спостережень. 

2.2. Сезонні явища в житті земноводних та плазунів (12 год.)  

Теоретична частина. Загальна біологічна і морфологічна 

характеристика амфібій. Біологія амфібій: основні екологічні групи, 

живлення, розмноження і розвиток. Життєві форми. Різноманітність 

земноводних: ряди хвостатих та безхвостих амфібій; особливості їх будови у 

зв’язку зі способом життя. Географічне поширення земноводних, їх 

практичне значення та охорона. Батрахофауна своєї місцевості та її 
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раритетний компонент. 

Морфобіологічна характеристика рептилій як перших справжніх 

наземних хребетних. Біологія рептилій: географічне поширення, екологічні 

групи, розмноження, елементи терморегуляції. Живлення і захист від ворогів. 

Сезонні явища у житті плазунів. Економічне значення плазунів. 

Різноманітність плазунів лісової та лісостепової зон, їх практичне значення. 

Охорона плазунів. Герпетофауна своєї місцевості. 

Земноводні та плазуни як об’єкти фенологічних спостережень. 

Практична частина. Знайомство з колекційним матеріалом амфібій та 

рептилій своєї місцевості. Ведення фенологічних спостережень. 

2.3.Сезонні зміни в житті птахів ( 30 год.).  

Теоретична частина. Особливості будови та процесів життєдіяльності 

птахів як амніот, які пристосувалися до польоту. Біологія птахів; географічне 

поширення, екологічні групи. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна 

поведінка, влаштування гнізд. Птахи виводкові та нагніздні. Турбота про 

потомство. Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. 

Міграції птахів та способи їх дослідження. Птахи як винищувачі шкідливих 

комах та гризунів. Шкода, яку завдають окремі види птахів у сільському 

господарстві, медицині та авіації. Промислові та домашні птахи. 

Характеристика основних рядів та окремих представників, що 

використовуються у фенологічних спостереженнях. Охорона птахів. 

Орнітофауна своєї місцевості та її раритетний компонент. 

Практична частина. Знайомство з колекційним матеріалом. Ведення 

фенологічних спостережень. 

Екскурсії у природні (берег річки, ліс) та антропічно трансформовані 

(парк, сквер, сад) біогеоценози. Спостереження за видовим різноманіттям та 

поведінкою птахів. 

2.4. Сезонні явища в житті ссавців (24   год.)  

Теоретична частина. Різноманітність ссавців у зв’язку з 

пристосуванням до різноманітних умов життя. Складні форми поведінки. 
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Особливості розмноження та розвитку. Турбота про потомство. Біологія 

ссавців; географічне поширення, екологічні групи, живлення, місце в 

екосистемах. Способи добування їжі, міграції, сплячка та інші пристосування 

до несприятливих умов. Промислові види, їх охорона та відтворення. 

Шкідники сільського господарства, переносники збудників небезпечних 

хвороб, проблеми контролю їх чисельності. Домашні ссавці та їх 

пристосування до сезонних змін, біологічні основи тваринництва. 

Різноманітність ссавців: характеристика основних рядів та окремих видів. 

Теріофауна своєї місцевості та її охорона. 

Практична частина. Знайомство з колекційним матеріалом ссавців 

своєї місцевості. Ведення фенологічних спостережень. 

Екскурсії до куточку живої природи, ферми, зоопарку. Спостереження 

за поведінкою ссавців. 

           2.5. Програма GLOBE: гідрологічні та гідробіологічні  

                                                  дослідження (20 год.)  

 Теоретична частина. Характеристика водойм (приблизна площа, характер 

берегів, рельєф дна, глибина, джерело водопостачання, коливання рівня води 

від впадаючих вод та атмосферних опадів, вплив на рівень води деревно-

чагарникової рослинності, що оточує водойму, тощо). Ступінь забруднення 

водойм, прозорість води. Температурні режими. Фізичні властивості і 

хімічний склад води. Біота водойм. Берегова рослинність, глибоководні і 

пелагічні рослини. Ступінь заростання водойм рослинами. Значення рослин у 

житті водойм. Різноманітність тварин, що живуть у прісних водах 

(найпростіші, губки, кишковопорожнинні, черви, молюски, ракоподібні, 

павуки, численні комахи тощо. Біотопічна приуроченість гідробіонтів; 

нейстон, планктон, нектон, перифітон, бентос.  

Прилади для гідрологічних досліджень. Основні методи гідрологічних 

та гідробіологічних досліджень.  

Практична частина. Вибір ділянки та реперних точок для 

гідрологічних і гідробіологічних досліджень. Відбір проб води. Визначення 
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прозорості, солоності, лужності води, вмісту розчиненого кисню, нітратів; 

вимірювання температури, рН, питомої електропровідності води. Занесення 

даних до протоколів. Відбір та фіксація проб планктону і бентосу. 

Визначення гідробіонтів. Оцінка рівня сапробності води гідробіологічними 

методами. 

Екскурсія до лабораторії біохімії та біотехнології.  

 

3.Сезонна динаміка та життєдіяльність людини. 

3.1.Народні спостереження за змінами у природі (18 год.) 

Теоретична частина. Відображення періодичних явищ природи у 

прикметах, прислів’ях, приказках. Народна метеорологія. 

Практична частина. Складання народного календаря прикмет до 

кожної пори року. 

3.2. Народний календар (12 год.) 

Теоретична частина. Календарні свята та обряди українців. 

Відображення природної ритміки в обрядах та звичаях народу. Річний 

календарний цикл свят (весняні, літні, осінні, зимові свята). Народні традиції 

харчування у різні пори року. Православний календар (пости і свята окремих 

сезонів). 

Практична частина. Складання річного кола календарних свят 

українського народу. 

Екскурсія до відділу етнографії музею. Знайомство зі святковим одягом 

етносів своєї місцевості та атрибутами проведення обрядових свят. 

3.3. Біоритми та їх вплив на життєдіяльність людини (12 год.)  

Теоретична частина. Хронобіологія. Поняття про біоритми. 

Циркадіанні (добові), тижневі, місячні, сезонні ритми та їх вплив на здоров’я 

і самопочуття людини. 

Практична частина. Екскурсії до лабораторії фізіології людини, 

центру охорони громадського здоров’я. 
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3.4. Календар природи рідного краю (18 год.)  

Теоретична частина. Систематизація фенологічних спостережень за 

неживою і живою природою за певний період. Значення спостережень. 

Практична частина. Складання календаря природи рідного краю за 

певний період. Порівняння власних спостережень з багаторічними 

регіональними феноспостереженнями.  

3.5. Навчально-дослідницька та науково-дослідницька робота (30 

год.)  

Теоретична частина. Організація та планування наукового 

дослідження. Специфіка виконання оглядових та реферативних наукових 

робіт. Тематичний пошук у періодичній науковій літературі. Особливості 

біологічних досліджень в залежності від предмета й об’єкта досліджень: 

описовий метод; метод порівняння; експериментальні методи.  

Практична частина. Визначення основних тем дослідницької роботи. 

Створення наукових груп за інтересами, налагодження зв’язків з науково-

дослідними установами. Підбір та опанування методів дослідження згідно 

обраної теми. Загальні правила та вимоги до ведення лабораторного журналу. 

Сучасні методи документування результатів наукових досліджень. 

Тематичний огляд як результат тематичного літературного пошуку 

(представлення результатів індивідуально-групових завдань). 

4.Підсумок (6 год.)  

Теоретична частина. Рекомендації щодо подальшої творчої діяльності.  

Практична частина. Проведення підсумкової науково-практичної 

конференції вихованців. 

 

 ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 проблеми, що розглядає фенологія; 

 природну ритміку, її причини та прояви; 
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 природні екосистеми краю та особливості їх сезонної ритміки; 

 антропічно трансформовані та створені людиною екосистеми й особливості 

сезонних явищ в них; 

 благополуччя тварин; 

 вплив сезонної ритміки на життєдіяльність людини; 

 народні традиції, обряди і свята календарного циклу. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 пізнавати фонові види рослин і тварин своєї місцевості; 

 виявляти закономірності багаторічної динаміки сезонних процесів у межах 

конкретної території;  

 встановлювати терміни настання сезонних явищ в середньобагаторічних та 

граничних (найбільш ранніх і найбільш пізніх) значеннях, а також тренди 

зміщення цих термінів; 

 виявляти вплив сезонної ритміки на життєдіяльність людини; 

 аналізувати результати спостережень та робити висновки; 

 працювати з визначниками рослин і тварин; 

 складати календарі погоди і календарі природи; 

 порівнювати табличний та графічний матеріал щодо сезонних явищ у 

природі; 

 виявляти взаємозв’язки у прояві сезонної ритміки в живій і неживій природі; 

 самостійно працювати з літературними джерелами; 

 застосовувати отримані знання та навички для охорони рослинного і 

тваринного світу. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 навчальної діяльності в умовах сучасного закладу позашкільної освіти; 

 проведення фенологічних спостережень; 

 природоохоронної діяльності, заощадження природних ресурсів; 
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 ведення календарів погоди та календарів природи; 

 роботи з джерелами наукової та науково-популярної літератури, Інтернет-

ресурсами; 

 складання реферату, огляду літератури за визначеною темою; 

 оприлюднення результатів власних досліджень у вигляді наукової доповіді; 

 дистанційної комунікації в мережі Інтернет. 

                           

                             Вищий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Назва розділу Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 2 4 

2. Сезонна ритміка в екосистемах краю 

2.1 
Сезонні зміни у лісових 

біогеоценозах 

24 20 44 

2.2 
Сезонні зміни у парках, скверах, 

дендраріях, лісопарках 

12 28 40 

2.3 Сезонні зміни в агроценозах 12 12 24 

3 Програма GLOBE 

3.1 Атмосферні дослідження 12 6 18 

3.2 
Дослідження за допомогою 

системи GPS 

6 6 12 

3.3. 

Календар природи рідного краю. 

Внесення даних фенологічних 

спостережень на сайт GLOBE 

8 16 24 

3.4. 
Навчально-дослідницька та 

науково-дослідницька робота 

18 26 44 

4. Підсумок 2 4 6 

 Разом: 96 120 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з метою, завданнями та планом 

роботи гуртка на рік. Інструктаж з техніки безпеки, правил поведінки та 

санітарно-гігієнічних вимог під час аудиторних занять та екскурсій.  

Практична частина. Звіти вихованців про виконання 
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експериментальних (польових) досліджень впродовж літньо-ранньоосіннього 

сезону. 

                             2. Сезонна ритміка в екосистемах краю. 

                  2.1.Сезонні зміни у лісових біогеоценозах ( 44 год. ) 

Теоретична частина. Природа лісової та лісостепової зон: клімат, 

води, грунти. Пристосування рослин і тварин до існування у лісовій та 

лісостеповій зонах. Природна ритміка та її зміни. Вплив людини на біоту 

лісів та лісостепу. Унікальність природних екосистем своєї місцевості та 

необхідність їх комплексної охорони. Охоронювані території нашого краю. 

Раритетна фауна регіону: ендемічні, рідкісні та зникаючі види тварин; 

тварини, занесені до ЧКУ, ЄЧС, ЧС МСОП. 

Практична частина. Складання списків та описів ендемічних і 

рідкісних рослин і тварин різних фізико-географічнх зон регіону. Знайомство 

з гербарними та колекційними матеріалами представників місцевої флори і 

фауни. 

Екскурсія до одного з об’єктів природно-заповідного фонду регіону. 

Ведення фенологічних спостережень. 

2.2.Сезонні зміни у парках, скверах, лісопарках (40 год.) 

Теоретична частина. Інтродуковані деревні й чагарникові види рослин 

та умови їх існування. Біота штучних лісонасаджень,  вплив на неї 

господарської діяльності. Сезонні зміни у парках, скверах, лісопарках. 

Практична частина. Знайомство з гербарними та колекційними 

матеріалами, зібраними у штучних та антропічно трансформованих 

біогеоценозах. Аналіз картосхем парку, скверу. 

Екскурсія до парку, скверу. Ведення фенологічних спостережень. 

2.3. Сезонні зміни в агроценозах (24 год.) 

Теоретична частина. Сезонні сільськогосподарські роботи (весняна 

оранка, висівання зернових культур, садіння городніх культур, збір урожаю, 

висівання озимини, основні види робіт в саду). Фенофази розвитку окремих 

сільськогосподарських культур. 
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Практична частина. Збір матеріалу для колекції 

сільськогосподарських рослин у різні фенофази розвитку. Спостереження за 

ростом і розвитком рослин. 

Екскурсія на навчально-дослідницьку ділянку. Ведення фенологічних 

спостережень. 

3. Програма GLOBE 

                                 3.1.Атмосферні дослідження ( 18 год.) 

Теоретична частина. Польові атмосферні дослідження. 

Метеорологічне обладнання і його використання для спостереження за 

погодою. Створення ділянки атмосферних досліджень. Основні атмосферні 

показники. Хмари. Опади. Температура. Атмосферний тиск. 

Практична частина. Визначення типів хмар. Спостереження, опис та 

ідентифікація хмар. Вимірювання щільності хмарного покриву, оцінювання 

та імітація. Вимірювання кількості опадів. Вимірювання рН опадів. 

Визначення поточної, максимальної, мінімальної температури. Внесення 

даних на сайт GLOBE.  

3.2.Дослідження за допомогою системи GPS (12 год.)  

Теоретична частина. Супутникові системи GPS. Цифрове обладнання 

для вимірювання координат. Основні виміри за допомогою GPS. 

Ознайомлення з роботою супутникових систем в реальному часі через 

мережу Інтернет. Картографування даних з використанням візуалізації даних 

GLOBE. 

Практична частина. Вимірювання координат за допомогою GPS. 

Робота з листами реєстрації значень часу, подій і відхилень, координат 

ділянок, для розрахунку широти, довготи. Робота з даними візуалізації 

GLOBE. 

3.3. Календар природи рідного краю. Внесення даних фенологічних 

спостережень на сайт GLOBE (24 год.) 

Теоретична частина. Систематизація фенологічних спостережень за 

неживою і живою природою за певний період. Значення спостережень. 
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Практична частина. Складання календаря природи рідного краю за 

певний період. Порівняння власних спостережень з багаторічними 

регіональними феноспостереженнями.  

3.4.Навчально-дослідницька та науково-дослідницька робота (44 

год.) 

Теоретична частина. Спостереження (дослідження кореляцій, 

обсерваційне дослідження) та експеримент (експериментальне дослідження). 

Основи біологічної статистики. Понятійний апарат: ознаки й змінні 

(дискретні й неперервні; залежні й незалежні), шкали вимірювання; 

генеральна сукупність і вибірка. Статистичне оцінювання: вибіркові оцінки, 

методи порівняння двох вибірок, порівняння кількох вибірок (дисперсійний 

аналіз). Особливості польового дослідження та камеральної обробки 

рослинного і тваринного матеріалу з різних систематичних груп. Визначення 

основних тем дослідницької роботи. Підбір та опанування методів 

дослідження згідно обраної теми. Спеціальні вимоги до ведення 

лабораторного журналу (в залежності від об’єкту та предмету дослідження). 

Практична частина. Спостереження та дослідження відповідно до 

обраних тем. Ведення лабораторного журналу. 

4. Підсумок (6 год.) 

Теоретична частина. Рекомендації щодо подальшої творчої діяльності.  

Практична частина. Проведення підсумкової науково-практичної 

конференції вихованців. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 проблеми, що розглядає фенологія; 

 основні показники погоди; 

 природну ритміку, її причини та прояви; 
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 природні екосистеми краю та особливості їх сезонної ритміки; 

 антропічно трансформовані та створені людиною екосистеми й особливості 

сезонних явищ в них; 

 сезонні особливості погоди і клімату свого регіону; 

 будову і призначення метеорологічних приладів; 

 особливості вимірювання показників погоди; 

 особливості користування сайтом GLOBE. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 пізнавати фонові види рослин і тварин своєї місцевості; 

 виявляти закономірності багаторічної динаміки сезонних процесів у межах 

конкретної території;  

 встановлювати терміни настання сезонних явищ в середньобагаторічних та 

граничних (найбільш ранніх і найбільш пізніх) значеннях, а також тренди 

зміщення цих термінів; 

 аналізувати результати спостережень та робити висновки; 

 порівнювати табличний та графічний матеріал щодо сезонних явищ у 

природі; 

 виявляти взаємозв’язки у прояві сезонної ритміки в живій і неживій природі; 

 самостійно працювати з літературними джерелами 

 визначати показники погоди (температуру повітря, напрям вітру, хмарність, 

вологість, атмосферний тиск тощо); 

 проводити метеорологічні спостереження за змінами у погоді й оформляти їх 

результати; 

  з’ясовувати чинники, що зумовлюють певний стан погоди в різні пори року; 

 завантажувати отримані дані спостережень в протоколи програми GLOBE та 

на сайт через мережу Інтеренет; 
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 застосовувати отримані знання та навички для охорони рослинного і 

тваринного світу 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

 навчальної діяльності в умовах сучасного закладу позашкільної освіти; 

 проведення фенологічних спостережень; 

 природоохоронної діяльності, заощадження природних ресурсів; 

 ведення календарів погоди та календарів природи; 

 роботи з джерелами наукової та науково-популярної літератури, Інтернет-

ресурсами; 

 роботи з приладами та обладнанням, що використовуються для спостережень 

по програмі GLOBE; 

 роботи з протоколами реєстрації даних програми GLOBE; 

 спілкування з однолітками з різних країн, співпраці, роботі в команді; 

 складання реферату, огляду літератури за визначеною темою; 

 оприлюднення результатів власних досліджень у вигляді наукової доповіді; 

 дистанційної комунікації в мережі Інтернет. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Найменування матеріалів та обладнання 

Кількість, 

шт. 

(комплектів) 

 Гербарії  

1 Гербарій дикорослих рослин  1шт. 

2 Гербарій культурних рослин України 1шт. 

3 Гербарій рослин-інтродуцентів 1шт. 

 Вологі та сухі препарати  

4 Комахи (хрущі або бджоли) – розчленування тіла 5шт. 

5 Розвиток комах з неповним перетворенням 1шт. 

6 Розвиток комах з повним перетворенням 1шт. 

7 Розвиток жаби 1шт. 

8 Гриби  5 шт. 
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Мікропрепарати 

9 Ротові апарати комах 2 наб. 

10 Типи ніг комах 2 наб. 

11 Типи вусиків комах 2 наб. 

 Колекції  

12 Плоди та насіння 2 наб. 

13 Представники поширених рядів комах 3 наб. 

14 Комахи – шкідники лісу 1 наб. 

15 Комахи – шкідники саду 1 наб. 

16 Комахи – шкідники польових культур 1 наб. 

17 Комахи – шкідники городу 1наб. 

18 Корисні комахи 1наб. 

19 Хребетні тварини 1 наб. 

 Прилади  

20 Мікроскопи 15 шт. 

21 Лупи 15 шт. 

22 Компаси 5шт. 

23 Термометри 10 шт. 

24 Гігрометр  3 шт. 

25 Барометр  3 шт. 

 Лабораторний посуд  

26 Пробірки біологічні 30 шт. 

27 Піпетки очні 20 шт. 

28 Піпетки хімічні 20 шт. 

29 Чашки Петрі 30 шт. 

30 Скло предметне 50 шт. 

31 Скло накривне 100 шт. 

32 Годинникові скельця 15 шт. 

33 Набір скляних трубок 3 наб. 

 Картографічні матеріали  

34 Україна: природні зони 1шт. 

35 Україна: охорона природи 1шт. 

36 Україна: тваринний світ 1шт. 

37 Україна: рослинний світ 1 шт. 

38 Україна: грунти 1шт. 

39 Україна: природні води 1 шт. 

40 Україна: клімат 1шт. 

41 Україна: тваринний світ 1шт. 

 Засоби аудіовізуальні  

42 Відеофільми  

43 Записи голосів тварин у природі  
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 Екскурсійне обладнання 

44 Відерця екскурсійні 5 шт. 

45 Сачки ентомологічні 5 шт. 

46 Сачки водяні 5 шт. 

47 Пінцети 15 шт. 

48 Копачки ботанічні 5 шт. 

49 Папки ботанічні 5 шт. 

50 Коробки ентомологічні 5 шт. 

51 Матрасики ентомологічні 10 шт. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ФОТОНАТУРАЛІСТИ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Із винайденням фотографії людство отримало універсальний засіб 

пізнання світу. Важко переоцінити роль фотографії у житті сучасного 

суспільства, її значення у мистецтві, науці, техніці. Цифрова фототехніка з 

кожним роком стає все доступнішою, але це не призводить до покращення 
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якості знімків юних фотографів. Це пояснюється уявною простотою 

отримання зображення за допомогою автоматичної фотокамери, і 

відсутністю знань з основ фотомайстерності. 

Юним дослідникам, які мріють присвятити своє життя біології, 

медицині чи аграрним наукам, украй  потрібні ґрунтовні знання з техніки 

фотографування та технології фоторобіт.  

Навчальну програму розроблено на основі Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, відповідно до положень 

«Концепції Нової української школи». 

Навчальна програма „Фотонатуралісти” орієнтована на реалізацію в 

гуртках, секціях, творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму 

закладів загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-

технічної) освіти та спрямована на вихованців 10–17 років.  

