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Даний збірник містить електронні версії авторських розробок учасників третього Всеукраїнського
семінару-практикуму для голів обласних методичних об'єднань біологічного напряму з теми «Сучасні
методи навчання у процесі викладання біології» (Великий біологічний колоквіум) , що відбувся у
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ
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ДОСЛІДНИЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
БІОЛОГІЇ
ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ЯК ОДНА З НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ В 9 КЛАСІ
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДОЗНАВСТВА ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ
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Вступ
3-4 лютого 2022 року відбувся четвертий Всеукраїнський семінар-практикум для голів
обласних методичних об'єднань біологічного напряму з теми «Сучасні методи навчання у процесі
викладання біології» або Великий біологічний колоквіум. На організаційно-масовий захід в
Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді МОН України (НЕНЦ) щорічно
збираються вчителі біології закладів загальної середньої і професійно-технічної освіти, педагогипозашкільники, викладачі закладів вищої освіти. Інформаційні листи про його проведення у 2022
році розміщені на сторінці – Біологічний колоквіум сайту НЕНЦ.
Мета Всеукраїнського семінару-практикуму «Сучасні методи навчання у процесі викладання
біології» — обмін досвідом і напрацювання пропозицій щодо удосконалення педагогічної
майстерності, обговорення напрямів модернізації методики викладання біології в новій українській
школі, підготовки вчителів-предметників, допомоги педагогам у вирішенні низки проблемних
питань щодо розгляду складних тем у шкільному курсі біології. Цього року організаційно-масовий
захід відбувся в змішаному форматі. Організатори згенерували електронні посилання на
підключення до платформи для відеоконференцзв’язку Google Meet і додатково на каналі Youtube.
Зареєструвалося на семінар-практикум майже 100 учасників. Серед них – студенти
педагогічних закладів вищої освіти. Захід відбувся у великій актовій залі головного корпусу НЕНЦ
з одночасною організацією двої віртуальних зустрічей. Результуючі відеозаписи розміщено на
каналі Youtube і оприлюднено.
На відкритті семінару-практикуму прозвучали вітальні слова безпосередньо від Єреська
Олега Вікторовича, Генерального директора директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та
інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України; Вербицького Володимира
Валентиновича, директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
доктора педагогічних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти, Фіцайло Світлани
Сергіївни, головного спеціаліста Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України,.
В обговоренні винесених на пленарну частину питань:
1. Методичні аспекти викладання біології в 7-11 класах в закладах освіти.
2. Особливості методики викладання в НУШ. Питання підготовки педагогічних кадрів в ЗВО.
3. Навчально-методичне забезпечення викладання предметів природничо-освітньої галузі за
чинними програмами та підручниками.
4. Програмне забезпечення закладів позашкільної освіти біологічного напряму.
5. Дистанційна форма викладання базового предмету.
6. Єдине освітнє середовище загальної середньої та позашкільної освіти. З досвіду роботи.
взяли участь офлайн і онлайн:
Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої
освіти,
Фіцайло Світлана Сергіївна, головний спеціаліст Головного управління загальної середньої та
позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений вчитель України,
кафедра біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка;
Степанюк Алла Василівна, професор кафедри загальної біології та методики навчання
природничих дисциплін Тернопільського державного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук "Особливості підготовки майбутніх вчителів
природничих наук до викладання інтегрованих предметів".
На семінарі практикумі працювали дискусійні майданчики:
Майданчик № 1
«Тема: Організація науково-дослідницької роботи здобувачів освіти на уроках біології та у
позаурочний час»
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Модератор: Лучаківська Юлія Сергіївна, завідувачка лабораторії експериментальної біології
Київського Палацу дітей та юнацтва, кандидат біологічних наук.
Майданчик № 2
«Тема: Викладання основ сучасної систематики в курсі біології в закладах загальної середньої
освіти»
Модератор: Безусько Алла Герасимівна, методист Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, кандидат біологічних наук, доцент.
Майданчик № 3
«Тема: Методика розв’язування нестандартних задач з розділів біології: генетика, обмін
речовин у клітині, екологія»
Модератор: Адріанов Віктор Леонідович, методист Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, Заслужений вчитель України.
Майданчик № 4
«Тема: Олімпіади та проєкти з природничих дисциплін - 2022»
Модератор: Мистюк Світлана Петрівна, начальник відділу роботи з обдарованою молоддю
Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки
України.
Майданчик № 5
Обговорення актуальних питань викладання біології учасниками семінару-практикуму
В обміні досвідом педагогічної роботи активну участь взяли Трубеко Тетяна Василівна –
керівник гуртка Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, Туманян Тетяна Сергіївна
– викладач біології, методист Наукового ліцею комунального закладу вищої освіти "Хортицька
національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради, інші педагоги.
Завершився семінар-практикум підведенням підсумків та врученням Сетрифікатів
учасникам заходу.
Результатом проведеного семінару-практикуму стала Збірка методологічних та дидактичних
авторських розробок учасників. До збірки ввійшли авторські розробки учасників, які
систематизовано і згруповано за тематичним принципом в три окремих розділи: Методологія,
Дидактика, Позашкілля.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Химчак Галина Тимофіївна комунальний заклад "Кіровоградський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" заступник директора з
навчально-методичної роботи
Розвиток сучасного суспільства вимагає від учнівської молоді високого рівня
знань і вмінь, практичного їх застосування та можливість визначитись в суспільстві
як особистість. Дитина має змогу в шкільний період свого життя отримати серйозні
ґрунтовні знання, засвоюючи шкільну програму та поглиблюючи їх в позашкільному
закладі.
Природничі науки дають можливість сформувати всебічно розвинену
особистість, людину, яка зможе визначитись в подальшому, окреслити свої прагнення
в досягненні мети, у застосуванні отриманих знань на практиці. Формування таких
навичок в дітей відбувається при виконанні науково-практичних форм роботи.
Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня.
Формування науково-дослідницьких вмінь в школярів – процес складний і
довготривалий, який не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі, а
тому завдання вчителя – керівника гуртка – поступово й методично формувати
науково-дослідницькі навики, здійснюючи постійний контроль за виконання учнями
науково-дослідницьких робіт; аналізувати і виправляти помилки; визначати
найкращі, найбільш ефективні шляхи виконання роботи, розчленовувати її на певні
складові та розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою,
а також з’ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи.
При підготовці до проведення даних форм роботи першочерговим
євивчення творчого потенціалу дитини, її пізнавального інтересу, рівня знань з
предмету теоретичного матеріалу (анкетування, моніторинг). Саме на даному етапі
роботи має можливість розкрити свої здібності кожен учень, а також показати навики
роботи з товаришами в групі чи то в парі. Для реалізації цих завдань підбираються
різнопланові технології роботи з учнівською молоддю в організації наукового
дослідництва, вихованні екологічної культури.
Проведення досліджень, як окремими учнями так і групами учнів являють собою
складну взаємодію слова, наочності та практики, організоване та направлене
вчителем для розвитку думки учнів. Проведення такого виду роботи пов’язане з
активною діяльністю рецепторів та аналізаторів учнів, з розвитком їх загальної
8

трудової активності. Завдання для виконання робіт з досліджень особливо важливі в
навчально-виховному відношенні, коли в них є питання, задачі, які потрібно
вирішити учням, застосовуючи в практиці раніше засвоєні знання. Вміння, набуті за
таких обставин, будуть не механічно засвоєні, а спиратися на знання. Саме за цих
умов такі роботи є джерелом знань. Основними вимогами, які ставляться до
дослідження є: обов’язкове визначення рівня знань, умінь та навичок на початковому
та підсумковому етапах дослідження; систематичне спостереження за роботою учня,
за рівнем поглиблення знань з теми дослідження; організація дослідження як
тривалого процесу, пов’язаного з подальшим навчанням у цілому, а не з окремою
його частиною; створення системи контрольно-діагностичних вправ; встановлення
закономірних зв’язків між якістю знань, умінь та навичок учнів і методичною
системою.
Юні дослідники мають можливість захищати власні дослідження спочатку на
рівні шкільних конференцій, де удосконалюються знання з біології, а також
проходить процес формування першочергового комунікативного навику. Учні не
лише презентують свої дослідження, але і дискутують про рівень науковості роботи,
вивчення її теоретичної частини, через застосування біологічних методів. Виступи на
обласних конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт формують в учнів не
тільки розширення рівня біологічних знань, а й розвивають стійку життєву позицію,
впевненість в своїх знаннях та ерудованості. Виступи на рівні всеукраїнських
конкурсів і досягнення позитивних результатів, участь у міжнародних конкурсах і
визнання вченими високого рівня проведення досліджень, формує в дітей не лише
позитивні емоції, а й комунікабельну, впевнену у своїх знаннях особистість.
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» щороку проводить обласний конкурс «Вчимося
досліджувати та охороняти природу» з метою виховання в учнівської молоді любові
до природи, рідної землі, усвідомлення відчуття гармонійної єдності людини,
суспільства і довкілля, формування екологічної, естетичної і трудової культури,
розширення, поглиблення і популяризація екологічних знань. Дотримуючись
законодавства в частині запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CоV-2, в 2021
році обласний захід проводився у заочному форматі.
На обласний конкурс «Вчимося досліджувати та охороняти природу» надійшло
66 відеозаписів презентацій дослідницько-експериментальних робіт. Конкурс
проводився у номінаціях: «Юний дослідник»; «Екологія та проблеми довкілля»;
«Біологія»;
«Охорона
здоров'я»;
«Ресурси
енергозбереження»;
«Сільськогосподарське дослідництво»; «Лісогосподарське дослідництво».
Значне місце в конкурсних роботах займала тема здоров’я людини та вплив
шкідливих звичок і навколишнього середовища на його збереження:
«Мікробіологічна оцінка ефективності антисептичних препаратів», «Соціальний
експеримент «Вихідний без смартфону», «Вікові особливості функціональних
показників роботи серцево-судинної системи підлітків», «Аналіз ефективності дії
індивідуальних масок для запобігання поширенню інфекційних захворювань»,
«Мікрофлора повітря класної кімнати та способи знезараження». Переможцем у
номінації «Охорона здоров’я» стала Василенко Дарія, вихованка гуртка «Біологія»
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комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради
Знам’янського району, з актуальною роботою «Фітонцидна активність деревостанів
території опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів імені Т.Г. Шевченка».
У номінації «Юний дослідник» обласного заходу переможцями та призерами
стали учасники, які презентували дослідження, що також стосувалися темі здоров’я
людини: «Дослідження стану атмосферного повітря», «Вплив техніки на здоров’я
людини», «Вплив газованих напоїв на організм людини».
Учасники номінації «Сількогосподарське дослідництво» обласного конкурсу
«Вчимось досліджувати та охороняти природу» працювали над такими завданнями:
вивчали ефективність регуляторів росту на сільськогосподарські рослини; вплив
мінерального живлення на організм рослин; досліджували агроекологічний стан
ґрунтів. Перемогу у цій номінації здобула Лелеко Анастасія, вихованка екологічного
гуртка «Жайворонок» комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької
творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського району, з роботою «Оцінка
якості ґрунту з поля».
Враховуючи особливу актуальність нашого степового регіону щодо збереження і
розширення територій зелених насаджень, охорони водних ресурсів та забезпечення
населення якісною питною водою, учасники номінації «Екологія та проблеми
довкілля» працювали над роботами, в яких передбачали попередження забруднення
водних ресурсів, збереження малих річок та водойм, розчищення джерел, розробка
методів очищення питної води. Пріоритетними темами досліджень були: «Малий
ставок – «тромб» річки Плетений Ташлик», «Дослідження анторпегонного впливу на
водойми міста Бобринець Кіровоградської області», «Дослідження антропогенного
впливу на водні джерела, на прикладі ставка Голубовський», «Дослідження водних
об’єктів своєї місцевості», «Дослідження водного джерела на території села Івангород
Олександрівського району Кіровоградської області», «Зарості очерету звичайного на
малих річках України: негативні та позитивні наслідки» та інші.
У обласному конкурсі «Вчимося досліджувати та охороняти природу» активну
участь взяли юні лісівники області, які презентували свої дослідження щодо
екологічних особливостях росту та зникнення трав’янистих рослин, екології окремих
тварин лісу, птахів, які в достатній кількості поширені на території нашої області, так
і рідкісних. Переможець номінації «Лісогосподарське дослідництво», Балабушка
Уляна, вихованка гуртка «Юні лісівники» комунального закладу «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі
комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської
селищної ради Кропивницького району вивчала лишайники як індикаторів стану
навколишнього середовища на території ДП «Компаніївський лісгосп.
Дослідницькій діяльності належить провідне місце серед сучасних методів
навчання, які формують активну позицію учнівської молоді та реалізують принцип
зв’язку навчання з життям, розвивають пізнавальні навички, навички критичного і
творчого мислення, уміння самостійно конструювати свої знання, вести науковий
пошук, орієнтуватися в інформаційному просторі. Таким чином, дослідницька
діяльність, як ніяка інша навчальна діяльність, сприяє формуванню в учнів якостей,
необхідних йому для подальшого навчання, для професійної та соціальної адаптації .
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«ПРАКТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
Бондя Мирослава Миколаївна Комунальний заклад загальної середньої
освіти "Навізький ліцей" Рожищенської міської ради Луцького району Волинської
області вчитель
ХХІ ст. оголошено століттям біології. Тому, біологічні знання, які учні одержують
у школі, повинні готувати їх до життя на цьому новому етапі розвитку людського
суспільства.
Я, як вчитель- біології, вчитель- практик, більш як з 25- річним стажем роботи у
школі, можу говорити, що ця проблема не лише хвилює, а й тривожить людство з
давніх часів.
Ще Ян Амос Коменський в свій час вперше ввів і обгрунтував значення принципу
зв’язку теорії з практикою. А в середині минулого століття цей принцип був введений
у теорію біологічної освіти, і названий принципом практичної спрямованості біології.
Біологія, як наука, має і теоретичну і практичну складові, причому практична
спрямованість біологічної освіти супроводжує людину все її свідоме життя. Можна
навести багато прикладів значущості практичних вмінь біологічної освіти, бо люди
використовують знання з біології повсякденно, навіть не замислюючись над тим, де і
коли вони їх здобули. . Наприклад, знання про склад ґрунту, кореневе живлення,
проростання насіння, особливості зростання світлолюбних і тіньовитривалих рослин
згодяться на городі , на дачі і в квітнику ; розпізнавання отруйних рослин , тварин
і грибів допоможе вберегтися від отруєння і навіть смерті ; вміння вимірювати
пульс чи тиск, зупиняти кровотечу чи здійснювати прийоми штучного дихання
обов’язкові для кожної людини. Знання гігієнічних норм і правил гігієни зберігає
здоров’я, запобігає його порушенням, а розуміння психофізіологічних особливостей
вищої нервової діяльності людини допомагає в спілкуванні з іншими людьми та
допомагає адаптуватися людині як соціальній істоті в суспільстві.
Те, що біологічні знання не лежать мертвим вантажем, а використовуються
людством, яке при цьому розвивається і функціонує, робить, нас біологів, вагомими
у суспільстві, а нашу роль у подальшому житті учнів – неоціненною.
Отже, на вчителів біології лягає відповідальність за те, як навчальну програму
адаптувати до загальноосвітньої школи, як поліпшити матеріально-технічну базу
кабінету біології для виконання лабораторних, практичних і семінарських занять. Так
вчитель біології має стати посередником між учнем, його власним досвідом, який
мотивує навчання, підручником та програмою.
Принцип практичної спрямованості зумовлює обов’язкове включення у зміст
біологічної освіти такого матеріалу, який був би корисним учням все подальше життя.
Не останнє місце у цьому процесі належить шкільній НДД. Вона є складовою
матеріально- технічної бази викладання біології, а тому повинна виконувати свою
основну функцію - використовуватися в навчально- виховному процесі при вивченні
біології у школі для формування біологічного мислення учнів. Шкільна ННД має
відділок « ботаніка рослин ».У цьому відділку учні проводять досліди над
сільськогосподарськими рослинами для виявлення основних біологічних
закономірностей, а тому цей відділок часто називають лабораторією під відкритим
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небом. Ці досліди проводяться в позаурочний час – під час роботи біологічних
гуртків, на факультативних заняттях, в секція МАН тощо.
Щороку проводиться «Конкурс на кращу навчально- дослідну ділянку» та
районний та обласний етапи Всеукраїнської трудової акції «Турбота молоді- тобі,
Україна», одним з напрямів якої є « Дослідницький марафон». Згідно положень акції,
ця робота є необов’язковою, добровільною, проводиться на шкільній НДД, тому при
залученні учнів для участі в цій акції необхідно враховувати інтерес учнів до
дослідницької роботи та бажання займатися нею.
Успішність учнів у навчанні, у цьому випадку, відходить на другорядний план.
Щоб бажання та цікавість займатися дослідницькою роботою не згасала,а,
навпаки,зростала, я пропоную їм проводити досліди абсолютно нові, які ще не були
описані в спеціальній літературі. Такі досліди мають дуже вузький, специфічний
характер, а їх результати обов’язково повинні мати вихід у практику – якщо не в
промислове виробництво, то хоча б мати значення для приватного сектора або дачних
ділянок.
Як вчитель-практик, розповім, як я, в цьому аспекті, здійснюю практичну
спрямованість викладання біології під час роботи на шкільній ННД. Найбільш
поширенішими хворобами сільськогосподарських рослин на присадибних і дачних
ділянках є ольпідіум капустяний, синхітріум капустяний і фітофтора картопляна і
томатна. Тому дітям пояснюю, що це за хвороба, які ії симптоми, засоби
профілактики.
1.Ольпідіум капустяний паразитує на розсаді капусти лише в області
кореневої шийки. Симптоми хвороби рослини: в області кореневої шийки
з’являється кільце чорного кольору(народна назва цієї хвороби «чорна
ніжка»).Стебло в області ураження стає тонким, рослина нахиляється до землі
і гине. Профілактика в приватному секторі: після висадки розсади капусти,
навколо стебла робиться заглибина глибиною 1,5-2 см., куди насипають
деревний попіл у такій кількості, щоб він покривав кореневу шийку. Попіл
зволожується від грунту, внаслідок чого утворюється лужне середовище, яке
знищує зооспори гриба, які вже попали на кореневу шийку, а також і ті, що
можуть потрапити пізніше. При промисловому виробництві капусти
проводиться профілактична хімічна обробка грунту лужними хімікатами перед
висадкою розсади.
1. Синхітріум картопляний паразитує на бульбах картоплі; є збудником хвороби,
яку ще називають раком картоплі. Зовні рак картоплі проявляється у вигляді
великих м’ясистих наростів, поверхня картоплі у цьому місці зморшкувата.
Хворі бульби швидко гниють, вони не придатні ні в їжу, ні на корм худобі.
Засоби профілактики у приватному секторі:
- висадка лише здорових бульб;
- протравлення перед висадкою бульб картоплі з ще нерухомими бруньками
10% розчином мідного купоросу протягом 1,5-2 год., при цьому
знищуються спори гриба, якщо вони є на бульбі;
- у заглибину з посадженою бульбою вноситься 1 ст.л. деревного попилу,
після чого заглиблення засипається. Якщо до бульби потрапить зооспора
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гриба, то вона буде знищена лужним розчином. Засобів боротьби із
хворобою немає, є лише її профілактика.
2. Фітофтора картопляна паразитує на листках і бульбах картоплі і викликає
захворювання, яке називається фітофторозом картоплі. А фітофтора томатна
паразитує на листках і плодах томатів і викликає хворобу –- томатну цвіль.
Симптоми прояву фітофтори: на листках картоплі і томатів у другій половині
літа з’являються жовті плями, згодом листок чорніє і гине. Вражені
фітофторозом бульби картоплі на розрізі мають буре забарвлення, а плоди
томатів чорніють.
Засоби профілактики: двічі обробляти бордоською рідиною. Перший раз при
появі четвертого листка, а другий - при появі бутонів.
Як роздатковий матеріал учні отримують таблицю, де вони роблять відповідні
записи, які ми використовуємо при проведенні дослідів на шкільних НДД, а
здобуті знання учні можуть застосовувати на присадибних ділянках,
допомагаючи батькам, і при зберіганні продуктів харчування.
На мою думку, саме такий підхід до біологічної освіти сприятиме гуманізації
навчання, підвищеного рівня підготовки учнів до незалежного оцінювання і
підвищить адаптацію учнів до майбутнього життя.
З метою виходу результатів своєї дослідницької роботи у практику, ми
пропонуємо їх висвітлювати у районній пресі.
При виборі теми досліду необхідно враховувати вікові психолого- педагогічні
особливості учнів, а саме, не можна пропонувати досліди, які носять тривалий
характер, між його закладанням і отриманням результатів проходить кілька років
(наприклад, «Вплив обрізання саджанців яблуні на врожай »). У цьому випадку
інтерес к досліду в учнів згасає, що зумовлює втрату зацікавленості до досліду,
знижує якість роботи по догляду за рослинами, згідно плану роботи, а це, в свою
чергу, негативно впливає на достовірність отриманих результатів. Важливо
пропонувати учням тематику таких дослідів, результати яких можна отримати за
один вегетативний період рослин.
Психологи стверджують, що важка фізична праця викликає втому організму,
відразу до роботи, небажання працювати. Щоб цього не відбувалося, необхідно
допомогти учням спланувати роботу по закладанню та проведенню досліду так, щоб
праця для них була по-перше, посильною, і по- друге, -мала не стільки виробничий
характер, скільки б була спрямована на виявлення і вирішення інтелектуальної
проблеми.
Роботу над дослідом учні розпочинають вже у лютому місяці. Вона полягає в
ознайомленні з літературними джерелами біологічної характеристики піддослідної
рослини, новітніми агротехнічними прийомами, необхідних для вирощування цієї
рослини, культурою її вирощування, складання плану роботи над дослідом,
створенням матеріальної бази, а саме – закупівлі насіння, добрив тощо, а також
визначення процента схожості насіння, розрахунок норми його висіву на відведеній
ділянці.
У квітні- травні проходить закладання досліду, догляд за рослинами, згідно
складеному плану, проведення фенологічних досліджень за ростом і розвитком
рослин, фіксація спостережень.
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Влітку спостереження та догляд за дослідом. фіксація спостережень, відбувається
через кожні десять днів. Це здійснюють члени ланки, згідно складеному графіку
роботи.
Таким чином, протягом літніх канікул кожен член ланки приходить на ділянку
лише два, максимум три рази, що залежить від кількості членів ланки та від тематики
досліду.
Дослідна робота на шкільній НДД має велике значення для учнів, як у
навчальному так і виховному аспектах. Її навчальне значення полягає в наступному:
1. Поглиблює і збільшує обсяг знань учнів з біології.
2. Знайомить учнів з новітніми агротехнічними прийомами.
3. Учні набувають вмінь науково- дослідницької роботи по проведенню дослідів з
сільськогосподарськими рослинами.
4. Вчаться правильно організовувати науково – дослідницьку роботу, планувати
її, виконувати її згідно складеному ними ж плану, здійснювати контроль за її
виконанням.
5. Учні набувають практичних навичок по вирощуванню сільськогосподарських
рослин та догляду за ними.
Дослідницька робота на шкільній НДД має велике і виховне значення оскільки:
1. Дозволяє встановити і побачити зв’язок фізичної праці з наукою, тобто із
розумовою.
2. Показує значення набутих біологічних знань учнів в практичній діяльності.
3. Сприяє прояву працелюбства, вміння працювати в команді.
4. Є психологічною і практичною підготовкою до сільськогосподарської праці.

14

ЕЛЕМЕНТИ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Чуль Ольга Сергіївна Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної
ради, вчитель
Виховання й підтримання інтересу до предмета – найважливіша задача, що стоїть перед
кожним учителем. Інтерес – потужний чинник, що спонукає особистість до активності, під його
впливом усі психічні процеси протікають особливо інтенсивно та напружено, а діяльність стає
цікавою та продуктивною. Накопичений досвід дозволяє дійти висновку, що ефективними є уроки
з ігровими методами навчання. Гра подобається дітям, оскільки вона дарує радість і захоплення.
Коли вчитель використовує на уроці елементи гри, то в класі панує доброзичлива атмосфера,
бадьорий настрій, в учнів виникає бажання вчитися.
Використання на уроках елементів гри сприяє підвищенню пізнавального інтересу, розвитку
пам’яті, мислення, уваги, фантазії, уяви, творчих здібностей, використанню знань, умінь і навичок
на практиці, розвитку самостійності та кмітливості учнів. Включаючи в уроки ігрові моменти,
можна зацікавити біологією навіть пасивних учнів. Використання цієї методики має ряд переваг і
як наслідок: учні з інтересом готуються до уроків біології; вони добре засвоюють основні
положення програми; беруть участь в дискусіях; декламують свої творчі напрацювання; критично
мислять тощо.

Гра «Розгадай головоломку»
Тема: Комахи
Усі слова закінчуються на літеру ’’К’’

1.
2.
3.
4.
5.
1. Комаха ряду Прямокрилі.
2. Комаха шкідник культурних рослин.
3. Комаха ряду Перетинчастокрилі.
4. Комаха ряду Жуки.
5. Жук, буряковий…
Відповіді: 1. Коник. 2. Вовчок. 3. Пильщик. 4. Гнойовик. 5. Довгоносик.
Тема: Земноводні (Амфібії)
Усі слова закінчуються на літеру ’’А’’

1.
2.
3.
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4.
5.

1. Червоночерева безхвоста земноводна.
2. Деревна жаба.
3. Безхвоста жаба.
4. Безнога земноводна.
5. Хвостата земноводна.
Відповіді: 1. Кумка. 2. Квакша. 3. Ропуха. 4. Черв’яга. 5. Саламандра.

Гра « Знайди помилку»
Тема: Павукоподібні
Ранок павука
Павук відкрив очі. Вийшла чудова мозаїка. Озирнувшись, він став приводити себе до ладу.
Почав робити ранкову зарядку. Це було не дуже просто, бо не кожен здатен по десять разів підвести
п’ять пар ніжок. Але раптом павук почув голосний лемент, що лунав з боку павутини. Він миттєво
повернув голову, слідом за якою повернулися ланцюжком груди і черевце й метнувся до ловчої
сітки. Павук так швидко біг спіральною павутиною, що вже за секунду був біля жертви. Нею
виявилася муха. Павук відривав хітиновими зубами від мухи величезні шматки і пожадливо їх
ковтав. Потім павук пішов неквапливо, перекочуючись з боку на бік. Він ліг на спину й довго
дивився в небо, вдихаючи зябрами чисте, насичене ароматами весни повітря.

Гра «Заморочки з бочки»
Тема: Птахи
1. Чому місцеві жителі Австралії та Нової Гвінеї намагаються тримати біля своєї оселі зимородка
кукабару? (Живиться зміями і тому захищає оселю)
2. У назві маленької окремої частинки рідини змініть літеру так, щоб вийшла назва птаха з ряду
лелечі. (Капля – чапля)
3. Чому дзьоб папуг називають третьою лапою? (Вони ним чіпляються за гілки, коли лазять по
деревах)
4. Яйця кайри мають грушоподібну форму. Чому саме така форма? Куди відкладають яйця ці
птахи? (Грушоподібна форма сприяє утриманню їх на голих скелях. Опинившись на краю, яйце
починає крутитися, але не падає, тому що центр ваги весь час буде в місці зіткнення яйця з
каменем)
5. Поки самець зозулі відволікає хазяїв, самка підкидає яйце в гніздо. У чому виражається
відволікаючий маневр самця? (Кування)
6. Що підніме найменша дитина, а через хату не перекине найсильніша людина. (Пір’я)
Гра « Найрозумніший»
Тема: Птахи
1. Лисоголовий птах – падальник. (Гриф)
2. Трищоголове вітрильне судно XVIII-XIX ст. і птах з такою ж назвою. (Фрегат)
3. Інша назва чорногуза. (Лелека білий)
4. Найбільший горобцеподібний птах України. (Крук)
5. Жук, ссавець і птах, що мають ту саму назву. (Носоріг)
6. Птахи з недорозвиненими крилами. (Страус)
7. Яка качка поширена в Україні. (Крижень)
8. Близькі родичі солов’їв. (Дрозди)
9. Найбільший птах ряду гусеподібні. (Лебідь)
10. Птах, що виводить пташенят взимку. (Шишкар)
11. Найчисельніший за кількістю видів ряд птахів. (Горобцеподібні)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Птахи з недорозвиненими крилами. (Страус)
Тропічний плід і птах. (Ківі)
Птах, що в дорослому стані має рухливі пальці на крилах. (Гоацин, казуари)
Найбільший за розмірами пінгвін. (Імператорський)
У якої пташки вдвічі більше шийних хребців, ніж у жирафи. (Горобця)
Який птах є символом миру. (Голуб)
Птах, який полює на комах виключно в польоті. (Ластівка)
Птах – прообраз малого герба України. (Сокіл)
Птах, у якого всі чотири пальці ходильної кінцівки з’єднані з плавальною перетинкою. (Пелікан)

Гра «Знайди зайвого»
Серед зображених тварин виберіть зайвий вид. (Фото 1-6).
Тема: Риби

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5
Фото 6
Відповідь: фото 6, тому що цей вид – окунь річковий належить до ряду Окунеподібні, а решта
видів – до ряду Коропоподібні. (Фото: 1 - карась звичайний, 2 - плітка, 3 - лин, 4- білий амур, 5 лящ).
Тема: Земноводні (Амфібії)
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Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5
Фото 6
Відповідь: фото 4, тому що цей вид – саламандра плямиста належить до ряду Хвостаті, а
решта видів – до ряду Безхвості.(Фото: 1 - квакша, 2 – жаба прудка, 3 – жаба озерна, 5 – ропуха
очеретяна, 6 – ропуха зелена ).
Тема: Плазуни (Рептилії)

Фото 1

Фото 3

Фото 2

Фото 4
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Фото 5
Фото 6
Відповідь: фото 3, тому що цей вид - королівська кобра належить до підряду Змії, а решта видів
– до підряду Ящірки.(Фото: 1 - веретільниця, 2 - ящірка прудка, 4 - гекон, 5 - комодський варан, 6
– ящірка зелена ).
Тема: Птахи.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5
Фото 6
Відповідь: фото 6, вид - рябчик до ряду Куроподібні, а решта видів – до ряду Горобцеподібні.
(Фото: 1 – ластівка сільська, 2 - синиця, 3 - крук, 4 - жайворонок, 5 – ворона сіра ).
Тема: Ссавці
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Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5
Фото 6
Відповідь: фото 5, тому що цей вид – ондатра належить до ряду Гризуни, а решта видів – до
ряду Хижі. (Фото: 1 – горностай, 2 - норка, 3 - тхір, 4 - борсук, 6 – калан ).

ТЕМА УРОКУ №4: БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Логвіна-Бик Тетяна Анатоліївна Мелітопольська гімназія № 1
Мелітопольської міської ради Запорізької області заступник директора з Методичної
роботи, учитель предмета "Основи здоровя", 5 клас
Яку мету повинен досягти учень на цьому тижні? Набуття нових знань у сфері природничих
дисциплін
Що він буде робити в класі? Робота з підручником, зошитом, перегляд презентації
Скільки на це він витратить часу? 20-30 хв.
Що він буде робити у дистанційному курсі? Самостійна робота
Скільки на це витратить часу? Від уроку до уроку (тиждень) тиждень
Як він дізнається, що йому робити протягом тижня? Матеріал поділено на частини,
висвітлення яких триває 10–15 хвилин (Чек-лист)
Як він дізнається, що досяг мети? Кожне завдання має свою оцінку (виконав завдання –
отримав оцінку), якщо завдання не виконане повністю - забезпечено повноцінний зворотний
зв’язок (електронна пошта, месенджери, платформа Нові знання), вчитель коментує роботу,
надає консультацію, рекомендації
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Урок за технологією «Проблемного навчання»
№

Етапи уроку

1

Вступна
(організаційна)
частина

2

Мотивація і
стимулювання
навчальної
діяльності

3

Актуалізація
опорних знань і
життєвого
досвіду учнів

Завдання для учнів

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Самоперевірка учнів
готовності до уроку.
Психологічне
налаштування на роботу.
Поміркуйте! Уявіть, що
мінімальна температура
Антарктиди знизилася на
10 градусів. Що можуть
«придумати» пінгвіни, аби
пристосуватися до нових
умов?

Привітання, забезпечення
психологічного настрою
учнів на комфортну роботу

Визначення присутності всіх
учасників діяльності
Перевірка доступних засобів для
роботи
Знайти в підручнику с.18
https://ele.zp.ua/training/pluginfile.php/
175012/mod_resource/content/1/%D0%
A81575011%D0%A3_prirodnichinauki-5-klas-navchalniy-posibnikchastina-1-PILOT.pdf
і повідомити назву параграфа, яка
відповідає новому матеріалу (§4, с.
18, Тема уроку: Біорізноманіття)

Оцінити свої знання
Пригадати теоретичний
матеріал:
Пригадайте !!!
1.Які умови забезпечують
існування життя на Землі?
2. Ми пам’ятаємо, що…
Мешканці нашої планети
надзвичайно різноманітні.
Аби добре орієнтуватися у
вивченні
тіл
живої

Повідомлення значимості
навчального матеріалу,
проблемного питання,
формування в учнів
зацікавленості до вивчення
нової теми
Проблемне запитання.
Як ви вважаєте, чому на
Землі з’явилося таке
різноманіття рослин та
тварин? З чим це
пов’язане?
надання посилання для
проходження завдання і
відстеження результатів.
https://pidru4niki.com/77509/
prirodoznavstvo/ponyattya_s
eredovische_isnuvannya
Робота в вікіпедії:
Що таке середовище
існування?
/Середовище існування —
це та частина природи, яка
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Виконати вправу Знайди слова :
середовище існування, біологія,

Проміжний
контроль
Самоконтроль
взаємоконтроль
самоконтроль,
взаємоконтроль

самоконтроль,
взаємоконтроль
контроль вчителя

4

Повідомлення
теми, мети і
завдання уроку

природи,
учені-біологи
поділили організми на
великі групи й визначили
їхню приблизну кількість.
До прикладу, бактерій - 30
тис., грибів - орієнтовно
100 тис., квіткових рослин
- щонайменше 250 тис., а
тварин - близько 1,4 млн
видів.