Пропонована програма побудована на основі діяльнісного, 

особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів. 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами фотомистецтва. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає формування уявлень про фотографічне 

мистецтво, основ цифрової фотографії, знайомство з найпоширенішою 

фотоапаратурою й обладнанням, будовою цифрових фотоапаратів, 

форматами запису цифрових зображень, жанрами фотографії, історією 

розвитку фотосправи та становлення наукової й природничої фотографії, 

роботами фотографів-натуралістів і майстрів зображувальної журналістики; 

розуміння поняття інтелектуальної власності та авторського права; 

практичної, спрямованої на оволодіння вміннями користуватись 

фототехнікою для створення художнього та документального фото, 

досліджень біологічних організмів, природних та техногенних процесів з 

використанням фотоапаратури, засвоєння основних операцій 
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фотографування та цифрової обробки фотознімків, фоторетушування, 

підготовки фоторобіт до друку та публікації у мережі інтернет, 

налаштовування робочого середовища основних графічних редакторів; 

використання мобільних пристроїв для створення художнього фото; 

творчої, спрямованої на формування стійкого інтересу до занять 

натуралістичною та науковою фотографією, вміння використовувати сучасне 

фотографічне обладнання для фіксування на фотознімках біологічних, 

хімічних, техногенних та інших  процесів;  засвоєння художніх прийомів та 

засобів зйомки; формування здатності до системного та логічного мислення, 

вміння проявляти творчу ініціативу; здобуття досвіду створення власних 

фотопроєктів, генерування ідей, висування гіпотез, розвитку асоціативного 

мислення;  

комунікативної, яка спрямована на формування вміння застосовувати 

знання під час фотографування об’єктів природи, здатності ефективно 

формувати комунікаційну стратегію; встановлювати відповідні зв’язки для 

досягнення результату; використовувати стратегії спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії; обґрунтовано оцінювати результати власних 

фотопроєктів та досліджень; 

соціальної, яка передбачає формування вміння бачити екологічні 

проблеми та шукати шляхи їх вирішення, ставити вимоги до себе та 

оточуючих щодо збереження навколишнього середовища; відповідати за 

прийняття рішень у складних умовах; нести відповідальність за здоровий 

спосіб життя та своєчасне використання методів саморегуляції; сприяння 

професійному самовизначенню вихованців. 

Особливістю програми є поєднання навчання фотомайстерності з 

біологічною та екологічною освітою. 

Навчальна програма передбачає три роки навчання: 

початковий рівень (один рік навчання) – 144 год/рік; 4 год/тиждень; 

основний рівень (один рік навчання) – 216 год/рік; 6 год/тиждень; 

вищий рівень (один рік навчання)  – 216 год/рік; 6 год/тиждень. 
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Програма гуртка початкового рівня навчання розрахована на дітей, що 

не мають навичок у фотографуванні. Вихованці ознайомлюються з історією 

розвитку фотографії, вчаться працювати з різними фотоапаратами та 

допоміжним обладнанням. Діти здобувають початкові знання з обробки 

фотографій за допомогою графічних редакторів «Photoshop», «Coral», 

«Paint».  

Практичне фотографування вихованці розпочинають після бесіди про 

композицію фотокадру. Вони знайомляться з різноманітними жанрами 

фотографії (натюрморт, пейзаж, репортаж, графіка, портрет, макро- зйомка, 

предметна фотозйомка). 

Програма гуртка основного рівня навчання передбачає поглиблене 

вивчення технік зйомки, використання освітлювальних приладів; вихованці 

ознайомлюються з поняттями документальної та художньої фотографії, 

можливостями, які надає графічний редактор «Adobe Lightroom».  

Здобувачі освіти знайомляться з роботою фотобанків і фотостоків і 

особливостями підготовки робіт для них, самостійно працюють над вибором 

сюжетів зйомки та їх назвами. Вихованці постійно працюють над створенням 

власного фотоархіву і портфоліо. 

Програмою гуртка вищого рівня передбачено проєктування та 

створення сюжетів фотозйомки, використання фіксуючої фотографії у 

експериментах та дослідах. Працюючи над колективними завданнями, юні 

фотонатуралісти виконують окремі частини спільної композиції, працюють 

над створенням фотогербарію, ентомологічної фотоколекції. Це згуртовує 

колектив гуртка: діти розуміють, що від якості роботи кожного залежить 

кінцевий результат. 

При викладенні матеріалу використовуються різні методи навчання, 

серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, 

демонстрація тощо) та проблемно-пошукові (проблемне викладення 

матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові). Поряд з груповими, 

колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота, в тому 
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числі при підготовці до фотоконкурсів та фотовиставок. 

Програмою передбачено також екскурсії, походи в природу, 

відвідування фотовиставок і фотостудій, фото-пленери, знайомство з 

фотографами-професіоналами і фотоаматорами. 

Формами контролю за результативністю навчання вихованців є 

підсумкові заняття, тестування, презентації творчих робіт, підготовка 

портфоліо за визначеною темою, участь у фотоконкурсах, фотовиставках 

різних рівнів. 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано 

орієнтовно. За необхідності в установленому порядку керівник гуртка може 

внести зміни до кількості годин у межах кожного змістової теми. 

Враховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-

технічного забезпечення, керівник гуртка може змінювати кількість 

теоретичних і практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно 

вихованці набувають практичних навичок), враховуючи обсяг часу, що 

передбачений типовими навчальними планами для позашкільних навчальних 

закладів. 

Початковий рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Назва теми Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. 1. Вступ 2 - 2 

2. 2. Історія розвитку натуралістичної 

фотографії. Роль фотографії у 

біології та екології 

4  4 

3. 3. Класифікація фотоапаратів 4 - 4 

4. 4. Композиція кадру 4 4 8 

5. 5. Фотографічна оптика для 

натуралістичної фотографії 

4 2 6 

6. 6. Жанри фотографії 6 14 20 

7. 7. Основні технологічні процеси 

фотозйомки у натуралістичній 

фотографії 

8 16 24 

8. 8. Види фотозйомки 8 16 24 
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9. 9. Натуралістична фотографія 6 14 20 

10.Графічні редактори, типи 

графічних файлів  

4 12 16 

11.Підготовка фото до друку та 

публікації 

2 8 10 

12.Звітна фотовиставка - 4 4 

13.Підсумок 2 - 2 

Разом 54 90 144 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.Вступ (2 год.) 

Теоретична частина.  Ознайомлення із завданнями і планом роботи 

гуртка. Обладнання. Техніка безпеки. Професійна етика фотографа, безпека 

фотографування в природі. 

 

2. Історія розвитку натуралістичної фотографії. Роль фотографії у 

біології та екології (4 год.) 

Теоретична частина. Історія виникнення й розвитку фотографії. 

Натуралістична фотографія і охорона природи. Конкурси анімалістичної і 

натуралістичної фотографії в Україні і світі. 

 

 

3. Класифікація фотоапаратів (4 год.) 

Теоретична частина. Класифікації фотоапаратів за форматом кадру та 

засобом наведення на різкість. Великоформатні, середньоформатні, 

малоформатні та мініатюрні фотоапарати, фотокамери спеціального 

призначення. Цифрові фотоапарати. Їх асортимент та вибір. Кроп-фактор.  

 

4. Композиція кадру (8 год.) 

Теоретична частина. Основні правила композиції: правило „золотого 

перетину”, лінійна та повітряна перспективи, психологія ліній, передача 
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простору на площині, точки фотозйомки, рівновага в композиції. Способи 

передачі трьохмірності об’єкта в двохмірному зображенні, побудова 

різнопланової (ближній, середній і дальній плани) сюжетної фотографії. 

Практична частина. Художні основи побудови кадру. 

Фотографування, аналіз фотознімків, кадрування фотовідбитків. Формат 

кадру. Екскурсія на фотовиставку.  

 

5. Фотографічна оптика для натуралістичної фотографії (6 год.) 

Теоретична частина. Види і характеристики лінз. Конструктивні 

елементи об’єктива. Види діафрагм. Фокусна відстань, світлосила, кут поля 

зору, кут поля зображення. 

Практична частина. Підбір оптики для фотографування з різною 

крупністю плану. Вправи на фотографування рослин і тварин, ландшафтів 

оптикою з перемінною та сталою фокусною відстанню.  

 

6. Жанри фотографії (20 год.) 

Теоретична частина. Основні жанри фотографії (макро-, мікро- і 

стереозйомки, панорама тощо). Автопортрет. Портретна і спортивна зйомка. 

Зйомка натюрмортів, пейзажів і пейзаж-портретів (осінніх, зимових і 

весняних), архітектури. 

Туристична фотографія, фотографування для видавництв. Спеціальні 

методи збору інформації в біологічних та екологічних дослідженнях. Об’єкти 

фотографічних досліджень. Робота професійного фотокореспондента.  

Практична частина. Зйомка різних сюжетів (портретів і автопортретів, 

спортивних змагань і вечірніх краєвидів, пейзажів і пейзаж-портретів, 

натюрмортів і панорам).  Фотопленери, екскурсія до фотосалону. 
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7. Основні технологічні процеси фотозйомки у натуралістичній 

фотографії (24 год.) 

Теоретична частина. Режими фотозйомки та кнопки прямого доступу. 

Меню настройок цифрового фотоапарату. Символіка різноманітних програм 

у цифрових фотоапаратах.  

Експозиція та її параметри. Витримка. Чіткість та способи наведення 

чіткості. Стабілізація зображення. Роль освітлення у формуванні знімка. 

Світлочутливість (ISO). 

Практична частина. Освоєння процесів фотозйомки та прийомів 

фотографування. Вибір точки зйомки, висоти, кута і ракурсу. Визначення 

відстані від фотоапарата до об’єкта зйомки. Наведення на різкість і 

діафрагмування об’єктива. Визначення розміру діафрагми в залежності від 

сюжету зйомки. Підбір експопари, світлочутливості (ISO). Використання 

«зума» та вбудованої лампи-спалаху під час зйомки. Фотозйомка у студії та 

поза студією. Фотопленери.   

 

8. Види фотозйомки (24 год.) 

Теоретична частина. Студійна та вулична фотозйомка. 

Фотографування рухливих та статичних об’єктів. Репортажний та 

постановочний спосіб фотозйомки. Допоміжне обладнання для макрозйомки 

(подовжувальні макрокільця, адаптери, конвертери, оптичні фільтри). 

Техніка мікрозйомки фотоапаратом з мікроскопом. 

Практична частина. Постановка та зйомка натюрмортів. 

Макрофотозйомка в оранжереях, теплицях. Освітлення мікрооб’єкта. 

Наводка на різкість. Відстань найкращого бачення.  

 

9. Натуралістична фотографія (20 год.) 

Теоретична частина. Макрозйомка в природному середовищі. 

Фотографи-натуралісти. Правила фотографування рослин для фотогербаріїв. 

Основні прийоми фотозйомки комах для ентомологічних фотоколекцій. Роль 
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фотографії у орнітології. Фотозйомка і бьордвотчінг (birdwatching). 

Умови  праці  фотографа-натураліста. Фотозйомка  в  складних  умовах 

(дощ, туман, мороз, яскраве сонце, нічна зйомка). Корисні поради з 

фотозйомки. 

Практична частина. Фотографування в теплиці і куточку живої 

природи. Робота над створенням фотогербарію, ентомологічної фотоколекції.  

Виконання дослідницьких завдань. Обліки птахів. Робота над 

індивідуальними дослідницькими проєктами. 

Фотопленери, екскурсія до фотостудії, музею природи, зустріч з 

фотографами-натуралістами, бьордвотчерами. 

 

10.  Графічні редактори, типи графічних файлів (16 год.) 

Теоретична частина. Програмне забезпечення фірм-виробників 

фотоапаратів та сторонніх фірм. Тип графічних файлів. Можливості 

графічних редакторів. 

Практична частина. Підключення фотокамери до комп’ютера. 

Передача знімків на комп’ютер. Зміна форм і розмірів. Кадрування та 

корекція кольору. Зміна яскравості і контрасту. 

 

11. Підготовка фото до друку та публікації (10 год.) 

Теоретична частина. Фотоколаж та фотомонтаж. Підготовка фото до 

друку у програмі Adobe Photoshop. Формат і особливості кадрування. 

Стиснення зображення для публікації фото у мережі Інтернет. 

 

Практична частина.  

Інструменти Adobe Photoshop для підготовки фото для друку і 

публікації у мережі. Підготовка фото для друку у лабораторії та на принтері. 

Підготовка фото для публікації у блозі. 
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12. Підготовка та проведення фотовиставки (4 год.) 

 

Практична частина. Відбір фотографі для фотовиставки. Підбір назв 

для фотографій. Оформлення робіт та монтаж виставки. 

 

13. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 поняття фотографічного мистецтва та цифрової фотографії; 

 історію розвитку натуралістичної фотографії; 

 види найпоширенішого фотографічного обладнання і апаратури; 

 основні частини фотоапаратів і їх призначення; 

 правила фотозйомки в природі; 

 різновиди об'єктивів і що таке фокусна відстань та світлосила 

об’єктива; 

 режими фотозйомки; 

 складові процесу фотозйомки; 

 що таке діафрагма, чіткість, витримка; 

 основні види та правила підбору сюжетів фотозйомки; 

 технологію (стадії) процесу обробки фотознімків. 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 використовувати меню та режими цифрового фотоапарата під час 

зйомки різних сюжетів; 

 користуватися світлофільтрами та блендами; 

 робити фотознімки різних жанрів; 

 аналізувати результати зйомки; 
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 проявляти творчу ініціативу під час створення власних фото 

проєктів; 

 застосовувати здобуті знання під час фотографування живих та 

фіксованих об’єктів. 

Вихованці мають набути досвід: 

 підготовки та вибору фотографічного обладнання для різних видів 

зйомки; 

 проведення фотозйомки в різних умовах; 

 відбору робіт та оформлення фотовиставок; 

 використання фотозйомки у навчальному дослідництві. 

Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва теми Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. 1.Вступ 2 - 2 

2. 2. Правові та юридичні аспекти 

фотографії  

2  2 

3. 3. Формати запису зображення 2 2 4 

4. 4. Фотокомпозиція у 

натуралістичній фотографії 

10 10 20 

5. 5.Допоміжне обладнання і 

аксесуари для фотозйомки флори і 

фауни.  

4 4 8 

6. 6.Освітлювальне обладнання та 

виразність природного світла 

4 10 14 

7. 7.Мобільна фотографія для зйомки 

природи  

10 22 32 

8. 8. Спеціальні види фотозйомки 10 16 26 

9. 9. Пейзажна фотографія 6 14 20 

10.Вуличне та репортажне фото 4 8 12 

11. Анімалістична фотографія 4 14 18 

12. Макро- і мікрофото  6 14 20 

13. Обробка цифрових файлів в 

графічних редакторах 

12 20 32 

14.Звітна виставка фоторобіт - 4 4 

15.Підсумок 2 - 2 

Разом 78 138 216 
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       ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Завдання і план роботи гуртка. Обладнання. 

Техніка безпеки. Професійна етика фотографа, безпека фотографування в 

природі. 

 

2.Правові та юридичні аспекти фотографії (2 год.) 

Теоретична частина. Інтелектуальна власність. Об’єкт авторського 

права. Згода на публічну демонстрацію та відтворення фотографій.  

 

3.Формати запису зображення (4 год.) 

Теоретична частина. Терміни, пов’язані з цифровою фотографією. 

Формати RAW, JPEG, TIFF: переваги та відмінності. Карти пам’яті. 

Практична частина. Робота з носіями інформації. Стиснення 

зображення та його якості залежно від цього. Стирання та перезапис 

зображення. 

 

4.Фотокомпозиція у натуралістичній фотографії (20 год.) 

Теоретична частина. Елементи і закони композиції. Правила 

компоновки кадру. Роль ракурсу, фону і освітлення у композиції. Рівновага 

кадру, вільне поле. Правило «третин». Предметно-смислові елементи 

композиції. 

Ритми і повтори. Контраст по кольору, тону, розміру. Образотворчий 

акцент. Діагоналі, спіралі, криві і ведучі лінії у кадрі. Горизонтальна, 

вертикальна та діагональна композиція. Принцип заповнення картинної 

площини. Роль композиції у трактовці знімків. Креативний аспект при виборі 

композиції. 

Практична частина. Фотозйомка з різною крупністю плану. Тональна 

та лінійна композиція будови кадру. Золотий перетин кадру. Використання 
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фону. Вправи на відпрацювання правил композиції при фотографуванні 

живої природи, урбаністичних елементів, пейзажів. Фотографування у 

приміщенні та відкритому просторі. Екскурсія на фотовиставку. 

 

5.Допоміжне обладнання і аксесуари для фотозйомки флори і 

фауни. (8 год.) 

Теоретична частина. Обладнання для фотозйомки у природі. 

Макрорельси, спусковий тросик, штативи та моноподи для макрозйомки 

природи та пейзажів та рефлектори, лайт-куби, софтбокси. Макролінзи, 

світлофільтри, подовжувальні кільця, бленди і насадкові лінзи. 

Практична частина. Робота з  допоміжним обладнанням. Створення 

рефлекторів з доступних матеріалів. Фотозйомка макро в приміщеннях та в 

природі.  

 

6.Освітлювальне обладнання та виразність природного світла (14 

год.) 

Теоретична частина. Джерела світла. Вибір експозиції залежно від 

рівня освітленості. Спрямованість світла, м’яке та жорстке світло. Штучне 

світло у фотографії. Типи спалахів. Комбінування різних джерел світла. 

Особливості фотографування у сонячний та похмурий  день, у сутінках, 

в дощ та туман.   

Практична частина. Контроль доступного світла за допомогою 

дифузорів та рефлекторів. Контроль напрямку світла. Фотозйомка у яскравий 

сонячний день. Фотозйомка у похмуру погоду та дощову погоду, у сутінках. 

Фотографування зі спалахом. Використання підручних засобів для 

освітлення об’єктів.  

 

7.Мобільна фотографія для зйомки природи (32 год.) 

Теоретична частина. Основи мобільної фотографії. Смартфони і 

залежність якості зйомки від типу камери. Додатки, які контролюють 
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налаштування камери телефону. Ручне налаштування експозиції в телефоні. 

Мобільна фотографія як сучасне мистецтво. Конкурси мобільної фотографії. 

Мобільні фотографи як представники субкультури.  

Практична частина. Вибір композиції, ракурсу зйомки. 

Горизонтальна, вертикальна та діагональна композиція. Фотографування 

пейзажів, рослин і тварин крупним планом. Мобільне макрофото. Розробка 

власного стилю. Фотографування для блогів. Обробка фотографій 

редакторами для смартфонів.  

 

8.Спеціальні  види фотозйомки (26 год.) 

Теоретична частина. Фіксуюча та детальна зйомка експериментів та 

дослідів у біології. Схеми освітлення та важливість вибору фону. Точка 

зйомки і ракурс. Вимоги до фотографій, які  використовується як доказова 

база експерименту, досліду.   Фотозйомка з мікроскопом. Загальні помилки 

під час фотографування та способи їх виправлення.  

Практична частина. Точки зйомки. Вибір експопари та ISO. Оптика 

для фіксуючої та детальної фотозйомки. Закладання простих дослідів та 

фотофіксація усіх етапів (проростання насіння, пророщування зерна, 

вкорінення живців в різних умовах). 

 

9.Пейзажна фотографія (20 год.) 

Теоретична частина. Обладнання і спорядження фотографа-

пейзажиста. Вибір об’єктивів та світлофільтрів (градієнтний, нейтральний 

(GND і ND), поляризаційний. Підбір витримки і діафрагми для пейзажу. 

Гіперфокальна відстань.  

Правила вибору цікавих локацій. Ракурс і точка зйомки у пейзажі. 

Способи розкриття простору локації. Поняття режимного часу для пейзажа. 

Правила вибору штатива для пейзажного фото. Люди у пейзажному фото – 

перешкода чи перевага? Динамічний діапазон і поняття HDR для пейзажів.  

Практична частина. Вибір локацій для фотографування. Вправи на 
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визначення експопари. Фотографування пейзажів у сонячну погоду, в умовах 

недостатньої освітленості, на світанку та на заході сонця. Використання HDR 

для зйомки пейзажів. Цифрова обробка фотоматеріалів.    

 

10. Вуличне та репортажне фото (12 год.) 

Теоретична частина. Поняття вуличного та репортажного фото. 

Поняття зображувальної журналістики. Чим відрізняється жанрове фото від 

вуличного. Як фотографувати події  і  заходи. Зйомка незнайомих людей – 

поради від стріт-фотографів та юридичні аспекти. Вибір експозиції для 

репортажного фото. Психологія сприйняття вуличної фотографії. 

Практична частина. Вправи на відпрацювання навички вибору 

експозиції залежно від умов освітленості. Практична зйомка. Зображення 

руху у кадрі. Зйомка репортажного портрету. Відвідування фотовиставки.  

 

11. Анімалістична фотографія (18 год.) 

Теоретична частина. Обладнання фотографа-анімаліста. Компоновка 

кадру у анімалістичному фото. Вплив погодних умов на вибір експозиції. 

Приманки для принаджування тварин для фотографування крупним планом. 

Врахування біології тварин при фотографуванні.   

Практична частина. Фотографування тварин у русі. Анімалістичний 

портрет. Статичні фото тварин. Виїзна фотозйомка на території природно-

заповідного фонду. Фотографування домашніх тварин та мешканців куточків 

живої природи.   

 

12. Макро- і мікрофото (20 год.) 

Теоретична частина. Глибина різко зображеного простору для макро. 

Діафрагма і витримка у мікрофотографії, макрооб’єктиви. Вивчення 

біорізноманіття через макрофото. Обладнання для мікрофото. Особливості 

фотографування з використанням мікроскопа.  

Практична частина. Налаштування камери для зйомки макро. Вибір 
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світлофільтрів. Фотографування живої природи. Фотографування з 

використанням цифрового мікроскопу.  

13. Обробка цифрових файлів в графічних редакторах (32 год.) 

Теоретична частина. Вимоги до програм комп’ютерної обробки. 

Ознайомлення з робочим середовищем Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, 

ACDSee Pro. Конвертація файлів в Adobe Photoshop. Інструменти Adobe 

Photoshop: «штамп», «лікувальний пензель», «шари зображення», «криві» та 

інші.  

Практична частина. Відпрацювання прийомів з форматом NEF 

(RAW). Обробка файлів в графічних редакторах. Ретуш портрета. Вирізання 

об’єкта та заміна фону. Фотоколаж та фотомонтаж. Часткове висвітлення та 

зміна кольору. Робота з шарами та каналами. 

Стиснення зображення та його якості залежно від цього.  

 

14. Звітна виставка фоторобіт (4 год.) 

Практична частина. Відбір фотографій для фотовиставки, та підбір 

назв. Оформлення робіт та монтаж виставки. 