оточує живі організми та
взаємодіє з ними.
Розрізняють наземноповітряне, ґрунтове, водне
середовище та середовище
живих організмів /.

Уважно вислухати
повідомлення, виконати
інструкції

Розповідь, яка залучає
учнів до цілеспрямованої,
активної навчальної
діяльності, демонстрація
презентації

Записати у зошитах дату та тему
уроку

Навколишнє середовище
об’єднує безліч об’єктів
живої та неживої природи.
Із курсу «Я досліджую
світ» ви вже знаєте, що
організми - тіла живої
природи. Їх вивчає
дивовижна наука біологія.
У перекладі з давньогрецької мови «біос»
означає життя, а «логос» учення.

Перегляд презентації
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самоконтроль

5

Вивчення
нового
матеріалу

Запам’ятати:
1.Водне середовище
існування

Підготувати навчальні
матеріали /презентація,
відеофільми/

2. Наземно-повітряне
середовище існування

https://www.youtube.com/watch?v=t1
WnMNlI-BM

3.Ґрунтове середовище
існування

Перегляд фрагменті відеофільму
«Ґрунтове середовище існування»
https://www.youtube.com/watch?v=gA
ezKc-pUac

4.Живі організми
середовище існування

6

Діагностування
правильності
засвоєння знань

Перегляд фрагменту відеофільму
«Водне середовище існування»
https://www.youtube.com/watch?v=oA
HbWiq8qJk
для відсутніх у класі
-Опрацювати §4, с.18-22
підручник
https://ele.zp.ua/training/pluginfile.php/
175012/mod_resource/content/1/%D0%
A81575011%D0%A3_prirodnichinauki-5-klas-navchalniy-posibnikchastina-1-PILOT.pdf

Оцінити свої знання
Пригадати теоретичний
матеріал

самоконтроль,
контроль вчителя

Перегляд Презентації

надання посилання для
проходження завдань і
відстеження результатів
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Завдання1:
Визначити, до якого середовища
існування можна віднести тварин й

самоконтроль,
взаємоконтроль
контроль вчителя

Дати визначення поняттю:
1.Флора /Рослини, або
флора (сукупність усіх
видів рослин на Землі), —
окраса нашої планети.
Вони дають кисень для
дихання,
із
них
виготовляють продукти,
ліки й речі, а для багатьох
організмів стали ще й
місцем проживання /.
2. Фауна /Тварини, або
фауна (сукупність усіх
видів тварин), опанували
всі середовища життя на
Землі: водне, наземноповітряне,
ґрунт
та
організмове життя, тобто
всередині або на поверхні
організму (воші, блохи,
кліщі тощо).
3.Поєднання середовищ.
Деякі тварини можуть
поєднувати середовища
життя,
оскільки
все
залежить
від
їхньої
життєдіяльності.
До
прикладу, жаба озерна
живе
і
в
наземноповітряному середовищі, і
у водному.

На глибині мешкають
справжні чудовиська,
зокрема морський чорт.
Голова цієї риби
сплюснута, очі надзвичайно
великі, тіло має темне
забарвлення — це
своєрідна маска під час
полювання. Особливістю
цього страшка є світловий
орган у формі трубки,
розташований над зубастим
ротом. Скориставшись
інформацією під QR-кодом
на початку параграфа,
пригадайте, які ще тваринні
організми мешкають у
Світовому океані. С.21
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рослини (представлено на
дидактичних картках – синій кит,
слон, сова, жайворонок, карась,
блоха, жаба озерна, рогоз та інші)
Завдання 2. За допомогою стрілочок
поєднати рослини і тварини з їх
середовищем існування:
Наземно-повітряне
Водне
Ґрунтове
Живі організми
(для безхребетних
тварин)

7

Закріплення
нового
матеріалу

Водорості / мешканці
водного
середовища
існування. Трапляються
як у прісних, так і в
солоних водоймах.
Поділ на міні-групи
Виконати завдання:
1.Описати особливості
тваринного світу
материків С.21
2. Особливості тваринного
світу океанів С.21

Поділити учнів на мінігрупи. Роздати завдання
Надавати допомогу учням
під час розв’язку завдання.
Дати відповідь на
проблемне запитання.
Проблемне запитання.
Як ви вважаєте, чому на
Землі з’явилося таке
різноманіття рослин та
тварин? З чим це
пов’язане?
Дає завдання записати
висновок у зошитах

Працюємо в парах. Завдання
(заповнити таблицю)

Учні дають відповідь на проблемне
питання:
Учні записують у зошитах:
Ключова ідея
Біорізноманіття - це всі живі
організми, які населяють нашу
планету. Сюди належать
мікроорганізми, гриби, рослини
й тварини. Усі вони пристосувалися
до природних зон Землі та
різноманітних умов життя: наземноповітряного, водного, ґрунтового й
організмового.

Прочитайте назви дерев.

Учні виконують завдання.

Завдання 1.Підкресліть ті,
що належать до
вічнозеленої флори.
Каштан, сосна, модрина,

Завдання 1. Підкреслюють ті
рослини, що належать до
вічнозеленої флори. Каштан, сосна,
модрина, береза, верба, ялина,
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самоконтроль,
взаємоконтроль
контроль вчителя

8

Рефлексія

Оцінити власний рівень
розуміння та засвоєння
нового навчального

береза, верба, ялина,
тополя, тис, яблуня, клен,
слива, смерека, дуб, вишня.

тополя, тис, яблуня, клен, слива,
смерека, дуб, вишня.

Завдання 2.Прочитайте
рядок представників
біологічного різноманіття.

Завдання 2. Учні читають рядок
представників біологічного
різноманіття.

Завдання 3. Позначте
правильно наголос у
словах, використавши
словник наголосів.

Завдання 3. Позначають правильний
наголос у словах, використовують
словник наголосів.

Завдання 4. До яких груп
організмів можна віднести
ці слова? Камбала, кропива,
олень, павич, осетер,
стерлядь, чорнослив,
щавель.

Завдання 4. Визначають, до яких
груп організмів можна віднести ці
слова? Камбала, кропива, олень,
павич, осетер, стерлядь, чорнослив,
щавель.

Завдання 5. Проведіть
дослідження
«Спостереження за змінами
в навколишньому
середовищі, що
відбуваються впродовж
вибраного періоду (доба,
тиждень тощо)» і
підготуйте презентацію або
есе за результатами роботи.
(посилання на підручник)
оцінювання ефективності
заняття

Завдання 5. Проведіть дослідження
«Спостереження за змінами в
навколишньому середовищі, що
відбуваються впродовж вибраного
періоду (доба, тиждень тощо)» і
підготуйте презентацію або есе за
результатами роботи
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Розв’язати кросворд
Пройти тестування (ресурс НаУрок)

самоконтроль,
взаємоконтроль
контроль вчителя

матеріалу, власної
діяльності на уроці
шляхом опитування

9

Повідомлення
домашнього
завдання

Виконати домашнє
завдання

Повідомити і записати
домашнє завдання на дошці
Творче завдання для учнів,
які цікавляться біологією:
Переглянути відеофільм
«Середовище існування і
екологічні фактори, які
впливають на живі
організми»
https://www.youtube.com/wa
tch?v=UdE6h1JK-_w
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Запитання для повторення й
засвоєння
1. Що вивчає наука біологія?
2. За якими особливостями
відрізняються представники різних
груп організмів? Що в них
спільного?
3*. Поміркуйте, як зміна клімату
впливає на тварин та рослин на
Землі.
4**. Яке значення представників
різних груп рослин і тварин у
природі?
Записати домашнє завдання у
щоденниках.
Розгадати кросворд 1.

самоконтроль,
контроль вчителя

Для обдарованих та здібних дітей: Визначити середовище існування тварин, які представлено:
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Література:
1. Природничі науки. 5 клас : навч. посіб. Ч. 1 / Максим Рудич, Вікторія Косик, Ігор Ненашев, Зінаїда Ворона. - Харків : Видво «Ранок», 2021. - 56 с.
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ПОНЯТТЯ ПРО ЖИВЛЕННЯ. ВИДИ ЖИВЛЕННЯ
Біологія 6 клас
Стаікова Олена Володимирівна Новокраснянський ліцей Кремінської
міської ради Луганської області, учитель біології та хімії
Мета: Ознайомити учнів з процессом живлення рослин та його видами;
розвивати вміння логічно мислити та робити висновки; виховувати бережливе
ставлення до рослин
Обладнання й матеріали: підручник, робочий зошит, ілюстрації, роздатковий
матеріал
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних зань. Перевірка домашнього завдання.
Фронтальна бесіда:
- З яких органів складається квіткова рослина? Які функції виконують ці
органи?
- Назвіть основні життєві процеси, характерні для рослин.
- Які типи живлення вам відомі? Який тип живлення мають рослини?
- Назвіть умови, які потрібні для життєдіяльності рослинного організму.
- Що таке ґрунт? Який склад ґрунту?
Заповнення таблиці

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку
Створення проблемної ситуації:
- Якщо зрізати дерево , то з пенька, який залишився в ґрунті, виростуть нові
погони, і ця частина рослини буде живою, а зрізане стебло загине. Якби ви
пояснили це явище?
ІV. Вивчення нового матеріалу
Живлення — процес поглинання і засвоєння рослинами поживних речовин,
необхідних для підтримання процесів життєдіяльності.
Розрізняють повітряне або листкове і грунтове або кореневе живлення.
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Грунтове живлення. Рослини за допомогою кореня поглинають з грунту
необхідні мінеральні речовини лише в розчиненому стані. Тому велике
значення має наявність у грунті води. У мінеральних речовинах, які поглинає
рослина, містяться різні хімічні елементи, які рослина використовує для
утворення необхідних для неї органічних сполук: білків, вуглеводів,
нуклеїнових кислот. Наявність необхідної кількості і складу мінеральних
речовин у грунті є умовою нормального функціонування рослинного організму.
Для забезпечення рослин необхідними хімічними елементами у збіднений
грунт вносять добрива.
Повітряне живлення. Ще у XVIII ст. видатний російський вчений М.
Ломоносов висловив думку про повітряне живлення рослин, а англійський
хімік Дж. Прістлі довів, що рослини виділяють газ, необхідний для дихання.
Пізніше було встановлено, що таке явище можливе лише за наявності
сонячного світла та вуглекислого газу. Мова йде про фотосинтез – основу
повітряного живлення. Вуглекислий газ потрапляє з атмосферного повітря у
клітини рослини через продихи.
V. Узагальнення та систематизація знань
Робота в групах щодо вирішення проблемних запитань:
- Група «Садівники».
Як навесні правильно підживити сад перегноєм.
- Група «Агрономи».
Якось обходив досвідчений агроном поля. Жодного приладу чи реактиву не мав
при собі. Подивився він на одне поле , на друге і сказав: «На цьому полі ґрунт
кислий , а на цьому – нормальний.» Як агроном визначив кислотність ґрунту,
адже ніяких дослідів він не проводив?
- Група «Дачники».
Після збору урожаю картоплі город сусіда зазеленів від дружних сходів гірчиці.
Поясніть дії сусіда-дачника, адже цій рослині також потрібні мінеральні і
органічні речовини, які надходять з ґрунту.
Звіт груп про виконане завдання.
VІ. Підведення підсумків уроку
Вправа «Асоціативний кущ»

Живлення
рослин
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VІІ. Домашнє завдання
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ТЕМА УРОКУ: КРОВ, ЇЇ СКЛАД ТА ФУНКЦІЇ
Яцишина Людмила Анатоліївна Рохманівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - філія Шумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, вчитель

Мета уроку:
Навчальна: сформувати в учнів загальне уявлення про внутрішнє
середовище організму, його склад у відносній постійності; визначити основні
функції крові; формувати компетентісне ставлення учнів до проблеми здоров'я
та здорового способу життя, розглянути склад крові: плазму й формені
елементи.
Розвивальна: показати взаємозв'язок між будовою та функціями формених
елементів крові; продовжити засвоєння методики «ажурної пилки»;розвивати
увагу, спостережливість, пам’ять, уміння порівнювати біологічні об’єкти та
робити висновки та узагальнення, формувати вміння виділяти головне,
порівнювати , робити висновки ; розвивати логічне мислення
Виховна: Виховувати бережливе ставлення до власного організму, уміння
організовувати свій робочий процес, повагу до оточуючих, формувати здоров `я
зберігаючі компетенції, удосконалення навичок самостійності; розвивати
культуру спілкування, вміння розгорнуто мислити, висловлювати свої думки;
виховувати доброзичливість, ввічливість.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручники, додаткові джерела інформації, роздавальний
матеріал.
Основні поняття та терміни: кров, плазма крові , формені елементи крові.
Очікування:
учень називає: склад і функції крові;
розпізнає: клітини крові на малюнках;
характеризує: плазму крові; будову і функції еритроцитів, лейкоцитів і
тромбоцитів;
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Добрий день, діти! Провести урок допоможе вам на уроці наш смайлик, який
прикріплений на дошці. Своїм чудовим настроєм, я хочу поділитися з вами.. А
епіграфом нашого уроку нехай стануть слова Сократа :
"Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло – неуцтво. Ученість – солодкий
плід гіркого коріння."
II. Повідомлення теми уроку
А на нас сьогодні дійсно очікує дуже багато роботи. Прослухавши вірш, я
думаю, ви легко дасте відповідь на запитання: про яку складову внутрішнього
середовища організму сьогодні піде мова?
Дуже складна є рідина,
по судинах рухається вона,
В ритуалах використовували її,
Вважали, що не горить вона в вогні.
Нею на бої благословляли,
І тіло людини нею окропляли,
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Вона – є джерело життя
Й без неї не можливе майбуття.
То що ж за рідина така?
Як називається вона?
Ти відповідь скоріше дай,
Оцінку гарну заробляй!
Так, правильна відповідь: кров.
-Сьогодні на уроці, ми з вами будемо вивчати кров, а точніше її склад і
функції.
ІІI .Актуалізація опорних знань.
«Коло ідей».
— Чому акули в неволі стають «сонними» і часто гинуть? (У більшості видів
акул немає механізму прокачування води через зябра. Щоб з водою надходив
кисень, рибі необхідно швидко рухатися.)
З чого складається внутрішнє середовище організму? (відповідь учнів Основними
складовими внутрішнього середовища організму людини є кров, лімфа й
тканинна (міжклітинна) рідина.)
(учні складають схему 1)
Схема 1
Внутрішнє середовище
Кров
Лімфа
Тканинна рідина
від загальної маси тіла
близько 7%
4%
15%
Робота з конспектом. Завдання: "Біологічний диктант"
1. До типу м’язових тканин належить кісткова тканина.
2. З посмугованої м’язової тканини побудований серцевий м’яз.
3. У м’язах розрізняють черевце, або тіло, і сухожилки (сухожилля).
4. Скорочення скелетних м’язів регулює кора головного мозку.
5. Посмуговані м’язові волокна містять міофібрили.
6. Міофібрили складаються з двох скоротливих білків – актину та міозину.
7. М’язи, які спільно діють в однаковому напрямку – синергісти, а ті, що
скорочуючись, спричиняють протилежні рухи, – антагоністи.
8. Згинання в колінному суглобі здійснює двоголовий м’яз плеча.
9. Величина статичної роботи, яку виконує м’яз, залежить від навантаження і
часу, а динамічної – від сили і переміщення.
10.Тренування діє сприятливо на м’язи.
А зараз методом взаємоперевірки опрацюйте свої відповіді, звіривши їх з
відповідями на дошці.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ні

ні

так

так

так

так
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так

ні

так

так

Підрахуйте свої бали та запишіть їх в табличку самооцінювання.. Максимальна
кількість балів - 5.

•

•

VІ. Мотивація навчальної діяльності
Як ви вважаєте, що таке кров, що ви про неї знаєте?
Кров — рідна, сполучна тканина, організму людей та тварин, що виконує
важливі функції в забезпеченні його життєдіяльності. Кров складається з рідкої
частини плазми та різноманітних клітин. Вона циркулює системою судин
(хребетні та частина безхребетних тварин) під дією сили ритмічних
скорочень серця або судини, що його заміщує.
Чи може людина жити без крові? Чому?
Проблемне запитання
Єгипетські фараони вважали. Що в них «голуба» кров і її не можна
змішувати з кров’ю простих людей. А чи може насправді бути «голуба кров?»
На це питання ми з вами дамо відповідь на при кінці уроку. ( записуємо тему
уроку).
V. Вивчення нового матеріалу
Ще в стародавньому світі кров вважалася найважливішим початком
життя. Кров асоціювалася з божественною енергією, а також зі здоров'ям,
молодістю і родючістю. Глибокий символізм крові зберігся досі - наприклад, в
католицької і православної традиції при причасті використовується вино, яке
символізує кров Христа. Таємниці крові цікавили людей протягом багатьох
століть, гематологія - наука, що вивчає кров і кровотворну систему, їх будова і
функції, ще є молода наука.
Гематологію як науку можна вважати з 1673 - відкриття голландським
анатомом Левенгуком еритроцитів. Сьогодні науковці детально вивчили склад
крові та її функції, ми ж намагатимемося почерпнути цих знань на нашому уроці.
Завдання для учнів:
— Розгляньте кровоносні системи тварин, зображених на малюнку собаку,
молюска і кільчасті черви. Установіть тип кровоносної системи, притаманний
кожній тварині.
Розповідь вчителя:
У хребетних тварин (птахів, амфібій, ссавців), а також у кільчастих червів
кровоносна система замкнена, а у членистоногих (ракоподібних), молюсків
кровоносна система незамкнена.
Заповнення таблиці
Порівняльна характеристика незамкненої і замкненої кровоносної систем
Ознаки для
Незамкнена
Замкнена кровоносна
порівняння
кровоносна система
система
Кровоносні судини
Перериваються
Не перериваються (цілісні)
Рідина, що циркулює Гемолімфа
Кров
Приклади тварин
Молюски,
Кільчасті черви, хребетні
членистоногі
тварини
Безхребетним тваринам притаманні обидва типи кровоносної системи, а от
хребетним тваринам — лише один — замкнена кровоносна система.
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Кров - липка, солонувата на смак рідина, що циркулює по кровоносній
системі та об'єднує весь організм в єдине ціле. В організмі людини кров
становить 7,7% від загальної маси тіла. Швидка втрата 1/3 частини крові є
небезпечною для життя людини. В організмі людини циркулює 4-6 л крові (6-8
% маси тіла). Міжклітинну речовину крові називають плазмою. Додамо у
пробірку з кров’ю речовину, яка запобігає її зсіданню (наприклад, гірудин ). За
30-40 хв. уміст пробірки розшарується на плазму крові (зверху) і її клітини, які
опиняться знизу. Клітини крові називають форменими елементами крові.
Плазма крові складається з води (понад 90 % маси), у якій розчинені глюкоза,
амінокислоти, мінеральні солі. Нерозчинні у воді речовини (жири, деякі
вітаміни, гормони) транспортуються за допомогою білків-переносників —
альбуміну і глобулінів. Деякі з глобулінів виконують захисну функцію. У
плазмі міститься білок фібриноген, який бере участь у зсіданні крові. Плазму,
позбавлену фібриногену, називають сироваткою крові. Формені елементи крові
— це клітини трьох типів: еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Вони
становлять 40-50 % об’єму крові.
Учитель: Заповніть схему «Склад крові».
КРОВ ЛЮДИНИ

Плазма

Формені елементи

Еритроцити
Тромбоцити
Лейкоцити

Заповнюють таблицю у зошиті. (учні працюють в групах з підручником
за 8 клас Біологія автор: Матяш, Остапченко, Пасічніченко, Балан)
Внутрішнє
середовище
Кров
відносять до
сполучної
тканини,
має вигляд
непрозорої
в’язкої
рідини

Склад крові та лімфи
Склад
Місце
Джерело і
знаходження
місце
утворення та
руйнування
Плазма (55Кровоносні
За рахунок
60% від об’єма
судини:
поглинання
крові): вода
артерії,
білків, жирів,
91-92%,
вени,
вуглеводів, а
Сухого
капіляри
також
залишку 9%:
мінеральних
білки 7%,
солей їжі і
жири 8%,
води
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Функції

переносить кисень,
поживні речовини,
гормони, продукти
метаболізму клітин;
має здатність до
зсідання у разі
пошкоджень судин,
містить речовини та

жовтуватого
(солом’яного)
кольору.

глюкоза
0,12%,
сечовина
0,05%,
мінеральні
солі 0,9% (в
основному
Na+, K+, Cl-,
HCO 3-, HPO 42)

клітини, які знищують
хвороботворні
мікроорганізми,
токсини, віруси; бере
участь у підтримуванні
біологічних констант
температури
(теплорегуляторна), осмотичного
тиску, рН, сольового
складу.
Взаємозв‘язок всіх
органів організму в
цілому із зовнішнім
середовищем;
живильна, видільна,
захисна, регуляторна

Розв’язування математичних задач
1. Визначте кількість гемоглобіну у крові людини масою 50 кг , якщо відомо, що
100 г крові містить в середньому 16,7 г гемоглобіну.
Розв’язок
знаходження кількості крові в організмі:
Відомо, що на кров припадає 1/13 маси тіла. У підлітка (середня маса – 50 кг) –
50/13=3,8, або 3800 г крові
Для знаходження кількості гемоглобіну складаємо пропорцію:
100г крові – 16,7 г гемоглобіну
3800 г крові – Х
3800*16,7=63460
63460/100=634,6
Х = 634,6 г
Прийом «Мозковий штурм»
Чи можна в разі зневоднення організму вводити в кров для відновлення її
об’єму чисту воду? Відповідь обґрунтуйте.
Прийом «Поміркуйте»
Кров, рухаючись по кровоносних судинах постійно змінює свій склад, але
водночас він залишається відносно сталим. Як досягається ця відносна
постійність і яке її значення для організму?
Відповісти на питання
Чому концентрація солей у плазмі крові підтримується практично на
постіному рівні? (Для збереження постійності внутрішнього середовища
організму, що забезпечує найбільш сприятливі умови для протіканнч процесів
обміну.)
Фізкультхвилинка
Технологія «Мікрофон»
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— Які функції виконує кров?
Функції крові:
Дихальна — переносить кисень від легенів до всіх клітин організму і
вуглекислий газ — у зворотному напрямку.
Поживна — переносить поживні речовини, які всмоктуються у кишечнику.
Видільна — виносить з тканин продукти обміну в нирки і печінку.
Терморегуляційна — при низькій температурі навколишнього середовища
кров, нагріваючись, переносить тепло зі скелетних м'язів і печінки до тих
органів, які необхідно зігріти (шкіра, мозок, тощо).
Захисна — клітини крові (лейкоцити) вбивають чужорідні агенти, які
проникають в організм і викликають захворювання (бактерії, віруси); інші
клітини крові (тромбоцити) відповідають за утворення згустку крові — тромбу
— тому місці, де є пошкоджена судина (цей процес захищає організм від
небезпечної крововтрати).
Регуляторна — кров шляхом перенесення цілого ряду біологічно активних
речовин підтримує в організмі відносну сталість хімічного складу і фізичних
властивостей у всіх його тканинах (гомеостаз).
Більшість зазначених функцій пов'язані з переносом речовин в організмі, тому
часто їх об'єднують в одну загальну функцію крові — транспортну.
VІ. Підсумок уроку
Отже, давайте, ще раз узагальнимо наші знання:
- З чого складається кров?
- Які функції крові?
Рефлексія
- Ось і підходить до кінця наш з вами урок.
Діти, чи вам цікаво було на уроці? А що вам запам'яталося більше за все? Чи
досягли ми мети? Які знання ви отримали, що вам зможуть згодитись у
подальшому житті?
- Наш урок мені б хотілося закінчити такими словами:
Людина народжується на світ,
Щоб творити, дерзати, а не інакше,
Щоб залишити в житті добрий слід,
І вирішити усі важкі завдання
Людина народжується на світ.
Для чого? Шукати свою відповідь!
Домашнє завдання.
- опрацювати § 16, 17, 18 підручника, опорні схеми в конспекті;
- опрацювати терміни теми.
Підготувати повідомлення про ВІЛ, СНІД.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА
Беляніна Ірина Анатоліївна Комунальна установа "Одеський центр
професійного розвитку педагогічних працівників" консультант
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Анотація. У статті автор описує досвід своєї роботи, детально розкриває
методику проведення весняних фенологічних спостережень у рослин.
Ключові слова: фенологічні спостереження, фенологія, об’єкти природи,
сезонні явища, фенологічна фаза.
Аннотация. В статье автор описывает опыт своей работы, детально раскрывает
методику проведения весенних фенологических наблюдений у растений.
Ключевые слова: фенологические наблюдения, фенология, объекты природи,
сезонные явления, фенологическая фаза.
Natalia Markova. Methods and methodical technics of organization of
realizationphenological observations in the fifth form of secondary school.
Abstract. In the article the author describes the experience of her work and reveals in
detail methodology of spring phonological observations at plants.
Keywords: Phenological observations, phenology, objects of nature, season
phenomena, phenological phase.
Перші уроки природознавства в 5 класі я починаю з бесіди про необхідність
систематичного вивчення навколишнього середовища.
Аналізуючи зміст шкільного курсу природознавства і біології, завчасно намічаю
в якій темі, на якому уроці буду використовувати той чи інший краєзнавчий
матеріал, визначаю методи найкращого його вивчення – розповідь або бесіду,
практичну роботу або екскурсію тощо. Прагну робити це систематично, бо
епізодичні краєзнавчі походи, вікторини, вечори, хоч і цінні в пізнавальному й
виховному відношенні, але не можуть замінити краєзнавчий принцип навчання.
У шкільному курсі природознавства є питання, пов’язані з вивченням внутрішніх
вод своєї місцевосці. Поблизу нашої школи протікає річка Стир. Тут діти
проводять своє дозвілля в різні пори року. На одному з уроків у 5 класі учням
було запропоновано написати твір на тему « Чи добре я знаю свою річку?».
Перевірені твори, на жаль, мене не задовольнили, – майже в усіх розповідається
про літнє рибальство та зимовий каток. Лише окремі учні намагалися
розповідати про режим Стиру протягом року. Довелося організувати декілька
екскурсій на річку: навесні під час льодоходу, влітку і восени. У повторному
творі на тему «Що нового ми дізнались про нашу річку» учні приділили багато
уваги питанням фенологічного порядку – про зміну рівня води в Стиру протягом
року, залежність його від умов живлення, характер рослинності в заплаві річки
в різні пори року тощо.
Багатий матеріал щодо вивчення природи рідного краю дає позакласна
краєзнавча робота. Саме безпосередні спостереження навколишньої природи
вчать дітей розуміти форми об’єктів живої і неживої природи, бачити
різноманітні поєднання барв у різні пори року, схоплювати найменші сезонні
зміни. Більшість учнів вдало використовують матеріали фенологічних
спостережень під час відповідей на уроках.
Екскурсії в природу міцно ввійшли в систему моєї роботи. До кожної з них я
старанно готуюсь: докладно розробляю план, ознайомлюю з ним учнів,
відвідуємо щоразу один і той самий об’єкт. Одну з таких екскурсій організовую
з учнями 5 класу до осіннього лісу. Мета її – ознайомитись із життям природи,
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взяти деякі зразки, помилуватися природою, ознайомитися з осінніми
сільськогосподарськими роботами.
Ділю учнів на групи, кожна з яких дістає конкретне завдання:
1) відмітити, на яких деревах найбільше червоних та жовтих листків;
2) зібрати букет барвистих листків та осінніх квітів, визначити їх назви;
3) простежити, як птахи готуються до зими;
4) ознайомитись з осінніми роботами в полі, на городі.
Учні досить швидко виконують свої завдання. Після цього пропоную їм
пройтися по лісу, уважно вдивитися та вслухатися навколо себе. Для перевірки
спостережливості запитую: «Хто що бачить, чує, відчуває?». Учні дають
відповіді і ставлять свої запитання. Розгортається бесіда. З’ясовуються окремі
явища.
Кожна група подає звіт про виконання завдання.
Обговорюючи результати екскурсій, пропоную учням виписати
висловлювання про природу, уривки з художніх творів, віршів. Діти охоче
виконують ці завдання. Внаслідок виконання роботи маємо чудовий матеріал,
який допомагає прищеплювати любов до природи, виховувати естетичні
почуття.
З цією ж метою практикую і такі завдання: зібрати колекцію репродукцій
картин відомих художників-пейзажистів.
Постійним об’єктом наших спостережень є птахи. Діти всіх вікових груп
люблять птахів і знають про них дуже багато. Дехто навіть може визначити голос
кожного соліста у пісенному хорі. Під час екскурсій часто ведемо розмови про
птахів, намагаємося визначити їх назви та особливості. На уроках біології,
особливо в процесі вивчення теми «Різноманітність птахів» пропоную
розповісти про них. Діти розповідають про звички зимуючих, перелітних, осілих
птахів. Вони ще ж з осені готують для них корм і годівниці. Дехто з учнів пробує
завбачати погоду за поведінкою птахів.
Радісна подія для дітей – це свято «День Птахів», «Тиждень лісу». До цих
свят члени біологічного та географічного гуртків готуються спільно.
Міжпредметні зв’язки є найважливішим фактором у здійсненні принципу
краєзнавства. Ми випускаємо бюлетень «Що нового в природі», в якому
вміщується повідомлення, що спонукають дітей мислити, шукати відповіді на
порушені в них питання, робити висновки. Наприклад: «Перший сніг у 2010 році

41

випав 23 листопада, а в 2011 р. – 1 грудня. Фенологи! Не забудьте відмітити у
своїх календарях появу першого снігу цього року».
«Перші шпаки в 2010 р. прилетіли 24 лютого, в 2011 р. – 8 березня, а в
2012 р. – 28 лютого. Діти, чи готові ви до прильоту шпаків? Хто перший зустріне
наших пернатих друзів?»
«Першу грозу в 2010 р. жителі с. Топільне почули 2 травня, в 2011 р. – 10
травня. Коли ж настане це явище в цьому році?»
Зіставляючи дати настання того чи іншого явища в попередні роки,
пробуємо визначати строк настання його в поточному році.
Спільно розробляємо план фенологічних спостережень, широко
ознайомлюємо з ними учнів.
Ось приклад цього плану.
Осінь. Метеорологічні спостереження за зниженням висоти Сонця над
горизонтом, зменшення сонячної радіації. Скорочення тривалості дня. Зниження
температури повітря, води, ґрунту. Зміна денної і нічної температури водоймищ.
Зниження чи підвищення рівня води в Стиру. Зміни в рослинному і тваринному
світі. Типові ранньоосінні рослини. Осінні сільськогосподарські роботи.
Зима. Полуденна висота Сонця і тривалість дня. Зимове сонцестояння.
Середньомісячна
температура
січня.
Розподіл
снігового
покриву.
Снігозатримання. Зимове живлення річки і рівень води в ній. Життя рослин і
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тварин узимку. Спостереження за кімнатними рослинами. Зимові
сільськогосподарські роботи.
Весна. Посилення сонячної радіації. Збільшення тривалості дня. Весняне
рівнодення. Температура повітря, води, ґрунту. Поява першої рослинності у
відкритих місцях та в лісі. Характер і склад цієї рослинності. Зміни в житті
рослин і тварин. Весняні сільськогосподарські роботи.
Літо. Інтенсивна сонячна радіація. Найбільша тривалість дня. Літнє
сонцестояння. Живлення Стиру, коливання рівня води зі зміною температури і
опадів. Сезонні зміни в полі, саду, лісі, на луці. Життя тварин.
Сільськогосподарські роботи.
Щоб виховати в дітей любов до природи, бережне ставлення до неї,
учитель сам повинен любити природу, знати всі її тонкощі. Прагну зробити все,
щоб виховати дітей спостережливими, розумними, добрими. В цьому сприяє
мені їх постійний зв'язок з природою.
Щоб зацікавити учнів спостереженнями, на уроках біології організовую
фенохвилини, на яких школярі інформують про помічені зміни в природі.
Цікавими були повідомлення учнів і на уроках природознавства про зміни, що
їх помітили в лютому. Лютневе потепління вплинуло на розвиток рослин.
Почали розпускатися бруньки на вербі й бузку, з’явилися сходи тюльпанів.
Дехто з учнів помітив переліт диких качок. Залежно від матеріалу організовую
фенохвилини на початку або в кінці уроку.
Вивчаючи тему «Стебло» у 7 класі, проводжу з учнями спостереження за
розпусканням бруньок на гілках, в кімнатних умовах. Дані спостережень
записуємо у вигляді таблиці (див. табл.№1).
Кожному учневі даю завдання провести спостереження за двома гілками з
дерев і з кущів. Таким чином один учень проводить спостереження за чотирма
рослинами, а всі учні класу мають відомості про велику кількість рослин. Це
готує дітей до ведення спостережень за рослинами на навчально-дослідних
ділянках.
Таблиця №1
Назва дерев,
кущів з яких
взято гілки

Малина
Смородина
Жасмин
Вишня
Яблуня
Береза

Коли
поставлено
гілки у
воду

Коли
бруньки
набубнявіли

Коли
розсунулися
лусочки

2/03

Коли
розпустило-ся
листя

Коли
почали
рости
пагони

Коли
з’явилися
кінчики
листоч-ків

11/03

16/03

5/03

10/03

24/03

16/02

20/02

16/02

20/02

22/02

4/03

18/02

20/02

28/02

5/03

16/02

20/02

26/02

3/03

16/02

20/02

25/02

3/03

6/03

16/02

20/02

27/02

3/03

9/03
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13/03
11/03

1/03
1/03
28/03
6/03

Щоб зміст спостережень ускладнювався і охоплював усе більшу кількість
об’єктів і явищ, проводжу велику роботу з учнями нашої школи в позаурочний
час. Готуючись узимку до виконання дослідів, у весняно – літній період на
навчально – дослідних ділянках, учні опрацьовують відповідну літературу,
ознайомлюються з біологічними особливостями рослин, що їх вирощуватимуть,
з агротехнікою їх вирощування.
У дерев і кущів відмічають такі фенофази: початок сокоруху, набубнявіння
бруньок, розпускання бруньок, розгортання листя, початок і кінець цвітіння,
достигання плодів і насіння, початок і кінець листопаду; у трав’яних дикорослих
рослин – сходи, вегетацію, бутонізацію, початок квітування, повне цвітіння,
відцвітання, достигання плодів; у зернових сільськогосподарських рослин –
сходи, появу третього листочка, кущіння, викидання стрілки, колосіння,
цвітіння, молочну стиглість, воскову стиглість, повну стиглість; у коренеплодів
– сходи, появу першої пари справжніх листочків, третього листочка, початок
потовщення півсім’ядольного коліна, в’янення листка.
Закінчивши роботи на навчально – дослідних ділянках, учні здають
щоденники спостережень, презентують їх на «Святі врожаю», відзначаються
кращі роботи. Дані щоденників записуються в польовий журнал школи.
У школі зберігаються дані фенологічних та метеорологічних спостережень
за 9 років. І коли є відхилення у врожайності одного року порівняно з іншим, ми
використовуємо фенологічні спостереження, поєднуємо їх з метеорологічними,
з’ясовуємо причину.
Протягом кількох років проводимо дослід: «Вплив строків висівання на
врожай цукрових буряків». В усі роки найвищий врожай дали буряки першого
строку висівання (в час висівання гороху), потім – другого строку (через 10 днів
після першого), а найнижчий урожай дали буряки третього строку висівання
(через 20 днів після першого). У цьому році результати інші. Найнижчий урожай
дала ділянка не третього, як в минулому році, а другого строку висівання.
Дізнатися про причини нам допомогти метеорологічні й фенологічні
спостереження.
Щоб учні правильно й успішно проводили спостереження, вимагаю від них
додержання таких правил: 1) робити записи спостережень у щоденнику того
самого дня, коли помічено те чи інше фенологічне явище; 2) дані писати числом,
а місяць словами, наприклад, 27 серпня, а не 27/VIII; 3) спостерігаючи за
рослинами, за їх фазами розвитку, початком фази вважати ту дату, коли в цю
фазу вступило не менше як 10% рослин; повне настання фази розвитку
відмічають тоді, коли в неї вступило близько 50% рослин; 4) спостерігаючи за 510 екземплярами деревних рослин, необхідно щороку брати одні й ті дерева.
Спостереження за розвитком культурних і дикорослих рослин готують
учня до дослідницької роботи на шкільній ділянці, до свідомого сприймання
закономірностей індивідуального розвитку. Дані спостережень збагачують
уроки цікавими краєзнавчим матеріалом, в результаті чого учні набувають

44

глибших і конкретніших знань про життя рослин і тварин. Фенологічні
спостереження сприяють підготовці учнів до трудової діяльності.
Виявлений внаслідок аналізу шкільних програм навчальний матеріал, що
використовується в навчальному процесі для здійснення міжпредметних зв’язків
із застосуванням фенологічних спостережень дозволяє їх класифікувати.
Міжпредметні зв’язки – це такий методичний прийом навчання, коли вже
вивчений навчальний матеріал в одному шкільному курсі використовується в
іншому. Міжпредметні зв’язки можуть бути різних видів, і в даній роботі ми
пропонуємо власну, розроблену нами, їх класифікацію, тобто розподіл по групах
на основі загальновизначених критеріїв:
1. За кількістю навчальних дисциплін, в яких розглядається один і той самий
об’єкт міжпредметні зв’язки :
а) бінарні, коли вивчаємий об’єкт розглядається в двох навчальних дисциплінах.
Наприклад, сезонні зміни в природі вивчаються в 5 класі в курсі природознавства
[1;5] і в сьомому класі в курсі біології [3;25];
б) полінарні, коли об’єкт, що вивчається, розглядається більше ніж в двох
навчальних дисциплінах. Наприклад, робота з метеорологічними приладами
продиться при вивченні природознавства у 5 класі [ 1;14]; загальної географії у 6
класі [ 2;17]; біології у 7 класі [ 2;25]; біології у 9 класі [ 3;52].
2. За метою використання в навчальному процесі міжпредметні зв’язки
поділяють на:
а) доповнюючі, коли їх застосування сприяє поглибленню і розширенню знань,
які учні вже мають;
б) асоціативні, коли їх сумісне використання дозволяє учням отримати
цілковито нові знання, що не описані в жодній навчальній дисципліні.
3. За часом виявлення в навчальному процесі міжпредметні зв’язки поділяють
на:
а) попередні, коли вже раніше вивчений навчальний матеріал в одному
шкільному курсі повторно вивчається на більш високому рівні в старших класах
в іншому шкільному курсі. Наприклад, у п’ятому класі, в курсі природознавства
спостерігаються і записується зміна температури протягом доби, місяця в
залежності від висоти сонця над горизонтом [ 1;14].
У шостому класі, в курсі загальної географії, визначається і записується
температура повітря в залежності від кута падіння сонячних променів,
пояснюється добовий і річній хід температури повітря в зв’язку зі зміною висоти
Сонця [ 2;17].
У сьомому класі, в курсі біології, виводиться закономірність між висотою
Сонця над горизонтом, температурою повітря, що в свою чергу впливає на
сезонні зміни в житті живої природи[ 3;25].
б) супутні, коли один і той же об’єкт розглядається в одному класі, але різних
дисциплінах і в різних аспектах. Наприклад, у п’ятому класі в курсі математики
з теоретичної точки зору розглядаються шкали різних приладів, а в курсі
природознавства цього ж класу учні при спостереженні за погодою
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використовують деякі з них, а саме: термометр, опадомір, флюгер, гігрометр,
барометр [ 1;14].
Кожний з цих метеорологічних прикладів має специфічну, властиву саме
йому шкалу, що фіксує певне явище в різних одиницях: градусах, міліметрах,
процентах. Теоретичні знання, які учні отримали на уроках математики
дозволяють учням на практиці використовувати дані приладів.
4. В залежності від функцій, які виконують в навчальному процесі міжпредметні
зв’язки, вони є:
а) доказові, внаслідок використання яких щось доводиться. Наприклад, у
шостому класі доводиться, що довжина тіні від гномона залежить від кута
падіння сонячних променів: чим більший кут падіння сонячних променів, тим
менша величина тіні;
б) констатуючі, наприклад, наведений вище приклад супутніх міжпредметних
зв’язків одночасно є і констатуючим тому, що в кожній навчальній дисципліні
констатується наявність нових даних.
Подану вище класифікацію міжпредметних зв’язків можна представити у
вигляді схеми:
бінарні

за к ількістю навчальних
дисциплін

попередні
За часом
прояву
супутні

полінарні

Міжпредметні
зв’язки
Від використаних

доповнюючі
За метою
використан
ня
асоціативні

функцій
доказові

констатуючі

Якщо відомий учням навчальний матеріал з одного шкільного курсу
використовується для отримання нових знань в іншому, то даний предметний
зв'язок повинен називатися не одним класифікаційним терміном, а кількома, які
властиві даному міжпредметному зв’язку і характеризує його. Наприклад, при
вивченні теми «Висота Сонця над горизонтом» міжпредметний зв'язок, що
здійснюється є полінарним, доповнюючим, попереднім і констатуючим.
Може виникнути запитання: «А чи потрібно вчителю знати класифікацію
міжпредметних зв’язків, а якщо потрібно, то для чого?». На це запитання є
наступна відповідь. Якщо вчитель не знає класифікацію міжпредметних зв’язків,
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то він не володіє і термінологією цієї класифікації, а відповідно не знає місце і
призначення кожного виду міжпредметного зв’язку в навчальному процесі в
цілому. А це зумовлює той факт, що він може і не використовувати міжпредметні
зв’язки в навчальному процесі (навчальна шкільна програма цього не вимагає),
а якщо і використовує, то інтуїтивно, епізодично, лише окремі відомі фрагменти.
Якщо ж вчитель знає класифікацію міжпредметних зв’язків, то він володіє
термінологією цієї класифікації, а тому буде обов’язково використовувати будь
-який міжпредметний зв’язок цілеспрямовано і систематично. Адже знання
назви будь якого міжпредметного зв’язку дозволяє вчителю виявити у скількох і
у яких шкільних навчальних дисциплінах знаходиться навчальний матеріал, що
використовується для здійснення міжпредметних зв’язків, складові цього
навчального матеріалу та його фрагменти, а також і з якою метою та у якій
шкільній навчальній дисципліні він використовується.
Фенологічна робота в гуртках учнів.
Одним із шляхів пізнання учнями навколишнього світу – це проведення
спостережень за сезонними змінами в природі. Спостерігаючи за природою, учні
вивчають зміни в житті рослин і тварин, набувають конкретних знань,
навчаються досліджувати. Протягом багатьох років у нашій школі працює
гурток. У роботі гуртка значна увага приділяється фенологічним
спостереженням. У плані роботи гуртка виділено «Фенологічні спостереження».
Спостереження проводимо за таким планом:
1. Організація та методика фенологічних спостережень.
2. Спостереження за сільськогосподарськими культурами на шкільних дослідних
ділянках.
3. Спостереження за деревами, кущами, квітами, птахами тощо.
4. Використання результатів спостереження.
5. Оформлення матеріалів спостереження.
Перш ніж починати фенологічну роботу, необхідно вибрати ділянки в полі,
лісі, саду, квітниках для проведення спостережень. Вибираємо найкращі
фенооб’єкти. Спостереження ведемо лише за здоровими та добре відомими
рослинами. Закріплюємо учнів за окремими фенооб’єктами. Фенологічні
спостереження за сільськогосподарськими рослинами на шкільних навчально –
дослідних ділянках проводимо від часу їх висівання до збирання врожаю
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включно. Результати спостереження за злаками записуємо в таблицю ( див.
табл№2).
Протягом року проводжу з учнями екскурсії на навчально – дослідну
ділянку, де ознайомлюю їх з фазами розвитку рослин. Показуючи кожну
рослину, пояснюю, в якій фазі розвитку вона перебуває і зазначаю, що один з
головних прийомів вивчення життя рослин – це спостереження за їх розвитком.
Таблиця №2
Фаза розвитку
Посів
Сходи
Утворення третього
листка
Укорінення
Кущіння
Відновлення росту
навесні
Викидання стрілки
Колосіння
Цвітіння
Молочна стиглість
Воскова стиглість
Повна стиглість
Збирання врожаю

Дата

Примітка

Результати спостереження за деревами, кущами записуємо в таблицю № 3.
Таблиця №3
Фаза розвитку
Початок сокоруху
Набубнявіння бруньок
Розпускання квіткових бруньок
Розпускання листкових бруньок
Початок розгортання першого листка
Початок цвітіння
Повне цвітіння
Кінець цвітіння
Початок достигання плодів
Масове достигання
Збирання плодів
Початок опадання листя
Масове опадання
Кінець листопаду

Рослина, сорт, дата

Для спостережень учні заводять спеціальний журнал, в якому на кожний
вид роботи відводять одну – дві сторінки. Крім того, учні ведуть щоденники
спостережень.
Фенологічні спостереження за сезонними явищами в природі оформляємо
у вигляді фенологічного «дерева»:
2010 р.
Висівання цукрових буряків 21/IV 17/IV Набубнявіння бруньок смородини
Приліт сірих журавлів 7 /IV 5/IV Зацвіла ліщина
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Зацвілі мати – й – мачуха (підбіл) 27/IV 25/IV Приліт птахів
Перша пісня жайворонка 19/IV 13/IV Прилетіли граки
Протягом кількох років учні нашої школи вирощували кукурудзу і
картоплю на навчально-дослідній ділянці. Вони систематично вели
спостереження за цими культурами, щоб вивчити найкращі сорти рослин.
Зокрема досліджували два сорти кукурудзи: Одеський – 10 і Буковинський
– 3. В зв’язку з тим, що весна 2010 рік була пізня, строки висівання кукурудзи
було порушено. Кукурудзу висіяли на два тижні пізніше строку ( 29. V ). Насіння
висівали у грунт при температурі +10 º С квадратно-гніздовим способом 65х65
см, у кожне гніздо клали по 4 насінини.
Результати спостережень за кукурудзою записуємо в таблицю №4.
Таблиця №4
Зміст спостереження
Час висівання
Перші сходи
Масові сходи
Початок цвітіння
Молочна стиглість
Збирання врожаю зеленої маси

Дата спостереження
Контрольна
29 / V 29/V
6 /VI 6/VI
9 /VI 9/VI
20 /VII 20/VII
8 /VIII 8/VIII
27 /VIII 27/VIII

Дослідна

Виявилось, що найбільший урожай зеленої маси дав сорт Буковинський –
3. Стебла досягли висоти 3,5 м. На площі 0,03 га зібрали 450 ц зеленої маси в
перерахунку на гектар.
На пришкільній ділянці учні також вирощували три сорти картоплі:
Поліський, Приєскульській, Вольтман. Усі три сорти було посаджено 29 травня
у двох повторностях 60х60 см.
Спостереження показали, що картопля сорту Поліський зацвіла на 5 днів
раніше, ніж Приєскульський і Вольтман. Повне достигання сорту Поліський – 20
серпня, Приєскульський – 30 серпня, Вольтман – 15 вересня. Врожайність у
перерахунку на гектар була така: сорт Поліський – 160 ц, Приєскульський – 125
ц, Вольтман – 110 ц.
Проводилися досліди, спостереження і за іншими сільськогосподарськими
рослинами. Матеріали цих спостережень та дослідів використовуємо на уроках
ботаніки. Зокрема, вивчаючи тему «Грунт», учні доповідають про склад ґрунту
пришкільної ділянки, про значення розпушування ґрунту, підгортання рослин
тощо.
Під час вивчення у 6 класі теми « Значення добрив. Мінеральні солі,
необхідні рослині», учні розповідали про те, які саме мінеральні добрива і в якій
кількості вносили в грунт під такі культури, як картопля, кукурудза, капуста,
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помідори. Учні виготовили стенд «Мінеральні добрива», за допомогою якого
діти розрізняють види мінеральних добрив.
Семикласники під час вивчення теми «Родина злаків» розповідали, які
фази розвитку проходить кукурудза, пшениця, в якій фазі краще їх підживлювати
тощо. У роботі працівників сільського господарства важливо встановити
оптимальні строки висівання різних сільськогосподарських культур. Знання цих
строків дає змогу вберегти рослини від весняних приморозків, посухи, нападу
комах – шкідників тощо.
Проводячи тривалі фенологічні спостереження за деревами, кущами, учні
встановили, що строки висівання і садіння окремих культур збігаються зі
строками цвітіння деревних рослин
Наприклад, фенологічним індикатором для садіння ранніх сортів картоплі
є період цвітіння берези, тому що в цей час температура орного шару ґрунту
переходить через 7 º С; для висівання огірків – цвітіння бузку, для висівання
квасолі – повне цвітіння груші тощо.
У школі діє гурток «Юних географів». Члени цього гуртка систематично
ведуть спостереження за погодою. Зведені дані метеорологічних спостережень
гуртка учні обов’язково використовують у роботі на пришкільних навчально –
дослідних ділянках. У розділі «Метеорологічні спостереження» записуємо такі
данні:
1. Останній грім восени.
2. Перший приморозок на поверхні ґрунту.
3. Перший снігопад.
4. Замерзання водойм.
5. Перехід середньої добової температури повітря від -5 º С до більш високої.
6. Початок танення снігового покриву.
7. Повне зникнення снігового покриву.
8. Повне розмерзання ґрунту.
9. Перший весняний дощ.
10. Перший весняний грім.
11. Останній приморозок.
Отже, протягом календарного року гуртківці ведуть систематично (кожен
окремо) фенологічні спостереження за погодою, рослинами, тваринами, а також
за працею людей.
У щоденнику спостережень учні зазначають температуру, опади, ясні і
хмарні дні, зміни в житті рослин, тварин, сільськогосподарські роботи.
Правильна організація і проведення фенологічних спостережень дають
позитивний навчальний і виховний ефект, розширюють кругозір у пізнанні явищ
природи. А тому фенологічними спостереженнями слід займатися учням кожної
школи.
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середньої освіти Миколаївської міської ради Краматорського району керівник
циклової комісії, учитель хімії та біології
https://drive.google.com/file/d/1WZcooHy1o_cqWlp86lqcMZD6dF0tOsf/view?pli=1
Должненко Руслана Леонідівна Комунальний заклад «Трибусівська
гімназія Студенянської сільської ради Вінницької області" вчителька біології
«Діти мислять образами, формами, фарбами, звуками, відчуттями
взагалі…»
К.Д. Ушинський
На ідею створення біологічних розмальовок наштовхнув саме пошук
альтернативної перевірки знань під час дистанційного навчання. Пропонуючи
учням звичайні тести, де потрібно вибрати з поміж декількох відповідей одну або
ж дві, одразу помітила байдужість учнів, які швидко присилали відповіді, щось
на кшталт (1.а,2.б,в,г,3.-), при цьому не вказуючи варіанти і питання. Гадаю,
багато вчителів зіштовхувалися з подібними ситуаціями. Я задумалась над
вирішенням цієї проблеми: потрібно розробити тести таким чином, аби їх
розв’язання перетворилося на цікаву гру.
Розмальовки можуть бути не лише розважальними, але й навчальними.
Щоб створити розмальовку, вчителю потрібно лише трохи фантазії, доступ до
інтернету, графічний планшет і принтер.
Під час виконання даних завдань учні створюють візуальні асоціації з
ключовою термінологією, просто розфарбовуючи розмальовки. В інтернеті
можна знайти безліч картинок-розмальовок на біологічну тематику. Проте
створені мною біологічні розмальовки складаються ще й з власне тестових
завдань, які дуже зручні для самостійної перевірки знань.
Наприклад, біологічна розмальовка до теми «Фотосинтез» побудована
наступним чином (див. рис.1.):
12 запитань на тему «Фотосинтез», 3 варіанти відповідей, з яких
лише одна правильна. Кожному варіанту відповіді відповідає певний колір, а
правильна відповідь допоможе розфарбувати малюнок.
Найголовніше те, що складність питань та відповідей можна
змінювати відповідно до знань учнів.
До тестів ввійшли запитання, які стосуються помилкових суджень
щодо фотосинтезу. Наприклад, більшість учнів вважають, що рослини
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отримують поживні речовини тільки з ґрунту, або ж вважають, що тільки
рослини здійснюють фотосинтез.
Тести намагаюсь оформляти так, аби вони мали естетичний вигляд:
доцільно обираю шрифти та малюнки, які малюю власноруч на графічному
планшеті.
Всі розмальовки в pdf форматі, під час дистанційного навчання їх
можна пересилати учням за допомогою Google Classroom, або інших безпечних
програм. Потім учні можуть самостійно роздрукувати (рис.1).

Рисунок 1. Одна із серій біологічних розмальовок на тему «Фотосинтез». Робота виконана
учнем 6 класу Готинар М.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

Переваги розмальовок, на уроках біології:
Учні більш зацікавленні у вирішенні поставленої цілі;
З’являється більший інтерес до навчання, опанування теми, до отримання
нового, невідомого завдання;
Вдале використання під час дистанційного навчання: учням надсилаю
розмальовки в pdf форматі, які потім готову розмальовку повертають на
перевірку в електронному варіанті. Хто не має принтера роздрукувати, є
безліч програм, де можна малювати в телефоні чи на ноутбуці (найчастіше
мої учні використовували PaperOne, Draw Something, Paint Free, Paint);
Легко та приємно перевіряти, адже бачиш старання кожного учня;
Можна змінювати колір у відповідях, у кожного вийде свій малюнок, не
ідентичний кожному, що підкреслює індивідуальність, відповідно і
індивідуальний підхід;
В планах залучати також учнів до створення подібних міні-проєкти.
Недоліки розмальовок, на уроках біології:
Займає багато часу на виготовлення однієї розмальовки, але це того варте;
На роздруківку йде багато паперу, тобто затратно і не екологічно. В умовах
дистанційного навчання можна використовувати програми для малювання
на телефоні чи на ноутбуці.
Рекомендації до застосування біологічних розмальовок:
➢ Пам’ятайте, що розмальовок не повинно бути забагато, вони в
жодному разі не можуть повністю заміняти уроки, а мають бути
лише додатковим інструментом.
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➢ Слід використовувати в якості домашнього завдання, як перевірку
знань з певної теми, під час дистанційного навчання, на відкритих
уроках або ж в кінці навчального року для повторення.
ДОСЛІДНИЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
БІОЛОГІЇ
Савченко Наталія Миколаївна Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів учитель біології
Біологія – це той шкільний курс, який дійсно надає можливості залучати
учнів до дослідницької роботи, розвивати їх творчі здібності. Мету навчальновиховної діяльності вбачаю в сприянні обміну думками та ідеями учнів між
собою, аби навчання було радісним процесом самопізнання й саморозвитку.
У моїй роботі вчителя-предметника застосовую переважно дослідницький
метод та метод проєктів (дослідницький проєкт). Коли на уроках використовую
дослідницьку технологію, діти почувають себе впевнено, вільно висловлюють
свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже вони є активними
учасниками навчального процесу: в атмосфері довіри та взаємодопомоги їм
легко робити відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань.
Прагну розвивати уміння юного дослідника ще з середніх класів і
підтримувати інтерес та увагу учня до вирішення поставлених завдань. Цьому
сприяють такі форми роботи: фенологічні спостереження, підготовка та
презентація доповіді або повідомлення, конспектування, написання тез, робота з
науково-популярними джерелами, додатковою літературою, участь у
екологічних конкурсах. В процесі дослідження учні відкривають для себе живу
природу та особливості власного організму.
Потребу в систематизованому спостереженні формую через організацію
спостережень за сезонними змінами у рослинному і тваринному світі, вся
життєдіяльність яких визначається пристосуваннями до сезонної ритміки
абіотичних і біотичних компонентів. Таким чином ще на початковому етапі учні
засвоюють основи фенології, розуміють взаємозв’язки та взаємовплив окремих
компонентів географічної оболонки Землі, опановують методи фенологічних
спостережень, уміння не тільки спостерігати, а й проводити досліди, обробляти
і теоретично узагальнювати одержані дані.
Результати спостережень учні оформлюють у вигляді щоденників
спостережень, календарів погоди, картосхем, таблиць, рефератів. Цей вид роботи
– дуже відповідальний, адже учні її використовують на уроках, заняттях, гуртках,
а надалі і при підготовці до приймання участі в конкурсах та МАН. Тож вже на
початкових етапах починають формуватися риси, необхідні для майбутньої
дослідницької діяльності.
Подаю фрагмент уроку – дослідження з теми «Сучасні методи
молекулярної генетики. Виділення ДНК» (9 клас).
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Даний урок буде проведений у формі гри «науково-дослідницька»
лабораторія. Напередодні учні отримали завдання: об`єднатися в групи, провести
теоретичні та експериментальні дослідження з виділення ДНК із клітин та
практичне значення цього методу в молекулярній генетиці та підготувати звіти
по проведеній роботі (рис.1).

Рисунок 2. Підготовка робочого місця до уроку
учнями

Учасники гри:
•
Керівник лабораторії – учитель біології – дає завдання та стежить за
ходом роботи, оцінює виконання роботи.
•
Наукові працівники: 1) теоретик, 2) експериментатор, 3) лаборант.
Мета: сформувати знання в учнів про нуклеїнові кислоти, як
найважливіші сполуки, що зумовлюють існування всіх живих організмів;
ознайомити учнів зі складом та будовою ДНК.
Обладнання та матеріали: мірні склянки, скляні палички, ступки для
подрібнення, фільтри, лід, спирт, банан, миючий засіб для посуду, дистильована
вода.
Проблемне питання: Для чого виділяють ДНК?
Об’єкт дослідження: банан.
Пояснення: В якості об’єкту для виділення ДНК слід обрати тканину, в
якій мало міжклітинної речовини. Бажано, аби тканина легко розпадалася, а
клітини не містили великої кількість білків (як м’язові тканини), ліпідів (як
жирова тканина), або полісахаридів (як нервова клітина).
Хід роботи:
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1. Взяти ¼ банану та відокремити від шкірочки. Помістити в ступку та
перемішати до стану каші (рис.2).

Рисунок 3. Перший етап - процес подрібнення банана в ступці.

2. Потрібно порушити мембрану ядра і вивільнити ДНК. З цим краще
впорається детергент (миючий засіб). До подрібненого банану додаємо
детергент в кількості 20 мл (рис.3).

Рисунок 4. Другий етап-порушення мембрани ядра, вивільненні ДНК.

3. Наступний етап – приготування буферного розчину. Нам знадобиться сіль
кухонна (2-3 столових ложки), вода дистильована (40мл). Потрібно зробити
гіперсолоний розчин (рис.4). Саме йони солі будуть зв'язуватися з
молекулами ДНК, змушуючи останні випадати в осад.
4. Потім змішати банан з детергентом (миючим засобом) + буферний розчин.
Потрібно профільтрувати розчин, аби відділити клітинну стінку, інші
структури клітини, від ДНК (рис.4).

Рисунок 4. Третій та четвертий етапи – приготування буферного розчину,
добавляння до нього подрібненого банану і фільтрація.
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5. І останній компонент – охолоджений спирт. Наливаємо обережно по стінці
пробірки, вдвічі більше, ніж суміші, аби утворилося дві чітко розділені фази.
За кілька хвилин з'являється білі тоненькі ниточки – це і є ДНК. Тільки ДНК
випадає в осад в спирті, а решта компонентів клітини залишаються в водній
фазі.
6. Замалювати пробірку, відмітити дві фази, зобразити нитки ДНК. Обережно,
за допомогою скляної палички дістати нитки ДНК з пробірки. Розглянути їх
під мікроскопом.
7. Представити свої результати у вигляді презентації.
Як виглядає виділена ДНК?
Чисті кристали ДНК схожі на клубочки заплутаних витків (рис.5), але не
потрібно забувати, що Ви бачите саме кристали
речовини, а не його макромолекули, і сказати за
зовнішнім виглядом, які гени містить виділена Вами
нуклеїнова кислота, звичайно ж, неможливо. Аби цю
інформацію дізнатись, потрібно буде знову розчинити
ДНК.
«Прочитати» послідовність нуклеотидів, в
домашніх умовах, на жаль, не можливо: для цього
необхідні не тільки спеціальні прилади, але й дорогі
реактиви. Втім, якщо Ви добре роздивитеся кристали,
і вони встигли підсохнути, можете спостерігати за тим,
як ДНК розчиняється. Спочатку вона набухає, стає
схожою на драглисту медузу, і тільки протягом Рисунок 5. Кристали ДНК
декількох днів розчин стає однорідним. Процес можна в пробірці
пришвидшити, якщо пробірку часто струшувати.
З якою метою застосовують метод виділення ДНК?
• Для тестування новонароджених на генетичні захворювання
• Для аналізу археологічного матеріалу
• Для аналізу доказів (в криміналістиці)
• Для вивчення генів, що утворюють ракові захворювання
• Для ідентифікації особистості
• Для визначення родоводу.
Висновок
Дослідницька технологія урізноманітнює навчальний процес, стимулює
навчальну діяльність учнів протягом уроку, а самі заняття стають для учнів
незабутніми. На уроках найголовнішою стає навчальна праця учнів. Послідовно
учні опановують навички навчальної праці, прийоми самоосвіти, здійснюється
формування культури читання, усного та писемного мовлення. На уроці
створюються умови для повноцінного самовираження школярів з урахуванням
компонентів їх особистості та готовності до сприйняття загально-навчальних
умінь, навичок, компетенцій. Таким чином, я виступаю насамперед, як
організатор колективної, групової та індивідуальної навчальної діяльності учнів,
у процесі якої формуються знання, вміння, навички та звички. Цей аспект є
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системним і до нього належать різні види навчально-виховного процесу: урок,
як основна форма навчальної діяльності, спецкурси, факультативи, науководослідницька робота, підготовка проектів, позакласна робота з біології.
ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ЯК ОДНА З НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ В 9 КЛАСІ
Маркова Наталія Володимирівна Комунальний заклад загальної
середньої освіти "Топільненський ліцей" Рожищенської міської ради Луцького
району Волинської області вчитель
У своїй книзі «Взаємний зв'язок навчальних предметів» (1977 р.) І. Д.
Звєрєв описує карикатуру, яку він бачив в одній зі шкільних стінгазет. На ній
було зображено учня, у якого декілька голів для вивчення окремих навчальних
предметів. Як зазначає автор, цей педагогічний жарт образно віддзеркалює
сутність проблеми предметного навчання на основі диференціації знань: як
учневі в одній голові вмістити всі навчальні предмети і в такому вигляді, щоб не
виникали суперечності між ними, а навчальний матеріал різних дисциплін був
узгодженим та взаємопов’язаним?
Головна мета сучасної освіти – формування основи для самореалізації
особистості, яка стає можливою за умови створення умов для самопізнання,
самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу учня. Багаторічний досвід
роботи вчених у галузі початкової освіти дає підстави стверджувати, що
розв’язання проблеми особистісно зорієнтованої освіти і її продуктивності
пов’язане з інтеграцією змісту освіти.
Доведено, що інтегрований підхід у навчанні сприяє розширенню
соціально-пізнавального досвіду учнів у руслі поставлених учителем конкретних
навчально-виховних завдань, інтенсивному розвитку молодших школярів в
аспекті вибраної тематики; формуванню інтересу до подій і явищ дійсності,
вихованню особистості, розвиває загально-навчальні навички дітей. Наприклад,
вивчаючи рослини, учень стає ботаніком – вивчає цілий розділ біології,
присвячений рослинам тощо, географом – ознайомлюється з інформацією про
місця існування рослин, екологом – аналізує причини зникнення деяких рослин,
мовознавцем – записує назви рослин, складає речення, тексти,
літературознавцем – читає та аналізує літературні твори, де йдеться про
рослини, художником, садівником тощо. Таке розуміння учнем певного
предмета й буде повноцінною одиницею його цілісної картини світу.
Подаю фрагмент уроку – інтегрованого уроку з міжпредметними
зв’язками (біологія, фізика, хімія) з теми «Фотосинтез» (9 клас).
Мета: дати загальне уявлення про процес фотосинтезу з точки зору не
тільки біології, але фізики та хімії. Показати, як кожна наука розкриває свою
сторону цього процесу.
Очікуванні результати: набуття учнями навичок дослідника,
самостійного конструювання своїх думок та орієнтації у інформаційному
просторі; показати спорідненість природничих наук, як вони гармонійно
описують один і той самий процес.
Інтегруються предмети: біологія, хімія, фізика
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Тип уроку: комбінований
ХІД УРОКУ
І.
Організаційний етап (2 хв)
Привітання, перевірка присутності учнів.
Вчитель біології: Сьогодні у нас незвичайний урок, ми розглянемо тему
«Фотосинтез», а саме процес з точок зору взаємопов’язаних наук: біології, хімії
та фізики. Наш урок буде поділений на блоки, в межах яких ви будете набирати
бали. В кінці уроку ми порахуємо кількість балів, яку ви отримали й переведемо
їх в оцінки. Тому, збережіть картки до кінця уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (5 хв)
Вчитель біології: Хто підкаже, з якими термінами ви ознайомились на
минулому уроці? (відповіді учнів). Тож настав час перевірити ваші знання. Я
роздам кожному індивідуальну картку. Підпишіть їх будь ласка. Завдання для
усіх однакове: вам потрібно закінчити речення. Час виконання завдання – 2 хв.
Час пішов!
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (3 хв)
Прийом
«Зірковий
фотоальбом»
(розповідь
супроводжується
демонстрацією зображень на екрані).
Вчитель біології: Фотосинтез – головний процес, який протікає в
рослинах, без якого не було б ніякого життя на нашій рідній планеті. Це дійсно
диво фотосинтезу, адже це процес перетворення вуглекислого газу та води під
дією сонячного світла в органічні речовини. І це відбувається в будь-якому
зеленому листочку на Землі. Тобто, усі рослини навколо не лише прикрашають
світ, дають нам плоди для життєдіяльності, але й дарують саме життя.
IV.Засвоєння нового матеріалу
Вчитель біології: Раніше люди були впевнені, що рослини ростуть лише
за рахунок корисних ґрунтів. Згодом почали розуміти, що навіть в поганих
умовах рослина росте інколи навіть краще, ніж на родючих землях. Звідки
енергія? Це вдалось зрозуміти лиш нещодавно – звичайно, це все справа
фотосинтезу. Енергія сонця, його світло – ось той невідомий елемент, який будує
життя.
Вчитель хімії: Як саме відбувається процес «акумулювання сонячної
енергії»? Спочатку пригадаємо курс хімії, який нам нагадує, що процес
окислення складних речовин проходить з виділенням енергії. Найкраще це
проявляється при горінні. В живих рослих теж відбувається окислення, адже їм
теж потрібна енергія для росту. І цей процес, який є досить складним і повільним,
називають «диханням» рослин, тому що завжди проходить за участі кисню. Але
де взяти органіку для окислення, щоб дістати енергію? Все просто, через
фотосинтез, під час якого рослини і утворюють органічні речовини. Тобто,
рослини «акумулюють енергію сонця».
Вчитель біології: Фотосинтез може здійснюватися виключно за
допомогою певних речовин – пігментів. І головний з них хлорофіл. Він має
зелений колір і надає зелене забарвлення листочкам рослин і всьому рослинному
світу. Хлорофіл зосереджений в спеціальних органелах рослинної клітини –
хлоропластах, а точніше – в особливих структурах хлоропластів – тилакоїдах.
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Вчитель хімії: За хімічною будовою хлорофіл нагадує головний білок
крові – гемоглобін. Він має таке ж порфіринове кільце, тільки у гемоглобіну в
центрі цього кільця знаходиться атом заліза, а у хлорофілу – магній.
Порфіринове кільце являє собою майже пласку пластинку, від якої відходять два
органічних ланцюжка, один з яких дуже довгий, проходить під кутом, і з його
допомогою хлорофіл кріпиться до мембран.
Вчитель фізики: Хлорофіл має одну чудову властивість, яка робить його
абсолютно незамінною речовиною на Землі: він вміє поглинати енергію
сонячного світла, збуджуючись при цьому.
Але колір рослин і самого хлорофілу диктує фізика, вона зрозуміло
пояснює, що лише зелений колір, який входить до білого сонячного світла,
відбивається від листя. Всі інші кольори веселки поглинаються. Той же хлорофіл
забирає світлові промені червоного та фіолетового кольорів, інші пігменти – інші
відтінки. В результаті лишається зелений, який не поглинається рослинами.
Вчитель хімії: Який же урок без експерименту? Пропоную провести
дослід з самим пігментом хлорофілом, та показати його у всій його красі.
Для досліду візьмемо звичайний листочок, наприклад, пеларгонії.
Необхідно виділити з нього сам хлорофіл. Допоможуть нам в цьому полярні
речовини, такі як етиловий спирт (хлорофіл не розчиняється у воді).
Робимо спиртову витяжку хлорофілу: подрібнити листок, на маленькі
шматочки, помістити їх в ступку та подрібнити в кашку за допомогою товкачика.
Добавити спирт. Профільтрувати розчин (рис.3).