 

15.Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

основи композиції;  

поняття жанрів фотографії; 

допоміжне обладнання, що використовується у різних видах 

фотозйомки; 

техніку зйомки пейзажу, репортажу, макрофото, анімалістичного 

фото; 
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поняття мобільної фотографії;  

поняття інтелектуальної власності; 

складові процесу фотозйомки в складних умовах; 

основні види та правила підбору локацій та сюжетів фотозйомки; 

технологію (стадії) процесу цифрової обробки фотознімків. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

налаштовувати режими цифрового фотоапарата під час зйомки 

різних сюжетів; 

користуватися світлофільтрами, блендами, штативами, спалахами; 

робити фотознімки різних жанрів; 

аналізувати результати зйомки; 

проявляти творчу ініціативу під час створення власних фото 

проєктів; 

застосовувати здобуті знання під час фотографування живих та 

неживих об’єктів; 

обробляти фотознімки у графічному редакторі Photoshop. 

Вихованці мають набути досвід: 

підготовки та вибору фотографічного обладнання для різних видів 

зйомки; 

фотографування різних об’єктів  в русі та статично;  

підготовки фоторобіт до друку та публікації в блогах; 

проведення фотозйомки в різних умовах; 

відбору робіт та оформлення фотовиставок; 

участі у фотоконкурсах природничого спрямування; 

використання фотозйомки у навчальному дослідництві. 
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Вищий рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Назва теми Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. 1.Вступ 2 - 2 

2. 2.Технічні питання фотографії  2 2 4 

3. 3.Загальні характеристики і 

властивості кольору. Чорно-біле 

фото  

8 12 20 

4. 4.Фотозйомка в природі  18 30 48 

5. 5.Комп’ютерна обробка цифрових 

файлів  

4 6 10 

6. 6.Технологія фоторетушування в 

графічних редакторах 

8 22 30 

7. 7.Допоміжне обладнання і 

аксесуари для фотозйомки у студії 

10 10 20 

8. 8.Нічна та вечірня фотозйомка 

 

8 14 22 

9. 9.Пейзажна фотографія  
 

4 10 14 

10.Світлова фотографія, світловий 

пензлик у фотографії  

 

6 14 20 

11.Аналіз творчих робіт 4 16 20 

12.Звітна виставка фоторобіт - 4 4 

13.Підсумок 2 - 2 

Разом 76 140 216 

  

 

                    ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Завдання і план роботи гуртка. Обладнання. 

Техніка безпеки.  

2.Технічні питання фотографії (4 год.) 

Теоретична частина. Профілактичне обслуговування фототехніки. 

Вибір локального сховища файлів. Архівація і резервне копіювання. Захист 

інтересів фотографа та моделі при проведенні фотозйомок. 

Практична частина. Карти пам’яті і диски, архівація файлів. 
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Використання хмарних сховищ. Робота над портфоліо. 

 

3.Загальні характеристики і властивості кольору. Чорно-біле фото 

(20 год.) 

Теоретична частина. Хвильові якості світла. Трикольорова теорія 

зору. Основні і доповнюючі кольори. Основні характеристики кольору, 

кольоровий тон, яскравість, насиченість. Способи утворення кольору: 

адитивний та субтрактивний. Виразність монохромного фото. 

Практична частина. Адитивний та субтрактивний способи утворення 

кольору. Різні способи переведення кольорових фотознімків в монохромні. 

 

4.Фотозйомка в природі (48 год.) 

Теоретична частина. Безпека фотозйомки в природі. Особливості 

анімалістичної та флористичної фотографії. Обліки птахів. Особливості 

зйомки орнітологічних фоторепортажів.  

Бьордвотчинг (birdwatching) и фотобьординг (fotobirding). Змагання та 

інтернет-ресурси бьордвотчерів. Техніка фотографування тварин в неволі 

(зоопарк, куточок живої природи). Серійна зйомка рептилій для вивчення 

біології різних видів.  

Фотофіксація сезонних змін флори. Зйомка рослин з інтервалом. 

Фотодокументування еволюції зміни рослинних формацій. Фотогербарії та 

вимоги до їх створення. 

Особливості фотозйомки в складних умовах (дощова погода, низька 

температура, туман). Водна поверхня: прозорість, відображення, гладь. 

Брекетинг експозиції, баланс білого. 

Практична частина. Створення фотогербарію рослин. 

Фотодокументування еволюції зміни рослинних формацій на певній ділянці. 

Бердвотчинг. Участь у змаганнях бьордвотчерів. Фотографування тварин у 

неволі. Облаштування полігонів для зйомки тварин  куточка живої природи. 

Послідовна фотозйомка біологічних об’єктів. Створення 
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фотографічних ентомологічних колекцій.  Фотозйомка в складних погодних 

умовах. Фотографування водних об’єктів. 

5.Комп’ютерна обробка цифрових файлів (10 год.) 

Теоретична частина. Інструктаж за змістом занять, організація 

робочого місця, охорона праці при роботі з комп’ютером, сучасні технології, 

інструменти і пристосування.  

Практична частина. Переведення цифрових файлів з формату NEF до 

JPEG за допомогою Adobe Lightroom та Camera Raw.  

6.Технологія фоторетушування в графічних редакторах (30 год.) 

Теоретична частина. Ретушування  цифрових файлів за допомогою 

графічних редакторів. Програма Adobe Lightroom та її можливості 

(інструменти, інтерфейс). Методика виправлення щільності та кольорового 

балансу. Ретуш та корекція окремих елементів.  

Практична частина. Ретушування  в фоторедакторах. Обробка в Adobe 

Lightroom та камера Raw. Корекція щільності та кольорового балансу. 

Виділення важливих фрагментів зображення. Ретуш портрета. 

 

7.Допоміжне обладнання і аксесуари для фотозйомки у студії (20 

год.) 

Теоретична частина. Лампа-спалах, будова, види та призначення. 

Види освітлення в павільйоні. Обладнання, необхідне для облаштування 

фотостудії. Фотофільтри, сонячні бленди, штативи, чохли, дистанційні 

пульти, обладнання для підводної фотозйомки. Обладнання для предметної 

фотозйомки. Етика фотографа-натураліста. 

Практична частина. Фотографування з використанням різних 

фотофільтрів (градієнтний, поляризаційний, інфрачервоний, ND-фільтр). 

Встановлення та використання лампи-спалаху. Виготовлення рефлектора для 

вбудованого фотоспалаху. Облаштування фотостудії. Правила розташування 

та використання освітлювачів під час студійної зйомки. Штативи і фото з 

використанням подовженої витримки. Фотозйомка з дистанційним пультом. 
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8.Нічна та вечірня фотозйомка (22 год.) 

Теоретична частина. Техніка та обладнання для нічного 

фотографування. Налаштування фотокамери для нічного фотографування. 

Вечірній міський пейзаж: особливості зйомки. Рухливий світловий об’єкт та 

його фотофіксація. Вечірня фотозйомка, поняття «режимного» та «золотого»  

часу. Зображення водної поверхні у вечірній та нічний час. Фотозйомка 

зоряного неба. Зоряний потік та його фотофіксація. Як зняти «Молочний 

шлях». Композиція у кадрі при зйомці нічного неба. Світлографіка у 

фотографії. Малювання світлом фрізлайт. Люмінографія як сучасний 

напрямок у фотомистецтві.  

Практична частина. Налаштування камери. Зйомка вечірнього нічного 

пейзажу. Фотозйомка у вечірньому парку зі штучними джерелами 

освітлення. Фотографування водних об’єктів. Зйомка кругових треків 

зоряного неба. Фотографування Місяця. Створення контурних і абстрактних 

картин у техніці фрістайл. Створення фоторобіт у техніці люмінографія.  

 

 

9.Пейзажна фотографія (14 год.) 

Теоретична частина. Ідеальний пейзаж. Фотографування з 

пріоритетом витримки або діафрагми, в ручному режимі. Програми для 

фокусування. Зйомка з інтервалом і автоспуском. Панорамна зйомка.  

Практична частина. Зйомка краєвидів, пейзажів і пейзаж-портретів 

(осінніх, зимових і весняних). Особливості підготовки знімків для фотостоків 

та фотобанків. Використання мультиекспозиції у художньому фото. 

Послідовна та панорамна зйомка. Зйомка з інтервалом і автоспуском. 

Фотопленери. 

 

10.Світлова фотографія, світловий пензлик у фотографії (20 год.) 

Теоретична частина. Обладнання для світлової фотографії. Техніка 

зйомки  світловим пензликом. Ліхтарики для світлової фотографії. Як 



90 
 

запобігти «шумам» у світловому фото. Використання світлового пензлика у 

різних жанрах фото.  

Практична частина. Настройки камери для світлової фотографії. 

Створення світлового пензлика з ліхтарика.  Експерименти з світловим 

пензликом. Фотографування пейзажу, портрету, натюрморту з світловим 

пензликом.  

 

11. Аналіз творчих робіт (20 год.) 

Теоретична частина. Вимоги до робіт для фотоконкурсів. Результати 

зйомки: серія або набір кадрів. Форми проведення фотовиставок. Складові 

успіху у фотографії. «Вуличні» виставки як форма аналізу фоторобіт. 

Практична частина. Оцінювання результатів зйомки. Аналіз 

фоторобіт професійних фотографів та вихованців гуртка. Організація 

«вуличної» фотовиставки. 

 

12.Звітна виставка фоторобіт (4 год.) 

Практична частина. Відбір фотографій для фотовиставки, та підбір 

назв. Оформлення робіт та монтаж виставки. 

 

13.Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 технічні питання фотографії; 

 загальні характеристики кольору і властивості кольору; 

 різні творчі режими фотозйомки; 

 особливості нічної та вечірньої фотозйомки; 

 правила пейзажної фотографії; 

 основи світлової фотографії; 
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 як знімати, обробляти та редагувати фотознімки. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 використовувати зовнішні лампи-спалахи та світлові пензлики; 

 обробляти та редагувати фотознімки; 

 обробляти отримані фотознімки за допомогою комп’ютерного 

програмного забезпечення; 

 проводити фотозйомку в польових умовах. 

 створювати портфоліо. 

Вихованці мають набути досвід: 

 проведення обліків птахів, ведення фоторепортажів; 

 ведення фото-календаря природи; 

 створення особистого портфоліо фоторобіт; 

 участі  у  Всеукраїнських  конкурсах  «В  об’єктиві  натураліста»  та 

«Рhotonature». 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

 

Назва Кількість, шт. 

Прилади та пристосування  

Цифрові фотоапарати 15 шт. 

Лампи-спалахи 4 шт. 

Комп’ютери   з програмним забезпеченням «Photoshop», 

«Coral»,  «Adobe Photoshop Lightroom» 

7 шт. 

Освітлювачі студійні 4 шт. 

Штативи, моноподи 7 шт. 

Лінзи, подовжуючи кільця, світлофільтри 10 шт. 

Мікроскоп з цифровою камерою 2 шт. 

Принтер (кольоровий) 1 шт. 

Сканер 1 шт. 

Софтбокс 2 шт. 

Рефлектори і дифузори 4 шт. 

Столи 7 шт. 

Стільці 15 шт. 

Стенди для виставок 7 шт. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА   

«ФОТОЕКОЛОГИ»  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Фотографування як метод дослідження екосистем та процесів є одним з 

дієвих засобів не лише  підвищення рівня екологічної освіти студентської 

молоді, але й для залучення їх до практичної роботи з вивчення екологічних 

проблем, живого і незаангажованого моніторингу довкілля, розвитку 

відчуття причетності до екологічного руху за чисте довкілля і збереження 

дикої природи. Доступність фотографічної техніки дозволяє з успіхом 

впроваджувати візуальні технології у роботі закладів позашкільної освіти 

водночас як метод і одну з  форм еколого-освітньої роботи з молоддю. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів. 

Навчальна програма реалізується у гуртку, студії, творчому об’єднанні, 

клубі еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти  та орієнтована 

на  молодь 16-21 років. 
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Метою програми є формування ключових компетентностей особистості 

засобами фотоекології. 

Завдання навчальної програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

пізнавальних, які орієнтовані на оволодіння поняттями, знаннями з 

екології, природничих наук, цифрового фотографування, фототехніки, 

технологій фотографування; формування поняття про цілісну картину світу, 

закономірності організації життя на Землі, самоорганізацію та саморозвиток 

природи; набуття знань щодо способів організації змістовного дозвілля; 

практичних, які передбачають формування екологічних умінь та 

навичок розв’язання екологічних проблем, раціонального 

природокористування, природоохоронної діяльності; формування техніко-

технологічних вмінь і навичок фотографування; опанування методами 

пізнання живої природи, оздоровлення довкілля; розвиток уміння змістовно 

організовувати дозвілля засобами фотомистецтва; 

творчих, які передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності, 

розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; 

формування здатності проводити самостійні наукові дослідження; розвиток 

дослідницьких, творчих здібностей, системного, просторового і логічного 

мислення, творчої уяви; формування стійкого інтересу до екологічної освіти, 

потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;  

соціальних, які передбачають розвиток екологічної і трудової культури, 

досягнення високого рівня освіченості і вихованості; формування кращих 

особистісних рис, ціннісного ставлення до себе та інших, до природи, флори 

та фауни рідного краю, традицій українського народу;  формування навичок 

конструктивної міжособистісної взаємодії, громадянської відповідальності, 

патріотизму, любові до України. 

Програма передбачає один рік навчання за основним рівнем, 144 години 

на рік, 4 години на тиждень. 
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Зміст навчальної програми передбачає залучення  молоді до 

екологічного руху на основі глибинного екологічного підходу і шляхом 

практичної фотоекскурсійної та дослідницької роботи, а також висвітлення 

сучасних екологічних проблем та процесів через фото- і відеорепортажі, 

навчальні пленери, виставки та семінари. 

Загальними принципами організації освітнього процесу є: науковість, 

синтез інтелектуальної і практичної діяльності, аналіз, індивідуальний підхід, 

науково-екскурсійна діяльність, дискусія, спонукання до глибинного 

мислення. 

Контроль за рівнем здобутих знань здійснюється за результатами 

звітування вихованців з виконання індивідуальних завдань а також їх участі у 

внутрішніх конкурсах фоторобіт. 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано 

орієнтовно. За необхідності в установленому порядку керівник гуртка може 

внести зміни до кількості годин у межах кожного змістовного розділу. 

Ураховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-

технічного забезпечення, педагог може змінювати кількість теоретичних і 

практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці 

набувають практичних вмінь і навичок. 

 

Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Фотокамера. Пейзажна зйомка 14 18 32 

3. Фотоекологічні дослідження 10 18 28 

4. Фоторепортажна зйомка 14 22 36 

5. Весняний цикл у вивченні природних 

явищ та екосистем 

16 28 44 

6. Підсумок  2 - 2 

Разом:  58 86 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Екологія як загально біологічна та гуманітарна 

наука. Роль екологічних знань у становленні цивілізації. Структура, предмет, 

завдання екології. Об'єкти вивчення в екології. Методи екологічних 

досліджень. Українська екологічна школа. Екологія на межі ХХ та ХХІ 

століть. Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства. 

Фото і відео у вивченні екології. 

Фотографія: класифікація, принцип дії фотокамер, історія фотографії. 

Фотографія в Україні. 

 

2. Фотокамера. Пейзажна зйомка (32 год). 

Теоретична частина. Фотокамера: функціональний опис, типи фотокамер. 

Носії зображення: фотоплівка, фотопластинка, електронні носії. Тип 

оптичної схеми: двооб'єктивні дзеркальні камери, далекомірні фотоапарати, 

дзеркальні (однооб'єктивні) фотокамери, фотокамери з напівпрозорим склом, 

фотокамери з електронним розділенням зображень. 

Поняття композиції кадру. Смисловий і образотворчий центр кадру. 

Принцип рівноваги при заповненні фотоплощини. Правило золотого 

перетину. Рівновага в кадрі. 

Теорія кольору для фотографів: поділ кольорів (первинні, вторинні, 

третинні), параметри кольору (тон, насиченість, яскравість), кольорові схеми.  

Природа в об’єктиві. Парк як урбаністичний осередок природи: історія 

парків, їх типологія. Відомі парки та сади. 

Пейзажна та ландшафтна зйомка: суть поняття, історія виникнення, 

особливості фотографування. 

Екосистема: загальний опис, складові і типи. Екосистеми свого регіону. 

Практична частина. Перші фотопроби: вибір об’єкту фотографування. 

Фотографування різними моделями цифрових фотоапаратів. Порівняння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A2%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A2%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_(%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96)_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8
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можливостей цифрових фотоапаратів відповідно до принципу їх роботи. 

Екскурсія до річкової заплави. Дослідження річки як макроекосистеми. 

Складання характеристики екологічного стану території (на прикладі 

річкової зпалави) за фотознімками. Друкування фотографій. 

 

3. Фотоекологічні дослідження (28 год.) 

Теоретична частина. Наукова фотографія: історія та основні види. 

Номенклатура знімків.  

Макрозйомка: Максимальна кратність збільшення, характеристики 

макрооб’єктивів. Мінімальна фокусна та робоча відстань. Художня 

фотографія. 

Практична частина. Наукове дослідження заповідної території та 

екосистеми суші (техногенно порушеної), складання наукового звіту. 

Конкурс фоторобіт серед вихованців. 

 

4.Фоторепортажна зйомка (36 год.) 

Теоретична частина. Поняття фотожурналістики. Жанри та прийоми 

фотожурналістики: фотозамітка, фоторепортаж, фотокореспонденція, 

фотофейлетон, фотонарис, фотозвинувачення, фотофакт тощо.  

Основні характеристики фоторепортажної зйомки. Види 

фоторепортажу: подієвий репортаж, зйомка нон-стоп. Роль фоторепортера. 

Фотографування взимку. Вибір експозиції. Фотографування після 

снігопаду. Нічна зйомка. Колір зимового пейзажу. Фотографування снігу. 

Зимова фотозйомка в похмуру погоду. Заходи із збереження фотокамери та 

фотоапаратури. 

Практична частина. Фотозйомка репортажів, присвячених екологічним 

проблемам великого міста; екологічним традиціям обрядових календарних 

свят. Підготовка статті для друку в засобах масової інформації «Життя на 

снігу й під снігом». 
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5. Весняний цикл у вивченні природних явищ та екосистем (44 год.) 

Теоретична частина. Ранньовесняний цикл фотоспостережень: степові, 

лісові та водно-болотні екосистеми. Роль весняного водопілля у 

функціонуванні природних комплексів. Наслідки антропічного втручання в 

гідрорежим степових річок.  

Охорона первоцвітів – збереження ранніх квітучих рослин. Фотосайти, 

їх призначення та можливості. Проєктування і наповнення фотосайтів 

екологічного спрямування.  

Природно-заповідний фонд: функції природоохоронних територій, 

класифікація природоохоронних об'єктів в Україні. 

Практична частина. Дослідження весняних екологічних свят, участь у 

них. Фотодослідження екосистеми весняного лісу, друкування фотографій. 

Підготовка і проведення фотовиставки. 

 

6. Підсумок (2 год.)  

Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- головні принципи сучасної класичної та глибинної екології; 

- різноманіття екосистем та ландшафтів регіону проживання в контексті 

ландшафтного різноманіття України; 

- значення і можливості фотографічних методів у дослідженні 

екологічних проблем; 

- особливості використання фотоекологічних методів у різних типах 

екосистем та для різних рівнів організації живих організмів та 

екосистем; 

- головні екологічні проблеми сучасності, регіональні особливості та 

методи захисту і збереження довкілля; 
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- головні принципи та вузли сучасних фотокамер, режими зйомки та 

особливості застосування їх для різних типів екологічних досліджень; 

- етичні принципи та правила заповідної справи; 

- принципи екологічної етики та екологічної естетики; 

- головні типи забруднень та шляхи їх виявлення і оцінки в антропічних 

екосистемах; 

- сучасні підходи до збереження дикої природи, принципи абсолютної 

заповідності, консерваційні та протекційні методи природоохоронного 

менеджменту. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- розрізняти поверхневі і псевдоприродоохоронні заходи та глибинні 

обґрунтовані екологічні рішення; 

- організувати і провести власні фотоекологічні дослідження різних 

форматів (фоторепортаж, фотомоніторинг, фотоспостереження), а 

також правильно ставити мету і підбирати оптимальні методи для її 

досягнення; 

- розміщувати фотогалереї в мережі інтернет. 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

- фотографування різними моделями цифрових фотоапаратів; 

- фотодослідження екосистем; 

- проведення фотозйомки репортажів, та фотографування за різних 

погодних умов. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ» 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

         Мікробіологія – це багатопрофільна наука, яка вирішує як питання 

загальнобіологічного значення, пов’язані з молекулярною біологією, 

генетичною інженерією, космічною біологією, так і практичні завдання в 

галузі медицини, сільського господарства, охорони навколишнього 

середовища, у справі збереження історичних пам’яток і творів мистецтва 

тощо. Виникнення і швидкий розвиток біотехнології, яка набуває все 

більшого значення, базується переважно на використанні мікроорганізмів-

продуцентів багатьох біологічно активних речовин. 

Проте, незважаючи на актуальність глибокого вивчення і подальшого 

використання  представників мікроорганізмів,  програма з біології для 

закладів загальної середньої освіти майже не приділяє уваги такому 

важливому світу живих істот.  Усунути ці прогалини у знаннях здобувачів 

освіти  можливо тільки  за умови відвідування  занять гуртків мікробіології  

закладів позашкільної освіти. Важливим доповненням до занять у гуртках під 

керівництвом педагогів  є  спільна робота учнів з вченими-мікробіологами.  

Робота таких гуртків може бути ефективною тільки за підтримки  

відповідних установ мікробіологічного профілю, здатних забезпечити 

необхідними матеріалами для практичних робіт (стерильним посудом, 

живильними середовищами, реактивами та культурами мікроорганізмів). 

Навчальна програма «Основи експериментальної мікробіології» 

орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях еколого-

натуралістичного напряму закладів загальної середньої, позашкільної та 

професійної (професійно-технічної) освіти та спрямована на вихованців  14-

17 років. 
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Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей 

«Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров'я і фізична 

культура» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

 Мета програми – формування ключових компетентностей особистості, 

створення умов для творчої самореалізації дітей засобами експериментальної 

мікробіології.  