Рисунок 5. Процес приготовлення спиртової витяжки учнем 9 класу
Юсипенко М.

У пробірку налити спиртову витяжку хлорофілу і розглянути її проти
світла на рівні очей. Витяжка хлорофілу матиме смарагдово-зелений колір
(рис.4).

Рисунок 4. Витяжка хлорофілу при денному світлі

59

Далі цю саму пробірку кладемо на темний папір, та на неї світимо
ультрафіолетовим ліхтариком. У відбитому світлі витяжка хлорофілу матиме
вишнево-червоний колір (рис.5).

Рисунок 5. Витяжка хлорофілу при ультрафіолетовому світлі
(явище флуоресценції)

Це явище, яке ми щойно спостерігали – флуоресценція.
Дане дослідження ще раз підтвердило, що під впливом світла один із
електронів молекули хлорофілу переходить у збуджений стан, у якому перебуває
протягом короткого проміжку часу, і знову повертається на попередній
енергетичний рівень. Цей перехід електрона супроводжується витратою енергії
збудження, в тому числі і на флуоресценцію. Хлорофіл флуоресціює тільки в
червоній області спектра.
Це зумовлено частковим розсіюванням енергії у формі тепла. Хлорофіл
сильно флуоресціює в розчинах і слабо в листках, що можна пояснити тісною
упаковкою молекул у тилакоїдах.
V.Узагальнення і закріплення знань (7 хв)
Метод «Розумний куб»: Що? Де? Коли? Чому? Як? Навіщо?
(характеристика процесу фотосинтезу на основі ситезу знань).
VI. Підбиття підсумків уроку (1 хв)
Вчитель біології: Диво, яке радує око та дарує нам життя. Але це лише
частина усіх фокусів флори. Крім того, під час фотосинтезу формується кисень,
як побічний продукт рослин, але головний, для фауни планети. І, звичайно, без
цього не було би і нас – людей.
Я знав/ла … Я дізнався/лася … Я навчився/лася … Я згадав/ла …
Я повторив/ла …
Оцінювання учнів: (1 хв)
VII.Домашнє завдання (1 хв)
1. Завдання для всього класу: опрацювати відповідний параграф в
підручнику
2. Індивідуальне завдання: підготувати есе на тему «Чому в «конкурсі»
різноманітних пігментів переміг саме хлорофіл?»
УДОСКОНАЛЕННЯ МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Коробка Юлія Сергіївна Комунальний заклад "Міський екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської області" Керівник гуртка
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Черепня Тетяна Віталіївна Райгородоцький ЗЗСО І - ІІІ ст Миколаївської
міської ради Краматорського району Донецької області учитель хімії та біології
«Я поважаю віру, але саме сумніви – це те,
завдяки чому ти вчишся»
У. Мізнер
Ми живемо в часи глобальної революції, яка змінює наш спосіб життя,
спілкування, мислення, бачення майбутнього і розуміння добробуту. Для того
щоб адаптуватися і бути успішним, нам конче необхідна революція в навчанні,
яка поєднувала б чудові результати дослідження мозку з можливостями
негайного доступу до глобальної мережі інформації та знань. Професія вчителя
надзвичайно творча. Вимоги до результату освітнього процесу постійно
змінюються і потребують від педагога нових ідей, розв’язання нових завдань,
креативного й мобільного мислення.
Реформа української школи спрямована на переорієнтування процесу
навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійного опанування
нових знань. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід
особистої діяльності, вироблення взаємин, що зумовлюють принципові зміни в
організації навчання, яке має спрямування на розвиток конкретних цінностей і
життєво необхідних знань та вмінь учнів[1, ст6].
Сьогодні зміст освіти не просто оновлюється, він знаходитися в процесі
суттєвої деформації. Ми відходимо від практики «постачання» школярам змісту
освіти. Якщо ми мислимо: «Мене так навчали, а тепер так буду навчати я!» - це
шлях у минуле, що неможливо повернути; спроба знехтувати досягнення
багатьох педагогів; виправдання свого небажання вчитися і досягати нової мети
[3, ст5]. Нова суть освіти полягає в тому, що ми повинні підтримувати
допитливість та мотивацію учнів, їх бажання учитись, експериментувати,
самовиражатися. Учень сьогодні повинен сприйматись як самостійний та
відповідальний дослідник оточуючого світу, як активний будівник особистої
системи знань.
Сьогодення висуває нові вимоги до уроку, який має реалізовувати
компетентнісний підхід у навчанні, розв’язуючи конкретні завдання, зокрема:
✓
Підвищувати рівень умотивованості учнів;
✓
Використовувати набутий учнями суб’єктивний досвід;
✓
Формувати в учнів навички здобувати, осмислювати та
використовувати інформацію з різних джерел;
✓
Чітко й оптимально організовувати кожний урок;
✓
Підвищувати рівень самоосвітньої та творчої активності учнів;
✓
Створювати ситуацію успіху[1, ст19].
«Вік живи, вік учись!» - рекомендує нам народна мудрість. І хоча прислів’я
це народилось, певно, у досить далекі часи, воно й нашими днями не втратило
свого життєвого значення. Більше того, із простої, злегка іронічної порадипобажання воно перетворилося на настійну переконливу рекомендацію, від
виконання якої залежить ледве не сама можливість існування суспільства.
Дійсно, для того щоб не відстати від розвитку цивілізації, щасливо та цікаво
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жити, людина змушена навчатись все життя, увесь свій вік. Головне, що має дати
освіта – це не багаж знань, а уміння ним володіти. Оце головна мета будь-якої
освіти.
Питання про те, як стати добрим учителем, завжди було предметом
дискусій. Така постановка питання створює досить багато проблем, оскільки
просто не існує, та й не може існувати універсального рецепту для успіху
вчителя, тому що різні підходи спрацьовують тільки в конкретних фахівців і для
певних учнів класу.
Сучасна освіта потребує педагога, який має високі інтелектуальні та
комунікативні якості, здатного критично мислити і творчо і творчо підходити до
вирішення завдань, що поставлені перед ним. Пошук нових шляхів підвищення
ефективності освіти стимулює й пошук педагогічних технологій, що дозволяють
використовувати особовий потенціал вчителя, застосуванню якого раніше не
відводилося достатньо уваги.
Освіта сьогодні – це виховання особистості з вільним, критичним,
незалежним, творчим і відповідальним перед собою та світом мисленням,
виховання інтелігентної людини, відкритої для діалогу, здатної до духовного
саморозвитку (2,с 4)
Маючи за плечима педагогічний досвід, можу запевнити, що більшість
технологій, які застосовуються вчителями на уроках, заслуговують на увагу. Так,
живучі сьогодні в демократичному суспільстві, визначальним є вміння критично
мислити. А що таке критичне мислення?
Критичне мислення – це складний процес, який починається із залучення
інформації і завершується прийняттям рішень. Критично мислити означає:
▪ Використовувати такі логічні операції як аналіз, синтез, оцінка.
▪ Ставити питання різних типів і відповідати на них, виходячи із
ситуації та інформації.
▪ Ефективно здійснювати пошук нового та відрізняти факти від думок.
▪ Будувати власні висловлювання.
(Тема. Вплив генотипу та чинників середовища на розвиток організму.
…У ч и т е л ь. Давайте почнемо . Наукові й технічні досягнення дають
можливість спостерігати за життям і розвитком плоду в утробі матері.
Скористаємось і ми цією можливістю. Я пропоную здійснити віртуальну
подорож світом творення нового життя. (перегляд відео 3.37хв
https://www.youtube.com/watch?v=SSiYAlmmaZI )
Питання для обговорення:
- Ми стали свідками народження нормальної щасливої дитини.
- А чи завжди так буває?
- Якими можуть народжуватися діти?(дослідження щодо народження дітей)
??? - Які це ненормальні діти?
(Це діти, у яких унаслідок психічного або фізичного дефекту порушується
нормальний хід загального розвитку)
У ч и т е л ь. Розвиток організму є складним, добре скоординованим
поєднанням таких процесів, як поділ клітин, їх взаємодія, генна регуляція та
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диференціація. Будь-який вплив, що порушує ці процеси, може викликати вади
розвитку зародка.
(складання схеми методом мозкового штурму «Чинники, що впливають на
розвиток майбутньої дитини»)
Завдання. Об’єднайте чинники у 4 групи.)
Мислення – це психічний процес відображення дійсності, вища форма
творчої активності людини. Оптимальний розвиток мислення в процесі
біологічної освіти передбачає удосконалення усіх видів мислення (наочнодійове, теоретичне, наочно-образне, практичне, словесно-логічне, творче). Але,
розвиток мислення учня значно залежить від природних задатків та соціальних
умов його життєдіяльності.
Як навчати біології в школі, щоб її викладання відповідало пропонованим
вимогам? Що таке майстерність учителя біології? Хто вони – учителі біології?
Ми не знаємо наперед:
• Хто стане біологом;
• Хто використовуватиме біологію у своїй професійній діяльності (лікаря,
агронома, інженера, лаборанта, технолога, лісничого, науковця тощо)
• Хто ніколи прямо не використає знання біології.
Зважаючи на все це, навчання біології здійснюю за такими принципами:
• Кожен повинен отримати користь від вивчення біології;
• Учні повинні розуміти, що природничі науки й біологія зокрема – елемент
загальної культури сучасної людини;
• Слід прищепити учням розумові навички та здоровий глузд;
• Учнів не схильних до природничих наук, потрібно зацікавити, щоб у них
не виникло відрази.
• Мислити треба образами – тому малюємо.
(Перед вами фото. Уважно роздивіться їх і дайте відповідь на питання «Що
поєднує усі ці фото?». Поясніть свій вибір через метод прес ( я вважаю …,
тому що …, отже ….)
(фото – рослина, автомобіль, пожежа, тварина, небо)

Візуалізація – це процес представлення даних у вигляді зображення з
метою максимальної зручності їх розуміння; надання осяжної форми будь-якому
об’єкту, суб’єкту, процесу тощо. Нема педагога, якому не знайоме ім’я
Володимира Федоровича Шаталова. Структурно-логічні схеми, а також їхнє
логічне продовження – абсолютно чудові й ефективні інструменти навчання, які
завдяки використанню комп’ютерних технологій виходять на новий рівень
розвитку. До незаперечних переваг структурно-логічних схем відносять:
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- Зорове сприйняття СЛС набагато ефективніше завдяки чіткій структурі
змісту;
- СЛС в уяві учня створює цілісну картину досліджуваного матеріалу;
- Інформація представлена в зручному для створення вигляді, логіка подачі
інформації не залишає місця для двозначної інтерпретації;
- СЛС – нетекстова, наочно-образна інформація, сприяє формуванню
культури наукового пізнання, в основі якого – вміння встановлювати
причинно-наслідкові звязки.
- Різновидом СЛС є інтелект-карти (ментальні карти, карти пам’яті, карти
розуму, карти думок, карти мислення, Mind Map). Одним з її засновником
є Тоні Бюзен. Дізнавшись, що людина використовує лише 5% головного
мозку, він вирішив «змусити мозок працювати». За допомогою інтелекткарт учитель може:
• Пояснювати нову тему;
• Систематизувати й структурувати інформацію;
• Організовувати і проводити контроль знань;
• Використовувати інтелект-карти як план свого виступу;
• Узагальнювати знання;
• Створювати опорні алгоритми.
Інтелект-карти – це візуалізація твоїх думок. Вони допомагають вчитися,
генерувати нові ідеї та запам’ятовувати великий обсяг інформації.
(Ментальна карта «Мислення»)

Окрім навчальної мети, інтелект-карти можна використовувати і в інших
заняттях. Зміст розмов чи інтерв’ю теж можна записати у форматі створеної мапи
думок, що допоможе згодом відтворити інформацію в пам’яті.
Отже, карти пам’яті – це природний продукт діяльності нашого мозку.
Складаючи такі карти, ми графічно виражаємо процес нашого мислення.
Як створити інтелект-карту самостійно?
1. Починайте з головного – у центрі розміщений головний образ карти, від
якого відходять усі асоціації.
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2. Читайте й малюйте карту за годинниковою стрілкою, починаючи згори –
це загальне правило, прийняте для побудови інтелект-карт.
3. Використовуйте різні кольори – у кольорах набагато більше змісту.
4. Експериментуйте – кожна людина будує свої інтелект-карти в різний
спосіб, оскільки кожна – індивідуальність.
5. Малюйте. Якщо є вибір малювати чи ні – слід однозначно малювати.
Інформацію у вигляді малюнків наш мозок сприймає значно швидше, ніж
інформацію у вигляді текстів.
6. Використовуйте ключові слова – без тексту інтелект-карти побудувати
неможливо.
Існує багато прийомів візуалізації і новітніх освітніх методів, які доречно
використовувати. Один із таких – метод Lapbook. Він досить популярний на
уроках у європейських та американських вчителів. У сучасній українській школі
лепбук тільки-но набуває поширеності. І не дарма! Адже у такий спосіб можна
опановувати нові знання, у яскравих формах творчо структуруючи нову
інформацію
(Lapbook «Адаптація» створений учнями 11 класу.

Інфографіка ще один інструмент учителя у боротьбі за учня. Це також
графічний спосіб подачі інформації, перевагою якого є швидкість і чіткість у
наданні складної інформації, наочність, доступність і простота біологічних
понять, об’єктів та явищ живої природи. За формою надання матеріалу
виділяють три види інфографіки:
1) Числа в картинках
2) Розширений список
3) Процес та перспектива
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Іншим важливим аспектом використання візуальних навчальних матеріалів є
визначення оптимального співвідношення наочних образів і словесної,
символьної інформації. Поняттєве й візуальне мислення на практиці знаходяться
в постійній взаємодії. Вони розкривають різні сторони досліджуваного поняття,
процесу або явища. Словесно-логічне мислення дає нам більш точне й
узагальнене відображення дійсності, але це відображення абстрактно. У свою
чергу, візуальне мислення допомагає організувати образи, робить їх цілісними,
узагальненими, повними.
Таким чином, візуалізація навчальної інформації дозволяє вирішити цілий ряд
педагогічних завдань:
▪ забезпечення інтенсифікації навчання;
▪ активізації навчальної та пізнавальної діяльності;
▪ формування і розвиток критичного і візуального мислення; зорового
сприйняття;
▪ образного представлення знань і навчальних дій;
▪ передачі знань та розпізнавання образів;
▪ підвищення візуальної грамотності та візуальної культури тощо.
Будь-яка форма візуалізації інформації містить елементи проблемності.
Завдання вчителя – використовувати такі форми наочності, які не тільки
доповнили б словесну інформацію, але й самі були носіями інформації. Чим
більше проблемності в наочній інформації, тим вищий ступінь розумової
активності учня.
Література
1. Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові
компетентності:метод.посібник./К.А.Дмитренко та ін. – Х.:ВГ
«Основа»,2018
2. Коновалова М.В. та ін Педагогічні технології: інструментарій, механізми,
технологічна карта. Харків «Основа»,2016
3. Пелагейченко М.Л. Урок твоєї мрії:плануємо, мотивуємо, проводимо. –
Х.: ВГ «Основа»,2020
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НЕЙРОН. СИНАПС. НЕРВОВІ ІМПУЛЬСИ
Туманян Тетяна Сергіївна Науковий ліцей комунального закладу вищої
освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької
обласної ради викладач біології, методист
Технологічна карта уроку біології у 8-А класі
Рівень навчання: поглиблене вивчення біології
Формат освітньої взаємодії: дистанційно
Форма уроку: пригода за технологією «EdTransformer»
Тип уроку: дослідницько-пошукова пригода/квест
Доступ до уроку: орієнтир зустрічі zoom 757 2405 0451 пароль 8888
Доступ до маршрутного листа: Маршрутний лист
Мета:
знаннєва: поповнення понятійного апарату: нейрон, синапс, аксон,
дендрити, нейроглія, нервовий імпульс, мієлінова оболонка, Шваннівські
клітини, медіатор, перехвати Ранв’є; розвиток предметного мислення та
метапредметної компетентності;
діяльнісна: розвиток навичок ефективного цілепокладання, організація
продуктивної проблемно-пошукової співпраці в парах; розвиток навичок
комплексного вирішення проблем, розв’язання ситуативних викликів;
розвиток критичного та креативного мислення, продуктивної комунікації.
ціннісна: розвиток культурної обізнаності, емпатії, вміння конструктивно
керувати емоціями, відповідального ставлення до власного здоров’я,
навичок самооцінки та саморефлексії.
Міжпредметні зв’язки: біологія, біохімія, фізика, мистецтво, технології,
інформаційні технології (програмування), психологія.
Обладнання: ноутбук, маршрутний лист в системі Padlet, Zoom, технологічна
карта уроку, робочі зошити з друкованою основою.
Очікувані результати: урок сприятиме поглибленню та розширенню
понятійного апарату з біології, розвитку ключових та предметних
компетентностей, життєтворчості та саморефлексії.
Прогнозовані ризики: ускладнення у розумінні електрохімічної природи
нервових імпульсів; переважна кількість учнів задовільниться
результатом «8» та не приступить до розв’язання ситуативних викликів.
Наскрізні навички/компетентності, що формуються: критичне та системне
мислення; алгоритм цілепокладання; уміння вчитися протягом життя;
вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; культурна
обізнаність; ефективне спілкування, продуктивна комунікація, вміння
конструктивно керувати емоціями, творчість та ініціативність, емпатія;
відповідальне ставлення до власного здоров’я; читання з розумінням;
компетентність особистісного самовдосконалення; вміння здійснювати
самооцінювання власної освітньої діяльності; цифрова та інженерна
компетентність.
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ЧЕК-ЛИСТ УРОКУ
Етап
Тайм- Діяльність
уроку/доступ
лайн вчителя
до матеріалів
Емоційне
2хв.
налаштування

Привітання.
Вчитель пропонує
учням
розшифрувати
формулу уроку

Виклик

1.Застосовуючи
арт-об’єкт, вчитель
прохає
учнів
визначити
тему
уроку
2.Спільна
постановка мети та
завдань
уроку,
визначення
актуальності
досліджуваного
питання

2хв.

Діяльність
здобувачів освіти

прийоми, Наскрізні
вміння,
що
формуються та
розвиваються
Учні
«Формула успіху»
Критичне
та
розшифровують
системне
формулу
уроку,
мислення;
відповідно
алгоритм
ціле
визначають ключові
покладання;
принципи успішної
уміння
вчитися
взаємодії:
протягом життя
У-увага, Оорганізованість,Ввзаємодопомога,
П-праця, Д-досвід
1.Учні визначають Стрінг-арт,
брейн- Критичне
та
тему уроку
стормінг, генерація ідей, системне
2.Спільно
з спільне цілепокладання
мислення; вміння
учителем
знаходити
формулюють мету
рішення
в
та завдання уроку,
нестандартних
визначають
його
ситуаціях;
актуальність
культурна
обізнаність
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Методи та
технології

Оцінювання
освітньої
діяльності
Формувальне

Формувальне

Занурення

8хв.

Осмислення

10хв.

Фізтайм

1хв.

1.Введення в тему,
розбір основних
понять та процесів:
нейрон як
структурнофункціональна
одиниця нервової
тканини, синапс,
значення нервової
системи
2.Інструктивне
ознайомлення
з
маршрутом
пошуководослідницької
пригоди/квесту
(завдання на дошці
Padlet)
Перевірка робіт

1.Активне слухання,
виконання вправ в
зошиті
з
друкованою
основою

Відео-лекторій
з Pro-навички
використанням
методів
ейдетики,
провокації,
брейнстормінгу

2.Знайомство
з
алгоритмом
освітньої пригоди
(завдання на дошці
Padlet)

Учні
завершують Робота в парах, інверсія,
схему/доповнюють пошуковий метод
слайди «Пригода на
двох»

Учні
виконують
фізичні вправи
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Ефективне
2б.
спілкування,
продуктивна
комунікація,
творчість
та
ініціативність,
емпатія
Відповідальне
ставлення
до
власного здоров’я

Відтворення
(теорія)

5хв.

Аналіз
типових
помилок,
яких
припустилися учні
під час розв’язання
квізу

Застосування
(практика)

15хв.

Перевірка
робіт,
надання
рекомендацій
та
коментарів
в
Google class

Рефлексія

2хв.

Домашня
пригода

1хв.
#1520хв.
#(тайм

Аналізує ступінь
досягнення мети та
реалізації завдань
уроку,
планує
подальшу освітню
взаємодію, у тому
числі корекційну
роботу
Пояснює алгоритм
виконання завдань:
1.Повторити
параграф 2 та зміст
спільної
презентації
у
кімнатах 1 та 2,
допрацювати
в

визначен
о
на
виконан
ня
домашні
х

Учні
виконують «Мовчанка» - тестування Читання
з
тестові
завдання квіз
розумінням;
«Мовчанка»
за
вміння
лінком на дошці
конструктивно
Padlet
керувати
емоціями
Учні
розв’язують Ситуативні виклики + Комплексне
ситуативні виклики, творче
завдання, вирішення
відправляють
в проблемне навчання
проблем;
Google class
критичне
та
креативне
мислення
Аналізують
Рефлексія
Компетентність
досягнення
та
особистісного
просування
самовдосконален
траєкторією
ня;
вміння
особистісного
здійснювати само
розвитку,
оцінювання
заповнюють Google
власної освітньої
форму
діяльності
Домашнє завдання «Лист не Діду Морозу»;
отримують у Google Моделювання
class
STEAM
Учні
пишуть
запитання
та
пропозиції з теми
вчителю
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6б.

3б.

Самооцінка,
саморефлексія

завдань
за
межами
уроку)

Протяго
м
вивченн
я теми
здобувач
і освіти
виконую
ть
на
вибір
одне або
декілька
творчих
завдань
на вибір

зошиті завдання 4
на ст. 57
2. Пропонує учням
написати «Лист не
Діду Морозу», в
якому учні зададуть
запитання,
що
виникли
в
ході
опрацювання
матеріалу.
Після
чого аналізує зміст
листа
та
рекомендації учнів з
метою
подальшої
ефективної
організації освітньої
взаємодії
3. Творча пригода.
*Створити на вибір
моделі:
- синапсу з підручних
матеріалів
(пластикових пляшок
або системи Arduino);
- нервової системи
людини
за
технологією стрінгарт

Виготовлення
моделі синапса або
нервової системи за
технологією стрінгарт
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Комплексне
вирішення
проблем;
+ додаткові
критичне
та 12 балів
креативне
мислення;
творчість
та
ініціативність;
цифрова
та
інженерна
компетентність

"СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА
ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЕДТЕХНОЛОГІЙ"
Романович Тетяна Калениківна Поліський ліцей Березнівської міської
ради Рівненського району Рівненської області, вчитель
Справжній вихователь повинен
бути посередником між школою,
з одного боку, і життям та наукою – з другого
К.Д. Ушинський
Сім'я, шкільне оточення, соціальне середовище, в якому дитина
народжується і яке створює умови для її розвитку і виховання, займають важливе
місце у формуванні компетентноспроможної соціалізованої особистості.
Одне з завдань сучасної освіти – це виховати справжнього громадянина
України, формуючи соціально зрілу, працелюбну, творчу особистість з великим
почуттям гідності, яка поважатиме права і свободи людини, свідомо
ставитиметься до обов'язків з почуттям гордості за свою Батьківщину, здатна до
саморозумінням і самовдосконавлення, активного учасника соціального життя
країни.
У формуванні означених важливих якостей, розвитку соціальної
компетентності,
вихованні
особистості
громадянина
сучасної
демократичної держави важливе місце займає середовище - все те, що оточує
дитину від народження до кінця життя, починаючи з сім’ї, шкільного оточення і
завершуючи середовищем соціальним, у якому вона народжується і яке створює
умови для її розвитку і виховання.
Концепції громадянської освіти та виховання, у якій передбачено, що
результатом успішної соціалізації дитини можна вважати її готовність до
виконання соціальних ролей:
а) Я – успішний учень, у дорослому житті – успішний працівник;
б) Я – система громадянських компетентностей, у дорослому житті свідомий громадянин;
в) Я – система ціннісних ставлень, у дорослому житті - успішний
сім’янин.
Таким чином на концептуальному рівні державою визначено суспільно
важливе завдання для вчителя – забезпечити розбудову такого освітнього
простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою
суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду
взаємодії з соціумом. Це, у свою чергу, потребує від вчителів переглянути
традиційні підходи до процесу соціалізації дитини та учнівської молоді з огляду
на проблеми, які пов'язані з підготовкою спеціалістів до його здійснення та
обумовлені не тільки суспільними викликами сьогодення, але й протиріччями в
галузі освіти.
Інтерактивне навчання — це діалогове навчання, яке заперечує
домінування як однієї людини, що виступає, так і однієї думки над іншою. Воно
передбачає постійну, активну взаємодію, взаєморозуміння вчителя й усіх учнів
класу — учасників процесу навчання; розв’язання загальних, але значущих
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для кожного учасника завдань, проблем; рівноправність учителя й учнів як
суб’єктів навчального процесу
Інтерактивне навчання має на меті:
створення умов для залучення всіх учнів класу до процесу пізнання;
надання можливості кожному учню розуміти, що він знає і думає, та
рефлексувати із цього приводу;
вироблення життєвих цінностей;
створення атмосфери співпраці, взаємодії;
розвиток комунікативних якостей і здібностей;
створення комфортних умов навчання, які б викликали в кожного учня
відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності,
неповторності, значущості.
Інтерактивне навчання передбачає:
моделювання життєвих ситуацій, вирішення творчих завдань;
використання розминок (енергізаторів), рольових ігор;
спільне розв’язання проблем тощо.
Важливим аспектом інтерактивного навчання через соціалізацію є почуття
групової належності, що дає слабким, невпевненим у собі учням змогу
почуватися безпечно, вселяє впевненість у можливості подолання труднощів.
Навчання разом дає дітям відчуття суттєвої емоційної й інтелектуальної
підтримки. Це відчуття допомагає високо піднятися за рамки їхнього нинішнього
рівня знань і вмінь.
У час постійних змін, які відбуваються в нашому суспільстві, проблема
включення особистості в систему суспільних відносин, у цілісну структуру
навчально-виховного процесу є значно вагомою.
Таким
чином,
гостро
назріває
необхідність
систематизації управління процесом соціалізації дитини школою, яка займається
її вихованням.
Актуальність проблеми соціалізації дитини в освітньому закладі
визначається сучасним станом школи, як інституту соціалізації, а отже, і
положенням дітей в ній і за її межами.
Мета моєї професійної діяльності як вчителя – всебічний розвиток
дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,
розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,
піднесення загального рівня культури; формування громадянина, здатного до
свідомого суспільного вибору.
Очікувані результати:
підвищення професійної мобільності педагогів, розвитку та
саморозвитку учнів і вихованців;
реалізація творчого потенціалу учасників навчально-виховного
процесу;
задоволення освітніх потреб дітей та їх батьків;
підвищення рейтингу професійного спрямування випускників,
підвищення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в
школі;
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підвищення якості освіти.
Розглядаючи сутність поняття “соціалізація особистості”, слід зауважити,
що між ученими немає єдності, насамперед, у його визначенні. Проблема
розвитку творчого потенціалу учнів завжди хвилювала вчених-дослідників,
педагогів-практиків А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського. Їх дослідження
розкривають особливості розвитку школяра як суб'єкта педагогічного процесу,
взаємодії навчально-виховної системи з процесом соціалізації.
У „Концепції виховання дітей та молоді в національній системі
освіти” одним із завдань освітньої діяльності виховних закладів зазначається
формування соціальної активності та відповідальності особистості через
включення вихованців у процес державотворення, реформування суспільних
стосунків.
Школа - один із інститутів соціалізації дитини. Я – шкільний вчитель
основним завданням якого є навчання культурним нормам і зразкам поведінки
та контроль за тим, як міцно, правильно та глибоко засвоєно соціальні норми і
ролі.
Уроки біології, біології і екології, природознавства, виховні заходи - це
шляхи, через які я намагаюся формувати потребу в самопізнанні, ствердженні як
особистості, самореалізації, що зумовлює поведінку школяра на певному
віковому етапі. Свої уроки я спрямовую на послідовне формування й розвиток
усіх складових процесу самовдосконалення: від умінь навчання й культури
розумової праці в середній ланці до активної самостійної пізнавальної
діяльності, потреби в самоосвіті в старших класах.
Нині школа є відкритою соціальною системою, яка передбачає проведення
уроків, позаурочних заходів за межами школи, на свіжому повітрі, у музеях. Я
під час викладання біології та екології практикую уроки в живій природі, які
проводяться на загальних педагогічних принципах: вільного вибору, відкритості,
діяльності, зворотнього зв'язку, підтвердження реальності життя його красу,
неповторність, безцінність Під час таких уроків поглиблюються,
урізноманітнюються знання про життя, взаємозв'язки, роль людини в системі
живої природи. Учні не тільки спостерігають кольорову гаму живого, але й
сприймають осмислено його колір, розміри, запах, звуки. Спілкування з
природою викликає в дітей не тільки старання більше дізнатись, але й охороняти,
збагачувати.
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К.Д. Ушинський підкреслював, що чудовий краєвид має такий великий
виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливові
педагога, що день, проведений серед гаїв, полів, вартий багатьох тижнів,
проведених на навчальних лавах.
З'явилась
унікальна
можливість
за
допомогою
комп'ютерів
інтенсифікувати, активізувати, оптимізувати багатоскладовий процес засвоєння
знань, вмінь, навичок, способів творчої діяльності. Для мене комп'ютер – це
інструмент, за допомогою якого я намагаюся зробити навчання більш цікавим,
швидким, простим, а отримані знання більш глибокими й узагальненими.
Робота в групах, творчих об’єднаннях, участь у різноманітних конкурсах,
акціях, участь у корисних
справах є початковими ланками
соціалізації
особистості,
в
процесі
якої
здобувається
практичний
досвід
громадянської дії. Проведення
уроків-міні-проєктів та уроківпроєктів показало, що пошук
потрібної
інформації,
систематизація,
презентація
роботи для учнів є набагато
цікавішою
та
результативнішою,
ніж
стандартне
використання
підручника й зошита. Завдяки інтернету мої учні беруть участь у різноманітних
конкурсах («Геліантус» від «ВСЕОСВІТА»), тестуваннях, олімпіадах, підготовці
до ЗНО тощо.
Нині використання інтерактивних, мультимедійних технологій невід'ємна умова сучасного
соціуму. Уміння грамотно
користуватися
інформаційними технологіями
дозволяють
учневі
в
майбутньому
не
тільки
виробляти
будь-яку
продукцію, але й досліджувати
кожну
клітинку
нашого
організму.
Соціалізація охоплює всі
етапи
життєвого
шляху
людини, протягом якого вона
засвоює
та
використовує
цінності культури.
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Кількісне накопичення засвоєних цінностей у певний період переходить у
нову якість. Ціннісне ставлення до природи – одне із завдань сучасного вчителя
біології.
Учні добре знають, як поводитись, щоб не нанести збитку природі, багато
говоримо на уроках біології та екології про її захист. Проблема сміття – одна із
глобальних проблем людства, яка не оминула і наше село. Скляні та пластикові
пляшки, упаковки від сухариків, чіпсів, поліетиленові пакети – все це мешканці
села Поліське часто кидають собі під ноги і не задумуються про наслідки. Але
треба кожному почати із себе, душею відчути єдність з природою. Формуючи
екологічно-компетентну особистість, учні школи залучаються до щорічної
Всеукраїнської екологічної акції «За чисте довкілля».