Основні завдання програми передбачають формування таких 

компетентностей: 

-  пізнавальної, яка спрямована на опанування  термінологічним 

апаратом, поглибленння знань з теоретичних основ мікробіології; 

ознайомлення із різноманітністю мікроорганізмів, їхнім значенням у природі, 

в промисловості та сільському господарстві, з основами науково-

дослідницької діяльності;  

- практичної, яка забезпечує ознайомлення з сучасними методиками 

мікробіологічних досліджень; набуття практичних навичок самостійної 

експериментальної роботи; вміння презентувати творчі роботи засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, правильно оформляти результати 

власних наукових досліджень, отримувати, аналізувати, пояснювати та 

використовувати інформацію з різних джерел; 

- творчої, яка передбачає розвиток творчих здібностей у процесі 

поглибленого вивчення мікробіології, здатності до колективної творчості;  

спостережливості, уваги, логічного мислення; формування досвіду проєктної 

та дослідницької діяльності, потреби у творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні;   

 - соціальної, яка спрямована на дотримання принципів біологічної 

етики, принципів наукової етики; усвідомлення концепції сталого розвитку; 

забезпечує зв'язок питань мікробіології з екологією, прикладними 

проблемами охорони природи, медицини, сільського господарства, 

біотехнології; формування здатності до використання знань з мікробіології у 

повсякденному житті; формування екологічної культури та мотивації на 
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здоровий спосіб життя, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки 

оточуючих, потреби у професійному самовизначенні, самоосвіті та 

саморозвитку, готовності до безперервної освіти, виховання культури праці; 

розвиток підприємливості, позитивних якостей емоційно-вольової сфери: 

працелюбства, наполегливості, самостійності, відповідальності, 

доброзичливості, поваги до людей; навички міжособистісної взаємодії, 

здатності працювати в команді; 

- комунікативної, яка забезпечує ефективне спілкування на професійні 

та загальнокультурні теми державною (і рідною у разі відмінності) та 

іноземними мовами (в усній та писемній формі).  

Визначення рівня сформованості компетентностей вихованців 

здійснюється в формі співбесід, тестування з пройдених тем, презентації 

творчих робіт, участі в інтелектуальних учнівських змаганнях, підготовки 

портфоліо творчих досягнень. 

Навчальна програма  передбачає три роки навчання: 

основний рівень (один рік навчання) —  144 години на рік, 4 год. на тиждень;  

вищий рівень (два роки навчання)    —   216 годин на рік, 6 год. на тиждень. 

Програма передбачає проведення занять, лекцій, індивідуальних занять,  

конференцій, читань, вікторин, практичної роботи в лабораторіях, екскурсій 

до закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, на підприємства. 

Програмою передбачено проведення групових, парних та колективних форм 

роботи, проте значна частина освітнього часу приділяється практичним 

заняттям групового й індивідуального характеру, проведенню самостійних 

досліджень і виконанню науково-дослідницької роботи. Маючи певні 

знання та навички, вихованці можуть брати участь в освітніх програмах 

та проєктах, наукових екологічних експедиціях.  

Індивідуальна робота вихованців передбачає опрацювання 

науково-популярної та наукової літератури, опанування методик для 

виконання самостійних досліджень. За матеріалами виконаних науково-

дослідницьких робіт вихованці мають можливість доповідати на конкурсах 
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і конференціях учнівської та студентської молоді, різних наукових 

об’єднань, де присутні фахівці й наукові наставники. Юні дослідники 

набувають комунікативного досвіду відповідно до правил наукової етики.  

Практичні заняття гуртка мікробіології мають проходити в 

умовах посиленої уваги до дотримання правил техніки безпеки. Цього 

вимагає робота з відкритим  полум’ям спиртових пальників, з 

культурами мікроорганізмів, тонким лабораторним посудом, з хімічними 

речовинами та електрообладнанням. Кількість дітей у гуртку у зв’язку з 

підвищеними вимогами до техніки безпеки та творчим індивідуальним 

характером роботи не повинна перевищувати у групах основного 

рівня навчання — 12, вищого — 10.  

Методами навчання є візуальні (демонстрація натуральних об'єктів, 

робота з літературою, таблицями, презентаціями), аудіальні (бесіда, 

розповідь), полімодальні (демонстрація навчальних відеороликів, результатів 

дослідів, робота з комп'ютером, складання опорних конспектів тощо). 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

опитування, захист творчих робіт; узагальнення і представлення у вигляді 

постерів, повідомлень, презентацій чи науково-дослідницьких робіт на 

учнівських конференціях, захистах у Малій Академії Наук, зльотах юннатів 

тощо. 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано 

орієнтовно. За необхідності в установленому порядку керівник гуртка може 

внести зміни до кількості годин у межах кожної змістової теми. Враховуючи 

інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного 

забезпечення, керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і 

практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці 

набувають практичних навичок), враховуючи обсяг часу, що передбачений 

типовими навчальними планами для позашкільних навчальних закладів. 
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Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

   №  
Назва теми 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

   1. Вступ 2 - 2 

   2. Мікроорганізми — одне з царств живої 
природи 

2 - 2 

   3. Робоче місце мікробіолога. Техніка безпеки в 
мікробіологічній лабораторії 

2 2 4 

   4. Корисна та шкідлива діяльність 
мікроорганізмів 

2 - 2 

   5. Правила роботи з мікроорганізмами 1 3 4 

   6. Поширення мікроорганізмів у природі 2 4 6 

   7.  Історія розвитку мікробіології 4 - 4 

   8. Методи мікроскопічних досліджень 
мікроорганізмів  

 

мікроорганізмів 

3 9 12 

   9. Культуральні властивості мікроорганізмів 2 2 4 

 10. Морфологія бактерій 4 8 12 

 11. Живлення й ріст мікроорганізмів 2 6 8 

 12. Культивування мікроорганізмів 2 6 8 

 13. Стерилізація та дезінфекція 1 3 4 

 14.  Прокаріоти. Будова бактеріальної клітини 2 6 8 

 15  Морфологія стрептоміцетів 1 3 4 

 16. Мікроміцети 1 3 4 

 17.  Особливості будови дріжджів 1 3 4 

 18. Мікроорганізми й навколишнє середовище 2 4 6 

 19. Основи науково-дослідницької  роботи 6 24 30 

 20. Участь у масових заходах 1 13 14 

 21. Підсумок 2 - 2 

 Разом   45 99 144 

 

                              

                                                   ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

        1. Вступ (2 год.) 

Знайомство з вихованцями. Розповідь про роботу й традиції закладу 

освіти, відділу, гуртка, про зв’язок з науковцями. Цілі та завдання 

гуртка мікробіології. Форми й напрями роботи гуртка.  

 

         2. Мікроорганізми — одне з царств живої природи (2 год.)  

   Теоретична частина. Невидимий світ живих істот. Мікроби 
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навколо нас. Розповсюдженість і всеїдність мікроорганізмів. 

         3. Робоче місце мікробіолога. Техніка безпеки в 

мікробіологічній лабораторії (4 год.) 

Теоретична частина. Правила техніки безпеки під час роботи з 

відкритим полум’ям спиртових пальників, із лабораторним посудом і 

хімічними реактивами. Перша медична допомога в лабораторії у випадку 

травмування. 

Практична частина. Засвоєння правил роботи зі спиртовим 

пальником. Робота з бактеріологічним посудом (пробірки, піпетки, чашки 

Петрі, колби тощо). Виготовлення бактеріологічних петель. 

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного 

НАН України або до лабораторії мікробіології наукових установ, закладів 

вищої освіти: «Обладнання мікробіологічної лабораторії». 

        4. Корисна та шкідлива діяльність мікроорганізмів (2 год.) 

        Теоретична частина. Роль мікроорганізмів у колообігу речовин у 

природі. Давні «професії» мікробів (хлібопечення, квашення овочів, 

виготовлення молочнокислих продуктів, мочіння льону). Отримання в 

промисловості різноманітних речовин за допомогою мікроорганізмів. Ліки 

з мікробів. Мікроорганізми - збудники захворювань. Мікроорганізми -

руйнівники матеріалів. 

        5. Правила роботи з мікроорганізмами (4 год.) 

Теоретична частина. Техніка пересівання культур. Робота з 

культурами біля відкритого полум’я спиртового пальника. Поведінка в 

лабораторії під час посівів. Стерилізація бактеріологічних інструментів у 

процесі роботи. 

         Практична частина. Висівання на щільні живильні середовища 

петлею: на косому агарі, уколом, прямим штрихом, виснажливим штрихом, 

суцільним газоном, радіально й секторально. Пересівання піпетками  та за 

допомоги  шпателя Дригальського: з рідкого середовища на рідке, з рідкого 

на агаризоване. 
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        6. Поширення мікроорганізмів у природі (6 год.) 

Теоретична частина. Біосфера та мікроорганізми. Роль 

мікроорганізмів у ґрунті. Мікроорганізми прісних і солоних водойм. 

Мікроорганізми атмосфери. Мікроорганізми рослин і тварин. 

Практична частина. Визначення кількості мікроорганізмів у 

повітрі, воді та ґрунті. Посів мікроорганізмів з поверхні рук. Поширення 

мікробів при чиханні та кашлянні. Мікроскопіювання зубного нальоту. 

        7. Історія розвитку мікробіології (4 год.) 

Теоретична частина. Антоній ван Левенгук — першовідкривач 

мікробів. Вчення про самозародження життя та мікроби. Розвиток 

мікробіології як науки (Л. Пастер, Р. Кох, П. Ерліх, Мечніков І. І., 

Виноградський С. М., Омелянський В. Л., О. Флемінг). 

        8. Методи мікроскопічних досліджень мікроорганізмів (12 год.)         

       Теоретична частина. Лупа. Мікроскоп, його будова та правила роботи 

з ним. Люмінесцентна мікроскопія. Електронний мікроскоп. 

Сканувальний мікроскоп. 

Практична частина. Виготовлення фіксованих фарбованих 

препаратів бактерій. Мікроскопіювання живих культур бактерій 

методами «роздавленої» та «висячої» краплі.  Мікроскопіювання 

стрептоміцетів і грибів. 

 Екскурсія до Інституту мікробіології  і вірусології  ім.  Д, К. 

Заболотного НАН України або до лабораторії мікробіології наукової 

установи, закладу вищої освіти: «Електронний мікроскоп відкриває таємниці 

субмікрокосмосу». 

                         

         9. Культуральні властивості мікроорганізмів (4 год.) 

Теоретична частина. Характер росту мікроорганізмів на різних 

субстратах. Властивості колоній бактерій на щільних середовищах. 

Пігменти мікробів. Фотобактерії. 

Практична частина. Опис колоній бактерій. Ріст бактерій на 
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різних середовищах. Вивчення пігментсинтезуючої здатності бактерій. 

        10. Морфологія бактерій (12 год.) 

Теоретична частина. Розміри бактеріальних клітин. Сферичні, 

циліндричні та хвилясті форми бактерій. Нові рідкісні форми бактерій. 

Практична частина. Мікроскопіювання бактерій повітря, води, 

ґрунту. Мікроскопіювання кислого молока, сметани, розсолу квашених 

овочів. Вимірювання клітин бактерій і дріжджів. 

        11. Живлення й ріст мікроорганізмів (8 год.) 

Теоретична частина. Хімічний склад мікробної клітини. Типи 

живлення бактерій. Розмноження бактерій. Стадії росту популяції бактерій. 

Практична частина. Дослідження значення поживних елементів 

для розвитку мікроорганізмів. 

 

        12. Культивування мікроорганізмів (8 год.) 

Теоретична частина. Принципи виготовлення живильних середовищ 

для вирощування мікроорганізмів. Натуральні й синтетичні, 

елективні й диференційно-діагностичні, рідкі та тверді живильні 

середовища. Засоби стерилізації живильних середовищ. Умови 

культивування мікроорганізмів: рН, аерація, температура, анаеробні умови. 

Способи культивування мікробів: поверхневе, глибинне, безперервне. 

Практична частина. Вирощування бактерій на молоці, хлібі, 

шматочках картоплі. Виготовлення синтетичних середовищ. Виділення з 

ґрунту азотобактера. Ріст кишкової палички на середовищі Ендо. 

Вирощування аеробів та анаеробів.  

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного 

НАН України або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу 

вищої освіти:  «Способи культивування мікроорганізмів». 

  

        13. Стерилізація та дезінфекція (4 год.) 

Теоретична частина. Визначення термінів: «інфекція», 
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«сепсис», «дезінфекція», «асептика», «антисептик», «бактерицид», 

«мікробостаз», «стерилізація». Фізичні методи стерилізації: високі 

температури, випромінювання, бактеріальні фільтри. Хімічні дезинфікуючі 

засоби. 

Практична частина. Стерилізація робочого місця мікробіолога. 

Виготовлення ватно-марлевих пробок. Підготовка різноманітного 

лабораторного посуду та обладнання до стерилізації. Перевірка 

ефективності стерилізації.  

        14. Прокаріоти. Будова бактеріальної клітини (8 год.) 

Теоретична частина. Оболонка  бактеріальної клітини: капсула, 

клітинна стінка, цитоплазматична мембрана. Внутрішньоклітинні 

структури бактерій. Бактеріальне ядро. Джгутики та рух бактерій. 

Спори бактерій. Цисти. 

Практична частина. Фарбування за Грамом. Виготовлення 

«негативного» мазка. Визначення характеру руху клітин. Виділення й 

мікроскопіювання спорових бактерій. 

        15. Морфологія стрептоміцетів (4 год.) 

Теоретична частина. Будова подового тіла стрептоміцетів. 

Субстратний і повітряний міцелій, будова спороносців. Розмноження 

стрептоміцетів. 

Практична частина. Мікроскопіювання спороносців: метод 

відбитків, безпосереднє мікроскопіювання стрептоміцетів  різних груп. 

        16. Мікроміцети (4 год.) 

Теоретична частина. Будова плодового тіла мікроміцетів. Субстратний 

і повітряний міцелій, будова спороносців мікроміцетів різних родів. Розміри 

й будова клітин мікроміцетів. 

Практична частина. Мікроскопіювання мукорових, пеніцилових 

та аспергілових грибів. 

        17. Особливості будови дріжджів (4 год.) 

Теоретична частина. Форма та розміри дріжджових клітин. 
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Будова клітини. Розмноження. 

Практична частина. Мікроскопіювання й вимірювання клітин 

дріжджів різних родів. 

        18. Мікроорганізми та навколишнє середовище (6 год.) 

Теоретична частина. Взаємозв’язок мікроорганізмів з 

навколишнім середовищем. Вплив фізичних, хімічних і біологічних 

факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми: температура, тиск, 

електричне та магнітне поле, світло, променева енергія, осмотичний 

тиск, концентрація водневих йонів, токсичні речовини, вологість, мікроби-

асоціанти. 

       Практична частина. Дослідження впливу кип’ятіння,

 низьких температур,  початкового рН-середовища  та  висушування  

на  виживання мікробів. 

        19. Основи науково-дослідницької  роботи (30 год.) 

Теоретична частина. Поняття про наукове дослідження. Види 

досліджень (теоретичне, експериментальне, індивідуальне, колективне, 

комбіноване). Типи учнівських робіт: реферативні, описові, 

експериментальні. Структура дослідницької роботи. Етапи виконання 

експерименту. 

       Практична частина. Визначення теми індивідуальної дослідницької 

роботи. Складання плану роботи.  Робота з науковою літературою. 

Особливості мікробіологічних досліджень. Постановка дослідів, отримання і 

аналіз результатів. Оформлення роботи, підготовка до виступів і доповідей. 

      20. Участь у масових заходах  (14 год.) 

Теоретична частина. Участь у конкурсах дослідницького характеру, 

виставках, науково-практичній конференції, турнірах тощо. 

Практична частина. Екскурсії  до науково-дослідних установ, 

підприємств з метою профорієнтації. 

         21. Підсумок  (2 год.)  

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- правила безпеки життєдіяльності, санітарії і гігієни під час роботи в 

лабораторії; 

- правила роботи з мікроорганізмами, лабораторним посудом, 

хімічними реактивами; 

-  терміни: «інфекція», «сепсис», «дезінфекція», «асептика», 

«антисептик», «бактерицид», «мікробостаз», «стерилізація»; 

- основні властивості та відмінності бактерій, стрептоміцетів і 

мікроміцетів,     особливості їх розвитку, розповсюдження та роль у 

природі; 

- методи кількісного визначення мікроорганізмів повітря, води, ґрунту. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, санітарії і гігієни під 

час роботи в лабораторії;  

- користуватись методами мікроскопічних досліджень біологічних 

об’єктів; 

- пересівання мікроорганізмів, визначення їх морфології, 

виготовлення препаратів. 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

- опрацювання наукової літератури, писати конспекти,  наукові  

- реферати; 

- початкового досвіду виконання  і оформлення власного дослідження; 

- досвіду наукового спілкування, доповідей і дискусій. 

- участі в конкурсах дослідницького характеру; 

- участі в практичній екологоспрямованій діяльності. 
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Вищий рівень,  перший рік навчання 

   

                               НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 
 № 

 
Назва теми 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

    1. Вступ 3 - 3 

    2. Взаємовідносини між мікроорганізмами 3 3 6 

    3. Взаємовідносини між мікроорганізмами, 
рослинами та тваринами 

3 9 12 

    4. Фітонциди 3 12 15 

    5. Особливості прокаріот та їх місце в системі 
живих істот. Систематика мікроорганізмів. 

3 3 6 

    6.  Метаболізм мікроорганізмів 6 - 6 

    7. Трансформація сполук вуглецю 
мікроорганізмами 

6 12 18 

    8.  Перетворення мікроорганізмами речовин, 
що містять азот 

6 12 18 

    9.  Трансформація неорганічних сполук 
мікроорганізмами.Мікробна корозія металів 

6 9 15 

  10.  Мікробіологічне перетворення важких 
металів 

6 12 18 

  11.  Основи науково-дослідницької роботи 

 

х досліджень 

24 60 84 

  12. Участь у масових заходах - 12 12 

  13.  Підсумок 3 - 3 

 Разом 72 144 216 
 

 
 

ЗМІСТ  ПРОГРАМИ 
 

        1. Вступ (3 год.) 

Організаційні питання. Ознайомлення з планом роботи гуртка. 

        2. Взаємовідносини між мікроорганізмами (6 год.) 

Теоретична частина. Асоціативні відносини (метабіоз, 

коменсалізм, синтрофізм, синергізм, симбіоз). Конкурентні відносини 

(антагонізм, паразитизм, хижацтво). Використання мікробного 

антагонізму. Антибіотики. Проблема розвитку резистентності бактерій до 

антибіотиків. 

Практична частина. Дослідження відносин між 
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мікроорганізмами. Визначення антагоністичних властивостей мікробів. 

Пошук і виділення мікробів-антагоністів. Дослідження чутливості 

мікробів до антибіотиків. 

       3. Взаємовідносини між мікроорганізмами, рослинами та тваринами 

(12 год.) 

Теоретична частина. Лишайники. Мікроорганізми ризосфери, 

мікориза. Бульбочкові бактерії. Фітопатогенні бактерії. Співдружність 

мікробів і тварин. Мікроорганізми — збудники захворювань. Мікроби-

хижаки. 

Практична частина. Дослідження дії ґрунтових, ризосферних і 

симбіотичних мікробів на рослини. 

        4. Фітонциди (15 год.) 

Теоретична частина. Стійкість рослин до шкідливого впливу мікро-

організмів. Леткі та розчинні фітонциди. Значення фітонцидів їстівних 

рослин. Фітонциди –– речовини протимікробної дії.  Роль зелених 

насаджень в очищенні повітря.  

Практична частина. Визначення впливу летких і розчинних 

фітонцидів різних рослин на бактерії. Дослідження активності впливу 

фітонцидів на бактерії та найпростіших. Фітонциди та зберігання харчових 

продуктів. 

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН 

України або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу вищої 

освіти, профільного підприємства: «Ліки з рослин і мікробів».  

         5. Особливості прокаріот та їх місце в системі живих 

істот. Систематика мікроорганізмів (6 год.) 

Теоретична частина. Структурні та генетичні особливості прокаріот 

і еукаріот. Хімічні та функціональні відмінності прокаріот і еукаріот. 

Принципи класифікації мікроорганізмів. Основні систематичні групи 

мікроорганізмів. 

Практична частина. Вивчення морфологічних і культуральних 
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ознак бактерій на різних живильних середовищах.

 Дослідження  фізіолого-біохімічних ознак бактерій для 

визначення роду та виду бактерій. Робота з визначником бактерій. 

          6.   Метаболізм мікроорганізмів (6 год.) 

Теоретична частина. Джерела живлення. Конструктивний метаболізм 

 (автотрофи, гетеротрофи, сапрофіти, паразити). Енергетичний обмін 

(фототрофи, хемотрофи). Проникнення поживних речовин у бактеріальну 

клітину. Способи живлення мікроорганізмів. 

7. Трансформація сполук вуглецю мікроорганізмами (18 год.)       

         Теоретична частина. Фіксація СО2 мікроорганізмами. Типи 

бродіння: спиртове, оцтове, молочнокисле, пропіонове, маслянокисле, 

ацетонобутилове, бродіння пектинових речовин і клітковини. Засвоєння 

мікроорганізмами вуглеводнів. Метаноутворювальні та 

метаноокислювальні мікроби. Промислове використання процесів бродіння. 

Колообіг вуглецю в природі. 

Практична частина. Дослідження спиртового бродіння 

(визначення енергії бродіння дріжджів). Молочнокисле бродіння. 

Виділення молочнокислих бактерій, дослідження їх властивостей. 

Виділення та вивчення мікробів, що руйнують клітковину. 

 Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН 

України або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу вищої 

освіти, профільних підприємств: «Різновид процесів бродіння. Бродильні 

виробництва». 

 

              8. Перетворення мікроорганізмами речовин, що містять азот (18 

год.) 

        Теоретична частина. Амоніфікація. Нітрифікація. 

Денітрифікація. Азотфіксація (симбіотичні та вільноживучі азотфіксатори). 

Колообіг азоту в природі. 

Практична частина. Виділення та дослідження бактерій, що 
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засвоюють білки. Визначення продуктів розкладу білків 

(амінокислоти, амоніак, сірководень). Виділення мікробів-нітрифікаторів 

і денітрифікаторів. Виділення та дослідження азотобактеру. 

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН 

України або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу вищої 

освіти, профільного підприємства:  

«Мікробіологи – сільському господарству: біологічні добрива, 

препарати для захисту рослин». 

 

         9.Трансформація неорганічних сполук мікроорганізмами. 

Мікробна корозія металів (15 год.) 

Теоретична частина. Мікроби та колообіг фосфору. Мікробіологічні 

перетворення сполук заліза. Колообіг сірки й участь у ньому 

мікроорганізмів (бактерії гниття, сіркоокислювальні та сульфатредукуючі 

бактерії). Бактерії — збудники корозії металів. Роль мікроорганізмів у 

вилуженні кольорових і рідкісних металів із руд. 

Практична частина. Виділення сульфатредукуючих бактерій, 

визначення їх здатності руйнувати метали. 

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН 

України або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу вищої 

освіти, профільного підприємства.  

     

   10. Мікробіологічне перетворення важких металів (18 год.)  

        Теоретична частина. Значення важких металів для живих 

організмів. Шкідливий вплив на мікроорганізми надмірних 

концентрацій важких металів. Механізми перетворення важких 

металів мікроорганізмами. Використання мікроорганізмів для очищення 

стічних вод від важких металів. Мікробна металургія. 

Практична частина. Дослідження стійкості мікроорганізмів до 

важких металів. Виділення й дослідження хромвідновлювальних бактерій. 
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Дослідження процесу адсорбції важких металів мікроорганізмами. 

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН 

України або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу вищої 

освіти, профільного підприємства:  «Життя мікробів в екстремальних 

умовах».    

  

  11. Основи науково-дослідницької роботи (84 год.) 

Теоретична частина. Вибір наукової проблеми та теми дослідження. 

Пошук наукової інформації та опрацювання наукової літератури.   

Бібліографічний опис наукових джерел. Формулювання мети, об’єкта, 

предмета і завдань дослідження. Розроблення структури дослідження. 

Підготовка плану роботи. Правила оформлення дослідницької роботи. 

Практична частина. Складання індивідуальних планів наукових робіт. 

Специфіка мікробіологічних методів дослідження. Загальні та спеціальні 

методи дослідження. Визначення методик досліджень. Підготовка до роботи 

інструментів, розчинів, середовищ, посуду. Виконання експериментів. Аналіз 

результатів. Написання наукової роботи, редагування. Складання плану 

захисту роботи, обговорення виступів. 

        12. Участь у масових заходах (12 год.) 

Практична частина. Участь у конкурсах дослідницького характеру, 

виставках, науково-практичній конференції, турнірах тощо. 

Екскурсії  до науково-дослідних установ, підприємств. Ознайомлення із 

напрямами роботи. 

13. Підсумок  (3 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

   

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- фізіологічне різноманіття бактерій; 

- практичне використання фізіологічних особливостей бактерій; 
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- участь мікроорганізмів у колообігу органогенних елементів у природі; 

- реакцію мікроорганізмів на порушення екологічної рівноваги в природі; 

- роль мікроорганізмів у процесах самовідновлення порушених     

     екосистем. 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- проводити дослідження хімічними, біохімічними й мікробіологічними 

методами; 

- виконувати практичні роботи, проводити  експерименти   і 

індивідуальні дослідження; 

-     аналізувати, зіставляти й узагальнювати літературні дані  з результатами 

власних досліджень. 

Вихованці мають набути досвіду:  

- оформлення науково-дослідницької  роботи; 

-   робити презентації своїх наукових здобутків; 

-   активного користування наочним матеріалом під час доповіді; 

-   участі у наукових дискусіях, конкурсах, конференціях. 

                                  

 

                               Вищий рівень,  другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 
   
 № 

 
Назва теми 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

    1.  Вступ 3 - 3 

    2.  Методи кількісного визначення 
мікроорганізмів і біомаси 

3 6 9 

    3.  Будова та функції біологічних полімерів 3 6 9 

    4.  Мікробіота тіла людини. Пробіотики. 3  12  15 

    5  Інфекційні хвороби й боротьба з ними 6 3 9 

    6.  Мікроби-індикатори 3 6 9 

    7.  Проблеми космічної мікробіології 3 - 3 

    8.  Зберігання культур мікроорганізмів 3 3 6 

    9. Біотехнологія 6 12 18 

  10.  Використання мікробних біотехнологій 
для збереження    довкілля  
 
 
ксенобіотиків  і забруднювальних  
 
речовин  (12 год) 
 Використання мікроорганізмів у боротьбі 
з забрудненням навколишнього 

3 12 15 
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  11.  Основи науково-дослідницької роботи 15  90 105 

  12.  Участь у масових заходах - 12 12 

  13.  Підсумок 

 

3 - 3 

 Разом   54 162   216 
 

 

 ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

        1. Вступ (3 год.) 

Організаційні питання. Ознайомлення з планом роботи гуртка. 

 

        2. Методи кількісного визначення мікроорганізмів і біомаси (9 год.) 

Теоретична частина. Прямий підрахунок під мікроскопом. Метод 

граничних розведень. Метод посіву на поверхню й вглиб агарової платівки. 

Ваговий метод. Нефелометрія. Стандарти каламутності. Спектрофотометрія. 

Практична частина. Визначення кількості мікроорганізмів у 

ґрунті методом посіву на живильне середовище в  чашку Петрі й 

методом граничних розведень. Визначення кількості бактерій у суспензії 

за допомогою стандартів каламутності та прямим підрахунком. 

Визначення кількості біомаси ваговим методом і за кількістю білків. 

       

   3. Будова та функції біологічних полімерів ( 9 год.) 

Теоретична частина. Вуглеводи. Білки. Нуклеїнові кислоти. 

Синтез білка. Реплікація ДНК. 

Практична частина. Якісні проби на білки та продукти їх 

гідролізу. Якісні проби на вуглеводи. Дослідження  дії мікробних ферментів 

(амілаза, желатиназа,  каталаза, ліпаза тощо). 

 

         4. Мікробіота тіла людини. Пробіотики (15 год.) 

         Теоретична частина. Мікробіота  ротової порожнини і зубного 

нальоту. Мікробіота  шкіри. Бактерії травного тракту.  Функції 

аутмікрофлори. Дисбактеріоз. Пробіотики.  
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               Практична частина. Мікроскопіювання зубного нальоту. 

Дослідження мікробів шкіри рук:  кількісне визначення бактерій на поверхні 

шкіри рук, визначення впливу мийних засобів на кількість бактерій. 

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН 

України або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу вищої 

освіти, профільного підприємства: «Створення пробіотичних препаратів». 

 

         5. Інфекційні хвороби й боротьба з ними (9  год.) 

Теоретична частина. Роль мікроорганізмів у поширенні інфекції. 

Види інфекцій. Основні ознаки інфекційних хвороб. Поширення 

інфекційних хвороб. Героїзм лікарів — «мисливців на мікробів» — у 

боротьбі з інфекційними хворобами. Боротьба зі сказом, чумою, 

поліомієлітом. Подолання віспи на планеті. 

Практична частина. Мікроби — показники санітарного 

забруднення. Санітарно-мікробіологічний контроль шкіри рук, одягу, повітря 

та води. 

 

         6. Мікроби-індикатори (9 год.) 

Теоретична частина. Індикаторні мікроорганізми у 

ґрунтознавстві, промисловості, санітарії та геології. Визначення 

активності біологічно активних речовин і препаратів за допомогою 

мікробів-індикаторів. 

Практична частина. Визначення вітамінів групи В за 

допомогою мікробів-індикаторів. Дослідження протимікробної активності 

антибіотиків і хіміотерапевтичних препаратів. 

 Екскурсія до відділу алелопатії Національного ботанічного саду ім. М. М. 

Гришка НАН України або до лабораторії агропромислового підприємства, 

агрохолдингу: «Бактерії визначають родючість грунтів».  
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         7.  Проблеми космічної мікробіології (3 год.) 

 Теоретична частина. Пошуки мікроорганізмів у космосі. Наземні 

експерименти з мікроорганізмами в експериментальних  умовах. Мікроби- 

«космонавти». 

 

          8.  Зберігання культур мікроорганізмів (6 год.) 

Теоретична частина. Створення колекцій культур 

мікроорганізмів. Методи нетривалого зберігання культур. Методи 

тривалого зберігання мікроорганізмів. 

Практична частина. Визначення виживання й активності 

ліофілізованих культур мікроорганізмів. 

 

 9. Біотехнологія (18 год.) 

Теоретична частина. Біотехнологія — комплекс біологічних і 

технологічних наук. Живі істоти — об’єкти біотехнологічного 

виробництва. Біоконверсія. Біогаз. Виробництво біологічно активних 

речовин. Переробка відходів і побічних продуктів промисловості та 

сільського господарства. Роль мікроорганізмів у підвищенні родючості 

ґрунтів і врожайності рослин.  

Практична частина. Пошук і виділення бактерій-

азотфіксаторів, активних целюлолітичних бактерій,  бактерій-антагоністів до 

фітопатогенних мікроорганізмів. Дослідження впливу бактерій роду 

Azotobacter на ріст і врожайність рослин. 

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН 

Україн або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу вищої 

освіти, профільного підприємства: «Біофабрики. «Служба» мікроорганізмів 

на промислових підприємствах». 
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          10. Використання мікробних біотехнологій для збереження     

 довкілля   (15 год.) 

Теоретична частина.  Ремедіація.  Аеробні та анаеробні 

мікроорганізми в процесах очищення стічних вод. Мікроорганізми — 

деструктори вуглеводнів нафти та поверхнево активних речовин. 

Практична частина. Пошук, виділення та дослідження 

активності нафтоокислювальних бактерій та бактерій-деструкторів ПАР. 

Мікробіологічне очищення вод від забруднення Cr6+. 

Екскурсія до Інституту мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН 

України або до лабораторії мікробіології наукової установи, закладу вищої 

освіти, профільного підприємства:  «Мікроорганізми на чатах  чистого 

довкілля». 

      

        11. Основи науково-дослідницької роботи (105 год.)                

        Теоретична частина. Наукова етика. Вимоги до оформлення наукових 

робіт і  тез. Вимоги до презентацій і постерів. Види представлення   

результатів       досліджень: академічна  доповідь,  стендова (постерна) 

доповідь, оприлюднення матеріалів досліджень  (статті і тези).  Ораторське 

мистецтво. Правила ведення дискусій,  вміння формулювати і ставити 

запитання. Мистецтво відповідати на запитання. Етика наукового 

спілкування. 

          Практична частина. Виконання  вихованцями наукових досліджень 

за індивідуальними планами. Оформлення і редагування наукових робіт. 

Складання плану захисту. Підготовка  мультимедійної презентації для 

доповіді. Виголошення доповідей. Обговореня виступів. 

 

         12. Участь у масових заходах(12 год.) 

Практична частина. Участь у конкурсах дослідницького характеру, 

виставках, науково-практичній конференції, турнірах тощо. 



122 
 

Екскурсії в природу, до науково-дослідних установ, профільні 

підприємства. 

 

         13. Підсумок (3 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- біологічно активні речовини мікробного походження; 

- використання мікроорганізмів у біотехнологічних процесах;  

- застосування мікробних культур та їх метаболітів у боротьбі з 

інфекційними захворюваннями людей, тварин і рослин; 

- застосування мікроорганізмів для збереження чистого довкілля. 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- володіти методами кількісного визначення мікроорганізмів;  

- володіти методами біохімічного визначення метаболітів 

мікроорганізмів; 

- розвивати й удосконалювати свої здібності;  

- проводити власні дослідження; 

- працювати над виконанням колективних проєктів. 

Вихованці мають набути  досвід: 

 -   критичного користування відкритими базами даних біологічної 

інформації; 

 -    плануваня, підготовки і проведеня експерименту;     

- підготовки матеріалів власних досліджень для публікацій (тези, статті); 

- представляти свої надбання на конкурсах і конференціях; 

- володіти правилами етики наукового спілкування. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

№ 

з/п 
Найменування обладнання, інструментарію Кількість 

 Реактиви та матеріали  

1. Агар-агар 3 кг 

2. Барвники та реактиви для мікроскопії 10 наб. 

3. Дезінфікуючі засоби 10 наб. 

4. Імерсійна кедрова олія для мікроскопії 0,3 л 

5. Папір фільтрувальний 3 кг 

6. Фільтри мембранні 30 шт. 

7. Фільтри паперові 10 наб. 

8. Речовини  та реактиви для поживних середовищ 10 наб. 

  

Інструменти 

 

9. Ножиці 12 шт. 

10. Петлі бактеріологічні 30 шт. 

11. Скальпель  15 шт. 

12. Пінцети 15 шт. 

13. Препарувальний набір 15 шт. 

14. Голка препарувальна 30 шт. 

 Прилади та пристосування   

15. Апарат для підрахунку колоній 3 шт. 

16. Баня водяна з підігрівом 1 шт. 

17. Термометр 3  шт. 

18. Мікроскоп світловий 15 шт. 

19. Освітлювачі для мікроскопів 15 шт. 

20. Тринокулярний мікроскоп 1 шт. 

21. Спектрофотометр 1 шт. 

22. Лупа 15 шт. 

23. Магнітна мішалка 1 шт. 

24. Шафа сушильна  1 шт. 

25. Ваги технічні 1 шт. 

26. Ваги лабораторні 1 шт. 

27. Ваги електронні 1 шт. 

28. Ваги торсійні 1 шт. 

29. Рівноваги  4 –го класу 3 наб. 

30. Дистилятор 1 шт. 

31. Годинники піскові 5 шт. 
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32. Електроцентрифуга настільна 1 шт. 

33. Йономір  1 шт. 

34. Термостат 1 шт. 

35. Штатив Бунзена 3 шт. 

36. Шейкер-інкубатор 1 шт. 

37. Плитка електрична 2 шт. 

38. Скороварка 2 шт. 

39. Спиртові пальники 20 шт. 

 Лабораторний посуд та спорядження  

40. Колба конічна 15 шт. 

41. Пробірка біологічна                                    100 шт. 

42. Піпетки Мора 20 шт. 

43. Піпетки градуйовані 50 шт. 

44. Бюретки 10 шт. 

45. Мензурка 250 мл 10 шт. 

46. Мензурка 500 мл 10 шт. 

47. Лійка лабораторна 10 шт. 

48. Лійки градуйовані 10 шт. 

49. Чашка Петрі 300 шт. 

50. Циліндр вимірювальний 100 мл 10 шт. 

51. Циліндр вимірювальний 500 мл 10 шт. 

52. Циліндр вимірювальний 1000 мл 10 шт. 

53. Піпетки градуйовані (піпет-дозатори 15 шт.) 200 шт. 

54. Стакани хімічні скляні 30 шт. 

55. Піпетки пастеровські  120 шт. 

56. Чашки порцелянові 10 шт. 

57. Чашки випарювальні 10 шт. 

58. Холодильники скляні 5 шт. 

59. Ступки фарфорові 10 шт. 

60. Стакани хімічні порцелянові 30 шт. 

61. Скло предметне 500 шт. 

62. Скло предметне з луночками 20 шт. 

63. Скло покривне 500 шт. 

64. Бюкси скляні 10 шт. 

65. Кристалізатори 10 шт. 

66. Ексикатори 5 шт. 

67. Ковпак скляний 5 шт. 
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68. Колба Ерленмейера  50 шт. 

69. Колба Бунзена    5 шт. 

70. Колба плоскодонна 5 шт. 

71. Олівці і маркери по склу 30 шт. 

72. Штатив для пробірок 30 шт. 

73. Склянка з притертою пробкою 100 мл 10 шт. 

74. Склянка з притертою пробкою 250 мл 10 шт. 

75. Склянка з притертою пробкою 1000 мл 5 шт. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ДИТЯЧИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Досягнення цілей сталого розвитку передбачає здобуття молоддю знань 

і навичок  з питань збереження довкілля, здорового способу життя, прав 

людини, гендерної рівності, пропаганди культури миру та ненасильства, 

формування активної життєвої та стійкої громадянської позиції, здатності 

брати участь у житті суспільства, органів самоврядування закладів освіти та 

управлінні на різних рівнях. Цим обумовлено створення навчальної програми 

«Дитячий екологічний рух».  

Новизна програми полягає у конструюванні метапредметного змісту, 

який включає  наукові знання про природу, суспільство, економіку, що 

грунтуються на інтеграції природничих, гуманітарних, технічних дисциплін 
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та Концепції сталого розвитку. 

Навчальна програма з позашкільної освіти «Дитячий екологічний рух» 

спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та 

реалізується в гуртках, творчих об'єднаннях закладів позашкільної освіти. 

Програма розрахована на вихованців віком 13—17 років. 

В основу програми покладені положення компетентнісного, 

особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Мета навчальної програми полягає у формуванні ключових 

компетентностей особистості у процесі засвоєння системи знань з проблем 

взаємодії людини і навколишнього природного середовища, опануванні 

вміннями і навичками, необхідними для прийняття рішень згідно з 

принципами сталого розвитку.  

Основні завдання передбачають формування таких компетентностей: 

-пізнавальної, яка забезпечує поглиблення знань з історії виникнення та 

розвитку дитячого екологічного руху в Україні та за кордоном, опанування 

теоретичними   засадами діяльності дитячих громадських екологічних 

організацій,  здобуття знань про принципи сталого розвитку, зокрема, з 

питань здорового способу життя, прав людини, збереження біорізноманіття, 

цінностей громадянського суспільства, життя й діяльності людини в такому 

суспільстві, можливості та механізми впливу громадян  на екологічну 

політику й життя своєї громади та держави;  

-практичної, яка спрямована на  опанування навичками пізнавальної, 

науково-дослідницької, моніторингової та проєктної діяльності, здатність 

системно застосовувати знання і надпредметні уміння для самостійної та 

колективної діяльності при вирішенні соціально значущих завдань щодо 

розв’язання екологічних проблем відповідно до концепції сталого розвитку;  

-творчої, яка передбачає опанування вмінням творчого сприймання 

актуальної інформації; розвиток творчих здібностей, творчого потенціалу;  
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здатність самостійно приймати рішення, вирішувати екологічні задачі, 

послуговуючись стратегіями і тактиками творчої діяльності; формування 

потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; 

-соціальної та громадянських компетентностей, які спрямовані на  

розвиток екологічного мислення, формування лідерських якостей, навичок, 

необхідних для активної участі у демократичному житті вільного 

суспільства;  розвиток ініціативності, самостійності, набуття досвіду 

громадянських дій, демократичної поведінки й продуктивної взаємодії в 

процесі спільної діяльності, ефективного вирішення конфліктів; формування 

навичок  соціальної комунікації та вміння співпрацювати для вирішення  

проблем місцевих громад, зокрема, шляхом волонтерської екологічної 

діяльності; формування потреби у професійному самовизначенні, самоосвіті 

та саморозвитку, готовності до освіти впродовж життя; 

-інформаційної, яка полягає у формуванні  уміння використовувати 

засоби інформаційних та комунікаційних технологій для вирішення 

пізнавальних, комунікативних та організаційних задач з дотриманням вимог 

техніки безпеки, гігієни, ресурсозбереження, правових та етичних норм, 

інформаційної безпеки; 

- комунікативної, яка забезпечує ефективне спілкування державною та 

іноземними мовами (в усній та писемній формі), формування навичок 

конструктивної міжособистісної та суспільної взаємодії; здатність 

аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні 

думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб. 

 Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові 

заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, 

конференціях, зборах екологів, виставках, змаганнях, захист екологічного 

проєкту або формування портфоліо.  

 Навчальна програма передбачає два роки навчання:  

основний рівень (один рік) -- 216 годин на рік, 6 годин на тиждень; 

вищий рівень (один рік) -- 216 годин на рік, 6 годин на тиждень. 
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 Зміст навчальної програми реалізується за допомогою таких методів 

навчально-пізнавальної діяльності: евристичних, проблемно-орієнтованих, 

інтерактивних, проєктних, дослідницьких, інформаційних, ситуаційного 

моделювання, малих полемічних груп та форм організації занять: лекція, 

семінар, практикум, екскурсія.  

Передбачено також широке використання в освітньому процесі  

інтерактивних форм проведення занять (ділові та рольові ігри, дебати) у 

поєднанні з моніторинговими дослідженнями стану навколишнього 

природного середовища та дослідницькою роботою. На практичних заняттях 

також поширеними є кейс-метод, підготовка презентацій з використанням 

сучасних програмних засобів. Необхідно зробити акцент на особистісний 

розвиток, групову роботу, уміння презентувати результати проєктів, що 

сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження 

освіти впродовж життя. 

 Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано 

орієнтовно.  Керівник гуртка в установленому порядку може внести зміни до 

кількості годин у межах кожної змістової теми. Враховуючи інтереси 

вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, 

керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять 

(залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних 

навичок), враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними 

планами для позашкільних навчальних закладів. 

 

Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

                           

№  

з/п 

 

 

Назва теми 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ  3 - 3 

2. Загальна характеристика 

екологічного руху 
9 3 12 

3. Дитячий  екологічний рух: 3 3 6 
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термінологія і сутність  

4. Історія дитячого екологічного 

руху  
3 - 3 

5. Міжнародний екологічний рух 6 12 18 

6. Сучасний стан дитячого 

екологічного руху в Україні 
6 15 21 

7. Основи  екологічних знань   9 3 12 

8. Сучасні екологічні проблеми у 

світі та в Україні   
9 6 15 

9. Основи раціонального 

природокористування    
6 9 15 

10. Основи знань про сталий розвиток  

 
12 39 51 

11. Екологічний моніторинг в 

діяльності дитячих екологічних 

об’єднань  

12 27 39 

12. Екологічне проєктування як 

основа діяльності дитячих 

екологічних об’єднань  

6 12 18 

13. Підсумок 3 - 3 

 Разом 87 129 216 

                                               

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1.  Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з метою, завданнями та планом 

роботи на навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки, правил поведінки та 

санітарно-гігієнічних вимог під час аудиторних  занять та екскурсій. Правила 

безпеки при роботі з персональним комп’ютером. 