Метою заходу є формування екологічної культури учнів та односельців,
поширення знань про стан, значення та захист зелених насаджень.
Починати треба з себе! Тому школа стала стартом нашої діяльності.
Наближення змісту освіти до реального життя, включення знань, що
допомагають вирішити широке коло життєвих проблем або показують можливі
засоби їх вирішення.
Тому, на мою думку, залучення молодого покоління до такої діяльності
спонукає усвідомити, що саме від людини залежить чистота нашої планети. А від
екологічного стану планети – здоров'я людини, позитивно вплине на культурний
розвиток і становлення майбутнього члена нашого суспільства.
Соціалізація охоплює всі процеси залучення до культури, комунікації і
навчання, з допомогою яких особистість набуває здатності брати участь у
суспільному житті.
Ефективність соціалізації в позакласній діяльності чималою мірою залежить
від спрямування виховного процесу, форм і методів його організації. Серед них
пріоритетна роль належить активним методам і формам, що ґрунтуються на
демократичному стилі взаємин, спрямовані на самостійний пошук істини і
сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.
Участь у акціях, різноманітних конкурсах, корисних справах є початковими
ланками соціалізації особистості, в процесі якої здобувається практичний досвід
громадянської дії.
Аналізуючи нові освітні й виховні технології, я застосовую їх у своїй роботі.
Але зупинилася на методі проєктів, який повністю задовольняє потреби
особистості.
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Так за останні роки моїми учнями була реалізована ціла серія проєктів,
які дали поштовх для розвитку ключових компетенцій і самостійності
вихованців, стимулюючи їхню природну допитливість й творчий розвиток.

Технологія проєктів з розв’язання проблем соціальної дійсності, що
обумовлює соціалізацію учнів, налічує такі стадії зміни поведінки, як підготовка,
усвідомлення, переоцінка, дія. Учні виробляють власну позицію, моделюють
різні ситуації, виробляють нові проєкти спільної діяльності.
На сьогодні у дітей формується соціальна спрямованість і моральна
свідомість: моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки,
запозичені в дорослих. Тому на цьому етапі я намагаюся приділяти більше уваги
розвитку в своїх учнів вольової поведінки, виховання почуття любові до свого
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рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв; моральних, духовних та
історико-культурних цінностей, високої мовної культури; шанобливого
ставлення до державної символіки,правил та норм поведінки, соціально
важливих для суспільства; активної життєвої позиції щодо негативних проявів у
соціумі, толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які
проживають в Україні та інших державах; шанування героїв України, знання і
повага законів України.
Перш за все, я прагну стати для дитини другом, наставником, якому б вона
могла довіряти. Я намагаюся створити сприятливий морально-психологічний
клімат у класному колективі, ситуацію успіху і прийняття особистості
навколишніми. Коли дитина розгублена, невпевнена, я як вчитель, намагаюся
попередити або корегувати дитячі комплекси. Не принижуючи, не критикуючи
низькі, на наш погляд, пристрасті, переваги учнів, прилучити їх до всього
багатства культури, справжніх моральних цінностей.
Отже, сенс діяльності вчителя є доволі простим - подарувати дитині цей
чудовий світ, здивувати прекрасним, допомогти їй зрозуміти, що життя - це
великий благословенний дар і кожна людина здатна в ньому знайти своє місце,
стаючи справжнім громадянином, навчитися вірити в свої сили й жити в гармонії
з собою.
ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ, ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА БУДОВИ
ГРИБІВ
Прокопець Наталія Олексіївна Комунальний заклад «Навчально–
виховне об’єднання ліцей-школа–дошкільний навчальний заклад «Вікторія–П»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», вчитель біологіі та хімії
Денисенко Любов Павлівна Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Лиманської міської ради, учитель біології
Тема уроку:
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Мета: розширити і поглибити знання предметного матеріалу про гриби, їх
будову та процеси життєдіяльності
Завдання:
Освітні:
- розширити знання учнів про царство Гриби;
- познайомити з характерними рисами, з будовою і живленням грибів.
Виховні:
- формування в учнів мотивації до навчання і пізнавальної діяльності;
- виховувати моральні якості: почуття товариськості, відповідальність,
самоповагу;
-виховувати дбайливе ставлення до природи, через емоційний вплив на дітей.
Розвиваючі:
- розвивати пізнавальний інтерес через різні форми роботи на уроці;
-розвиток вміння порівнювати, зіставляти, робити висновки, самостійно
працювати з підручником.
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Форми організації діяльності: індивідуальна, фронтальна, робота в групах, в
парах.
Устаткування і матеріали: мультимедійний проектор, презентація, маршрутні
листи, QR-коди.
І. Організаційний момент
Доброго ранку, діти!
Сідайте на свої місця. Я рада, що у вас гарний настрій, і сподіваюся, що ми з
вами сьогодні дружно і активно попрацюємо.
Все, що потрібно до уроку у вас є: підручники, зошити, кольорові олівці,
маршрутні листи, смартфони, QR-коди.
Але на початку маршруту давайте подумаємо і виконаємо маленьку вправу. ІІ.
Активізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності.
Перед вами на столах лежать картинки із зображеннями рослин, а на дошці є
кошик який стоїть на галявинці. (Слайд1 (презентація до уроку розміщена за
посиланням https://uk.padlet.com/lyubov_denisenko1969/e9k12fs0hipl ))
Прикріпіть по черзі, що на вашу думку можна взяти у кошик і принести
додому, а що потрібно лишити на галявині.
(Діти прикріплюють, після закінчення –короткий коментар) (Слайд 2)
У кошик:
Ожина, малина, шипшина, білий гриб, суниця, журавлина, чорниці, маслюк,
глід, калина, терен.
На галявину: проліски, сон-трава, шафран, рябець шаховий, бліда поганка,
мухомор, вовчі ягоди, блекота, беладонна, дурман звичайний. (Слайд 3.)
Молодці діти. Згадали і першоцвіти занесені у Червону книгу, і отруйні
рослини і гриби, і смачні дарунки природи.
II Перевірка домашнього завдання
Ми продовжуємо подорожувати царствами живої природи.
- (Слайд 4 ) З представниками яких царств ми познайомилися? (Царства
Рослин , Бактерій) за повну правильну відповідь ви отримуєте смайлики, вони
допоможуть мені оцінити вашу роботу під час додаткових запитань які не
внесені у маршрутні листи.
- Підпишіть маршрутний лист. (Слайд 5 ).
Завдання 1. Дані клітини рослин, бактерій, вірусів. Потрібно визначити до
якого царства відноситься організм, який має таку клітинну будову.
Завдання 2. Згадаємо царство Рослин. (Слайд 6 з покликанням.) У
маршрутному листі заповніть схему «Органи квіткової рослини» діти
працюють за комп’ютерами або зі смартфонами за покликанням
https://learningapps.org/19797920 .
А тепер давайте згадаємо термінологію. (Слайд 7)
Завдання 3. Робота з термінами. На слайді і у вас на бланках список термінів, за
допомогою кольорових олівців виділіть терміни які пов’язані з представниками
царств Бактерій (коричневий), Рослин (зелений). Але, майте на увазі, що в
список входять терміни, які не належать до жодного із названих царств. Будьте
уважні.
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Терміни: прокаріоти, сир, ціанобактерії, фотосинтез, міцелій, флора, плодове
тіло , листок, квітка, шапинка, ніжка, пагін. (Самоперевірка) (Слайд 7)
III. Вивчення нового матеріалу
Постановка проблемного запитання, озвучення теми.
- Які терміни залишилися у вас не виділеними (плодове тіло, міцелій )
- Як ви думаєте організмам якого царства вони відносяться? А дізнаєтесь ви про
це коли сформулюємо коротко тему, виконавши наступне завдання:
для цього потрібно розкласти кожне з чисел на розрядні доданки. (Слайд 8 )
21, 43, 36, 54, 52, 35, 66
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І так, сьогодні ми вивчатимемо царство Грибів, а саме, особливості живлення,
життєдіяльності та будову грибів.
Починаючи будь-яку роботу, ми ставимо перед собою мету. Яку мету ми
поставимо перед собою сьогодні? (Познайомитися з особливостями будови і
життєдіяльності грибів).
Давайтеі разом попрацюємо над вправою (Завдання 4.) «Будова грибів» за
покликанням https://learningapps.org/display?v=pfhhnvtoj20 (Слайд 9)
Діти, ви знаєте, що таке гриби і як вони виглядають!? (Так) А тепер подивіться
на слайд (Слайд 10 ), і скажіть, що з зображеного ви віднесете до грибів (дітям
демонструються гриби шапинкові, дріжджі, цвіль, трутовик, сажки)
- Виявляється ми ще не все знаємо про гриби. До грибів відносяться не тільки
шапинкові гриби які ви з легкістю відгадали, а й дріжджі, які використовують в
хлібопекарстві, і цвіль на продуктах харчування, і мікроскопічні гриби, які
можна побачити лише під мікроскопом. Гриби можуть викликати захворювання
рослин, тварин і навіть людини. Є гриби хижаки. Гриби виділяють в окреме
царство і налічують близько 100 тисяч видів. Щоб знати як їх застосовувати, як
їх використовувати, потрібно їх вивчати. (Озвучення завдань уроку)
Для подальшої роботи скористуйтеся QR-кодом (або покликанням
https://learningapps.org/18744000 ) (Слайд з покликаннями 11 ) Під час вправи
діти переглядають відеофрагмент про особливості будови грибів і виконують
вправу (Завдання 5) на перевірку знань «Загальна характеристика грибів». Не
забувайте заповнювати свої маршрутні листи.
Скажіть мені, будь ласка, чи можуть гриби самі утворювати поживні речовини?
(Ні) Чому? (Відсутні хлоропласти) До якої групи живих організмів за типом
живлення вони відносяться? (Слайд з покликаннями 11 ) Давайте перевіримо,
склавши пазли. У маршрутних листах це завдання 6.
1. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3541184fcd29
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Гриби - це гетеротрофні організми, тобто їм необхідні готові органічні
речовини.
Гриби - сапротрофи - оселяються на відмерлих залишках рослин і тварин, на
продуктах харчування, розкладають опале листя, деревину.
Гриби - паразити - живуть і харчуються за рахунок живих організмів.
2. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=025af8b8912a
Гриби - хижаки - зустрічаються рідко; полюють на дрібних грунтових черв'яків
- нематод, коловерток, дрібних комах. Гриби живляться черв'яками,
розставляючи на них пастки. Якщо черв'як торкнеться такої пастки, то
прилипає до неї і тут же виявляється обплутаним нитками грибниці.
Врятуватися немає жодних шансів.
Спори грибів можуть проростати всередину живих істот. При цьому людина
хворіє, а гусениця і зовсім гине. Гриб же при цьому тільки розвивається.
Діти, ви добре попрацювали, прийшов час трішки порухатись під веселу
пісеньку про гриби https://www.youtube.com/watch?v=B2pukK8ugwM .
(Слайд 12) Повторюйте рухи за мною.
А тепер прийшов час звіту для наших динамічних груп які були об’єднані для
вирішення проблемних завдань.
Всі ви знаєте, що дріжджі використовують для приготування тіста, з якого
випікають хлібобулочні вироби. Давайте подивимося на екран (Слайд 13 ),
поясніть, що відбувається з тістом, в яке додали дріжджі? (Тісто підіймається)
Проблемне питання 1.
-А чому це відбувається? Як ви можете це пояснити?
Це питання було задане під час інтерв’ю нашому шкільному кухарю.
(Запис виступу кухаря з демонстрацією дії дріжджів на екрані)
Діти з першої групи роблять висновоки. Замішуючи тісто, ми кладемо в нього
не тільки дріжджі, а й цукор.
Дріжджі живляться цукром і перетворюють його в спирт і вуглекислий газ.
Вуглекислий газ утворює, бульбашки в тісті і піднімає його. Хлібобулочні
вироби, випечені з дріжджового тіста, будуть пишними і м'якими. Такі вироби
мають дуже гарний вигляд і приваблють покупців. Пиріжки та інша випічка так
і розлітається з нашої ідальні.
Створення проблемної ситуації 2.
У 1999 році журнал «Тайм» назвав англійського професора Олександра
Флемінга одним зі ста найважливіших людей XX століття за його відкриття
пеніциліну і повідомив:
«Це відкриття змінить хід історії».
Чому вони вважали, що його відкриття має таке значення для історії?
За відповіддю на це запитання друга група звернулася до однієї з наших мам
яка працює в лікарні.
(Відео із записом інтерв’ю мами-лікаря, яка розповідає як був винайдений
препарат пеніцилін)
Висновки другої групи.
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Гриб пеніцил спеціально розводять, щоб отримувати ліки для лікування хвороб,
викликаних бактеріями. Один грам пеніциліну здатний припинити дію мільярда
хвороботворних бактерій.
Чому журнал повідомив, що відкриття Флемінга «змінить хід історії»?
Це допомогло врятувати тисячі життів, захистити людей від бактеріальних
захворювань.
Створення проблемної ситуації 3.
Діти, а вам доводилося допомагати збирати вдома врожай овочів і фруктів? Чи
стикалися ви з проблемою його ушкодження? В чому його причина? Як цьому
запобігти.
За запрошенням третьої групи до нас завітав агроном і він охоче поділиться
своїми знаннями.
Короткий зміст тексту інтерв’ю:
- Які типи грибів приносять найбільше клопотів аграріям?
- Псування багатьох видів сільськогосподарських продуктів і втрати
урожаю від грибів-паразитів настільки великі, що боротьбу з ними ведуть
спеціальні державні установи та міжнародні організації.
З грибів, що паразитують на рослинах, найпоширеніші сажкові, іржасті гриби,
ріжки та ін. Вони вражають сходи городніх, злакових культур, лісових порід та
інших рослин.
Представники сажкових грибів паразитують в основному на культурних і
дикорослих злаках, спричинюючи захворювання злаків - сажку. Таку назву
захворювання дістали внаслідок того, що хворі рослини мають вигляд
обвуглених або обсипаних сажею.
- Яким чином ведеться боротьба за збереження врожаю?
- Сучасна комплексна система заходів захисту полів, садів, лісів і парків
від паразитичних грибів охоплює агротехнічні, біологічні, хімічні методи
боротьби, а також карантинні заходи, що не допускають завезення
збудників хвороб та шкідників з інших країн, виведення рослин, стійких
проти хвороб і збудників (селекція), тощо.
- Що ви можете сказати про біологічні методи захисту рослин від грибівпаразитів?
- З метою біологічного захисту рослин від збудників хвороб і шкідників
використовують їхніх природних ворогів: антагоністів, паразитів, хижаків
тощо. Останнім часом широко використовують також антибіотики,
гормональні препарати й ферменти (хімічні речовини, що виробляються
спеціальними клітинами або ендокринними залозами тварин). У зв'язку з
цим нині під біологічним методом боротьби розуміють не лише
використання живих організмів, а й продуктів їхньої життєдіяльності.
Отакі вони водночас знайомі нам, і не зовсім, представники царства Грибів.
Четверта група може підтвердити мої слова, адже вона підготувала декілька
цікавих фактів про гриби. (За браком часу можна взяти лише декілька найбільш
цікавих фактів)
Факт №1 - Гриби старші за динозаврів
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Гриби є дуже давніми організмами. Їх існування починається 400 мільонів років
тому, задовго до появи динозаврів. Це найдавніші мешканці планети, які жили
разом з гігантськими папоротями і, на відміну від останніх, які не
подрібнилися, а видозмінилися і пристосувалися, зберегли свій вигляд до
нинішніх часів.
Факт №2 - Тварини чи рослини?
Багато хто вважає, що гриби – це особливий вид рослин, але насправді гриби
рослинами не вважаються. В 1960 році вони були виділені в окреме самостійне
царство грибів. Гриби, також як і тварини, харчуються тільки готовими
органічними речовинами, а те, що гриби ростуть на протязі всього свого життя
споріднює їх з рослинами.
Факт №3 - Усі гриби досі ще не порахували
Вчені вважають гриби найрізноманітнішими живими істотами на нашій
планеті. При приблизному підрахунку виходить, що грибів близько 2 мільйонів
видів. Вивчено при цьому лише 100 000, а класифіковано і того менше.
Факт №4 - Гриби - цілителі і «батьки» антибіотиків
Гриби з глибокої давнини використовувалися, як лікарські засоби. Зараз у
багатьох будинках росте в банках «чайний» або «молочний» гриб, напій з
якого, підвищує імунітет і бореться із запальними захворюваннями.
У 1940 році А. Флеммінг з дріжджових грибів виділив пеніцилін, відкривши
еру антибіотиків.
Факт №5 - Гриби засмагають
Гриби, при достатній кількості сонячного світла, виробляють вітамін Д - від
цього залежить колір їх капелюшків. Тобто вони насправді засмагають.
Факт №6 - Гриби - цінний поживний продукт
Гриби - джерело білка і, меншою мірою, вуглеводів, при цьому абсолютно не
містять холестерину і тваринних насичених жирів. Тому можуть сміливо стати
більш здоровою альтернативою м'ясу. Крім білка і вуглеводів, гриби багаті
вітамінами В1, В2, Д, селеном, калієм, ніацином і антиоксидантами.
ІV Закріплення вивченого матеріалу.
Для закріплення знань пропоную вправу «Різноманітність грибів»
https://learningapps.org/display?v=py36fmr2v20 (Слайд 14).
VІ. Домашнє завдання. Скласти кросворд на вивчену тему і розмістити на
дошці padlet https://padlet.com/lyubov_denisenko1969/e9k12fs0hipl . Динамічній
групі вивчити проблему отруєння грибами.
VІІ. Рефлексія.
Що було складно під час уроку?
В чому потрібна допомога?
Що визвало здивування?
Що дізнались нового?
Що визвало радість?
Чи досягли ми мети?
Список використаної літератури та інтернет-ресурси:
https://vseosvita.ua/library/cikavi-fakti-pro-gribi-304069.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rn8n0f1AsCQ
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https://www.youtube.com/watch?v=B2pukK8ugwM
http://msvitu.com/archive/2015/february/article-9.php?print=1
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Голуб Світлана Петрівна Слов`янський ЗЗСО I - III ступенів № 9
Слов`янської міської ради Донецької області учитель біології
svetlana.golub@ukr.net

Природа - суспільна цінність, оскільки є джерелом пізнавальних, естетичних,
комунікативних потреб. Людина є частиною природи - без неї життя
неможливе. То й берегти її треба як зіницю ока, всіляко охороняти, леліяти,
любити і шанувати. Тим більше, що проблема екології нині набрала
планетарного характеру. Бездушне і безвідповідальне використання природних
ресурсів грозить привести людство до світової катастрофи. У нинішніх умовах
стає зрозумілим, що людина і біосфера – це надзвичайно складна екологічна
система, де характер взаємодії складових частин визначає структуру та
інтенсивність різних екологічно залежних патологій [2].
Знання з екології сприяють формуванню в молоді дбайливого ставлення до
природи, розвитку екологічної культури. Екологічні проблеми сучасності
вимагають від системи освіти приділяти більше уваги формуванню екологічної
свідомості, розуміння навколишнього світу і місця людини в ньому. Тому
сьогодні перед учителями постає першочергове завдання екологічної освіти –
формування екологічних компетентностей у підростаючого покоління як
запоруки збереження навколишнього природного середовища. Екологічна
компетентність як психолого-педагогічна категорія може розглядатися як
«сектор» життєвої компетентності, який стосується широкого спектру взаємодії
особистості і навколишнього середовища [3].
Екологічна компетентність – це розуміння принципів сталого розвитку,
уміння застосовувати їх на практиці; формування екологічного мислення і
свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови
проживання людства, формування екологічної відповідальності як особистісної
якості, використання природних ресурсів на екологічних засадах;
дотримуватись вимог забезпечення біобезпеки навколишнього середовища під
час та по закінченню технологічних процесів.
Найважливішою складовою екологічної компетентності є формування
мотивації учнів щодо збереження і примноження природи і її багатств. В основі
мотиваційної діяльності школярів лежать навчально-пізнавальні мотиви, які
викликають розумову активність і соціальні мотиви та визначають
усвідомлення необхідності в екологічних знаннях, навичках і спонукають до
взаємодії з природою.
Компонентами мотиваційної сфери є: мотиви учня, його цілі, емоції, а також
вміння вчитись самостійно. Знаннєвий компонент включає систему знань про
закони природи, шляхи взаємодії з нею та способи вирішення екологічних
проблем. На уроках проводжу хвилинки екологічної інформації, пропоную
учням розв’язати екологічні задачі, вирішити проблемні ситуації. При цьому
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використовую різноманітні методи і прийоми формування екологічної
компетентності школярів. Переважаючими формами роботи стають предметні
тижні, виховні години, на яких разом з учнями розробляємо програму
проведення конкурсів, акцій, проектів екологічного спрямування.
Складові екологічної компетентності взаємозалежні і впливають один на
одного. Формування мотивацій спонукає до начальної діяльності, яка
реалізується в практичних заходах. На певному етапі розвитку учень відчуває
недостатність знань, неспроможність продовжити екологічну діяльність. Це
зумовлює виникнення нових ідей та дій.
Формування екологічної компетентності учнів – безперервний процес, який
здійснюється відповідно до віку учнів, обсягу та рівня їх знань та досвіду,
психологічних особливостей. У шкільній практиці поширенні різноманітні
методи і форми навчання, що сприяють активізації творчої діяльності учнів.
Заслуговують на увагу ті з них, які допомагають розвитку вмінь
систематизувати знання, самостійно їх набувати, використовувати на практиці.
До них належать різні види дидактичного матеріалу, в тому числі
задачі, ігри, вікторини.
Одним із прийомів формування екологічної компетентності учнів на уроках
біології є використання поетичних образів, які позитивно впливають на душу і
почуття учнів, відкривають для них красу землі, вчать дбайливо ставитись до
неї. Якщо вчитель вміє яскраво, емоційно, зацікавлено подати навчальний
матеріал, то жоден учень не залишиться байдужим до його предмету. Завдання
до віршів допомагають школярам самостійно розглянути антропогенний вплив
на середовище і його наслідки, спонукає замислитися над розв’язанням
складних екологічних проблем. Постійно на своїх уроках використовую
народознавчий матеріал– легенди, народні перекази, прислів’я, загадки про
рослини, тварин, методи народної медицини.
Мотивацію навчальної діяльності здійснюю використовуючи історію
походження цибулевих рослин:«Лілії відомі з давніх-давен. Алхіміки вірили,
що за допомогою золотистого настою цибулин лілії будь-який метал можна
перетворити на золото. Адже, за повір’ями, лілія наділена надзвичайною
силою, бо її породило на землі магічне проміння грізного Марса. А стародавні
греки та римляни запевняли, що слідом за трояндою належить іти лілії, бо
красою вона могла поступитися «цариці квітів». Не менш знаменитим є й рід
Тюльпан. Уперше в Західну Європу тюльпани завезли в XVІ ст. з Туреччини,
тому їх називають турецькими. Які ж ознаки поєднують ці рослини в одну
родину?»
Не менш важливим,вважаю, використання народних прислів׳їв, значення
яких учні пояснюють у ході вивчення теми уроку. Наприклад, у 7 класі при
вивченні теми «Рослина– цілісний організм» на початку уроку знайомлю учнів
з народним прислів’ям «Який корінець, такий пагінець». На етапі узагальнення
навчального матеріалу учні на основі знання біологічних процесів пояснюють
це прислів’я. Або ж інше прислів’я «Шкірка на цибулі тонка – зима буде м’яка;
тверда і товста – зима буде суворою».
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Для формування екологічної культури учнів на етапі мотивації навчальної
діяльності використовую уривки із художніх творів. Так на уроці біології в 11
класі, тема якого «Вплив антропогенного фактора на стан біосфери»
використовую уривки із творів Олеся Гончара , в яких він з болем говорить:
«Як найтяжчий докір і звинувачення людині, її захланній споживацькій
цивілізації планета виставляє всім країнам сьогодні найскладніші проблеми
екологічні, до нас волають гинучі ліси, висихаючі моря, знежиттєвлені ріки,
нам болять прискорено зникаючі рідкісні види флори і фауни, ми тужимо за
прекрасними птахами яких дедалі менше. Відомо, чим повертаються для нас
так розхвалювані технократами атомні супергіганти, надто ж якщо вони
зводяться недосконало, похапцем, усупереч пересторогам науки і
громадськості, щоб потім полишити довкола себе зони радіоактивних пустель,
вбиваючи все що ще вчора було квітучим, живим».
Улюбленим заняттям для учнів 7-8 класів є складання казок на екологічну
тематику. Різноманітні задачі, ігри, вікторини використовую на всіх етапах
уроку: під час опитування, вивченні нового матеріалу, його закріпленні, а
також у позакласній роботі.
У 7 класі під час вивчення теми «Пристосувальні риси будови й
життєдіяльності Голонасінних» пропоную учням для обговорення задачу:«Учні
вирішили закласти на території школи ялинову алею, для цього вони викопали
у гущавині лісу молоді сіянці сосни. Дерева посадили правильно, але через
деякий час помітили, що хвоя ялин побуріла й почала осипатися. Як ви
вважаєте, чому?» Розв’язуючи біологічну задачу, учні приходять до висновку,
що світлові та тіньові листки мають відмінності у будові. У ялин взятих з
гущавини лісу, хвоя пристосована до умов затінення. Після пересаджування
хвоя не змогла швидко адаптуватися до яскравого освітлення й загинула.
У 10 класі під час вивчення теми «Різноманітність та значення бактерій у
природі та житті людини» пропоную учням таку задачу: «У багатьох галузях
промисловості широко використовують бактерії та їх здатність швидко
розмножуватись. Запропонуйте свої варіанти використання високої швидкості
розмноження бактерій для користі людини». У ході обговорення задачі, учні
приходять до висновку, що високу швидкість розмноження і нарощення
біологічної маси бактерій можна використати під час виробництва дешевого
кормового білкового корму для сільськогосподарських тварин, їжі для людини,
волокон для текстильної промисловості, а також для очищення промислових
відходів, ліквідації сміттєзвалищ, створення органічних добрих, промислового
виробництва газу (метану).
Екологічне виховання здійснюється на кожному уроці зоології.
Ознайомлення з екологією тварин має велике пізнавальне значення, особливо
для розуміння взаємозв’язку організму і навколишнього середовища. Так при
вивченні теми «Загальна характеристика класу Птахи. Особливості зовнішньої
будови у зв’язку із пристосуванням до польоту» використовую на уроці
мультимедійну презентацію, яка дає можливість візуально розширити уявлення
про ті об’єкти, які вивчаються на уроці. Як девіз таких уроків -досліджень
пропоную учням висловлювання Енштейна: «Радість бачити і розуміти –
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найвищий дар природи» і далі моє трактування його: «Усе що нас оточує ми
бачимо, а для того, щоб зрозуміти складні процеси, що відбуваються в природі,
ми повинні навчитися аналізувати, спостерігати, порівнювати і робити
висновки на основі побаченого.»
Важливе значення для формування екологічної компетентності має курс
біології людини у 9 класі, де учні знайомляться з особливостями будови і
функцій свого організму, його взаємозв’язком із навколишнім середовищем .
Усвідомлю, що для того, щоб навчання було успішним воно повинне бути
цікавим, доступним, бажаним для учнів. Тому на різних етапах уроку
використовую прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів. Одним із
найефективніших способів пізнання є дослідницький підхід до предмета
вивчення, коли учням не пропоную готових висновків, а даю змогу висловити
свої гіпотези, або самостійно знайти правильну відповідь. Наприклад,
завдання: «Як можна пояснити різну довжину кишечника у хижих і
рослиноїдних тварин?» або «Завдяки чому зберігається висока працездатність
серцевого м’яза впродовж життя людини?». Знання набуті у процесі такої
діяльності зберігаються в пам’яті довше, міцніше, оскільки, вони не пасивно
засвоюються, а здобуваються активними зусиллями. Ще Конфуцій свого часу
наголошував: «Те що я чую – я забуваю, те що я бачу – я пам’ятаю, те що я
роблю – я розумію».
У практиці своєї роботи залучаю учнів до складання опорних конспектів,
цікавих задач, підсумкових запитань, творчих завдань, захисту проектів,
складання кросвордів і ребусів, віршів екологічного змісту.
Навчаючись у 7–9 класах, школярі засвоюють базовий рівень екологічної
освіти. На цьому етапі учні здобувають знання у процесі розв’язання
проблемних ситуацій і задач, досліджень, рішення яких проходить у формі
мозкового штурму, роботи в групах, рольової гри. Проводячи диспути,
тренінги, уроки конференції, семінари, усні журнали навчаю кожного учня
усвідомлювати первинність природи, розуміти сутність та причини виникнення
глобальних екологічних проблем.
Екологічні знання, мислення, культура формується в учнів завдяки їх участі в
конкретних екологічних справах, які проводяться в нашій школі: конкурси
дитячих малюнків – екологічний вернісаж «Природа очима дітей», проведенні
еколого-трудових десантів «Шкільне подвір’я», «Посади дерево», «Будиночок
для птахів», проведенні фенологічних спостережень за певним об’єктом живої
природи, виготовленні виробів із природного матеріалу для шкільної виставки,
випуск бюлетенів до Дня боротьби зі СНІДом.
У старшій школі намагаюся створити умови для вибору учнями особистої
позиції у взаємодії з природою як соціальним чинником. Пояснити колообіг
речовин в природі, обгрунтувати значення процесів нітрифікації і
денітрифікації учні зможуть лише актуалізувавши свої знання про хімічні
реакції і властивості речовин що беруть участь в колообігу речовин. Екологічні
знання школярі здобувають виконуючи науково дослідницьку роботу в ході
розв’язання проблемних завдань, написання робіт для конкурсів.
Старшокласникам пропоную різні форми роботи: пригадати питання екології,
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які вивчалися в попередніх класах, поміркувати над проблемними завданнями,
провести дискусію, здійснити екологічне перевтілення. Використовуючи
профорієнтаційний підхід у навчанні екології, знайомлю учнів з особливостями
впливу на навколишнє середовище обраних ними майбутніх професій, виховую
почуття відповідальності за вплив техногенного суспільства на природу.
Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні потребу дбайливого,
бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства,
вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у
природі, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень стосовно
природи у процесі своєї діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє
людства. Ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури,
його позицію як громадянина незалежної України.
Список використаної літератури
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО
ЦИКЛУ

Кретова Віра Олександрівна Степнянський заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Хлібодарівської сільської територіальної громади
Волноваського району Донецької області вчитель географії та природознавства

Зробити учнів активнішими, створити на уроці неймовірну
атмосферу дослідження та показати, як знання, які отримують діти у школі,
пов’язані з реальним життям – усе це можна зробити за допомогою методу
проектів. Цей метод можна реалізувати без проблем з учнями будь-якого
віку. Проєктна діяльність на уроках природничого циклу є одним з
найкращих способів пізнання навколишнього світу. Завдяки проєктно –
зорієнтованому навчанню здобувачі освіти отримують додаткову мотивацію
до навчання; вчаться критично осмислювати інформацію; вчаться
працювати з інформацією; вчаться використовувати набуті знання на
практиці; удосконалюють комунікативні навички. Проєктна робота на
уроках є одним з найперспективнішим напрямів системи освіти, оскільки
створює умови для формування всіх необхідних життєвих компетенцій.
Саме тому можна і потрібно змалечку вчити дітей створювати проекти. Уже
зараз проектне навчання в Новій українській школі посідає важливе місце, а
що старшим стають діти – тим цікавіше буде. Учні можуть з біології,
географії, фізики, хімії, тому що проектна діяльність – одна з
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найперспективніших складових освітнього процесу, яка створює умови творчого
саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції:
мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійний пошук знань, їх
систематизація, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити
проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проектів (ефективну
технологію навчання). Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну
діяльність як навчальний процес, в якому обов’язково беруть участь розум, серце
і руки, тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через
призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.
В основі методу проектів лежать розвиток пізнавальних навичок учнів,
умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному
просторі, удосконалення критичного мислення (схема ) .
Метод проектів дозволяє школярам перейти від засвоєння готових знань до їх
усвідомленого здобування. Реалізація проектного методу в освітньому процесі є
одним з ефективних шляхів підвищення якості підготовки учнів.
Схема.
У центрі уваги учень,
учитель сприяє розвитку його
творчих здібностей

Глибоке, усвідомлене засвоєння
базових знань забезпечене за
рахунок універсального їх
використання в різних ситуаціях

Вихідні теоретичні
позиції проектного
навчання
Освітній процес побудований не
на логіці навчального предмета, а
на логіці діяльності учня, що
підвищує його мотивацію до
навчання

Індивідуальний темп роботи над
проектом забезпечує вихід
кожного учня на свій рівень
розвитку

Проект на уроці дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних
дисциплін під час розв’язання реальних проблем, обумовлює їх
практичне використання, генерує при цьому нові ідеї, формує всі
необхідні життєві компетенції. Реалізація методу проектів на практиці
змінює роль вчителя під час навчального процесу. Із носія готових знань
він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності учнів.
Змінюється й психологічний клімат у колективі, оскільки учителю
потрібно переорієнтовувати свою роботу на уроці та роботу учнів на
різноманітні види самостійної діяльності, на пріоритет дослідницького,
пошукового, творчого характеру. Під час виконання навчальних
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проектів вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і
розвивальних завдань: набуваються нові знання, уміння і навички, які
знадобляться в житті; розвиваються мотивація, пізнавальні навички;
формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному
просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність.
Переконана, що метод проектів – це шлях
пізнання, спосіб організації процесу пізнання. Таким чином, суть методу
проектів – стимулювання інтересу учнів до певних проблем, які
передбачають володіння визначеною сумою знань, та до діяльності, яка
передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показ
практичного застосування здобутих знань. З досвіду роботи проекти були
зроблені на уроках природознавства «Всесвіт і його частини».

Зрештою, діти визначилися з розширеним запитанням дослідження – чи
рухаються Земля, Сонце і Місяць. Спочатку школярі отримали завдання –
обговорити, що вони вже знають про свій об’єкт.Наступний етап – пошук
фактів. За допомогою комп’ютерів, планшетів і книг школярі шукали
інформацію про небесні тіла. Інформацію про об’єкт дослідження спочатку
записували на листочках паперу. Згодом внесли її в комп’ютер і роздрукували.
Під час створення макету учні розповіли про Всесвіт та його частини, називали
елементи небесної сфери.
Обов’язковий етап кожної проектної роботи
– оцінювання і
самооцінювання.
Наприкінці була творча робота. Діти створили обємну модель Всесвіту,
планети Сонячної системи.
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ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ІЛЮСТРАЦІЙ ЯК МЕТОД
ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ
ОСВІТИ
Німчук Тетяна Миколаївна, КЗ "Тернівський ліцей №5 Тернівської міської
ради Дніпропетровської області", вчитель біології
Передмова
Під час навчання дитина задіює важливі аналізатори: зоровий, слуховий,
руховий. Якщо освіта індивідуальна першочергове значення відіграє зоровий
аналізатор. Процес пізнання об’єктів і явищ реального світу не обмежується
спостереженням, спогляданням, сприйманням і навіть формуванням поняття про
об’єкт чи явище. Ілюстративний матеріал – це комплекс зображень, що
безпосередньо пов'язані з тим чи іншим етапом та змістом завдання.
В біології метод ілюстрацій сприяє кращій візуалізації навчального
матеріалу. Ілюстрування в індивідуальній формі освіти неодмінно поєднується з
завданнями дослідницького характеру.
Наприклад, завдання: підпиши малюнок, познач складові частини будови
організму, вказати назву біологічного процесу, напиши видову назву тварин – це
також вид завдань для тематичного контролю. Ілюстрації, схеми полегшують
сприйняття і осмислення навчального матеріалу і водночас являються джерелом
нових знань.
Індивідуальне навчання виділяється на основі оцінки міри самостійності
учня у виконанні учбової діяльності.
Вдосконалення контролю результатів вимагає розвитку навиків від
індивідуального навчання, самоконтролю за ступенем засвоєння учбового
матеріалу, уміння самостійно знаходити допущені помилки .
Навчання спрямоване на досягнення завершального етапу процесу пізнання
сприяє формуванню умінь і навичок, логічному завершенню ланки
пізнавального процесу стосовно конкретного розділу, теми.
6 клас
Тема «Рослини»
Дослідники вважають, що рослини наділені почуттями, інтелектом,
володіють пам’яттю, відчуттям часу, можуть розрізняти кольори і
спілкуватися між собою або застерігати один одного. Вони вміють
розпізнавати загрозу, тремтять від страху й можуть кликати на допомогу.
Здатні взаємодіяти один з одним і іншими живими істотами на відстані,
розрізняють настрій і наміри людей.
Завдання №1 Позначити складові частини пагона та бруньки (вузол, міжвузля,
пазуха листка, стебло, конус наростання, покривні луски, зачаткові листки,
зачаткові квіти).
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А) Пагін
1–
2–
3–

Б)

Брунька

1234-

Розмножити рослину можна вегетативно. При цьому важливо знати назву
видозміни і деякі хитрощі садівника.
Завдання 2 Позначити видозміни вегетативних органів:
А) ____________________
Б)_____________________
_В) цибулина

Д)

бульба

Е)____________________________

Тема «Процеси життєдіяльності рослин»
Рослини – живі організми. Для підтримки життя вони живляться, дихають,
ростуть, розвиваються. Кожен процес можна схематично зобразити.
Завдання 3 Визначити за малюнком біологічні процеси та зазначити «учасників»
даних явищ:
А)

Б)
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В)
Наприклад:

А – Фотосинтез. Завдяки кисню, вуглекислому газу, воді, глюкозі та
сонячному світлі.
Б
…………………………………………………………………………………………………………………
…
В
…………………………………………………………………………………………………………………
…

7 клас
Тема «Різноманітність тварин»
Безхребетні – дивовижні тварини. Незважаючи на невеликі розміри є досить
різноманітними. Важливо знати їх видову назву, адже ми повинні знати кожного,
хто живе поруч з нами.
Завдання 1 Вказати видові назви безхребетних тварин:
А) Елізія зеленовуха
Б) ………………………
В) …………………………..

Г)…………………………….
Е)……………………………

Д)…………………………
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Тема «Земноводні»
Чи не дивовижні амфібії? Мають особливий зовнішній вигляд. В природі
відіграють не оцінену роль. А що можна сказати про розвиток земноводних?
Завдання 1 Позначити життєвий цикл амфібій:
1–
2 – розвиток ікринок
3–
4 – дорослий пуголовок
5–
6–

Є випадки, коли помилково вважають саламандру плямисту рептилією. Та
що саламандру, черв’ягу кільчасту взагалі на перший погляд відносять до
червів. Лише досвідчений зоолог знає тонкості, як відрізнити амфібій від
плазунів.
Завдання 2 Розподілити Плазунів та Амфібій у колонки:

1
3

2

98

4

7
№
Земноводні
1 Саламандра плямиста

5

6

8
№
Плазуни
5 Ящірка степова

Тема «Птахи»
Птахи – завжди асоціюються з легкістю, швидкістю, маневреністю. Усі
природні біотопи заселяють пернаті. У кожного виду свої пристосування: міцний
дзьоб, сильні кігті, гострий зір. Та й харчові вподобання різноманітні: від хижих
– до зерноїдних чи рослиноїдних. Птахи обирають собі територію для
гніздування відповідно до своїх пристосувань.
Завдання 2 Розподіліть за малюнком представників птахів різних екологічних
груп (осілі, кочові, лісові, птахи відкритих просторів, водоплавні, денні
хижаки, нічні хижаки, болотяні птахи, птахи відкритих повітряних
просторів):
1……………………….
2 (кочові)
3………………............
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4……………………………..

7 ………………………….

5……………………….

8……………………..

6 (лісові)

9…………………….

Завдання 1 Підпишіть складові частини будови яйця птахів та вкажіть
функціональне їх призначення:
1 – вапнякова оболонка – захисна
2 –…………
3 –…………
4 – білок – забезпечення зародка вологою
5 –………...
6 –…………
7 – ………..
8 – ………..
Птахи манять своїм польотом. Вся
справа в будові скелета. Він легкий та має
особливу будову, що допомагає птахам
швидко взлітати, легко приземлятись та зменшує вагу пернатих.
Завдання 3 На малюнку позначити частини скелета птахів:
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Завдання 3.1 Якими цифрами позначені частини скелета птаха, що є
пристосуванням до польоту?
Номер:
19;____________________________________________________________
Тема «Ссавці»
Ссавці – хребетні тварини. Високоорганізовані організми, що пристосовані
до різних умов існування. Ссавці можуть жити сім’ями, групами чи поодиноко.
В пошуках їжі чи сприятливих кліматичних умов багато хребетних мігрують на
значні території. Вони на стільки різні, що в систематиці Ссавців виділяють
декілька рядів.
Завдання 1Вказати ряди Ссавців відповідно до ілюстрації та описати їх спосіб
життя:
Тварини

Назва ряду та спосіб життя
Ряд Комахоїдні. Живляться різними дрібними
тваринами — комахами, молюсками, ящірками,
дрібними
гризунами.
Розмножуються
переважно раз на рік, на початку або серед
літа. Сховищами слугують різного роду
природні або штучні порожнини, нори інших
тварин, купи хмизу. Взимку сплять.
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Слони — великі тварини. Живуть сімейними
групами (близько 10 самок зі слоненятами),
самці тримаються поодинці. Органом дотику,
нюху і хапання слугує рухливий хобот.
Великі вуха слугують для регулювання
температури та порівняно рухливі — слони
здатні махати ними.

Біологія 8 клас
Тема «Тканини»
Все має покриви. Тіло людини також. Будь який орган людського тіла
вкритий різними типами тканин. Тканина, це історично (філогенетично)
утворена система клітин і деяких структур, яка має спільність будови, функції,
розвитку.
Розрізняють 4 типи тканин: епітеліальна, сполучна, м'язова і нервова. Кожна
розвивається із певних ембріональних зачатків, що і складає їх специфіку
структури і функції.
Завдання 1 Заповнити таблицю «Будова, функції та розташування тканин в
організмі людини»
Тканина
Будова
Функції
Розташування
в організмі
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Складається з Рухова,
міофібрил
скоротлива

Скелетна
мускулатура

Складається з Накопичення
Підшкірна
жирових
та обмін
жирова
клітин
жиру;
клітковина
енергетичне
депо організму
Тема «Травна система людини»
«Їсти для того, щоб жити, а не жити, щоб їсти». Так говорить прислів’я.
Травна система людини наче фабрика по переробці речовин. Людина завжди
потребує енергії та життєвих сил. Всю енергію людина отримує завдяки
збалансованому харчуванню. Кожен орган травної системи має своє
функціональне призначення.
Завдання 2 Підписати малюнок «Будова травної системи людини»:
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1 – ротова порожнина
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –
11 – жовчний міхур
12 –
Тема «Газообмін у легенях»
Дихання – важливий процес, який
постачає кисень для всього організму.
Найбільше кисню потребує мозок, саме
він перший реагує на нестачу кисню.
Завдання 1 Що за процес позначено на
малюнку? Описати як він відбувається.
На малюнку зображено
____________________.
Відбувається завдяки______________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________.
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9 клас
«Рослинна та тваринна клітини»
Клітина – найменша структурно – функціональна одиниця будови усіх
живих організмів. А ще клітина наче хімічна лабораторія, де синтезуються,
упаковуються та транспортуються речовини. Кожна органела клітини унікальна
і неповторна.
Завдання 1 Встановити відповідність назв органел відповідно до їх функцій:
А

Б

Г

В

Д

Е

1 – бере участь в поділі клітин
2 – заповнена клітинним соком
3 – «дихальна станція клітини»
4 – забезпечує транспорт речовин від ЕПС
5 – транспорт мембранних білків, синтез і транспорт ліпідів і стероїдів
6 - отримання енергії для рослини (у формі АТФ) шляхом фотосинтезу.
А Б В Г Д Е
1
2
3
4
5
6
Тема «Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз
Молодий організм активно росте. Такі зміни можливі завдяки поділу
клітин. Кожна фаза є логічним продовженням попередньої. А ще мітоз
забезпечує безперервність існування життя на планеті.
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Завдання 1 Підписати фази мітозу:

1 – профаза
3–
5–
2–
4–
6–
Завдання 2.1 З’ясувати відмінності між мітозом та мейозом заповнивши
таблицю:

Ознаки відмінності
Кількість поділів

Мітоз
1

Кросинговер, кон’югація Не відбуваються

Мейоз
2
Відбуваються в профазі
I

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Біологія (Базанова, Павіченко, Кузнецова) 8 клас
Київ: Літера ЛТД
2016
2. Біологія (Соболь) 7 клас (нова програма 2015)
3. Біологія (Остапченко, Балан Матяш) 6 клас Київ Генеза 2014
4. Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т.
Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.
5. Підручник Біологія 9 клас Шаламов видавництво Соняшник (нова
програма 2017)
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ КОМАХ. РЯДИ КОМАХ З ПОВНИМ ТА
НЕПОВНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ. РОЛЬ КОМАХ У ПРИРОДІ ТА
ЖИТТІ ЛЮДИНИ.
Біологія 7 клас
Плотник Іван Йосипович, Філія "Ткаченківського опорного закладу загальної
середньої освіти І - ІІІ ступенів Окнянської селищної ради Подільського району
Одеської області" Гулянська загальна середня школа І - ІІ ступенів з дошкільним
відділенням, вчитель біології і хімії
Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів про різноманітність комах,
особливості циклу їх розвитку, значення у природі і в житті людини. Формувати
екологічне мислення. Розкрити естетичне значення комах у житті людини
Обладнання: таблиця „Клас Комахи", картки з комахами, колекція комах.
Тип уроку: узагальнення та систематизації знань
Форма проведення уроку: рольова гра
Дійові особи:
1.Наука ентомологія
2.Агроном по захисту рослин
3.Історик
4.Медпрацівник
5.Фармацевт
6.Пасічник
7.Народознавець
Хід уроку
1.Я, наука ентомологія, завітала до вас, щоб переконатися, що ви добре
ознайомлені з різноманітністю комах, їх значенням у природі і в житті людини.
Тому до вас кілька запитань:
- Які комахи найбільших розмірів?
( тропічний нічний метелик агріппа у розмасі крил 25 см; в Україні – жук-олень
7,5 см, нічний метелик Сатурнія велика 15 см )
- Які комахи найдрібніші?
( представники молей в розмасі крил 3-5 мм, деякі їздці та жуки )
- Скільки видів комах відомо зараз у світі?
( близько 1,5 млн )
2.Народознавець. я хочу загадати вам загадки про комах:
Є роги та не бик,
Шість ніг та без копит.
( жук-олень )
Хто мене вб'є – свою кров проллє.

( комар )

Хто над нами вверх ногами?

( муха )

Удень спить, а як ніч прийде –
На вогонь летить.

( метелик )
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3.Ентомологія. Назвіть ряди комах з неповним перетворенням.
( ряди таргани, терміти, прямокрилі, воші, клопи, рівнокрилі )
4.Агроном. Прошу слова. Я дуже занепокоєний активністю багатьох видів комах,
особливо з ряду рівнокрилі та з ряду напівтвердокрилі, які завдають відчутної
шкоди сільськогосподарським рослинам:
Вовчок, або капустянка, має копальні передні ноги, добре літає та плаває. Своїми
міцними щелепами ушкоджує підземні органи городніх культур. Вдень ця
комаха живе під землею в нірках, а вночі перелітає на нове місце.
Але я можу порадити, як боротися із вовчком. Виявляється, вовчок - ласун і
алкоголік: любить мед та пиво. Якщо в пляшку налити трохи меду або пива і
закопати її в ґрунт так, щоб горлечко пляшки було ледь помітне над його
поверхнею, то вовчок полізе в пляшку за ласощами, а вибратися вже не зможе.
Знищити вовчка можна і протруєною вареною пшеницею, яку слід розкидати в
місцях масового розселення шкідника.
А на зиму на городі треба викопати невеликі ями і заповнити їх гноєм. Сюди
вовчок збереться з усього городу, щоб перезимувати. В перші морози викинути
гній із ям – і вовчок замерзне.
Дуже турбує мене сарана, яка має в Україні сприятливі для відкладання яєць
місця - це дельти рік Дунаю, Дністра, Дніпра. Велетенські зграї цих комах летять
на далеку відстань ( до кількох тисяч кілометрів ) і виїдають на своєму шляху
всю зелену рослинність.
5.Історик.Це трапилося під час заслання О.С. Пушкіна в Одесу. Губернатор граф
М.С. Воронцов відправив поета на боротьбу із сараною. Послухайте звіт О.С.
Пушкіна про виконану роботу:
„ Саранча летела, летела – села, съела – и опять улетела"
6. Народознавець. Панове, проявіть лояльність до комах ряду прямокрилих. Так,
вони поїдають рослинність, але хіба ми можемо уявити собі літо без співу
цвіркунів. Цвіркуни – вісники погоди: мовчать – бути дощам, співають увечері –
на гарний день.
7. Історик. Дозвольте продовжити. Я ще не закінчив розповідь про сарану.
У Стародавньому Єгипті у IV ст.. до нашої ери на монетах, пам’ятних медалях
зображували сарану. А на честь врятування посівів від її нашестя у 1675 році
було споруджено пам’ятник в австралійському місті Клостернейбурзі, його
назвали „Пам’ятником захисту."
8. Агроном. Серед клопів мене найбільше хвилює клоп – шкідлива черепашка,
яка висисає із зернівки злакових культур весь її вміст, знижуючи цим
врожайність зернових культур. Клоп виділяє слину в зерно, проколюючи його
своїм хоботком. Зерно, з якого клоп висмоктує його вміст, стає легким,
зморщується, втрачає хлібопекарські якості і схожість. На нижньому боці листка
злаків самки відкладають яйця, з яких через 8 – 10 днів виходять личинки дуже
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схожі на дорослих клопів, тільки менші і без крил. Через 35 – 40 днів личинки
стають дорослими клопами.
9. Ентомологія. А клоп-гладун – житель прісних водойм – хижак, нападає на
різних безхребетних і, навіть, на мальків риб.
10. Медпрацівник. У житлах людей зустрічається кровосисний клоп – блощиця.
Дуже неприємна для людей комаха. Постільна блощиця відкладає яйця в
щілинах стін, під шпалери, в домашні меблі. Клопи можуть голодувати більше
півроку, а людей турбують своїми укусами, але не є перенощиками інфекційних
хвороб. Хоч у Південній Африці смертельну хворобу, яку спричинює
трипаносома, передають людині так звані поцілункові клопи.
Оскільки я дочекався свого слова, то хочу попередити всіх присутніх, що
набагато не безпечніші для людини представники ряду воші – головна і платтяна
воша, які поселяються у волосяному покриві людини, приклеюють свої яйця (
гниди ): 3-4 яйця в день – головна воша, 6-14 яєць в день – платтяна воша. За все
своє життя ( 46 діб ) головна воша відкладає 140 яєць, а платтяна – 300.
Роздушуючи вошу, людина може заразитися поворотним тифом, так як його
збудники – спірохети – знаходяться в порожнині їхнього тіла. У фекаліях вошей
може бути збудник висипного тифу – рикетсія. Спірохети і рикетсії,
потрапляючи в рани та тріщини шкіри, проникають у кров людини. Тоді люди
важко хворіють.
11. Історик. Від висипного і поворотного тифу у ХХ столітті, особливо в роки І і
ІІ світових воєн, загинуло 30 млн людей.
12. Фармацевт. Здавна для боротьби із вошами фармацея рекомендує оцет, гас,
дустове мило. А зараз існує безліч нових препаратів, як, наприклад, лазолван,
тому для боротьби з вошами звертайтеся в аптеку.
13. Історик. Хочу додати, що чверть армії Наполеона загинула в Росії у 1812 році
від тифу, а не під час боїв. Росіяни страждали від тифу дещо менше, ніж західні
європейці, оскільки мали звичку часто митися в лазні. У Європі в ХVІІ – ХVІІІ
ст. ця звичка ще не була поширена і воші заїдали навіть королів. Так, король
Франції Людовік ХIV не мився водою, а обтирався тільки парфумами. Лікарі
стверджували, що вода шкодить його шкірі.
14. Фармацевт. Правила гігієни набули поширення тільки у другій половині ХІХ
століття у зв’язку з успіхами таких наук, фізіологія, медицина, мікробіологія.
15. Ентомологія. Ми розглянули представників комах., які належать до рядів з
неповним перетворенням. А тепер згадайте, як відбувається розвиток комах з
повним перетворенням.
16. Народознавець. Цьому вам допоможе загадка:
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Що то за пан, що має жупан,
А як виростає - жупана міняє
( лялечка гусені, коли перетворюється в дорослу комаху, оболонку ( жупан )
залишає ).
17. Ентомологія. Назвіть ряди комах з повним перетворенням .
( ряди: жуки, метелики., перетинчастокрилі, двокрилі, блохи )
18. Агроном. Серед жуків є багато ворогів людини, бо такі жуки як колорадський
жук, жук-кузька, травневий хрущ, буряковий довгоносик, горохова зернівка, жук
– хлібне точило, жуки - короїди, жуки – шкіроїди завдають шкоди у сільському
господарстві людини. Згадайте, якої саме? Але серед жуків є і друзі людини, які
допомагають їй боротися з іншими сільськогосподарськими шкідниками. Таких
жуків людина розводить в лабораторії і випускає в місцях розповсюдження
шкідливих комах, тобто застосовує їх як біологічний метод боротьби із
шкідниками. До таких жуків належать: сонечко семи крапкове (винищує
попелиці), жук-красотіл (поїдає гусінь), жук-гнойовик і жук-гробарик – санітари
природи. Перший поїдає послід тварин, а другий – їхні трупи.
19. Історик. А чи знаєте ви, шановний агрономе, що найлютішому ворогові
бавовнику – бавовниковому довгоносику у самому центрі міста Ентерпрайз
штату Алабама красується пам’ятник? Єдиним джерелом прибутку для жителів
цього штату було вирощування бавовнику, але в 1915 році фермерів спіткало
нещастя. На бавовникові плантації випадково завезли довгоносика, який знищив
значну частину врожаю і завдав фермерам великих збитків. Як не старалися
фермери покінчити з довгоносиком, використовуючи різні хімічні засоби
захисту, але переміг довгоносик. Зневірені фермери почали вирощувати овочі,
картоплю, цукрову тростину, кукурудзу, розводити худобу. Особливо великі
прибутки принесло вирощування земляного горіха. Фермери почали процвітати
значно краще, ніж у часи вирощування бавовнику. Тоді й було вирішено
поставити пам’ятник довгоносику.
20. Агроном. Я вже розповідав вам, що деяких жуків людина використовує як
біологічний метод боротьби зі шкідниками. Для такого методу боротьби добре
підходять комахи ряду перетинчастокрилі. Наприклад, різноманітні їздці,
личинки яких паразитують на яйцях, личинках та лялечках різних видів
шкідливих комах. А трихограму – паразита яєць шкідливих метеликів –
розводять у лабораторіях і випускають у місця розмноження цих шкідників.
Дуже корисні для людини з ряду перетинчастокрилих руді лісові мурашки.
Якщо виходити з того, що руді лісові мурашки із середнього мурашника
знищують за добу 20 тисяч шкідливих комах на площі 0,25 га лісу, то на 1 га лісу
треба не менше як 4-5 мурашників, щоб захистити його від шкідників. Ось чому
не можна руйнувати в лісі мурашники. Їх треба, навпаки, оберігати, особливо
взимку.
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21.Пасічник. Нас, пасічників, з перетинчастокрилих радують бджоли. Давайте
заглянемо у вулик. В ньому все раціонально, надзвичайно надійно: цариця –
матка – продовжувач роду, трутні – батьки сімейства, і 10 тисяч робочих бджіл недорозвинених самок, які трудяться з дитинства. Вийшовши із щільників, вони
кілька днів їх чистять. Потім у їхніх головах розвиваються великі залози, у яких
із білків пилку утворюється поживне маточкове молочко. Тоді бджоли стають
годувальницями і годують личинок. Але залози із маточковим молочком
зменшуються, зате збільшуються воскові залози. Бджоли зчищають віск з
черевця, мнуть щелепами і будують щільники. Коли бджоли сягають 20- денного
віку, їм доручають охороняти вхід у вулик – льоток. І тільки після цього бджола
приступає до медозбору. За один виліт вона приносить 0,05 г меду. Спочатку це
нектар із квітки, який у медовому зобику бджоли підлягає складному
перетворенню. Бджола –медоносиця передає його бджолі-приймальниці, яка 120
– 140 разів то ковтає його, то знову повертає в хоботок. Склад краплини
продовжує змінюватися і тільки тоді потрапляє у стільник. Але в ній багато води.
Завдяки швидкому помаху крил, бджоли висушують стільники, краплина
густішає і перетворюється на мед. Отже, щоб зібрати 1 кг меду, бджолам треба
зробити 50 тисяч вильотів і відвідати 10 млн квіток. За літо бджолина сім'я може
зібрати 80 кг меду. 25 – 30 кг меду пасічники залишають бджолиній сім'ї на зиму.
Останній відкачують для себе.
22. Народознавець. Ой ,хочу загадку вам загадати:
Не мотор, а шумить,
Не пілот, а летить,
Не гадюка, а жалить. ( бджола )
23. Історик. Щодо походження слова бджола, то словники стверджують, що
слова бик, бджола – родичі. У писемних пам'ятках ХІІ століття зустрічається
давньоруське слово „бьчела", яке має спільний корінь з діалектичним „бучать"
(гудіти), бик, букашка. У сучасній українській мові після дзвінкого „б" звук „ч"
став звучати дзвінко – „дж".
24. Пасічник. Щодо отрути, то це прозора, ледь-ледь жовтувата в’язка рідина із
сильним специфічним запахом і гірким смаком, яка виробляється великою і
малою залозами жалоносного апарату робочих бджіл і матки. Якщо людину
вжалить одночасно 300 бджіл, то вона може померти, тому ніколи не дражніть
бджіл, не робіть у їх присутності різких рухів. Бджоли не люблять також різких
запахів, наприклад, запах поту, брудного одягу, немитої шкіри.
25. Медпрацівник. Але отрута бджіл у малій кількості сприяє пониженню
артеріального тиску, рівню холестерину, має антибактеріальну, протизапальну
дію. Складові бджолиної отрути покращують властивості крові., мають
болезаспокійливу дію.
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26. Фармацевт. Ось які ліки виробляють з неї: епізатрон, апіфор, вірапін – для
натирання під час болю в хребті і в суглобах .
27. Пасічник. Ми знаємо мед як харчовий продукт, але він має й цілющі
властивості.
28.Фармацевт. Так, мед складається майже із 300 речовин - вуглеводів, білків,
мікроелементів, ферментів, вітамінів.
29. Медпрацівник. Мед широко використовується для лікування пошкоджень
шкіри. Його вживають для поліпшення роботи ендокринних залоз, підвищення
захисних сил організму, лікування серцево-судинної, дихальної, травної та
інших систем.
30. Народознавець. Ой, знову загадка:
У сутінках народжується,
А у вогні гине.
31. Пасічник. Це загадка про віск. Віск – дивовижний матеріал. Його
застосовують 40 галузей промисловості: металургія, електро-, гальвано-,
радіотехніка, оптика, поліграфія та ін….
32. Фармацевт. Віск входить до складу мазей, кремів, пластирів, губної помади.
33. Історик. Завдяки йому ми багато дізналися про життя давніх народів. До
винаходу паперу писали на дощечках, покритих воском. Воскові валики зберегли
для нащадків голоси російських письменників і поетів: Льва Толстого,
Олександра Блока, Володимира Маяковського, співака - Федора Шаляпіна.
34. Пасічник. До бджолиних продуктів належить також і прополіс – матеріал
темно-зеленкуватого кольору, пахне хвоєю, гіркий на смак. Ним бджоли
замащують щілини, готуючи вулик до зими.
35. Фармацевт. Прополіс має антибактеріальні та анестезуючі властивості. Із
нього виготовляють лікувальні препарати: спиртовий настій та прополісне
масло.
36. Медпрацівник.
Бактерицидні властивості прополісу роблять його
незамінним засобом для лікування нежиті, бронхіальної астми, зубного болю.
37. Фармацевт. Квітковий пилок – це скарбниця рослинних білків, вітамінів,
амінокислот, мінеральних солей, мікроелементів, рослинних гормонів.
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38. Медпрацівник. Пилок дуже корисний для людей, які хворіють на анемію,
короткозорість, нервові захворювання. Це – справжній біостимулятор, який
може покращувати загальний стан організму, підвищувати його працездатність.
39. Пасічник. Я забув вам повідомити, що пилок бджоли збирають у спеціальні
кошики на ніжках. У вулику пилок потрапляє в стільники, заливається медом і з
часом з нього утворюється перга – цінний корм для бджолиного молодняку. А
останній бджолиний продукт – це маточкове молочко, яке за якостями
перевершує коров’яче молоко: вміст білків вищий у 5 разів, вуглеводів – у 6
разів, жирів – у 3 рази.
40. Фармацевт.
Маточкове молочко має бактерицидні властивості, це
тонізуючий, загальнозміцнюючий засіб. Відомий медичний препарат на його
основі – апілак.
41. Медпрацівник. Алергія та гіпертонія, астма й анемія, авітаміноз, хвороби
нервової системи відступають після лікування маточковим молочком.
42. . Агроном. Я теж у захваті від бджіл. У Центральній Європі квітки 85% видів
рослин запилюють бджоли, а у вологих тропічних лісах і в пустелях процент
бджолозапильних рослин ще більший.
43. Історик. Отже заслуги бджіл перед людьми очевидні. За це їм збудовано 3
пам'ятники: один – у Польщі, два – в Японії. В Україні назви двох міст пов'язані
з бджолами. Бджола зображена на гербі міста Сімферополя, що в перекладі
означає „місто користі." А в основу назви міста Мелітополь лягло грецьке слово
„мелітос," – що означає „мед".
Ольга Косач (мати Лесі Українки) обрала літературний псевдонім Олена Пчілка,
що відповідало її працелюбній вдачі.
44. Ентомологія. Сьогодні ми впевнилися, що маленька бджілка – це цілий світ
загадок і вона заслуговує на нашу увагу, шану, любов, захоплення.
45. Медпрацівник. Не захоплюють нас серед комах із повним перетворенням
блохи, які є переносниками небезпечного захворювання – чуми.
46. Історик. Так, ця хвороба в роки середньовіччя знищувала цілі держави, тому
що від чуми гине 90% хворих. Під час російсько-турецьких воєн ХVІІІ століття
чума знищила більше солдатів, ніж їх загинуло в боях.
В Одесі є гора Чумка – сумний пам’ятник 30-х років ХІХ століття, коли ця
страшна хвороба зробила свою чорну справу в цьому місті і навідувалася до
нього кілька разів.
47. Ентомологія. Не менш цікаві представники комах з ряду двокрилі – комарі,
мухи, ґедзі, оводи, москіти.
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48. Історик. В роки середньовіччя комах відлучали від церкви, засуджували на
вигнання. Так, у Швейцарії у ХІІ столітті від церкви відлучали мух.
49. Медпрацівник. Бо є за що. Мухи розповсюджують збудників дизентерії,
черевного тифу, туберкульозу, поліомієліту, яйця гострика, аскариди, різних
стьожкових червів.
Москіти - переносники багатьох небезпечних лихоманок, малярійні комарі –
малярії, не малярійні – жовтої пропасниці, а в Україні – різних видів лихоманок.
50. Ентомологія. Сьогодні ми з вами ознайомилися з різноманітністю різних
видів комах, їх значенням у природі та в житті людини.
На закріплення вивченого матеріалу пропоную розгадати кросворд:
Тема: Клас комахи.
Розгадавши кросворд по горизонталі, по вертикалі ви прочитаєте другу
назву ряду клопи (напівтвердокрилі ).
По горизонталі:
1.
Назва личинки метеликів.
2.
Видозмінений яйцеклад у деяких перетинчастокрилих, до якого
відкриваються отруйні залози.
3.
Суміш пилку та нектару, яким бджоли вигодовують личинок і живляться
взимку.
4.
Комахи з неповним перетворенням, які живляться переважно деревиною.
5.
Комаха, паразит людини, переносник смертельно небезпечної хвороби –
тифу.
6.
Розділ зоології, що вивчає комах.
7.
Комаха з ряду прямокрилі, яка має копальні передні ноги, добре літає та
плаває.
8.
Друга назва ряду лускокрилі.
9.
Органи дихання у комах.
10.
Отвори на поверхні тіла комах, якими починається дихальна система.
11.
Комахи, паразити людини і тварин, переносники чуми.
12.
Друга назва ряду твердокрилі.
13.
Комаха ряду прямокрилі, яка, збираючись у великі зграї, летить на далеку
відстань і виїдає на своєму шляху всю зелену рослинність.
14.
Комахи ряду рівнокрилі, що здатні до цвірчання.
15.
Комахи ряду рівнокрилі, солодкими виділеннями яких живиться чорна
садова мурашка.
16.
Речовина, яку виробляють бджоли і будують з неї соти для збереження
меду і вирощування личинок.
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Вчитель . Додому повторити П.24 – 26. скласти зразок різнорівневих тестів до
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Біологія 7 кл. № 6.
Тема: Клас комахи.
Розгадавши кросворд по горизонталі, по вертикалі ви прочитаєте другу
назву ряду клопи (напівтвердокрилі ).
По горизонталі:
1. Назва личинки метеликів.
2. Видозмінений яйцеклад у деяких перетинчастокрилих, до якого
відкриваються отруйні залози.
3. Суміш пилку та нектару, яким бджоли вигодовують личинок і живляться
взимку.
4. Комахи з неповним перетворенням, які живляться переважно деревиною.
5. Комаха, паразит людини, переносник смертельно небезпечної хвороби –
тифу.
6. Розділ зоології, що вивчає комах.
7. Комаха з ряду прямокрилі, яка має копальні передні ноги, добре літає та
плаває.
8. Друга назва ряду лускокрилі.
9. Органи дихання у комах.
10. Отвори на поверхні тіла комах, якими починається дихальна система.
11. Комахи, паразити людини і тварин, переносники чуми.
12. Друга назва ряду твердокрилі.
13. Комаха ряду прямокрилі, яка, збираючись у великі зграї, летить на далеку
відстань і виїдає на своєму шляху всю зелену рослинність.
14. Комахи ряду рівнокрилі, що здатні до цвірчання.
15. Комахи ряду рівнокрилі, солодкими виділеннями яких живиться чорна
садова мурашка.
16. Речовина, яку виробляють бджоли і будують з неї соти для збереження меду
і вирощування личинок.
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Я, наука ентомологія, завітала до вас, щоб переконатися, що ви добре
ознайомлені з різноманітністю комах, їх значенням у природі і в житті людини.
Тому до вас кілька запитань:
- Які комахи найбільших розмірів?
( тропічний нічний метелик агріппа у розмасі крил 25 см; в Україні – жук-олень
7,5 см, нічний метелик Сатурнія велика 15 см )
- Які комахи найдрібніші?
( представники молей в розмасі крил 3-5 мм, деякі їздці та жуки )
- Скільки видів комах відомо зараз у світі?
( близько 1,5 млн )
3.Ентомологія. Назвіть ряди комах з неповним перетворенням.
( ряди таргани, терміти, прямокрилі, воші, клопи, рівнокрилі )
9. Ентомологія. А клоп-гладун – житель прісних водойм – хижак, нападає на
різних безхребетних і, навіть, на мальків риб.
15. Ентомологія. Ми розглянули представників комах., які належать до рядів з
неповним перетворенням. А тепер згадайте, як відбувається розвиток комах з
повним перетворенням.
17. Ентомологія. Назвіть ряди комах з повним перетворенням .
( ряди: жуки, метелики. Перетинчастокрилі, двокрилі, блохи )
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44. Ентомологія. Сьогодні ми впевнилися, що маленька бджілка – це цілий світ
загадок і вона заслуговує на нашу увагу, шану, любов, захоплення.
47. Ентомологія. Не менш цікаві представники комах з ряду двокрилі – комарі,
мухи, ґедзі, оводи, москіти.
50. Ентомологія. Сьогодні ми з вами ознайомилися з різноманітністю різних
видів комах, їх значенням у природі та в житті людини.
На закріплення вивченого матеріалу пропоную розгадати кросворд:
4.Агроном. Прошу слова. Я дуже занепокоєний активністю багатьох видів комах,
особливо з ряду рівнокрилі та з ряду напівтвердокрилі, які завдають відчутної
шкоди сільськогосподарським рослинам:
Вовчок, або капустянка, має копальні передні ноги, добре літає та плаває. Своїми
міцними щелепами ушкоджує підземні органи городніх культур. Вдень ця
комаха живе під землею в нірках, а вночі перелітає на нове місце.
Але я можу порадити як боротися із вовчком. Виявляється, вовчок - ласун і
алкоголік: любить мед та пиво. Якщо в пляшку налити трохи меду або пива і
закопати її в ґрунт так, щоб горлечко пляшки було ледь помітне над його
поверхнею, то вовчок полізе в пляшку за ласощами, а вибратися вже не зможе.
Знищити вовчка можна і протруєною вареною пшеницею, яку слід розкидати в
місцях масового розселення шкідника.
А на зиму на городі треба викопати невеликі ями і заповнити їх гноєм. Сюди
вовчок збереться з усього городу, щоб перезимувати. В перші морози викинути
гній із ям – і вовчок замерзне.
Дуже турбує мене сарана, яка має в Україні сприятливі для відкладання яєць
місця - це дельти рік Дунаю, Дністра, Дніпра. Велетенські зграї цих комах летять
на далеку відстань ( до кількох тисяч кілометрів ) і виїдають на своєму шляху
всю зелену рослинність.
8. Агроном. Серед клопів мене найбільше хвилює клоп – шкідлива черепашка,
яка висисає із зернівки злакових культур весь її вміст, знижуючи цим
врожайність зернових культур. Клоп виділяє слину в зерно, проколюючи його
своїм хоботком. Зерно, з якого клоп висмоктує його вміст, стає легким,
зморщується, втрачає хлібопекарські якості і схожість. На нижньому боці листка
злаків самки відкладають яйця, з яких через 8 – 10 днів виходять личинки дуже
схожі на дорослих клопів, тільки менші і без крил. Через 35 – 40 днів личинки
стають дорослими клопами.
18. Агроном. Серед жуків є багато ворогів людини, бо такі жуки як колорадський
жук, жук-кузька, травневий хрущ, буряковий довгоносик, горохова зернівка, жук
– хлібне точило, жуки - короїди, жуки – шкіроїди завдають шкоди у сільському
господарстві людини. Згадайте, якої саме? Але серед жуків є і друзі людини, які
допомагають їй боротися з іншими сільськогосподарськими шкідниками. Таких
жуків людина розводить в лабораторії і випускає в місцях розповсюдження
шкідливих комах, тобто застосовує їх як біологічний метод боротьби із
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шкідниками. До таких жуків належать: сонечко семи крапкове (винищує
попелиці), жук-красотіл (поїдає гусінь), жук-гнойовик і жук-гробарик – санітари
природи. Перший поїдає послід тварин, а другий – їхні трупи.
20. Агроном. Я вже розповідав вам, що деяких жуків людина використовує як
біологічний метод боротьби зі шкідниками. Для такого методу боротьби добре
підходять комахи ряду перетинчастокрилі. Наприклад, різноманітні їздці,
личинки яких паразитують на яйцях, личинках та лялечках різних видів
шкідливих комах. А трихограму – паразита яєць шкідливих метеликів –
розводять у лабораторіях і випускають у місця розмноження цих шкідників.
Дуже корисні для людини з ряду перетинчастокрилих руді лісові мурашки.
Якщо виходити з того, що руді лісові мурашки із середнього мурашника
знищують за добу 20 тисяч шкідливих комах на площі 0,25 га лісу, то на 1 га лісу
треба не менше як 4-5 мурашників, щоб захистити його від шкідників. Ось чому
не можна руйнувати в лісі мурашники. Їх треба, навпаки, оберігати, особливо
взимку.
42. . Агроном. Я теж у захваті від бджіл. У Центральній Європі квітки 85% видів
рослин запилюють бджоли, а у вологих тропічних лісах і в пустелях процент
бджолозапильних рослин ще більший.
2.Народознавець. я хочу загадати вам загадки про комах:
Є роги та не бик,
Шість ніг та без копит.
( жук-олень )
Хто мене вб'є – свою кров проллє.