Екологічний рух в сучасному суспільстві. 

                     

                 2. Загальна характеристика екологічного руху ( 12 год.).  

Теоретична частина. Природоохоронні досвід і традиції українського 

народу як умова виникнення та розвитку екологічного руху. Становлення 

національної еколого-натуралістичної думки та її вплив на зародження та 

розвиток екологічного руху. Місце та роль громадських екологічних 

організацій у процесах захисту природи та використання її ресурсів. 

Антропічний вплив на природне довкілля в умовах адміністративно-
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тоталітарного режиму. Перспективи розвитку екологічного руху в контексті 

національно-державного відродження. Оптимізація соціоприродної взаємодії 

засобами мистецтва. Форми та методи недержавних екологічних об’єднань у 

нових історичних умовах. Структура сучасного екологічного руху в Україні. 

Практична частина. Екскурсія до краєзнавчого музею. Створення 

мультимедійної презентації  «Видатні постаті екологічного руху в Україні». 

Обговорення літературних творів  екологічної тематики. 

 

                   3. Дитячий  екологічний рух: термінологія і сутність (6 год.) 

Теоретична частина. Місія, цілі, завдання дитячого екологічного руху. 

Основні терміни: дитячий екологічний рух, дитяче громадське екологічне 

об’єднання,   дитяча екологічна організація, дитяча екологічна спілка.  

Дитячий  екологічний рух як перспективна модель громадянського 

суспільства.  

Практична частина. Написання есе з теми: «Що таке  дитячий 

екологічний рух?»  

 

4. Історія дитячого екологічного руху (3 год.) 

Теоретична частина. Причини та умови виникнення дитячого 

екологічного руху. Основні етапи розвитку дитячого екологічного руху в 

Україні.  Екологічний рух свого регіону. 

 

  5 . Міжнародний екологічний рух  (18 год.) 

Теоретична частина. Загальна палітра міжнародного екологічного 

руху. Міжнародні екологічні організації. Принципи, напрями і форми 

міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля. Міжнародні 

екологічні програми і проєкти. Участь України в міжнародній екологічній 

співпраці. Форми взаємодії і підтримки екологічного руху в світі. Активізація 

роботи дитячих екологічних  об’єднань    в межах глобального партнерства в 

інтересах сталого розвитку. 
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Практична частина. Дискусія: «Роль екологічного руху у вирішенні 

глобальних екологічних проблем». Робота з джерелами інформації та 

інтернет-ресурсами, створення мультимедійної презентації «Міжнародний 

екологічний рух». Складання переліку інтернет-ресурсів громадських 

екологічних організацій. Підготовка інформації про відомих екологів-

громадських діячів. Встановлення партнерських зв’язків з міжнародними 

дитячими екологічними організаціями. 

                                         

              6. Сучасний стан дитячого екологічного руху в Україні (21 год.) 

Теоретична частина. Дитячий екологічний рух в Україні на сучасному 

етапі. Роль і місце дитячих екологічних об’єднань у досягненні цілей освіти 

для сталого розвитку, реалізації державної екологічної політики. Принципи 

діяльності дитячих екологічних  об’єднань. Координаційні центри дитячого 

екологічного руху. Волонтерство в системі роботи екологічного об’єднання. 

Роль екологічних організацій у формуванні патріотичної свідомості 

громадян. 

Практична частина. Проведення диспуту «Дитячі екологічні 

об’єднання і сталий розвиток». Дискусія на тему: «Роль екологічних 

організацій  у формуванні екологічної свідомості місцевої громади». 

Написання есе з теми: «Дитячий екологічний парламент як механізм 

стимулювання дитячого екологічного руху». Укладання особистого 

електронного словника з екології. 

Кейс: «Аналіз  програм діяльності дитячих екологічних об’єднань, 

організацій, спілок України».   

Екскурсія до офісу регіональної екологічної організації. Проведення 

зустрічі з представниками місцевої громадської екологічної організації. 

 

7. Основи  екологічних знань  (12  год.) 

Теоретична частина. Предмет вивчення екології, її завдання та методи. 

Зв’язки екології з іншими науками. Внесок українських учених у розвиток 
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екології. Екологічні закони. Структура екології. Прикладна екологія: 

агроекологія, урбоекологія, екологія промисловості, охорона природи, 

екологія людини. Соціальна екологія. Середовище, що оточує людину, його 

специфіка і стан.  

Екосистема як центральний об’єкт вивчення екології. Види екосистем. 

Склад екосистеми: біоценоз та біотоп. Властивості та характеристики 

екосистем. 

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи 

підвищення продуктивності агроценозів. 

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні 

цикли як необхідна умова існування біосфери. 

Практична частина. Розв’язування екологічних задач.  

 

8. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні  (15 год.) 

Теоретична частина. Основні уявлення про антропічний вплив на 

біосферу. Особливості природного і антропічного забруднення довкілля. 

Види забруднення, їх наслідки для екосистем та людини. Радіоактивне 

забруднення об’єктів довкілля.  Поняття «якість довкілля». Критерії 

забруднення довкілля. Екологічна ситуація в Україні. Головні причини, 

джерела та наслідки розвитку екологічної кризи в Україні. Демографічна 

ситуація в Україні. Стан здоров’я населення України. Чинники, що 

створюють загрозу генофонду нації. 

Екологічна складова управління та поводження з відходами 

виробництва та споживання.  

Антропічний вплив на атмосферу. Фактори порушення якості 

атмосфери. Види і джерела впливу на атмосферу. Поняття «якість 

атмосферного повітря».  Основні негативні наслідки забруднення атмосфери. 

Глобальне потепління клімату. Кіотський протокол. Основні напрями 

охорони атмосфери. 

Антропічний вплив на гідросферу. Основні причини порушення якості 
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природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного 

стану водойм. Охорона водойм. 

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. 

Охорона ґрунтів.  

Антропічний вплив на біологічне різноманіття: вимирання видів, види-

вселенці.  

Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження 

біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. 

Сучасні напрями охорони природи та захисту довкілля в Україні та 

світі. Міждержавні угоди та екологічна політика України. 

Червона книга України. Зелена книга України. 

Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.  

Практична частина. Перегляд та обговорення кінофільмів про  

Чорнобильську катастрофу. Конкурс творчих робіт на екологічну тематику 

«Екологія. Темне. Шляхи подолання. Світле».  

Дослідження «Вплив транспорту на довкілля». Робота в малих 

полемічних групах «Як зменшити негативний вплив транспорту на довкілля 

свого краю?»  

Аналіз екологічного стану своєї місцевості. Творча зустріч з 

представниками професій у галузі охорони природи. 

 

9. Основи раціонального природокористування   (15  год.) 

Теоретична частина. Базові положення  природокористування. 

Природні ресурси, принципи їх класифікації, і проблема їх використання. 

Основні закони природокористування. Принципи  управління природними 

системами. Основні шляхи екологізації природокористування. 

Природоохоронне законодавство України. Проблеми збереження біоти. 

Врахування наукових, економічних, морально-етичних та правових аспектів 

при вирішенні екологічних проблем.  

Практична частина. Реалізація природоохоронних  ініціатив спільно з 
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місцевими громадами: облаштування джерел, проведення протиерозійних 

заходів, благоустрій місцевого парку тощо. 

Екологічний опис природно-заповідного об’єкта своєї місцевості. 

  

10. Основи знань про сталий розвиток (51  год.) 

Теоретична частина. Вчення В.І.Вернадського  -- теоретична основа 

наукової стратегії взаємодії природи і суспільства. Найголовніші загрози для 

розвитку людства, що спричинили появу та впровадження принципів сталого 

розвитку суспільства. Умови збалансованого існування життя на Землі і 

збалансованого розвитку людства. Концепція сталого розвитку. Поняття 

сталого розвитку (англ. Sustainable development). Принципи сталого розвитку. 

Міжнародні документи зі сталого розвитку суспільства. Національна 

стратегія сталого розвитку України. Цілі сталого розвитку України. 

Забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного 

вимірів сталого розвитку України. Громадянське суспільство. Поняття, 

структура і функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство 

як умова свободи й демократії. Розвиток громадянського суспільства в 

незалежній Україні. Інститути громадянського суспільства.  

Потреби і права майбутніх поколінь. Різноманіття культурне, соціальне 

і біологічне. Збереження біологічного різноманіття в контексті здоров’я 

людини. Роль відновлювальних і невичерпних ресурсів в сталому 

суспільстві. Якість життя, рівні права і соціальна справедливість. Проблема 

управління відходами. Зміна клімату. Екологічна безпека, мир і розв’язання 

конфліктів.  

Зелена економіка.  Відповідальне споживання – нова якість життя. 

Розвиток міських і сільських територій. Освіта для сталого розвитку: мета і 

основні характеристики. Екологічна етика як невід’ємна складова сталого 

розвитку. 

Практична частина.   Укладання електронного термінологічного 

глосарію зі сталого розвитку. Аналіз плану дій місцевої громади зі сталого 
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розвитку.  

Дискусія «Наскільки вагомий мій особистий внесок у справу підтримки 

сталого розвитку?» «Якою є роль дитячих екологічних організацій в освіті 

для сталого розвитку?» Дебати «Якою є роль громади та особистості в освіті 

для сталого розвитку?» «Яку роль відіграє моя сім’я для реалізації цілей 

освіти для сталого розвитку?» «Яким чином можна використовувати 

міжсекторальне партнерство для досягнення цілей освіти для сталого 

розвитку?». 

Дискусія «Способи зниження загрози глобальної зміни клімату». 

Перегляд та обговорення відеоматеріалів «Ozzy Ozone».  

Дискусія «Перспективи використання відновлювальних джерел  енергії 

в Україні». Розробка екологічного проєкту «Енергозбереження моєї оселі».  

Розв’язування екологічних задач щодо способів заощадження енергії.  

Екскурсія до місцевої енергетичної компанії.  

Дослідження «Загрози біорізноманіттю у своєму краї». Розв’язування 

екологічних задач зі збереження біорізноманіття. 

Екскурсія на водоочисні споруди (зустріч з фахівцями).  

Екскурсія до лабораторії контролю якості води. Дослідження якості 

питної води.  

Екологічно грамотне споживання товарів. Реструктуризація потреб. 

Безпека харчових продуктів. Екомаркування. Проєкт «Як вибрати здорову 

їжу». 

 Перегляд відеофільму «Відходи». Дослідження проблеми твердих 

побутових відходів у своєму населеному пункті. Міні-проєкти з сортування 

відходів. 

 Екскурсія на місцеве сміттєпереробне підприємство. 

 

11. Екомоніторинг в діяльності дитячих екологічних об’єднань (39 год.) 

Теоретична частина. Поняття якості природного середовища: сутність, 

параметри, актуальність. Нормування якості довкілля.  Сутність поняття 
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моніторингу довкілля, його цілі та завдання. Види моніторингу довкілля. 

Законодавство у сфері нормування якості довкілля: поняття стандартів, види 

стандартів. Функції, методи, та організація контролю якості довкілля на 

місцевому, регіональному, державному рівнях. 

Дослідження стану атмосфери. Мікрокліматичні спостереження. 

Методи оцінки забруднення повітряного середовища. Екологічний 

моніторинг водних об’єктів. Екологічний моніторинг ґрунтів.  

Практична частина. Оцінка стану повітряного середовища в районі 

розташування закладу освіти. Дослідження чистоти повітря на різних 

ділянках свого населеного пункту методом біоіндикації.  Вивчення рослин 

своєї місцевості -- індикаторів чистоти повітря.  

Попереднє обстеження водойми, візуальна оцінка її стану. Оцінка 

якості води методом біоіндикації. Оцінка якості води експрес-методом. 

Екологічний моніторинг ґрунтів своєї місцевості. Оцінка екологічної 

якості ґрунту. Ботанічний моніторинг динаміки рослинності локальних 

екосистем за участю місцевої громади. 

 Екологічний проєкт «Оцінка якості довкілля своєї місцевості». 

Спостереження за поведінкою комах-запилювачів.  

Дискусія «Причини зменшення комах-запилювачів».  Облаштування 

вуликів Фабра. 

Екскурсія до лабораторії екологічного моніторингу. Ознайомлення  з  

методами  і  підходами  до  оцінювання  стану навколишнього природного  

середовища.  

                            

12.Екологічне проєктування як основа діяльності дитячих екологічних 

об’єднань (18 год.) 

Теоретична частина.  Поняття проєкту. Особливості екологічного 

проєкту. Структура проєкту. Приклади екологічних проєктів. Етапи роботи 

над проєктом: вивчення локальних екологічних проблем своєї місцевості, 

вибір проблеми для вирішення; дослідження проблеми, визначення джерел 
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інформації; екологічна інформація та принципи роботи з нею; система 

екологічних показників, що характеризують якість життя; аналіз інформації 

та вибір способу вирішення проблеми; складання плану дій щодо вирішення 

обраної проблеми. Реалізація екологічного проєкту. Представлення 

результатів реалізації проєкту.  

Практична частина. Ознайомлення та аналіз прикладів екологічних  

проєктів. Визначення екологічних проблем для розроблення екологічного 

проєкту на основі аналізу екологічних проблем своєї місцевості. 

Формулювання мети і завдань проєкту. Визначення джерел інформації, 

розподіл обов’язків щодо збору та опрацювання інформації. Аналіз 

отриманих даних, їх обговорення  та визначення способів вирішення 

екологічної проблеми. Складання орієнтовного плану дій щодо вирішення 

екологічної проблеми своєї місцевості  (вид діяльності, очікуваний результат, 

ресурси, виконавці). Реалізація плану дій, організація відповідних заходів 

(інформування місцевої громади; звернення до громадських екологічних 

організацій, місцевих органів законодавчої чи виконавчої влади; публікація 

своїх пропозицій у засобах масової інформації). Підготовка публічної 

презентації результатів екологічного проєкту. 

Робота над екологічним проєктом «Агробіорізноманіття і стан здоров’я 

членів місцевої громади». 

 Робота над білінгвальним  проєктом рідною мовою та іноземною 

мовою романо-германської групи (на вибір вихованців) з вирішення 

локальних екологічних проблем.  

13. Підсумок ( 3 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 місію, цілі і завдання екологічного руху;  
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 особливості становлення і розвитку дитячого екологічного руху в 

Україні і за кордоном;  

 термінологічний апарат дитячого екологічного руху;  

 принципи діяльності дитячих екологічних об’єднань; 

 досвід ефективної діяльності громадських екологічних організацій; 

 предмет, мету, завдання та структуру екології; особливості будови 

біосфери, закономірності її функціонування;  

 роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ;  

 основні відомості про глобальні проблеми сучасної цивілізації 

(економічні, ресурсні, соціально-політичні, етичні, екологічні та 

демографічні); 

 цілі сталого розвитку; 

 основні поняття і принципи концепції сталого розвитку суспільства; 

 взаємозв’язки в суспільстві, економіці і природі; 

 поняття, структуру і функції громадянського суспільства; 

 принципи екологічної безпеки; 

 принципи екологічної етики; 

 завдання і методи екологічного моніторингу; 

 основи енерго- і ресурсозбереження;  

 принципи відповідального споживання.  

 особливості екологічного проєкту, його структуру та основні етапи 

роботи над екологічним проєктом. 

Вихованці мають вміти і застосовувати 

 ефективно користуватися екологічними довідниками, національними 

законодавчими і нормативними документами;  

 вести просвітницьку роботу серед місцевої громади;  

 робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;  

 методи екологічного моніторингу; 

 методи раціонального ресурсоспоживання; 
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 вирішувати творчі екологічні задачі; 

 брати участь у підготовці і реалізації екологічного проєкту;  

 правила безпечної поведінки в природі, відповідального ставлення до 

природних об’єктів; 

 працювати з різними джерелами інформації; 

 критично аналізувати інформацію;  

 висловлювати і аргументувати власні погляди;  

 використовувати отримані знання для організації соціального 

партнерства в сфері екологічної волонтерської діяльності. 

Вихованці мають набути досвід: 

 проведення моніторингових досліджень стану довкілля (природних 

вод, ґрунту, повітря, біологічного різноманіття);  

 оцінки якості природного середовища у контексті здоров’я людини; 

 знаходження альтернативних варіантів вирішення проблем в процесі 

дискусійних форм роботи;  

 громадянських дій, демократичної поведінки й ефективного 

спілкування;  

 організації просвітницької природозберігаючої діяльності; 

 підготовки і реалізації  дослідницьких проєктів екологічної тематики. 

                        

Вищий рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№  

з/п 

 

 

Назва теми 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 3 - 3 

2. Екологічні права і обов’язки 

громадян. Еколого-правова 

відповідальність 

6 6 12 

3. Екологічна безпека та екологічні 

ризики 
9 27 36 

4. Особливості організації діяльності 

громадських екологічних 

об’єднань  

6 6 12 
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5. Лідерство в екологічному русі 

України 
6 9 15 

6.  Організаційне оформлення 

дитячих громадських екологічних 

об’єднань 

12 27 39 

7. Проблема фінансування діяльності 

громадських екологічних 

об’єднань 

6 12 18 

8. Взаємодія  дитячих громадських 

екологічних об’єднань з 

державними організаціями  та 

органами місцевого 

самоврядування 

6 12 18 

9. Технології залучення дітей та 

молоді до участі в екологічному 

русі 

12 18 30 

10. Інформаційний простір дитячого 

екологічного руху 
  

9 21      30 

11. Підсумок 3 - 3 

 Разом 78 138 216 

                                                

                                       ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.  Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Завдання гуртка на навчальний рік. Організаційні 

питання. Презентація екологічних проєктів «Агробіорізноманіття і стан 

здоров’я членів місцевої громади» й білінгвального  проєкту рідною мовою 

та іноземною мовою романо-германської групи (на вибір вихованців) з 

вирішення локальних екологічних проблем.   

2.Екологічні права і обов’язки громадян. Еколого-правова 

відповідальність (12 год.) 

Теоретична частина. Законодавство України  у сфері охорони довкілля. 

Правова основа охорони атмосферного повітря, водних об’єктів, надр. 

Законодавство у сфері заповідної діяльності. Екологічне право. Поняття, 

предмет та джерела екологічного права. Види екологічних прав людини 

і громадянина, їх законодавче забезпечення. Гарантії екологічних прав 

громадян та форми їх захисту. Міжнародне екологічне право.  
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Поняття екологічного правопорушення. Правовий режим 

природокористування та охорони навколишнього середовища. Поняття 

відповідальності. Екологічна відповідальність. Види відповідальності за 

екологічні правопорушення. Об’єкти та суб’єкти правопорушення. 

Визначення розмірів шкоди внаслідок порушення природоохоронного 

законодавства. 

Практична частина. Кейс «Обов’язки громадян щодо охорони 

довкілля та раціонального використання природних ресурсів». Зустіч з 

фахівцями у галузі екологічного права. 

Зустріч з представниками місцевої влади, громадських екологічних 

організацій. 

 

3. Екологічна безпека та екологічні ризики ( 36 год. ) 

Теоретична частина. Екобезпека як складова національної безпеки. 

Поняття екологічної безпеки. Складові екологічної безпеки. Види та основні 

напрями забезпечення екологічної безпеки. Механізм правового забезпечення 

екологічної безпеки. Поняття екологічного ризику та методи його 

визначення. Екологічні ризики в контексті збалансованого розвитку 

територій.  

Поняття про небезпеку та безпеку. Види, джерела й наслідки 

екологічної небезпеки. Екологічні кризи, екологічні ситуації. Антропічні 

чинники виникнення негативних екологічних ситуацій. Надзвичайні 

екологічні ситуації. Регулювання екологічних ситуацій.  

Практична частина. Дослідження «Участь громадян у підвищенні 

рівня екологічної безпеки об’єктів місцевого господарювання». Складання 

запиту на отримання екологічної інформації. Дослідження «Промислові 

підприємства своєї місцевості». Робота в малих полемічних групах «Як 

підвищити екологічну безпеку в своїй місцевості?»  

Розв’язування екологічних задач. 

Екскурсія на промислові підприємства свого населеного пункту. 
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Ознайомлення із заходами екологічної безпеки.  

 

4. Особливості організації і діяльності громадських екологічних 

об’єднань (12 год.) 

Теоретична частина. Місія, цілі, завдання об’єднання. Планування 

діяльності. Залучення учасників і добровольців. Життєвий цикл молодіжних 

об’єднань. Менеджмент в екологічних об’єднаннях. Особливості керівництва 

і лідерства в екологічних організаціях. 

Практична частина». Кейс «Ресурсне забезпечення діяльності 

громадського екологічного об’єднання». Індивідуальна робота з 

нормативними, методичними, довідковими матеріалами, періодичними 

виданнями (медіа-ресурси, електронні носії, бази даних).  

5.Лідерство в екологічному русі України (15 год.) 

Теоретична частина. Лідерство: сутність, ознаки. Функції лідерства. 

Типологія лідерства. Основні компоненти і структура лідерства молоді. 

Розвиток лідерства і самоврядування. Характер взаємодії лідера і молоді.  

Європейські програми молодіжного лідерства і самоврядування. Досвід 

ефективного самоврядування молоді в регіонах України. Стадії кар’єри 

лідера екологічного руху України.  

Практична частина. Дебати «Ідеальний образ лідера в екологічному 

русі». Тренінг «Розвиток лідерського потенціалу». 

 

6. Організаційне оформлення дитячих громадських екологічних 

об’єднань (39 год.) 

Теоретична частина. Основні принципи створення і діяльності 

дитячих громадських екологічних об’єднань. Етапи створення дитячих 

громадських  об’єднань. Структурні характеристики громадського 

екологічного об’єднання. Законодавча основа створення та функціонування 

дитячих громадських організацій в Україні. Вимоги до засновників дитячих 

громадських організацій. Правовий статус дитячих громадських організацій. 
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Право участі у дитячих громадських організаціях як одне із прав дитини. 