( комар )

Хто над нами вверх ногами?

( муха )

Удень спить, а як ніч прийде –
На вогонь летить.
( метелик )
6. Народознавець. Панове, проявіть лояльність до комах ряду прямокрилих. Так,
вони поїдають рослинність, але хіба ми можемо уявити собі літо без співу
цвіркунів. Цвіркуни – вісники погоди: мовчать – бути дощам, співають увечері –
на гарний день.
16. Народознавець. Цьому вам допоможе загадка:
Що то за пан, що має жупан,
А як виростає - жупана міняє
( лялечка гусені, коли перетворюється в дорослу комаху, оболонку ( жупан )
залишає ).
22. Народознавець. Ой ,хочу загадку вам загадати:
Не мотор, а шумить,
Не пілот, а летить,
Не гадюка, а жалить. ( бджола )
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30. Народознавець. Ой, знову загадка:
У сутінках народжується,
А у вогні гине.
Історик. Це трапилося під час заслання О.С. Пушкіна в Одесу. Губернатор граф
М.С. Воронцов відправив поета на боротьбу із сараною. Послухайте звіт О.С.
Пушкіна про виконану роботу:
„ Саранча летела, летела – села, съела – и опять улетела"
7. Історик. Дозвольте продовжити. Я ще не закінчив розповідь про сарану.
У Стародавньому Єгипті у IV ст.. до нашої ери на монетах пам’ятних медалях
зображували сарану. А на честь врятування посівів від її нашестя у 1675 році
було споруджено пам’ятник в австралійському місті Клостернейбурзі його
назвали „Пам’ятником захисту."
11. Історик. Від висипного і поворотного тифу у ХХ столітті, особливо в роки І і
ІІ світових воєн, загинуло 30 млн людей.
13. Історик. Хочу додати, що чверть армії Наполеона загинула в Росії у 1812 році
від тифу, а не під час боїв. Росіяни страждали від тифу дещо менше, ніж західні
європейці, оскільки мали звичку часто митися в лазні. У Європі в ХVІІ – ХVІІІ
ст. ця звичка ще не була поширена і воші заїдали навіть королів. Так, король
Франції Людовік ХIV не мився водою, а обтирався тільки парфумами. Лікарі
стверджували, що вода шкодить його шкірі.
19. Історик. А чи знаєте ви, шановний агрономе, що найлютішому ворогові
бавовнику – бавовниковому довгоносику у самому центрі міста Ентерпрайз
штату Алабама красується пам’ятник? Єдиним джерелом прибутку для жителів
цього штату було вирощування бавовнику, але в 1915 році фермерів спіткало
нещастя. На бавовникові плантації випадково завезли довгоносика, який знищив
значну частину врожаю і завдав фермерам великих збитків. Як не старалися
фермери покінчити з довгоносиком, використовуючи різні хімічні засоби
захисту, але переміг довгоносик. Зневірені фермери почали вирощувати овочі,
картоплю, цукрову тростину, кукурудзу, розводити худобу. Особливо великі
прибутки принесло вирощування земляного горіха. Фермери почали процвітати
значно краще, ніж у часи вирощування бавовнику. Тоді й було вирішено
поставити пам’ятник довгоносику.
23. Історик. Щодо походження слова бджола, то словники стверджують, що
слова бик, бджола – родичі. У писемних пам'ятках ХІІ століття зустрічається
давньоруське слово „бьчела", яке має спільний корінь з діалектичним „бучать"
(гудіти), бик, букашка. У сучасній українській мові після дзвінкого „б" звук „ч"
став звучати дзвінко – „дж".
33. Історик. Завдяки йому ми багато дізналися про життя давніх народів. До
винаходу паперу писали на дощечках, покритих воском. Воскові валики зберегли
для нащадків голоси
російських письменників поетів: Льва Толстого,
Олександра Блока, Володимира Маяковського, співака - Федора Шаляпіна.
43. Історик. Отже заслуги бджіл перед людьми очевидні. За це їм збудовано 3
пам'ятники: один – у Польщі, два – в Японії. В Україні назви двох міст пов'язані
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з бджолами. Бджола зображена на гербі міста Сімферополя, що в перекладі
означає „місто користі." А в основу назви міста Мелітополь лягло грецьке слово
„мелітос," – що означає „мед".
Ольга Косач (мати Лесі Українки) обрала літературний псевдонім Олена Пчілка,
що відповідало її працелюбній вдачі.
46. Історик. Так, ця хвороба в роки середньовіччя знищувала цілі держави, так
як від чуми гине 90% хворих. Під час російсько-турецьких воєн ХVІІІ століття
чума знищила більше солдатів, ніж їх загинуло в боях.
В Одесі є гора Чумка – сумний пам’ятник 30-х років ХІХ століття, коли ця
страшна хвороба зробила свою чорну справу в цьому місті і навідувалася до
нього кілька разів.
48. Історик. В роки середньовіччя комах відлучали від церкви, засуджували на
вигнання. Так, у Швейцарії у ХІІ столітті від церкви відлучали мух.
12. Фармацевт. Здавна для боротьби із вошами фармацея рекомендує оцет, гас,
дустове мило. А зараз існує безліч нових препаратів, як, наприклад, лазолван,
тому для боротьби з вошами звертайтеся в аптеку.
14. Фармацевт. Правила гігієни набули поширення тільки у другій половині ХІХ
століття у зв’язку з успіхами таких наук, фізіологія, медицина, мікробіологія.
26. Фармацевт. Ось які ліки виробляють з неї: епізатрон, апіфор, вірапін – для
натирання під час болю в хребті і в суглобах .
28.Фармацевт. Так, мед складається майже із 300 речовин - вуглеводів, білків,
мікроелементів, ферментів, вітамінів.
32. Фармацевт. Віск входить до складу мазей, кремів, пластирів, губної помади.
35. Фармацевт. Прополіс має антибактеріальні та анестезуючі властивості. Із
нього виготовляють лікувальні препарати: спиртовий настій та прополісне
масло.
37. Фармацевт. Квітковий пилок – це скарбниця рослинних білків, вітамінів,
амінокислот, мінеральних солей, мікроелементів, рослинних гормонів.
40. Фармацевт.
Маточкове молочко має бактерицидні властивості, це
тонізуючий, загальнозміцнюючий засіб. Відомий медичний препарат на його
основі – апілак.
21.Пасічник. Нас, пасічників з перетинчастокрилих радують бджоли. Давайте
заглянемо у вулик. В ньому все раціонально, надзвичайно надійно: цариця –
матка – продовжувач роду, трутні – батьки сімейства, і 10 тисяч робочих бджіл недорозвинених самок, які трудяться з дитинства. Вийшовши із щільників, вони
кілька днів їх чистять. Потім у їхніх головах розвиваються великі залози, у яких
із білків пилку утворюється поживне маточкове молочко. Тоді бджоли стають
годувальницями і годують личинок. Але залози із маточковим молочком
зменшуються, зате збільшуються воскові залози. Бджоли зчищають віск з
черевця, мнуть щелепами і будують щільники. Коли бджоли сягають 20- денного
віку, їм доручають охороняти вхід у вулик – льоток. І тільки після цього бджола
приступає до медозбору. За один вліт вона приносить 0,05 г меду. Спочатку це
нектар із квітки, який у медовому зобику бджоли підлягає складному
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перетворенню. Бджола –медоносиця передає його бджолі-приймальниці, яка 120
– 140 разів то ковтає його, то знову повертає в хоботок. Склад краплини
продовжує змінюватися і тільки тоді потрапляє у стільник. Але в ній багато води.
Завдяки швидкому помаху крил, бджоли висушують стільники, краплина
густішає і перетворюється на мед. Отже, щоб зібрати 1 кг меду, бджолам треба
зробити 50 тисяч вильотів і відвідати 10 млн квіток. За літо бджолина сім'я може
зібрати 80 кг меду. 25 – 30 кг меду пасічники залишають бджолиній сім'ї на зиму.
Останній відкачують для себе.
24. Пасічник. Щодо отрути, то це прозора, ледь-ледь жовтувата в’язка рідина із
сильним специфічним запахом і гірким смаком, яка виробляється великою і
малою залозами жалоносного апарату робочих бджіл і матки. Якщо людину
вжалить одночасно 300 бджіл, то вона може померти, тому ніколи не дражніть
бджіл, не робіть у їх присутності різких рухів. Бджоли не люблять також різких
запахів, наприклад, запах поту, грязного одягу, немитої шкіри.
27. Пасічник. Ми знаємо мед як харчовий продукт, але він має й цілющі
властивості.
31. Пасічник. Це загадка про віск. Віск – дивовижний матеріал. Його
застосовують 40 галузей промисловості: металургія, електро-, гальвано-,
радіотехніка, оптика, поліграфія та ін….
34. Пасічник. До бджолиних продуктів належить також і прополіс – матеріал
темно-зеленкуватого кольору, пахне хвоєю, гіркий на смак. Ним бджоли
замащують щілини, готуючи вулик до зими.
39. Пасічник. Я забув вам повідомити, що пилок бджоли збирають у спеціальні
кошики на ніжках. У вулику пилок потрапляє в стільники, заливається медом і з
часом з нього утворюється перга – цінний корм для бджолиного молодняку. А
останній бджолиний продукт – це маточкове молочко, яке за якостями
перевершує коров’яче молоко: вміст білків вищий у 5 разів, вуглеводів – у 6
разів, жирів – у 3 рази.
10. Медпрацівник. У житлах людей зустрічається кровосисний клоп – блощиця.
Дуже неприємна для людей комаха. Постільна блощиця відкладає яйця в
щілинах стін, під шпалери, в домашні меблі. Клопи можуть голодувати більше
півроку, а людей турбують своїми укусами, але не є перенощиками інфекційних
хвороб. Хоч у Південній Африці смертельну хворобу, яку спричинює
трипаносома, передають людині так звані поцілункові клопи.
Оскільки я дочекався свого слова, то хочу попередити всіх присутніх, що
набагато не безпечніші для людини представники ряду воші – головна і платтяна
воша, які поселяються у волосяному покриві людини, приклеюють свої яйця (
гниди ): 3-4 яйця в день – головна воша, 6-14 яєць в день – платтяна воша. За все
своє життя ( 46 діб ) головна воша відкладає 140 яєць, а платтяна – 300.
Роздушуючи вошу, людина може заразитися поворотним тифом, так як його
збудники – спірохети – знаходяться в порожнині їхнього тіла. У фекаліях вошей
може бути збудник висипного тифу – рикетсія. Спірохети і рикетсії,
потрапляючи в рани та тріщини шкіри, проникають у кров людини. Тоді люди
важко хворіють.
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25. Медпрацівник. Але отрута бджіл у малій кількості сприяє пониженню
артеріального тиску, рівню холестерину, має антибактеріальну, протизапальну
дію. Складові бджолиної отрути покращують властивості крові., мають
болезаспокійливу дію.
29. Медпрацівник. Мед широко використовується для лікування пошкоджень
шкіри. Його вживають для поліпшення роботи ендокринних залоз, підвищення
захисних сил організму, лікування серцево-судинної, дихальної, травної та
інших систем.
36. Медпрацівник.
Бактерицидні властивості прополісу роблять його
незамінним засобом для лікування нежиті, бронхіальної астми, зубного болю.
38. Медпрацівник. Пилок дуже корисний для людей, які хворіють на анемію,
короткозорість, нервові захворювання. Це – справжній біостимулятор, який
може покращувати загальний стан організму, підвищувати його працездатність.
41. Медпрацівник. Алергія та гіпертонія, астма й анемія, авітаміноз, хвороби
нервової системи відступають після лікування маточковим молочком.
45. Медпрацівник. Не захоплюють нас серед комах із повним перетворенням
блохи, які є переносниками небезпечного захворювання – чуми.
49. Медпрацівник. Бо є за що. Мухи розповсюджують збудників дизентерії,
черевного тифу, туберкульозу, поліомієліту, яйця гострика, аскариди, різних
стьожкових червів.
Москіти - переносники багатьох небезпечних лихоманок, малярійні комарі –
малярії, не малярійні – жовтої пропасниці, а в Україні – різних видів лихоманок.
Тема: Клас комахи.
Розгадавши кросворд по горизонталі, по вертикалі ви прочитаєте другу
назву ряду клопи (напівтвердокрилі ).
По горизонталі:
1. Назва личинки метеликів.
2.Видозмінений яйцеклад у деяких перетинчастокрилих, до якого відкриваються
отруйні залози.
3.Суміш пилку та нектару, яким бджоли вигодовують личинок і живляться
взимку.
4..Комахи з неповним перетворенням, які живляться переважно деревиною.
5.Комаха, паразит людини, переносник смертельно небезпечної хвороби – тифу.
6. Розділ зоології, що вивчає комах.
7.Комаха з ряду прямокрилі, яка має копальні передні ноги, добре літає та плаває.
8.Друга назва ряду лускокрилі.
9.Органи дихання у комах.
10.Отвори на поверхні тіла комах, якими починається дихальна система.
11.Комахи, паразити людини і тварин, переносники чуми.
12.Друга назва ряду твердокрилі.
13. Комаха ряду прямокрилі, яка, збираючись у великі зграї, летить на далеку
відстань і виїдає на своєму шляху всю зелену рослинність.
14.Комахи ряду рівнокрилі, що здатні до цвірчання.
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15.Комахи ряду рівнокрилі, солодкими виділеннями яких живиться чорна садова
мурашка.
16.Речовина, яку виробляють бджоли і будують з неї соти для збереження меду і
вирощування личинок.
Відповідь:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
5
16
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«ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
В ЛІТНІЙ ПЕРІОД»
Баданюк Валентина Миколаївна, Комунальний заклад "Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради",
заступник директора
Літо - чудова пора для відпочинку, яскравих емоцій і нових вражень. Саме
в цей період у школярів є прекрасна можливість отримати заряд здоров'я на весь
рік. Дитячий сміх, гамір та веселі ігри - все це про літне оздоровлення дітей у
таборі.
Дуже велику роль у тому, наскільки цікаво діти будуть проводити літо в
оздоровчому таборі, відіграє бажання і вміння педагогів зробити кожен день
дитини яскравим.
Ефективна соціально-педагогічна робота в літньому таборі починається з~
проектування діяльності табору, яка по самому загальному розумінню «є
ідеальне продумування та практичне втілення того, що можливо, і того, що
повинно бути» (Н.Г. Алексеев). Термін «проектування» досі використовується
більшістю практиків неохоче і обережно. Замість нього педагоги воліють
говорити про «створення», «планування», «розробку» і т.п. У сучасній науці
проектування пов'язують, насамперед, з постановкою мети, формуванням
програм, розробкою планів, конструюванням і відбором засобів отримання
очікуваних результатів. Все це дозволяє визначити логіку проектувальної
діяльності і кінцевий результат кожного з її етапів.
Крок 1 . На самому першому етапі здійснюється формулювання загальної
ідеї, загального задуму майбутньої діяльності. Визначаються на основі
комплексного аналізу головні «больові точки» тієї проблеми, яку належить
вирішувати, намічається контур «потрібного майбутнього». У менеджменті для
позначення загального задуму майбутньої діяльності вживають термін «місія» .
У нашому аспекті місія - це певні базові цінності і керівні принципи діяльності
табору.
Крок 2 . Наступний крок концептуалізації визначається основними
напрями дій, які треба здійснити для того, щоб «перетворити існуючий стан
справ в очікуваному і бажаному напрямку» (В.І. Слободчіков).
Приміром, фахівці, обговорюючи проблему, приходять до висновку про
проведення тематичної зміни, кількості учасників, кадровому складі дорослих,
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термінах проекту тощо. На цьому етапі намічають загальні способи і необхідні
умови (наявні і необхідні) досягнення основних цілей проекту. Це можуть бути:
• економічні основи проекту;
• ідеї можливих форм і напрямів співробітництва;
• ескізні моделі інноваційних або традиційних варіантів рішень що стоять
перед організаторами проблеми і т.д.
Крок 3. Найбільш відповідальний крок в концептуальній розробці, що
припускає обґрунтоване прогнозування соціокультурних психологопедагогічних і т.п. наслідків реалізованого проекту. Чим серйозніше
організатори літнього відпочинку підійдуть до прогнозування, визначать
можливі позитивні та негативні наслідки проекту, тим ефективніше буде
майбутня суспільно значуща та соціально-педагогічна діяльність в таборі.
Базовий зміст виховання - класичне, орієнтоване на ознайомлення з
вітчизняною національною культурою та історією, формування творчої
індивідуальності, розвиток естетичної культури особистості. Пріоритети
віддаються морально-патріотичному, національно-культурному та художньоестетичному напрямкам.
Одне з перших питань, яке треба вирішити задовго до початку літа, форма
організації життєдіяльності дитячого колективу. Важливо, щоб вона була
реальна з точки зору наявних коштів і сил (матеріальних, фінансових, творчих,
кадрових і т.д.). Перш за все, слід враховувати традиції і можливості дитячого
табору, рівень підготовки педагогічного колективу, бажання та інтереси дітей і
батьків, свій власний досвід, а також досвід, накопичений іншими літніми
таборами.
Зміст діяльності будується на основі функціональних модулів:
Інформаційний (зустрічі, круглі столи, екскурсії, робота бібліотеки та ін).
Розвиваючий (тренінги, ділові ігри, робота творчих майстерень).
Творчий (вікторини, ігри, конкурси, КТС).
Оздоровчий (спортивні заходи, басейн, пляж, відпочинок на природі).
Психолого-педагогічний (структура взаємин між педагогами і дітьми).
Дослідно-практичний (обмін досвідом у різних сферах
діяльності).
Діяльна розробка всіх кроків дозволить отримати перший важливий
документ - концепцію. Природно, термін «документ» не обов'язково відображає
те, що можуть отримати фахівці літнього відпочинку дітей. Концепція не має
жорстких рамок у своєму оформленні та поданні. Тому в одному випадку
концепція - це місія плюс кілька рядків про передбачувані результаті і необхідні
ресурси. В іншому - це серйозний, добре продуманий документ, що дозволяє
говорити про професійне відношення до справи. У третьому, концепція - це
лише думки та ідеї авторів, які не втілені в конкретну текстову форму. Справа
ця нелегка, і ті, хто хоч раз займався програмуванням, знають, як непросто те,
що проговорено усно або існує у формі заміток, перенести на папір у вигляді
чіткої системи ідей і способів реалізації. В структурі нормативних документів
табору, програма займає місце десь між концепцією діяльності і планом роботи.
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Програма може мати різні варіанти структури, але основними її
елементами (складовими частинами) є: вступ, цілі і завдання, основний зміст
діяльності, механізм реалізації і передбачувані результати. Це, «мінімальний
набір», що дозволяє програмі бути програмою. Розглянемо детальніше основні
розділи структури:
1. Вступ (пояснювальна записка, преамбула, обґрунтування тощо).У цій
частині програми обґрунтовується її актуальність і значимість. Для цього
необхідно проаналізувати соціально-педагогічні умови, в яких працює літній
табір (на момент розробки програми). Тут же вказується точна адреса програми,
тобто кому вона призначається якому віку, соціальної групи дітей тощо). У
вступі розкриваються основні ідеї і принципи програми (хоча вони можуть
увійти і в окремий блок), пояснюється оригінальна назва програми (при її
наявності).
2. Цілі і завдання. У цьому розділі зазначаються цілі та завдання
майбутньої діяльності. Слід розрізняти поняття «мета» і «завдання».
Мета - образ передбачуваного результату, який табір реально може
досягти до чітко певного моменту часу. Завдання - це приватна мета, міні мета, «це шлях, за допомогою якого ви можете відміряти процес реалізації
мети». Блок цілей і завдань повинен бути конкретним, реальним, досяжним,
спонукальним. На практиці це означає, що кожну з поставлених завдань
важливо сформулювати так, щоб: було ясно, чого конкретно за даний період
слід домогтися в діяльності літнього табору; для її вирішення були реальні
можливості; її справді можна було вирішити (досягти) за той термін, на який
вона розрахована; спонукати (мотивувати) реалізують (дітей і дорослих);
діяти в напрямку її досягнення.
Досвід програмування переконує, що хороша програма може мати одну
- дві мети і кілька конкретизованих завдань. Завдання також можна розділити
на виховні (провідні) та організаційно-практичні (допоміжні).
Головне, щоб завдання узгоджувалися з метою програми. При цьому
важливо пам'ятати, що педагогічні цілі і завдання не вносяться ззовні, а
виробляються спільно з дітьми, навіть у тому випадку, якщо зміна задається
програмою. Тоді самовизначення відбувається в її рамках. Педагог допомагає
дітям у формуванні та уточненні цілей і завдань, що стоять перед дитячими
об'єднаннями і перед кожною дитиною окремо вже в організаційний період
табору.
3. Зміст (блоки програми, основні напрями і т.п.). Цей розділ містить
опис форм і методів, за допомогою яких передбачається реалізувати
цілі і завдання табірної зміни.
Зазвичай виходячи із завдань, зміст розбивається на окремі частини
(блоки, модулі, підпрограми, напрямки і т.д.), що представляють відносно
самостійні розділ. Наприклад, програма «Літній світ» може мати кілька
підпрограмм, через які реалізуються основні ідеї цього проекту. Серед них: «Час
чудес» (розвиток різних жанрів дитячого самодіяльної художньої творчості),
«Лівша» (розвиток трудових умінь і навичок), «Лісові маршрути»
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(природознавче напрямок і екологічна просвіта), «Подорожі» (забезпечення
спортивно-оздоровчого, цікавого і змістовного відпочинку) і т.д.
У цій частині програми вказуються плановані заходи, справи, їх
регулярність і послідовність. Програма не вимагає зайвої деталізації.
Припустимо, запланований турпохід його точні терміни проведення, маршрут,
склад учасників в програмі може і не вказуватися. Подібна інформація повинна
бути відображена в плані виховної роботи на зміну, який, в порівнянні з
програмою, носить більш конкретний і деталізований характер.
4. Механізми реалізації (логіка розвитку, режим реалізації програми і
т.д.). Один з найбільш складних розділів. Він являє собою опис
системи дій по втіленню в життя задуму, ідей програми (що
необхідно зробити, в якому порядку, в які терміни і т.п.). Залежно
від типу програми механізм реалізації може бути зовнішнім і
внутрішнім. Зовнішній - це коли для реалізації програми необхідно
участь «зовнішніх сил». Внутрішній механізм реалізації передбачає
використання власних сил, внутрішніх резервів. Головне
призначення цього розділу - продумати, як те, що написано на
папері, перетворити на реальну діяльність дітей і дорослих в
літньому таборі.
5. Результати (підсумки). У цій частині програми вказуються очікувані,
передбачувані результати, підсумки виконання програми. Як і завдання,
результати повинні бути конкретними і реальними. По суті, головними
результатами будь-якої літньої зміни є розвиток дитини, її соціальне
загартовування. Показники цього розвитку (зміцнення фізичних і психічних сил
дитини, придбання ними нових знань, умінь, новий позитивний життєвий
досвід) і повинні стати результатами соціально-педагогічної роботи літнього
табору.
У програму можуть бути включені різноманітні додатки: програми
роботи гуртків і студій, план роботи психологічної служби, опис табірної
атрибутики і т.п. планування. Безумовно, цей етап проектування добре знайомий
всім педагогам - організаторам літнього відпочинку дітей. Але необхідно під час
планування літньої зміни розуміти що це процес спільної діяльності педагогів і
дітей по визначенні цілей, змісту, та в цілому процесу життєдіяльності табірного
співтовариства, організаторів та учасників, передбачуваних на зміні акцій,
термінів їх проведення і т.п. План зміни - це не що інше, як модель майбутнього
стану соціально-педагогічного процесу, здійснюваного на зміні. При цьому слід
пам'ятати, що цей процес повинен відображати необхідне, можливе і бажане
становище життєдіяльності табірного спільноти. Необхідний - це той стан, який
моделюється на основі врахування об'єктивних тенденцій і чинників
життєдіяльності учасників зміни. Можливий - стан, який проектується
відповідно з реальними умовами функціонування і зоною найближчого розвитку
членів табірного спільноти. Бажаний - це той стан, який створюється в
уявленнях, які формуються на базі суб'єктивних переваг, бажань та інтересів
педагогів і їх вихованців. Тільки при такому підході можна змоделювати образ
зміни і розробити план її проведення. План роботи є обов'язковим доповненням
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програми табірної зміни. У організаторів літнього відпочинку дітей може
виникнути питання про співвідношення механізму (плану) реалізації програми і
плану роботи на зміну. Не вдаючись у деталі, маємо таке визначення:
1.
План (механізм) реалізації продумується в основних
деталях на весь період дії програми, тобто повинен
передбачати певну роботу в до табірний і після табірний
періоди. План роботи на зміну, в свою чергу, орієнтований
тільки на термін проведення зміни в таборі. Він є більш
конкретним, більш деталізованим. Приклад: у програму
екологічної зміни включений одноденний похід імовірно в
другій половині табірної зміни та інші загально табірні заходи
з дітьми. У плані ж роботи вказується точна дата проведення
походу, учасники і зразок маршруту.
2.
Програма створюється дорослими. Діти в ній беруть
участь опосередковано, їхню думку, позицію висловлює в
основному діагностико-аналітичний матеріал
План же роботи створюється при безпосередній участі дітей табору.
Важливе питання: а раптом діти відмовляться «планувати» те, що вже
закладено в програмі? Вирішення цієї проблеми дійсно вимагає педагогічної та
психологічної майстерності. Ні в якому разі не можна «тиснути» на учнів, як і
неприпустимо пускати все на самоплив. Досвідчені педагоги стверджують:
якщо попросити самих дітей внести свої побажання до плану роботи, то в
переважній більшості надходять недостатньо обґрунтовані і примітивні
пропозиції того, що вже відбувалося на минулих змінах. Тому необхідний
педагогічний супровід планування зміни, що припускає умови для творчості
учасників зміни в рамках, закладених програмою.
Ідеї тематичних змін:
«Козацька держава» (гетьман, старшинська рада, кошовий, хорунжий,
писар, курінь), «Морське плавання» (кораблі з командами, матроси, капітани,
адмірал, море, якір, ринда, камбуз, кок і т.п.), «Дитяче містечко» (мер, мерія
міста, вулиці, жителі, міська валюта ...), «Казкове царство» (цар, цариця, свита,
казкові герої ...), «Лісова держава» (Берендей, лісові мешканці, русалки, водяний
...), «Акціонерне товариство» (АТ, акціонери, акцій, біржі, рада директорів...),
«Космічний політ» (галактики, планети, космічні кораблі, космонавти, марсіяни
...), «Індіанське плем'я» (вождь, вігвам, талісмани ...), «Екологічний табір»
(зелений патруль, екологи ...)
«Україна калинова» — це зміна напрямку збереження української
культури, обрядовості, вивчення народних пісень, веснянок, народних ігор.
З 2008 року на базі комунального закладу «Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми» працює оздоровчий табір «Мальва» з
цілодобовим перебуванням для 30 переможців районних, обласних та
Всеукраїнських природоохоронних акцій, конкурсів.
В 2018 році жителів маленької екологічної країни табору «Мальва»
визначили ювілей – 10 років.
Кожний рік табірної зміни неповторний, неперевершений.
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Без сумніву, в кожному закладі функціонує особлива соціально-виховна
система, що обумовлена його традиціями чи географічним розташуванням.
Однак провідним завданням ефективних оздоровчо-виховних програм має стати
індивідуальність дитини, максимальне врахування її потреб у творчості.
Табір «Мальва» реалізує принцип наступності і безперервності виховання,
виконує по відношенню до школи компенсуючу функцію, дає можливість дітям
не лише відпочити, зняти фізичне і психічне навантаження навчального року, але
й створює нові умови для збагачення їх соціального досвіду, можливість
перевірки і застосування нових знань і вмінь у різноманітній практичній
природоохоронній діяльності, яка наповнена грою, романтикою і базується на
розвитку дитячої ініціативи та самодіяльності.
Програмою роботи оздоровчого табору „Мальва” передбачалось створення
сприятливого оздоровчого середовища для вихованців, робота в гуртках
еколого-натуралістичного та художньо-естетичного напрямів за інтересами,
виховання в учнів навичок здорового способу життя, розвиток дитячої творчості,
виховання естетичної культури школярів та їх готовності до активних дій в сфері
охорони природи.
Табір „Мальва” об’єднав 2 загони школярів, з якими працювали вихователі
табірної зміни. Кожен загін має назву, девіз, речівку, пісню, з якими і представив
себе на відкритті табірної зміни. Відповідно до Положення табір працює 21день,
включаючи вихідні дні. Для дітей було організовано п’ятиразове харчування на
базі харчоблоку санаторію-профілакторію „Мрія”: сніданок, обід, підвечірок,
вечеря, ІІ вечеря. В другій половині дня – півторигодинний денний сон в зручних
новостворених кімнатах для відпочинку окремо для хлопчиків та дівчаток.
Згідно плану роботи в таборі щоденно працювали гуртки різних профілів:
„Юні лісівники-дендрологи”, „Витинанка”, „Юні екологи”, „Юні кактусоводи”,
„Юні флористи”.
Усі діти беруть участь у козацьких (спортивних, військових) забавах на
силу, спритність і витривалість. Навчаються користуватися дарами природи,
освоюють травознавство та основи народної медицини. Увечері, зібравшись біля
ватри, вони розучують давні козацькі пісні. Спортивні вправи на повітрі, ігрові
заняття допомагають весело і цікаво не лише провести час, а і отримати нові
знання.
Належне місце займають: виставки – конкурси виробів з природного
матеріалу «Світ навколо нас», «Дні здорового способу життя», «Весела зарядка»,
спартакіади, «Дні силача», «Дні бігуна», ігри «Старти надії», «Веселі старти»,
«Козацькі забави», пригодницькі ігри, конкурси на кращого знавця героїв
українських народних легенд, казок, мультфільмів, конкурси малюнків «Ми
живемо в Україні», фестивалі українських народних пісень.
Крім того, використали сучасні інтерактивні методи роботи з дітьми, а
саме: акції, флешмоби, перфоменси, квести, гененінги і т.д.
галерею малюнків на асфальті або на пісочних клумбах;
конкурс на краще оформлення селфізони, турніри-вікторини.
Важливе місце в організації літнього відпочинку учнів займали бібліотеки.
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Вони допомагають розвивати і підтримувати в дітях звичку до читання і
потребу користуватися бібліотекою, як протягом навчального року, так і влітку
під час відпочинку. Тому доречними були традиційні книжкові виставки „Літо