Право та умови участі осіб старшого віку у дитячих громадських 

організаціях. Організаційні особливості створення виборних органів  дитячих 

громадських організацій. 

Державна реєстрація і засновницькі документи.  

Практична частина. Дискусія з теми: «Права та обов’язки дитячих 

екологічних об’єднань». Розроблення і захист проєкту дитячого 

громадського об’єднання у малих полемічних групах. Розроблення статуту 

дитячого громадського об’єднання (організації, спілки) та пакету документів 

для його легалізації. Атрибутивне оформлення дитячого громадського 

екологічного об’єднання.  Планування роботи дитячого громадського 

екологічного об’єднання (організації, спілки). Ведення документації. Основні 

документи. Дослідження «Корпоративна культура дитячого громадського 

екологічного об’єднання». 

 

7. Проблема фінансування діяльності громадських екологічних 

об’єднань (18 год.) 

Теоретична частина. Проблема фінансування як одна з основних 

проблем діяльності і успішного розвитку дитячих громадських екологічних 

об’єднань. Види фінансування. Грантове фінансування екологічних проєктів. 

Міжнародні і українські організації -- донори екологічних проєктів і 

програм.  

Практична частина. Розробка місцевого плану дій з охорони 

навколишнього середовища. Підготовка екологічних проєктів в контексті 

розв’язання локальних екологічних проблем з фінансовим обгрунтуванням.  

Розробка проєкту збереження біорізноманіття  в своїй місцевості. 

 

8.Взаємодія  дитячих громадських екологічних об’єднань з державними 

організаціями  та органами місцевого самоврядування (18 год.) 

Теоретична частина. Сучасні основи взаємодії: правові, економічні, 
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організаційні, змістовно-діяльнісні, соціально-психологічні. Принципи і 

моделі взаємодії. Державна підтримка дитячих громадських екологічних 

організацій: форми та методи, способи і моделі взаємодії дитячих 

громадських екологічних організацій з органами державної влади на різних 

рівнях. Механізми взаємодії держави і органів місцевого самоврядування з 

громадськими екологічними об’єднаннями.  

Практична частина. Ділова гра «Взаємодія дитячих громадських 

екологічних об’єднань з державними організаціями».  Есе «Молодіжний 

парламентаризм як інноваційна форма взаємодії держави і екологічних 

організацій». Дискусія «Взаємодія держави і екологічних організацій в 

реалізації екологічної політики держави». Робота в малих полемічних групах 

«Якою має бути парламентська культура молоді?». 

  

9.Технології залучення дітей та молоді до участі в                                            

екологічному русі (30 год.) 

Теоретична частина. Засоби інформованості дітей та молоді про 

діяльність державних і громадських екологічних організацій. Цілі та  

принципи залучення дітей та молоді до екологічного руху. Ключові прийоми 

і способи залучення молоді до екологічного життя суспільства. Технології 

залучення дітей та молоді до проведення екологічних кампаній. 

Самоврядування як фактор залучення дітей та молоді до екологічного руху. 

Екологічний парламентаризм як інноваційна форма взаємодії держави і 

громадських організацій. Дитячий екологічний уряд як механізм 

стимулювання екологічного руху. Регіональний аспект реалізації дитячих 

екологічних ініціатив.  

Практична частина. Практикум «Розробка технології залучення дітей 

та молоді своєї місцевості до екологічного руху».  Кейс «Нові інформаційні 

технології як форма залучення дітей до екологічної діяльності». Рольова гра 

«Засідання дитячого екологічного парламенту». 
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10. Інформаційний простір дитячого екологічного руху (30 год.) 

Теоретична частина. Поняття інформаційного простору. Правові 

засади формування інформаційного простору. Функціональна модель ЗМІ 

для дітей та молоді. Специфіка функціонування ЗМІ в екологічному житті 

суспільства. Екологічні ЗМІ: сутність, види, цільове призначення. Роль ЗМІ у 

вільному доступі до екологічної інформації. Медіа як інструмент розв’язання 

екологічних проблем. Роль ЗМІ в активізації екологічної активності 

громадян. Вплив ЗМІ на формування екологічної свідомості дітей. 

Поширення в ЗМІ атрибутики екологічних акцій.   

Соціальні мережі як джерело інформації.  

Журналістика як інформаційний простір. Жанри сучасної 

журналістики. Інформаційний жанр. Загальна характеристика.  Види і 

особливості інформаційних жанрів. Специфіка подання екологічної 

інформації в пресі. Аналітичні жанри. Загальна характеристика.  Види і 

особливості аналітичних жанрів. Художньо-публіцистичний жанр. Загальна 

характеристика. Види і особливості художньо-публіцистичного жанру. 

Практична частина. Дебати «Вплив різних ЗМІ на екологічну 

активність дітей та молоді». Тренінг творчого сприймання вихованцями 

екоінформаційних індикаторів реальності.  

Аналіз екологічної проблематики у ЗМІ. 

Дослідження контенту провідних Інтернет медіа України за 

екологічною тематикою. 

Робота над журналістським твором інформаційного жанру (за вибором 

вихованця).    

Підготовка публікації екологічного характеру відповідно до правил 

написання аналітичного жанру (за вибором вихованців).   

 

11.Підсумок (3  год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 поняття та види екологічних прав  людини і громадянина, їх 

законодавчого забезпечення;  

 види та напрями забезпечення екологічної безпеки; 

 поняття екологічного ризику; 

 поняття екологічної відповідальності; 

 правові, фінансово-економічні та соціальні основи діяльності 

громадських екологічних об’єднань; 

 форми державної підтримки громадських екологічних об’єднань; 

 форми та методи, способи і моделі взаємодії дитячих громадських 

екологічних організацій з органами державної влади на різних рівнях;  

 методи роботи дитячих екологічних об’єднань в сучасних умовах; 

 найбільш значущі екологічні програми і проєкти, які реалізуються 

громадськими екологічними організаціями в Україні та в регіоні;  

 роль ЗМІ у вільному доступі до екологічної інформації;  

 екологічні ЗМІ: сутність, види, цільове призначення; 

 технології залучення дітей та молоді до участі в екологічному русі. 

  

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 користуватись різними джерелами екологічної інформації; 

 здійснювати збір та аналіз  екологічної інформації; 

 правові знання для забезпечення екологічних прав громадянина і 

громади; 

 готувати інформацію екологічного змісту до ЗМІ; 

 застосовувати отримані знання при оцінці стану навколишнього 

природного середовища;  

 готувати засновницькі документи для державної реєстрації 

громадських екологічних об’єднань; 
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 планувати та реалізовувати проєкти екологічного змісту, спрямовані на 

вирішення актуальних проблем життєдіяльності, індивіда, громади, 

суспільства; 

 толерантні методи вирішення проблем і конфліктів;  

 брати участь у створенні й діяльності органів дитячого самоврядування 

та молодіжних організацій;  

 вести переговори, досягати компромісу і консенсусу.  

 

Вихованці мають набути досвід: 

 складання запиту на отримання екологічної інформації; 

 роботи з нормативними, методичними, довідковими матеріалами, 

періодичними виданнями; 

  взаємодії з органами влади, з державними і неурядовими організаціями 

та установами;  

 підготовки інформації екологічного змісту до ЗМІ; 

 застосування технологій ефективного залучення дітей та молоді до 

екологічного руху;  

 проведення просвітницької природозберігаючої діяльності; 

 підготовки і реалізації екологічних і дослідницьких проєктів. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вплив кожної окремої людини на навколишнє середовище є 

незначним, якщо порівнювати його із діяльністю промислових підприємств. 

Однак, обираючи товари та послуги саме ми здійснюємо вплив на виробника 

та можемо стати стимулом покращення стану довкілля.   

Програма «Відповідальне споживання» передбачає вивчення питань, 

пов’язаних із економним використанням природних ресурсів у рамках 

задоволення необхідних потреб. Відповідальне споживання — один з 12 

пунктів в списку 17 глобальних цілей, визначених ООН для світових лідерів 

— президентів, модних брендів, корпорацій. Рух активно підтримується 

акціями і соціальною активністю відомих компаній та активістів різного 

рівня. Відповідальне споживання передбачає раціональне управління 

природними ресурсами, споживання товарів і послуг, що є дружніми до 
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довкілля при виробництві яких мінімізовано антропічне навантаження на 

навколишнє середовище, а також методи скорочення обсягів відходів. 

Відповідальне споживання є складним та комплексним поняттям, що має 

відношення до усіх сфер існування людини.  

Навчальна програма «Відповідальне споживання» орієнтована на 

реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного 

напряму закладів загальної середньої, позашкільної та професійної 

(професійно-технічної) освіти та спрямована на вихованців 15-19 років. 

Новизна програми полягає в тому, що в її основу покладені приклади 

запровадження сталого споживання в різних країнах - Литві, Швеції, 

Білорусі. Крім того, ця програма надає вихованцям можливість для обміну 

досвідом. Запропоновано розділити дисципліну на вісім блоків, а саме 

харчування, вибір продуктів, ресурси у побуті, шопінг, відходи, туризм та 

транспорт.  

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами відповідального ставлення до навколишнього 

середовища. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

пізнавальної,  яка передбачає формування знань сутності зміни 

споживчих структур, що пов’язані з питаннями відповідального споживання, 

а саме: «стале споживання», «економія ресурсів», «сертифікація», 

«маркування», «екологічний транспорт», «вплив на навколишнє 

середовище», «екологічний слід», «екологічний рюкзак», «якість життя», 

«парникові гази», «зміни клімату» тощо; 

практичної, що спрямована на вміння аналізувати, оцінювати та 

класифікувати інформацію, формулювати аргументи, дискутувати та 

приймати конкретні рішення, використовувати додаткові джерела 

інформації, приймати та пояснювати власні рішення, працювати в парі та 

групі тощо; 
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творчої, спрямованої на формування стійкого інтересу до занять, 

потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиток творчих 

здібностей та умінь, системного та логічного мислення, здатності проявляти 

творчу ініціативу, а також на здобуття, підвищення й збагачення у 

вихованців досвіду власної діяльності, здатності генерувати ідеї, висувати 

гіпотези, бачити протиріччя, перенесення знань та вмінь у нові ситуації, 

формування незалежності суджень, критичного мислення; 

комунікативної, спрямованої на  налагодження своєї роботи та роботи 

команди, пошуку спільної мови з друзями та батьками, вміння бути 

менторами щодо пояснення постулатів та залучення до відповідального 

споживання; 

соціальної, яка передбачає формування вміння ставити вимоги до себе 

та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища; відповідати за 

прийняття рішень у складних умовах; нести відповідальність за здоровий 

спосіб життя та своєчасне використання методів саморегуляції. 

Навчальна програма ґрунтується на Державному стандарті базової і 

повної загвальної середньої освіти, а також на сучасних інноваційних 

методах навчання, технологіях, міжпредметних зв’язках.  

Загальними принципами організації освітнього процесу є: науковість, 

синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, 

послідовність і поступовість викладення матеріалу. Принцип побудови даної 

програми – це поглиблення та ускладнення навчального матеріалу з кожним 

розділом навчальної програми. 

Навчальна програма передбачає один рік навчання за основним рівнем 

–  216 годин на рік;  6 годин на тиждень. 

Програма побудована таким чином, щоб, вивчаючи матеріал, у 

вихованців була можливість використовувати та розглядати як навчальні 

завдання, так і конкретні практичні кейси, досвід та приклади з діяльності 

провідних підприємств, організацій та відомих особистостей.  

Зміст навчальної програми реалізується з огляду на здібності та 
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вікові особливості вихованців за допомогою як традиційних форм і методів 

навчання, так і інтерактивних методів, комп’ютерних та проєктних 

технологій, методів активізації пізнавальної діяльності, формування та 

стимулювання пізнання. Широко застосовують різноманітні засоби 

навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби 

навчання.  

Навчальна програма передбачає теоретичні, практичні  та 

комбіновані заняття. Особливу увагу зосереджено на формуванні вмінь та 

навичок вихованців. Проведення практичних занять є важливою 

складовою програми. Вони передбачають: роботу з довідковою та 

енциклопедичною літературою; здійснення порівняльного аналізу; 

проведення міні-досліджень, дискусій, «круглих столів», ділових ігор, 

семінарів, презентацій, розроблення проєктів. 

Значна увага приділяється геймінізації освітнього процесу. 

Методами навчання є словесні, наочні; практичні. За характером 

пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні; репродуктивні; 

дослідницькі; евристичні. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

опитування, захист творчих робіт; узагальнення і представлення у вигляді 

постерів, повідомлень, презентацій чи науково-дослідницьких робіт на 

учнівських конференціях, захистах у Малій Академії Наук тощо. 

Очікуваний результат даної навчальної програми пролонгований у 

часі. Кінцевий результат – це формування навичок такого споживання 

товарів і послуг, яке відповідало б нагальним потребам і забезпечувало 

кращу якість життя та супроводжувалося б скороченням використання 

природних ресурсів та небезпечних речовин, зменшенням до мінімуму 

відходів та забруднюючих речовин. Теми та розподіл годин навчально-

тематичного плану вказано орієнтовно. За необхідності в установленому 

порядку керівник гуртка може внести зміни до кількості годин у межах 

кожної змістової теми. Враховуючи інтереси вихованців, їх кількість у 
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групі, стан матеріально-технічного забезпечення, керівник гуртка може 

змінювати кількість теоретичних і практичних занять, враховуючи обсяг 

часу, що передбачений типовими навчальними планами для позашкільних 

навчальних закладів. 

 

Основний рівень 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

теоретичних  

Кількість 

годин 

практичних 

усього 

Вступ 2 2 4 

1. Продукти харчування 

1.1. 
Вплив продуктів харчування на 

здоров’я та довкілля 
4 4 8 

1.2. Нітрати 2 4 6 

1.3. Харчові добавки 2 4 6 

1.4. Пестициди 2 4 6 

1.5. Антибіотики 2 4 6 

2. Сертифікація 

2.1 Стандарти та знаки маркування 4 4 8 

2.2. 
Стандарти виробництва органічної 

продукції 
4 4 8 

2.3. Fairtrade 4 4 8 

2.4. Локальні продукти 4 4 8 

3. 
Правила відповідального вибору 

продуктів харчування 
4 4 8 

4. Споживання ресурсів у побуті 

4.1. 
Небезпека надмірного споживання 

ресурсів 
4 4 8 

4.2. Вода 4 4 8 

4.3. Електроенергія 4 4 8 

4.4. Техніка у домі 2 4 6 

4.5. Тепло 4 4 8 

4.6. Розумні будинки 4 4 8 

5 Відходи 

5.1. 
Проблема накопичення побутових 

відходів в світі 
4 4 8 

5.2. 
Проблема накопичення побутових 

відходів в Україні 
4 4 8 

5.3. Види та небезпека відходів 4 4 8 



157 
 

5.4. Сортування відходів 4 6 10 

5.5. Система нуль відходів 4 6 10 

6. Шопінг 

6.1. Правила відповідального шопінгу 6 6 12 

7. Транспорт 

7.1. Вплив транспорту на довкілля 4 4 8 

7.2. Екологічний транспорт 2 4 6 

7.3. Транспорт майбутнього 2 4 6 

8. Туризм    

8.1. Туризм в аспекті споживання.  4 4 8 

8.2. Сталий туризм. 4 4 8 

Підсумок 2 - 2 

Разом: 100 116 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. 

Практична частина. Підготовка презентації «Що я знаю про ресурси?» 

Розділ 1. Продукти харчування 

1.1. Вплив продуктів харчування на здоров’я та довкілля (8 год.) 

Теоретична частина. Вплив на довкілля харчової та легкої 

промисловості. Харчування та здоров’я людей. Основні групи харчових 

речовин та їхні функції. Наслідки недостатнього харчування та вплив 

харчування на розумову працездатність людини. Вплив екології та 

екологічних факторів на якість продуктів харчування. 

Практична частина. Харчові продукти та напої у контексті 

відповідального споживання. Причини і наслідки збільшення обсягів 

споживання харчових продуктів у заможних країнах. 

1.2. Нітрати (6 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про нітрати. Негативний 

вплив нітратів на організм людини. Накопичення нітратів у рослинницькій 

продукції. Зниження вмісту нітратів у продуктах харчування. 

Практична частина. Чинники, що впливають на накопичення нітратів 

у продуктах харчування. Як захиститися від нітратів? 
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1.3. Харчові добавки (6 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про харчові добавки. Історія 

застосування харчових добавок. Перелік видів харчових добавок. Вплив 

харчових добавок на організм людини.  

Практична частина. Поради щодо вживання харчових добавок. 

Виявлення харчових добавок у продуктах.  

1.4. Пестициди (6 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про пестициди. Як пестициди 

впливають на довкілля. Забруднення пестицидами біосфери та їх негативний 

вплив на природу і людину. Види та призначення пестицидів. Забруднення 

продуктів харчування і продовольчої сировини пестицидами. 

Практична частина. Схеми циркуляції пестицидів у довкіллі. Ознаки 

наявності в овочах і фруктах нітратів та пестицидів. 

1.5. Антибіотики (6 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про антибіотики. Джерела 

потрапляння антибіотиків у харчові продукти. Продукти харчування у яких 

можуть міститися антибіотики.  

Практична частина. Способи зменшення вмісту антибіотиків у 

продуктах харчування. 

Розділ 2. Сертифікація 

2.1. Стандарти та знаки маркування (8 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про сертифікацію в Україні 

Обов'язкова сертифікація продукції. Стандарти безпечності харчової 

продукції. Маркування продукції: правила та знаки. 

Практична частина. Порядок сертифікації. Маркування продукції та 

інформація на упаковці. Як розрізнити та що означають знаки маркування. 

2.2. Стандарти виробництва органічної продукції (8 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про органічну продукцію. Чим 

органічна продукція відрізняється від традиційної сільськогосподарської 
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продукції. Стандарти органічного виробництва. Як сертифікується органічна 

продукція в Україні. 

Практична частина. Знаки маркування органічної продукції. Вибір 

органічних продуктів в точках продажу. 

2.3. Fairtrade (8 год) 

Теоретична частина. Поняття про справедливу торгівлю. Історія 

Fairtrade. Сертифікація Fairtrade. Користь від справедливої торгівлі. 

Практична частина. Зв’язок справедливої торгівлі з відповідальним 

споживанням. Цікаві факти про практику справедливої торгівлі. 

2.4. Локальні та сезонні продукти (8 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про локальні та сезонні 

продукти. Чим локальні та сезонні продукти харчування корисні для людини. 

Гастрономічна освіта та смаки регіонів України. Зв’язок між виробниками та 

кінцевими споживачами продуктів харчування. 

Практична частина. Карта локальних продуктів харчування. Календар 

сезонних продуктів харчування.  

Розділ 3. Правила відповідального вибору продуктів харчування (8 

год.) 

Теоретична частина. Напрямки і тенденції, пов'язані зі стійким 

споживанням харчових продуктів. Споживання сезонних і місцевих 

продуктів харчування. Гастрономічні звички і харчовий склад щоденного 

раціону.  

Практична частина. Дослідження мотивів, що можуть спонукати до 

сталого споживання харчових продуктів і до вибору дружніх до довкілля 

продуктів. Дослідження як навчити відповідальному споживанню продуктів 

харчування. 

Розділ 4. Споживання ресурсів у побуті 

4.1. Небезпека надмірного споживання ресурсів (8 год.) 

Теоретична частина. Поняття про ресурси та їх види. Проблема 

вичерпання природних ресурсів. Основні види споживання. Вплив 
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споживання на природно-ресурсний потенціал.  

Практична частина. Основні аспекти етики споживання. Дослідження 

«Як навчити відповідальному споживанню ресурсів?». 

4.2. Вода (8 год.) 

Теоретична частина. Забруднення гідросфери. Забруднення 

природних вод. Антропічний вплив на ґрунтові води. Наслідки забруднення 

гідросфери. Охорона водних ресурсів. Методи очистки стічних вод. 

Використання води в Україні. 

Практична частина. Споживання та економія води у житловому 

приміщенні. Миючі, чистячі засоби та засоби для прання. 

4.3. Електроенергія (8 год.) 

Теоретична частина. Електрична енергія в побуті. Альтернативна 

(зелена) енергетика. Енергетичні потреби і вплив на навколишнє середовище 

наслідків споживання енергії у житловому приміщенні. Чому необхідна 

економія електроенергії. Скорочення шкоди, завданої енергоспоживанням. 

Практична частина. Споживання та економія електроенергії у 

житловому приміщенні. Енергоефективні електричні лампочки. 

4.4. Техніка у домі (6 год.) 

Теоретична частина. Менеджмент енергоспоживання в житловому 

приміщенні. Побутові холодильники і морозильники, посудомийні і пральні 

машини, телевізори, комп'ютери. 

Практична частина. Сертифікація та маркування побутової техніки.  

4.5. Тепло (8 год.) 

Теоретична частина. Теплова енергія в житловому приміщенні. 

Раціональне використання тепла. Теплові втрати в будинку. Поради по 

оптимальному використанню теплової енергії в житловому приміщенні. 

Практична частина. Дослідження використання теплової енергії у 

навчальному приміщенні та вдома. Розробка заходів по зменшенню втрат 

теплової енергії.  
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4.6. Розумні будинки (8 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про технологію «розумний 

дім». Основні функції розумного дому. Історія виникнення та розвитку 

технології розумних будинків. 

Практична частина. Проєктування власного розумного будинку. 

Розділ 5. Побутові відходи 

5.1. Проблема накопичення побутових відходів в світі (8 год.) 

Теоретична частина. Проблема сміттєвого забруднення планети. 

Тверді побутові відходи. Способи поводження із твердими побутовими 

відходами. Велика тихоокеанська сміттєва пляма. 

Практична частина. Як колектор для пластику рятуватиме океан від 

сміття. Країни, для яких проблема відходів є актуальною. 

5.2. Проблема накопичення побутових відходів в Україні (8 год.) 

Теоретична частина. Полігони ТПВ. Несанкціоновані звалища ТПВ. 

Вплив твердих побутових відходів (ТПВ) на екологічну ситуацію в Україні.  

Практична частина. Дослідження стану полігону ТПВ у своїй 

місцевості. Несанкціоновані звалища ТПВ у своїй місцевості. 

5.3. Види та небезпека відходів (8 год.) 

Теоретична частина. Види відходів за джерелом утворення. Склад 

твердих побутових відходів. Небезпечні компоненти ТПВ. 

Практична частина. Системи поводження із ТПВ у містах різних 

країн. Порівняння таких систем із ситуацією у своїй місцевості. 

5.4. Сортування відходів (10 год.) 

Теоретична частина. Поняття про сортування відходів. Переваги 

поділу сміття. Правила сортування відходів. Значення кольорів сміттєвих 

контейнерів. 

Практична частина. Правила сортування відходів вдома. Дослідження 

видів вторинної сировини, що можна отримати зі сміття, що утворюється 

вдома. Налагодження системи сортування відходів вдома. 
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5.5. Система нуль відходів (10 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про систему «нуль відходів». 

Правила «дому – нуль відходів».  

Практична частина. Оцінка можливості запровадження системи «дім – 

нуль відходів» в українських сім’ях. 

 

Розділ 6. Шопінг 

6.1. Правила відповідального шопінгу (12 год.) 

Теоретична частина. Поняття «екологічного сліду» та «екологічного 

рюкзаку». Правила відповідального шопінгу. Поради по зменшенню обсягів 

покупок та поведінки у супермаркеті. 

Практична частина. Розрахунок власного екологічного сліду. Еко-

сумки та як можна економити та зменшувати кількість поліетилену за їх 

допомогою. Дизайн власної еко-сумки. 

Розділ 7. Транспорт 

7.1. Вплив транспорту на довкілля (8 год.) 

Теоретична частина. Види транспорту: залізничний, автомобільний, 

водний та авіаційний. Вплив різних видів транспорту на довкілля. 

Практична частина. Порівняння впливу різних видів транспорту на 

довкілля. 

7.2. Екологічний транспорт (6 год.) 

Теоретична частина. Поняття про екологічний транспорт. Види 

екологічно чистого транспорту і користь від нього. Екологічно чистий 

транспорт в Україні: реалії та перспективи. 

Практична частина. Особистий транспорт і його вплив на навколишнє 

середовище. Основні кроки назустріч сталого споживання у сфері 

використання транспортних засобів. 

7.3. Транспорт майбутнього (6 год.) 

Теоретична частина. Транспорт майбутнього: від гіперлупів до 

екранопланів. Громадський транспорт майбутнього.  
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Практична частина. Власні проєкти транспорту майбутнього. 

Розділ 8. Туризм 

8.1. Туризм в аспекті споживання (8 год.) 

Теоретична частина. Поняття про туризм. Різновиди та функції 

туризму. Індустрія туризму. Туризм в Україні. 

Практична частина. Туризм у своїй місцевості. Туристичні маршрути: 

досвід та пропозиції. 

8.2. Сталий туризм (8 год.) 

Теоретична частина. Поняття про сталий туризм. Особливості і 

принципи сталого та екологічного туризму. Зелений та сільський туризм.  

Практична частина. Основні кроки назустріч сталому розвитку 

туризму: перед тим як відправитися в подорож; після прибуття на місце 

відпочинку; після повернення до дому. 

Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 як харчова та легка промисловості впливають на довкілля; 

 як харчування впливає на здоров’я людей; 

 загальні відомості про нітрати, харчові добавки, пестициди та 

антибіотики у продуктах харчування; 

 сутність та загальні відомості про сертифікацію в Україні, стандарти 

та маркування продукції; 

 загальні відомості про органічну продукцію; 

 поняття про справедливу торгівлю; 

 загальні відомості про локальні та сезонні продукти; 

 напрямки і тенденції, пов'язані із відповідальним споживанням 

харчових продуктів; 
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 поняття про ресурси та їх види; 

 основні відомості про забруднення гідросфери; 

 основні відомості про енергетичні ресурси і їх вплив на навколишнє 

середовище; 

 поняття менеджменту енергоспоживання в житловому приміщенні; 

 загальні відомості про технологію «розумний дім». 

 основні відомості про проблему сміттєвого забруднення планети; 

 основні відомості про вплив твердих побутових відходів (ТПВ) на 

екологічну ситуацію в Україні; 

 основні види відходів та небезпечні компоненти ТПВ; 

 поняття про сортування відходів; 

 загальні відомості про систему «нуль відходів»; 

 поняття «екологічного сліду» та «екологічного рюкзаку»; 

 правила відповідального шопінгу; 

 основні відомості про вплив різних видів транспорту на довкілля; 

 поняття про екологічний транспорт та його види; 

 основні відомості про транспорт майбутнього; 

 поняття про туризм, особливості і принципи сталого та екологічного 

туризму. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 вибирати продукти із меншим вмістом нітратів; 

 виявляти продукти харчування із харчовими добавками; 

 вирізняти ознаки наявності в овочах і фруктах нітратів та пестицидів; 

 способи зменшення вмісту антибіотиків у продуктах харчування; 

 розрізнити та знати знаки маркування; 

 вибирати органічні продукти в точках продажу; 

 вибирати локальні та сезонні продукти харчування; 

 навчати відповідальному споживанню продуктів харчування; 
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 запроваджувати правила відповідального споживання та економії 

води, електричної та теплової енергії у житловому приміщенні.  

 проєктувати власний розумний будинок; 

 запроваджувати правила сортування відходів вдома; 

 налагодити систему сортування відходів вдома; 

 оцінювати можливість запровадження системи «дім – нуль відходів» 

вдома; 

 розраховувати власний екологічний слід; 

 робити дизайн власної еко-сумки; 

 порівнювати вплив різних видів транспорту на довкілля; 

 робити власні проєкти транспорту майбутнього; 

 оцінювати існуючі туристичні маршрути та пропонувати нові; 

 планувати туристичні подорожі з урахуванням правил сталого 

туризму. 

Вихованці мають набути досвід: 

1. освітньої діяльності в умовах сучасного закладу позашкільної 

освіти; 

2. розроблення екологічних і дослідницьких проєктів; 

3. виступів на науково-практичних конференціях;  

участі в інтелектуальних і творчих випробуваннях. 
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“Академія “, 2005. - 288 с 
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                             НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ЮНІ ПІДПРИЄМЦІ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма «Юні підприємці» передбачає вивчення основ 

теорії та практики підприємництва як провідної форми господарювання за 

умов європейської інтеграції України. Програма побудована таким чином, 

щоб, вивчаючи матеріал, вихованці мали можливість використовувати та 

розглядати як навчальні завдання, так і конкретні практичні кейси, досвід 

та бізнес-ситуації з діяльності провідних підприємств, організацій та 

відомих особистостей.  

Навчальна програма «Юні підприємці» орієнтована на реалізацію в 

гуртках, секціях, творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму 

закладів загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-

технічної) освіти та спрямована на вихованців 16-21 років.  



167 
 

Новизна програми полягає в інтеграції найвищих етичних бізнес-

стандартів у освітній процес. Дана програма передбачає вивчення питань 

розбудови сприятливого бізнес-клімату, інтелектуальної власності, 

прозорих методів ведення бізнесу, соціальної відповідальності та 

важливості захисту навколишнього середовища.  

Метою навчальної програми є формування ключових 

компетентностей особистості засобами  економічної освіти. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальної, яка полягає у формуванні економічної культури, 

набуття знань з основ економічної теорії, що пов’язані з питаннями 

підприємництва, підприємницької діяльності, екологічної відповідальності 

бізнесу; 

практичної, що спрямована на вміння аналізувати, оцінювати та 

класифікувати інформацію, формулювати аргументи, дискутувати та 

приймати конкретні рішення, використовувати додаткові джерела 

економічної інформації, будувати графіки, робити математичні 

розрахунки, приймати та пояснювати власні рішення, працювати в парі та 

групі тощо; 

творчої, яка передбачає формування стійкого інтересу до 

підприємницької діяльності; потреби у самореалізації та духовному 

самовдосконаленні; розвиток творчих здібностей та умінь, системного та 

логічного мислення; здатності проявляти творчу ініціативу,  генерувати ідеї, 

висувати гіпотези; перенесення знань та вмінь у нові ситуації, формування 

незалежності суджень, критичного мислення; прогнозувати еколого-

економічні аспекти власної підприємницької діяльності; 

комунікативної, яка забезпечує ефективне спілкування на професійні та 

загальнокультурні теми державною (і рідною у разі відмінності) та 

іноземними мовами (в усній та писемній формі); здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію; встановлювати відповідні зв’язки для 

досягнення результату; використовувати стратегії спілкування та навички 
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міжособистісної взаємодії;  

соціальної, яка передбачає формування відповідального громадянина, 

навички налагодження своєї роботи та роботи команди, пошуку спільної 

мови з партнерами, замовниками, клієнтами; організації власного бізнесу 

відповідно до цілей сталого розвитку; реалізація потенційних творчих 

можливостей особистості; посилення здатності до самоорганізації, 

самореалізації, професійного самовизначення. 

Навчальна програма ґрунтується на Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти, а також на сучасних інноваційних методах 

навчання, технологіях, міжпредметних зв’язках.  

Загальними принципами організації освітнього процесу є: 

науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний 

підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.  

Навчальна програма передбачає один рік навчання за основним 

рівнем – 144 години на рік (4 години на тиждень). 

Зміст навчальної програми реалізується з огляду на здібності та 

вікові особливості вихованців за допомогою як традиційних форм і методів 

навчання, так і інтерактивних методів, комп’ютерних та проєктних 

технологій, методів активізації пізнавальної діяльності, формування та 

стимулювання пізнання. Широко застосовують різноманітні засоби 

навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби 

навчання.  

Навчальна програма передбачає теоретичні, практичні  та 

комбіновані заняття. Особливу увагу зосереджено на формуванні вмінь та 

навичок вихованців. Проведення практичних занять є важливою 

складовою програми. Вони передбачають: роботу з довідковою та 

енциклопедичною літературою; здійснення порівняльного аналізу; 

проведення міні-досліджень, дискусій, «круглих столів», ділових ігор, 

семінарів, презентацій, розроблення проєктів. 
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Значна увага приділяється геймінізації освітнього процесу. 

Методами навчання є словесні, наочні; практичні. За характером 

пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні; репродуктивні; 

дослідницькі; евристичні. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

опитування, захист творчих робіт; узагальнення і представлення у вигляді 

постерів, повідомлень, презентацій чи науково-дослідницьких робіт на 

учнівських конференціях, захистах у Малій Академії Наук тощо. 

Очікуваний результат даної навчальної програми пролонгований у 

часі. Кінцевий результат – це формування економічного мислення в 

умовах ринкових відносин.  

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано 

орієнтовно. За необхідності в установленому порядку керівник гуртка 

може внести зміни до кількості годин у межах кожної змістової теми. 

Враховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-

технічного забезпечення, керівник гуртка може змінювати кількість 

теоретичних і практичних занять, враховуючи обсяг часу, що 

передбачений типовими навчальними планами для позашкільних 

навчальних закладів. 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

теоретичних 

Кількість 

годин 

практичних 
усього 

1. Вступ 2 2 4 

2. Зміст підприємництва 2 4 6 

3. 
Особиста здатність до 

підприємництва 
2 4 6 

4. Споживачі та бізнес 2 4 6 

5. 
Попит, пропозиція та 

ринкові ціни 
4 4 8 

6. Поняття про конкуренцію 2 4 6 

7. Бізнес-ідея та бізнес-план 8 10 18 

8. Організація бізнесу 4 4 8 
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9. 
Доходи і витрати 

6 4 
10 

 

10. 
Податки та податкова 

культура 
2 4 6 

11. Роль ресурсу «праця» 2 4 6 

12. 
Ціни на продукцію та 

ціноутворення 
4 4 8 

13. Маркетинг 8 12 20 

14. Бізнес і місцева громада 4 4 8 

15. 
Бізнес і соціальна 

відповідальність 
4 4 8 

16. 
Бізнес і екологічна 

відповідальність 
6 8 14 

17. Підсумок 2 - 2 

Разом: 64 80 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. 

Підприємництво. Загальна характеристика. Відомі підприємці нашого 

краю. 

 

2. Зміст підприємництва (6 год) 

Теоретична частина. Історичний розвиток поняття 

«підприємництво». Підприємець, підприємництво, бізнес: взаємозв'язок і 

взаємозумовленість понять. Загальноекономічний зміст підприємництва. 

Мета, правила та функції підприємництва. Бізнес та фактори, що 

забезпечують його існування: ресурси, новаторські ідеї, освіта, знання, 

управління бізнесом. Головні питання бізнесу: Що виробляти? Як 

виробляти? Хто буде споживати готову продукцію? 

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Виробництво товарів та 

послуг, складові технологічного процесу виробництва товарів. 

 

3. Особиста здатність до підприємництва (6 год.) 

Теоретична частина. Здатність до підприємницької діяльності. 

Технології визначення здатності до підприємницької діяльності. Риси і 
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типові ознаки підприємця: ініціативність, лідерство, здатність ризикувати, 

рішучість тощо.  

Практична частина. Оцінка здатності певної групи людей до 

підприємництва.  

4. Споживачі та бізнес (6 год.) 

Теоретична частина. Ринок і його різновиди: ринок товарів, послуг, 

праці. Споживачі в системі вільного підприємництва і його потреби. Від 

чого залежать потреби та вибір споживача. Вплив споживчого вибору на 

бізнесову діяльність. Особливості та відмінності у характері споживання у 

різних країнах світу. 

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Споживчий ринок, його 

задачі та цілі. Формування навичок раціональної поведінки споживача на 

ринку. Ділова гра. 

5. Попит, пропозиція та ринкові ціни (8 год.) 

Теоретична частина. Формування ціни в ринковій економіці. Попит: 

закон попиту; ефект зменшення граничної корисності; гнучкість попиту: 

зміни в попиті. Пропозиція: шкала пропозиції; закон пропозиції; зміни у 

пропозиції. Ціна рівноваги - ринкова ціна. Графічне зображення попиту, 

пропозиції та ціни ринкової рівноваги. Дефіцит. Надлишок. Вплив зміни 

попиту та пропозиції на ціну ринкової рівноваги. Система цін.  

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Оцінка впливу зміни 

ціни на величину попиту та пропозиції, їх гнучкість.  

6. Поняття про конкуренцію (6 год.) 

Теоретична частина. Структура ринку. Вільна конкуренція. 

Монополістична конкуренція. Олігополія. Монополія. Природні монополії. 

Переваги конкуренції. Антимонопольна діяльність держави. Стимули до 

злиття компаній. Горизонтальне злиття. Вертикальне злиття. Конгломерат.  

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Аналіз рівня 

конкуренції в окремих галузях промисловості. Ділова гра. 

7. Бізнес-ідея та бізнес-план (18год.) 
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Теоретична частина. Зміст підприємницької ідеї. Пошук сфери 

майбутньої підприємницької діяльності. Подолання вхідних перепон. 

Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності. Бізнес-

план. 

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Мозковий штурм та 

дерево ідей. Складання бізнес-плану. Чинники, що визначають зміст та цілі 

бізнес-плану. Логіка та етапи розробки бізнес-плану. 

8. Організація бізнесу (8 год.) 

Теоретична частина. Способи та форми організації бізнесу: 

одноосібне володіння, товариство, корпорація. Інші форми організації 

бізнесу: кооперативи, франчайзинги тощо. Переваги, недоліки та 

особливості організації різних форм бізнесу. Процес заснування власного 

бізнесу і регулювання його з боку держави.  

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Визначення ознак 

різних форм організації бізнесу: одноосібного володіння, товариства, 

корпорації.  

9. Доходи і витрати (10 год.) 

Теоретична частина. Поняття і класифікація доходів, 

характеристика окремих видів доходів. Напрями збільшення доходів. 

Доходи родини, особливості та відмінності у характері заощадження у 

різних країнах світу. Суть і причини виникнення витрат. Класифікація і 

характеристика витрат. Прогнозування витрат в родині. 

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Визначення складу та 

структури власних доходів. Склад витрат (за місяць), їх групування за 

основними категоріями. Оцінка обсягів і частки кожної категорії витрат. 

Формування рекомендацій. 

 

10. Податки та податкова культура (6 год.) 

Теоретична частина. Податки: поняття, види, роль у суспільстві. 

Обов’язкові елементи податків. Особливості оподаткування в Україні. 
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Мета сплати податків. Історія формування основних видів податків. 

Особливості податків у різних країнах світу, порівняння кількості податків 

у розвинутих країнах і в Україні. Правознавчий аспект податкової системи 

в Україні. 

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Розрахунок податкових 

зобов’язань громадянина з податку з доходів фізичних осіб та ЄСВ. 

Визначення податкових зобов’язання зі збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу та його впливу на ціну авто. Бізнес-гра. 

11. Роль ресурсу «праця» (6 год.) 

Теоретична частина. Трудові ресурси. Тенденції у розвитку 

трудових ресурсів. Український ринок праці та зайнятість. Рівень 

заробітної плати. Безробіття. Вплив ринкових сил на визначення рівня 

заробітної плати. Вплив неринкових сил на заробітну плату: регіональні 

відмінності, дискримінація праці, законодавча діяльність уряду, 

профспілки. Досягнення у сфері трудових відносин: гнучка зайнятість, 

групи перегляду справ, програми залучення працівників до управління.  

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Застосування різних 

методів вирішення трудових конфліктів.  

12. Ціни на продукцію та ціноутворення (8 год.) 

Теоретична частина. Прибуток та його визначення. Хто і як 

встановлює ціни на товари та послуги. Конкуренція з метою збільшення 

прибутків. Які умови потрібні для виробництва товарів та послуг. 

Рентабельність виробництва.  

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Визначення елементів 

витрат, що складають вартість продукції. Тихий аукціон. 

 

13. Маркетинг продукції (20 год.) 

Теоретична частина. Що таке маркетинг. Як складається план 

маркетингової діяльності. Функції маркетингу: товар, ціна, збут та 
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просування. Реклама та її роль у розвитку підприємства. Реклама у 

соціальних мережах. 

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Складання плану 

маркетингу. Упаковка товару. Планування рекламної компанії. Інтернет-

активності та асоціативна карта. 

14. Бізнес і місцева громада (8 год.) 

Теоретична частина. Кругообіг економічної діяльності. 

Домогосподарства. Кругообіг грошей, товарів, послуг, робочої сили між 

підприємствами і домогосподарствами. Співпраця із органами місцевої 

влади. 

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Ділова гра “Кругообіг 

товарів та ресурсів”. Презентація роботи міської ради. 

15. Бізнес і соціальна відповідальність (8 год.) 

Теоретична частина. Моральна поведінка і особиста 

відповідальність підприємця. Етичні проблеми управління бізнесом і 

підприємством. Соціальна відповідальність бізнесмена і її альтернативна 

вартість. Обов’язки підприємців перед своїми працівниками, клієнтами, 

місцевою громадою.  

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Мозковий штурм.  

16. Бізнес і екологічна відповідальність (14 год.) 

Теоретична частина. Вплив бізнесу на довкілля. Відповідальне 

споживання ресурсів. Енергетична ефективність. Поводження із відходами 

виробництва. Контроль за забрудненням довкілля. Відповідальність за 

наслідки підприємницької діяльності.  

Практична частина. Історія успіху у бізнесі. Мозковий штурм.  

17.Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 яку роль відіграє бізнес у ринковій економічній системі;  

 розрізняти види ринків, знати їхні головні риси;  

 що впливає на раціональну поведінку споживача на споживчому 

ринку;  

 від чого залежать потреби споживача в товарах та послугах; 

 чому здатність до підприємництва можна розглядати як важливий 

виробничий ресурс;  

 риси та здібності вдалого підприємця;  

 які ресурси необхідні для початку бізнесу; 

 зміст понять “ринки”, “попит”, “пропозиція”, “конкуренція”, 

“монополія”, “реклама”, “маркетинг”; 

 роль цін в ринковій економіці; 

 закони попиту та пропозиції; 

 що необхідно мати і знати для початку власного бізнесу;  

 форми організації бізнесу; 

 для чого і як створюється бізнес-план;  

 етапи початку власного бізнесу; 

 з чого складається собівартість продукції;  

 що таке рентабельність виробництва, від чого вона залежить;  

 що таке прибуток, як він визначається; 

 вплив реклами на розвиток підприємства;  

 що таке маркетингова діяльність і для чого вона потрібна; 

 складові частини кругообігу економічної діяльності; 

 вплив економічної діяльності на довкілля. 
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Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 наводити приклади відповідей на питання: Що? Як? і Для кого 

виробляти?;  

 оцінювати здатність людини до підприємництва;  

 працювати в групі й бути максимально об’єктивними; 

 розрізняти типи ринків, що існують в економіці; 

 визначати ознаки одноосібного володіння, товариства, корпорації;  

 наводити приклади підприємств різних форм власності;  

 визначати джерела фінансування різних форм організації бізнесу;  

 аналізувати політику уряду щодо обмеження монополізму; 

 складати простий бізнес-план;  

 наводити приклади успішної підприємницької діяльності;  

 брати участь у “мозковому штурмі”; 

 формулювати економічні переваги освіти; 

 розраховувати постійні та змінні витрати; 

 відрізняти і наводити приклади постійних і змінних витрат;  

 визначати прибуток.  

 характеризувати і оцінювати рекламу;  

 визначати різні види рекламної стратегії;  

 складати план маркетингової діяльності;  

 наводити приклади маркетингової діяльності;  

 визначати взаємозалежність між підприємствами і 

домогосподарствами;  

 пояснювати схему кругообігу товарів та ресурсів;  

 наводити приклади конкуренції між товаровиробниками.  

Вихованці мають набути досвід: 

4. освітньої діяльності в умовах сучасного закладу позашкільної 

освіти; 

5. розроблення екологічних і дослідницьких проектів; 
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6. виступів на науково-практичних конференціях;  

7. участі в інтелектуальних і творчих випробуваннях. 
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