на здоров'я"; „Читаємо влітку"; круглі столи, бесіди, книжкові майстерні тощо.
Так і нові форми роботи з книжками, наприклад: книгооберт або буккроссинг
(англ. Вооксгоssing) — хобі та громадський рух, що діє за принципом соціальних
мереж і близький до флешмобу. Буккроссинг — це процес звільнення книг.
Людина, прочитавши книгу, залишає («звільняє») її у громадському місці
(шкільне подвір'я, їдальня, парк, тощо), для того, щоб інша, випадкова людина
могла цю книгу знайти, прочитати і повернути, повторити процес.
Пришкільний табір «Мальва» надає дітям прекрасну можливість
поєднувати приємне з корисним - відпочинок з навчанням критичному й
творчому мисленню, командній роботі, саморефлексії і іншим корисним
навичкам майбутнього. Основне завдання педагогів створити середовище, в
якому дітям буде безпечно і весело, де можна зростати емоційно і фізично.
Тут вчаться дружити, поважати та приймати інших, бути незалежними та
відповідальними, виявляти ініціативу та допомагати іншим.
Метою діяльності табору є реалізація прав кожної дитини на
повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля,
задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб
в літній канікулярний час і все, що сприяє змістовному і цікавому життю в
таборі є результатом чіткої, обдуманої роботи колективу вчителів, які
вважають, що табір - це місце, у якому завжди весело, безпечно і цікаво.
Педагогічний колектив позашкільного закладу досяг поставленої мети,
щодо повноцінного оздоровлення призерів природничих конкурсів, акцій.
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«ЗАСОБИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПРОЦЕСІ ГРОМАДЯНСЬКОГО
ВИХОВАННЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»
Вакула Алла Сергіївна комунальний заклад "Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради" завідуюча екологонатуралістичного відділу
Іващенко Ніна Петрівна Комунальний заклад "Черкаський обласний
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради" завідуюча
методичним відділом
Виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму є одним з
пріоритетних напрямків політики кожної держави. Виховання патріотизму – це,
насамперед, виховання любові до Батьківщини, що ґрунтується на вивченні
минулого свого народу, його традицій.
Особливої ваги сьогодні набувають такі загальнолюдські цінності, як
гуманізм, патріотизм, громадянськість, честь, справедливість. Тож одним із
найважливіших завдань морального виховання дітей є прищеплення любові до
Батьківщини, рідного краю тобто виховання громадянськості. Громадянське
виховання – цілеспрямований процес педагогічного впливу на особистість
дитини з метою збагачення її знань про Батьківщину, виховання патріотичних
почуттів, формування умінь і навичок моральної поведінки, розвиток потреби у
діяльності на загальну користь. Період молодшого і середнього шкільного віку
за своїми психологічними характеристиками найбільш сприятливий для
виховання громадянськості, так як дитина відповідає довірою дорослому, їй
притаманні копіювання, емоційна чуйність, щирість почуттів, враження
пережиті в дитинстві залишаються з людиною на все життя. Оскільки кожен
регіон України має свої особливості: свої традиції й звичаї, пісні й легенди,
національні святині й символіку, свою історію та обереги, саме тому виникає
потреба у громадянському вихованні саме в закладах позашкільної освіти.
Виховання, яке б допомагало педагогам розширити знання дітей та розвивати
вміння і бажання, помічати мальовничу красу рідного міста й краю,
прищеплювати повагу до його традицій та виховувати громадянські почуття.
Адже моральні якості беруть початок саме в дитинстві.
Актуальність громадянського виховання особистості в сучасному
українському суспільстві великою мірою зумовлюється необхідністю
державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної
справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні можливості для
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розвитку і застосування їхніх потенційних значущих цілей як умови реалізації
найголовнішої потреби – потреби в самовизначенні й самоствердженні.
Актуальність громадянського виховання в Україні зумовлюється водночас
процесом відродження нації. Для України, яка є поліетнічною державою,
громадянське виховання відіграє особливо важливу роль ще й тому, що воно
покликане сприяти формуванню соборності України, що є серцевиною
української національної ідеї.
Безперечно, у процесі громадянського виховання провідне місце належить
освітній складовій, яка доповнюється й розширюється вихованням у дусі
громадянськості. Це поняття об&#39;єднує в собі громадянську, політичну
соціалізацію та здатність долучати до цього процесу моральні цінності.
Водночас, у низці концепцій та програм, що відображають сутність проблеми
формування громадянськості в дітей та молоді в умовах сьогодення, обмежені в
отриманні уявлень та знань про переваги національного історичного спадку
України. Громадянські почуття засновуються на інтересі дітей до найближчого
оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села) та ґрунтуються на
прикладі дорослих, оскільки діти значно раніше переймають певне емоційнопозитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.
Оскільки українська освітня система зазнає суттєвих змін та
реформування, постає питання щодо нових підходів до організації і змісту
навчально-виховної діяльності в закладах позашкільної освіти. Важливе місце
серед них посідає один із перспективних напрямів сучасної педагогіки –
музейна педагогіка, що вирішує проблеми формування особистості, а саме:
залучення учнівської молоді до дослідницької діяльності засобами музейної
експозиції з використанням інформаційних технологій, розвиток їхніх
дослідницьких умінь і творчих здібностей, вироблення здатності до
самостійних суджень і оцінок, навичок критичного мислення.
Музейна педагогіка має важливе значення в системі позашкільної освіти і
сприяє всебічному розвитку особистості вихованців, активному пізнанню
навколишнього світу.
Термін «музейна педагогіка» уперше ввів у 1934 році німецький науковець
К. Фрізен. Це галузь діяльності, що здійснює передачу культурного досвіду на
основі міждисциплінарного та поліхудожнього підходу через педагогічний
процес в умовах музею.
Завдання музейної педагогіки випливають із вимог сьогодення, мудрого
використання історичної та культурної спадщини нашого народу в системі
навчально-виховної роботи. Їх мета полягає в свідомому сприйнятті
навчального матеріалу (може бути вузькою, широкою або спеціальною), має
передбачати навчальні та виховні задачі, допомагати у підвищенні інтересу
вихованців до навчання.
Український дослідник музейної педагогіки О. Караманов виокремлює сім
музейно-педагогічних прийомів:
Прийом показу – головний прийом і головний складник музейного
заняття, що спрямовує увагу на риси та ознаки предметів;
Прийом коментування використовують тоді, коли експонат
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демонструється у процесі розвитку або руху. Прийом коментування
доцільно використовувати на експозиції, де «відчувається» розгортання
історичних подій, еволюційних процесів, наприклад, на виставці
механічних приладів, народних виробів у контексті їх змін та
вдосконалення впродовж певного часу;
Прийом руху допомагає пізнати музейний об’єкт і закріплює знання, а
увагу акцентує на окремих деталях;
Прийом реконструкції полягає у відтворенні події або епохи шляхом
образної розповіді, за допомогою якої музейний педагог немовби робить
слухача дійовою особою якоїсь події, ситуації;
Прийом локалізації подій характеризують особливо сильним емоційним
впливом, що полягає у «прив’язуванні» певної історичної події до певного
місця;
Прийом порівняння полягає в зіставленні різних ознак одного й того ж
експоната або різних об’єктів між собою. Порівнювати можна ознаки та
особливості певних предметів у різні історичні епохи, вираження схожих
почуттів різними авторами в різних експонатах;
Прийом цитування дає можливість загострити інтерес слухачів на
якомусь факті, події, явищі, надає більшої авторитетності висловлюванням
педагога.
Основними напрямками роботи з використанням музейної педагогіки
можна визначити такі:
робота з музейною аудиторією;
розвиток здатності сприймати музейну інформацію;
створення в музеях умов, які б дозволяли краще сприймати музейну
інформацію;
навчання розуміти мову музейної експозиції;
використання і популяризація новітніх технологій музейної освіти у формі
окремих проектів на різних майданчиках із залученням різноманітних
партнерів.
Кожен із прийомів музейної педагогіки можна певним чином
використовувати для розвитку ключових компетентностей вихованців
закладів позашкільної освіти:
- загальнокультурної;
- громадянської;
- соціальної;
- уміння вчитися
- здоров’язбережувальної.
Центром реалізації засобів музейної педагогіки в процесі громадянського
виховання учнів (вихованців) закладу позашкільної освіти стає музей, який є
незамінним помічником педагогів у патріотичному вихованні підростаючих
громадян, так як вирішує завдання формування патріотичної свідомості. Музей
створює особливі умови для впливу на інтелектуальновольові та емоційні
процеси особистості дитини та її розвитку взагалі.
Історія створення Музею хліба в Черкаському обласному центрі
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роботи з обдарованими дітьми.
Кажуть, яким сприймеш світ на зорі свого життя, яким побачиш його у
дитинстві - таким бачитимеш його завжди, не втративши відчуття прекрасного,
навіть попри всі незлагоди. Ось чому важливо, щоб поруч з нами завжди була
краса - краса природи, краса рукотворна.
На все життя зберігає людина в пам&#39;яті мамину колискову пісню, дідусеву
сопілку, першу бабусину вишиванку. Кожен, напевне, бодай хоч раз у житті
хоче поринути в ті далекі часи, коли жили наші прабабусі та прадідусі.
З метою по-справжньому пізнати свій народ, його історію, мову,
культуру, яка впродовж багатьох століть творилася і плекалася в народному
середовищі, в комунальному закладі «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» ще у 80-х роках ХХ століття
створено музей Хліба і оформлено елементи української світлиці.
Музейні експозиції були зроблені на професійному рівні із залученням
художників Черкаського Художнього фонду та за допомогою педагогічних
працівників закладу.
Музей у нашому закладі працює щоденно, крім неділі, а в період канікул
в закладах освіти – за окремим планом. Згідно плану роботи тут проводяться
оглядові, тематичні, навчальні екскурсії для учнів закладів загальної середньої
освіти, для вихованців закладів позашкільної освіти, для студентів, учителів,
батьків. За 40 років роботи музей відвідало понад 20000 осіб, залишено безліч
відгуків, подяк та побажань.
Музей Хліба створено його на базі народознавчих, краєзнавчих та
етнографічних джерел. Музейна кімната, яка відтворює типовий інтер’єр
української хати, виникла не випадково: хотілося не лише максимально
достовірно відтворити побут українців минулого, а й побудувати свою
світлицю – затишне й урочисте водночас місце зустрічі.
Музей зареєстровано 01.10.2007 року за № 24239.
У 2020 році за вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді,
відродження та примноження культурних надбань та історичної спадщини
українського народу, пропаганду пам’яток історії, культури і природи,
формування та збереження Музейного фонду України Музей Хліба нашого
закладу нагороджений Дипломом Міністерства освіти і науки та отримав
почесне звання «Зразковий музей».
Головні завдання роботи та структура Музею хліба.
Головні завдання роботи музею:
залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;
формування в молоді соціально-громадського досвіду на
матеріалах музейної експозиції та фондівських колекцій;
розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної
підготовки молоді засобами позашкільної роботи;
надання допомоги педагогічному колективу закладу в
упровадженні активних форм роботи з учнівською молоддю;
вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і
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природи рідного краю;
проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді,
інших верств населення.
Сьогодні музейна експозиція має наступні розділи:
Інформаційні стенди і методична література;
Куточок української оселі;
Виставка малюнків та виробів на тему “Хліб очима дітей”;
Вироби з тіста сучасних майстрів ;
Традиції, звичаї, обряди минулих поколінь в інсценізованих
постановках;.
Голодомор 1933 року.
Перший розділ знайомить з історією походження основних хлібних
культур (пшениці, кукурудзи, ячменю, проса, гречки) та найвідомішими
вченими-колекціонерами, зокрема академіками, Героями Соціалістичної праці
В.М. Ремесла, Ф.Г. Кириченка, В.Я. Юр’єва, П.П. Лук’яненка та ін.
У другому розділі показані знаряддя праці (ярмо, ціп, дерев’яні граблі,
дерев’яна ступа, кам’яні жорна, велике решето, металеві форми для випікання
хліба та ін.) та предметами побуту ( залізні праски, хлібні лопати, рогачі, ночви,
прядки, гребні, качалки) різноманітний глиняний посуд українських хліборобів
ХІХ- початку ХХ ст. ст. Тут можна побачити витканий та вишитий одяг тих
часів, вишиті рушники та серветки.
Третій розділ розкриває поєднання традицій минулого очима сучасного
покоління у виробах декоративно-прикладного мистецтва та малюнках учнів
(вихованців гуртків).
У наступному розділі виставкові роботи традиційного випікання хліба у
родинах Черкащини.
Один із розділів музею присвячено відображенню голодомору в Україні
(1932-33 рр.), який став справжньою трагедією українського народу.
Відвідання музею спонукає і зацікавлює дітей до бережливого ставлення
до хліба, яке вони відображають у малюнках, рефератах, творах, композиціях із
природних матеріалів.
Культурно-просвітницький напрям діяльності музею включає до себе
проведення оглядових та тематичних екскурсій, просвітницьких і навчальних
заходів для гуртківців комунального закладу «Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», учнівської молоді м.
Черкаси та Черкаської області, інших верств населення. Обліковується в Книзі
відвідувачів музею та культурно-просвітницьких заходів поза межами музею.
Здійснюється керівником музею та учнівським музейним активом.
Експозиційно-виставковий напрям роботи музею складається з таких
форм діяльності: удосконалення постійної експозиції музею, поповнення її
новими музейними предметами, створення стаціонарних та пересувних
виставок. Обліковується в Книзі обліку виставкової діяльності музею.
Здійснюється керівником музею при залучення ради музею та вихованців
закладу.
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Науково-дослідницький напрям роботи музею направлений на залучення
учнівської молоді до проведення наукових досліджень, участі у різноманітних
міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах згідно
профілю музею, у роботі Малої академії наук учнівської молоді.
Роль засобів музейної педагогіки в процесі виховання дітей на основі
народознавчих традицій.
Вчити дітей любові до землі, до хліба, до людей праці – основна мета
створення музею.
Виховання національно свідомого громадянина держави можливе лише
на високих ідеалах і традиціях українського народу. Однією з яких є
шанобливе ставлення до хліба.
З давніх давен Україну вважали землею хліборобів. Синє небо й жовтозолоте колосся відбилися кольорами-символами на нашому державному
прапорі. Протягом віків українці високо цінували свою причетність до законів
землі, жили в злагоді, гармонії з природою, шанували її, створену Богом і
даровану їм, трударям, для розумного користування і збереження.
Найбільшим із благ, що дарує земля людині, є, безперечно, хліб. «Хліб –
усьому голова» - говорить народна мудрість. Український народ цінує хліб,
сіль і честь. Хліб – це достаток, сіль – гостинність і щирість, а честь – то
людська гідність.
Один із стендів Музею присвячений історії хліборобства.
Справжньою окрасою нашого Музею є українська піч, створена
працівниками закладу та розмальована керівником художньої студії «Палітра».
Піч займає в хаті багато місця, та господарі про це не жалкуть. Бо піч – наша
друга мати: і оберігає, і зігріває, і годує, і хліб пече. Хліб в українській оселі
печуть у так звані жіночі дні: середу чи п’ятницю, тоді він особливо вдалий. На
той час у хаті повинно бути тихо та мирно. «У хаті хліб – усьому голова» - так
кажуть у народі.
Яка ж господиня не любить поратися біля печі, коли сім’я зібралася біля
столу. Готувати в ній можна: борщ, вареники, галушки, пекти пиріжки,
паляниці. Вогонь із печі священний, ставиться до нього треба лагідно, з
повагою. Можливо, тому на Україні встановився звичай щодня після
приготування обіду чи вечері мастити білою глиною закурені місця. Вважалось,
що саме по печі можна судити про саму господиню. Якщо піч прибрана,
вибілена, то й господиня роботяща, охайна. Недарма ж у народі кажуть: «Яка
піч, така й господиня».
В Музеї хліба педагогічні працівники Черкаського обласного центру
роботи з обдарованими дітьми організовують народознавчі свята. Всі музейні
експонати можна використовувати для ознайомлення дітей з українськими
традиціями.
Протягом багатьох років з метою по-справжньому пізнати свій народ, його
історію, мову, культуру, яка впродовж багатьох століть творилася і плекалася в
народному середовищі, в комунальному закладі «Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» працює Музей Хліба.
За роки існування Музею десятки тисяч відвідувачів мали змогу
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доторкнутися до сторінок української минувшини. Вихованці нашого закладу
знайомились із звичаями нашого народу, умовами побуту української родини,
поринали у загадковість традиційних українських свят. Саме в музеї діти
вчились сприймати по справжньому дух української хати, а отже, розвивати в
собі справжні патріотичні почуття.
Підводячи підсумки, можна зазначити, що використання елементів
музейної педагогіки дає можливість:
підвищити інтерес дітей до навчання;
посилити міжпредметні зв’язки;
використати нестандартні види занять;
підвищити загальний рівень культури учнів та вплинути на формування
їхнього свідомого ставлення до культурної спадщини людства;
урізноманітнити форми і методи навчально-виховної роботи.
Музейна педагогіка сприяє процесу виховання особистості, формуванню
нового способу мислення, відходу від авторитарних принципів та підвищенню
мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям в освіті.
ПІЖАМНА ОНЛАЙН ВЕЧІРКА «ЗУСТРІЧ ПТАХІВ»
Димашевська Христина Богданівна Позашкільний комунальний
навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" Бережанської міської
ради керівник гуртків
Христина Богданівна Димашевська
Позашкільний комунальний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області
Формат: необхідно завантажити та встановити на комп’ютері або смартфоні
програму Zoom або Skype та перейти за посиланням, що буде попередньо
надане учасникам до початку онлайн-вечірки, а також активувати веб-камеру та
мікрофон.
Кількість присутніх: 10-15 осіб. Учні, вихованці гуртків середнього шкільного
віку.
Модератор заходу: педагог.
Тривалість заходу: 1 год.
Пропонується провести наукову вечірку для дітей у піжамах чи домашньому
одязі!
План
1)Учасники вечірки по черзі розповідають про різних птахів та демонструють
їх фото або малюнки.
Учасник вечірки №1: «З теплих країв першими повертаються шпаки.
Відбувається це переважно в середині лютого, а якщо весна затримується, то на
початку березня. В березні прилітають жайворонки, дрозди, білі плиски,
вальдшнепи, крижні, сиві дятли, журавлі, чаплі, зяблики, малинівки. Тоді ж або
дещо пізніше — на початку квітня — прилітають білі лелеки, гуси, жовті та
гірські плиски, чорнолобі сорокопуди, при-путні, сови-сплюшки. Квітень — час
прильоту зозуль, очеретянок, горихвісток, одудів, а після них — дрімлюг,
міської і сільської ластівок. Наприкінці квітня — на початку травня з’являються
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горлиці, сиворакші, бджолоїдки, мухоловки, перепілки.»
Учасник вечірки №2: «Останніми, в першій декаді травня, прибувають в рідний
край іволги, стрижі, берегові ластівки, змієшийки, солов’ї.І ті птахи, що
повернулися з далеких країв (ластівки, стрижі, білі лелеки), і ті, що перебули
зиму вдома, починають лаштувати гнізда. Граки, ворони, лелеки, орли, часом
ластівки ремонтують, впорядковують свої минулорічні оселі. Інші птахи
щороку будують нове житло і починають цю справу з вибору ділянки для
гнізда. Розмір ділянки у різних видів птахів різний. Все залежить від того,
скільки потрібно їжі майбутній сім’ї.»
Учасник вечірки №3: «Гнізда птахи будують на землі (дрімлюга, глухар,
соловейко, шев-рик), у купах хмизу, на пеньках, в кущах, в кронах дерев
(славки, дрозди, волові очка, малинівки, шишкарі), в дуплах дерев (дятли,
синиці, повзики, сови). Весняна пісня птахів — це сигнали про те, що територія
зайнята, що на ній будується гніздо. Той, хто припізнився з вибором оселища
— повинен шукати вільного місця. Найголосніше птахи співають рано-вранці і
ввечері.»
2) Модератор вечірки пропонує учасникам вечірки більше дізнатися про
перелітних птахів та переглянути відео «Двадцять перелітних птахів України та
їх спів. Дітям про перелітних птахів.»
https://www.youtube.com/watch?v=N6RajwdL2CY
Краще щоб модератор включив це відео на своєму пристрої в момент вечірки,
коментував та читав текст відео. Таким чином усі учасники вечірки разом
одночасно переглянуть це відео.
Після перегляду модератор ставить запитання до учасників вечірки щодо відео
матеріалу, учасники вечірки обмінюються думками та враженнями.
3) Модератор пропонує провести вікторину «Диво-птиці»
Учасник вечірки №4 та №5 по черзі ставлять запитання. Хто з учасників
першим надає правильну відповідь, то отримує 1 бал. Вкінці вікторини
визначається переможець вікторини. Бали рахує модератор.
■ Кого називають царем птахів? (Орла.)
■ Яка птиця найбільша в світі? (Страус)
■ Яка найменша птах? (Колібрі.)
■ Яка птах швидше всіх літає? (Стриж.)
■ Яка птах літає вище за всіх? (Орел.)
■ Яка найменша птах мешкає в нашій країні? (Корольок.)
■ Яка птиця має довгий хвіст? (Павич, сорока.)
■ Яка птах може літати хвостом вперед? (Колібрі.)
■ Яка пташка наших лісів краще всіх наслідує пташиним голосам? (Шпак.)
■ Яка птах є символом краси, чистоти і ніжності? (Лебідь.)
■ Яка птах вважається власницею нічного лісу? (Сова.)
■ Яка птах живе в гнізді-кошику? (Іволга.)
■ Які птахи ловлять комах на льоту? (Ластівка, стриж.)
■ Які птахи зберігають вірність один одному все життя? (Гуси, лебеді.)
■ Які птахи виводять пташенят двічі на літо? (Синички, голуби.)
■ Де будує своє гніздо вівчарик? (В траві, її гніздо схоже на курінь.)
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■ У якої птиці найдовший язик? (У дятла.)
■ Дзьоб птиці який схожий на гачок? (Яструб.)
■ Дзьоб який птахи цей мішок? (Пелікан.)
4) Завершення вечірки. Кожен учасник перед вечіркою на Viber отримує
перелік рухів різних тварин та конкретний рух, який має сам виконати. Усі
учасники мають по черзі виконати свої рухи, а інші учасники їх відгадують із
запропонованого списку. Учасники, які найбільше відгадують, отримають
відзнаки від модератора – наклейки у Viber. Учасники, які не правильно
відгадують рухи отримають покарання. Наприклад мають намалювати собі
котячі вуса олівцем для макіяжу, тощо.
Перелік рухів різних тварин:
- рух змії
- біг комашки
- політ сови
- плетіння павутини павуком
- стрибок гепарда
- політ яструба
- хід пінгвіна
- рух медузи
- політ ластівки
- стрибок кенгуру
- стрибок жаби
- політ журавля
Після завершення піжамної онлайн вечірки рекомендується учасникам
виставити фото або короткі відео з вечірки у соціальні мережі та написати
коментарі з враженнями.
РОЗРОБКА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА З ТЕМИ «ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ
(MAGNOLIOPHYTA): ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗОВНІШНЯ ТА
ВНУТРІШНЯ БУДОВА РОСЛИНИ»
Трубеко Тетяна Василівна Донецький обласний еколого-натуралістичний
центр керівник гуртка
АНОТАЦІЯ
Заняття розроблено згідно програми роботи гуртка «Біологія рослин»
(навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму:еколого-біологічний профіль),К.,2018, УДК 37.013.42 (075.8)
ББК 28.0. Навчальну програму розроблено на основі Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів
України від 23.11.2011 р. №1392), відповідно до положень «Концепції
Нової української школи» (2016 р.).
Заняття проводиться з використанням інтерактивної дошки Jamboard, що
дозволяє користуватись матеріалами при роботі в дистанційному та очному
форматі.
Тема заняття: Відділ Покритонасінні (Magnoliophyta): загальна характеристика,
зовнішня та внутрішня будова рослини.
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Мета заняття: ознайомити учнів із загальною характеристикою
покритонасінних рослин, сформувати знання про основні ознаки
покритонасінних; розглянути загальні ознаки класів Однодольні і Дводольні;
удосконалювати вміння учнів порівнювати та робити узагальнюючі висновки;
розвивати логічне мислення, пам’ять; формувати компетентність екологічної
грамотності, інформаційну та комунікативну компетентності, естетичні смаки
учнів.
Очікувані результати: учні називають середовища існування покритонасінних,
місце утворення в них насіння; наводять приклади покритонасінних рослин,
використання їх людиною; характеризують будову
та розмноження
покритонасінних, розпізнають їх; уміють визначати, до якої групи належить
рослина за ознаками її будови.
Обладнання та матеріали: інтерактивна дошка Jamboard, комп’ютер, гербарні
зразки рослин(або їх фото).
Хід заняття:
1.Організаційна частина -1 хв.
2.Актуалізація опорних знань
Починається з роботи на Jamboard. Гуртківці заповнюють сторінку «Я юний
біолог», де пишуть власні імена.

В умовах дистанційного навчання це допомагає бачити активність учнів.
На фреймі №2 Jamboard ми згадуємо рослини, що вже вивчили, для того, щоб в
подальшому могли порівнювати особливості їх будови та існування з
Покритонасінними. Для цього треба розподілити рослини між відділами
Голонасінними і Папоротеподібними.

1. Сучасні представники – тільки трав’янисті рослини.
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2. Представники відділу – дерева і кущі.
3. Добре розвинений головний корінь.
4. Листки в молодому віці закручені і називаються «вайї».
5. Листки у вигляді голок.
6. У стеблі є деревина і смоляні ходи.
7. Для запліднення потрібна вода.
8. Сперматозоїд потрапляє до яйцеклітини за допомогою пилкової трубки.
9. Зі спори розвивається гаметофіт.
10. Із зиготи розвивається зародок.
11. Розмножуються насінням.
12. Розмножуються спорами.
Відповіді: Голонасінні – 2, 3, 5, 6, 10, 11.
Папоротеподібні – 1, 4, 7, 8, 9, 12.
Перевірка, обговорення можливих помилок.
Вправа «Знайди помилку».
Знайти та виправити допущені помилки.
1. До хвойних голонасінних рослин відносять: модрину, ялівець,
кедр, гінкго, вельвічію, тис.
2. До листопадних хвойних голонасінних відносять:
модрину, ялицю, кедр, тис.
3. Кедрові горішки — це насіння сосни сибірської.
4. Для ялівцю характерне утворення шишкоягід.
5. Гінкго дволопатеве має плоди сріблястого кольору.
6. Тис ягідний має міцну бурувато-червону деревину, що не гниє.
7. Секвоя — найтовстіше дерево на світі, товщина стовбура — 11–36 м.
8. Вельвічія має всього чотири листки завдовжки до 1 м.
(Помилки виділені курсивом.)
Пригадайте усі царства живих організмів – Рослини, Тварини, Гриби,
мікроорганізми,віруси, як неклітинні організми. Отже, ми будемо вивчати
найдосконаліше царство – Рослини, відділ – Покритонасінні.
Учні заповнюють третю сторінку Jamboard, де пишуть свої очікування-що вони
планують дізнатись з теми заняття.

3. Вивчення нового матеріалу.
Слово керівнику гуртка.
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Від полюсів до екватора немає такої ділянки, де можливе рослинне життя, але
не знайдено покритонасінних. Вони часто трапляються в долинах річок і чистих
озерах, у меншій кількості — у солоних озерах і морях. Проте такі водяні
покритонасінні не є примітивними формами, вони виникли шляхом
пристосування наземного предка до водного середовища. До широкої
географічної різноманітності додається різноманітність форм і способів
зростання. Звичайна ряска, що покриває поверхню ставка, є крихітним зеленим
пагоном з простим корінцем, вертикально зануреним у воду, і з дуже нечіткими
листками та частинами стебла. Могутнє лісове дерево сторіччями розвивало свою
складну систему стовбурів і гілок, покритих численними гілочками й листочками,
а під землею відповідну площу займає могутня, добре розвинена коренева
система. Між цими двома крайнощами — нескінченні градації: водні й земні
трави, дерева і кущі — набагато більша різноманітність, ніж серед решти груп
насінних рослин, відомих під загальною назвою голонасінні.
Постановка проблемного питання
— Що сприяє пануванню на Землі покритонасінних рослин?
На це питання ви дасте відповідь у кінці заняття.
Загальна характеристика покритонасінних

Люблю, коли магнолія цвіте.
Вона несе в собі магічну силу.
М’яким пелюстям бруд з душі мете
І розбиває смутку чорну брилу.
Яке це чудо, Боже чудо, дар!
Глядиш на цвіт – не можеш відірватись.
Емоції твої сягають хмар,
Так серцю любо в цій красі купатись!
Важко знайти серед деревних рослин такі, які могли б позмагатися за
красою своїх квіток з магноліями, їх іноді називають деревними орхідеями.
Проте не тільки краса магнолії заслуговує на увагу. Цікавим, є той факт,
що квітка магнолії на дотик є теплою. Це добре відчувається вранці, коли надворі
ще прохолодно. Підтверджено, що температура всередині квітки магнолії майже
на 10°С вища за температуру довкілля. Магнолія - це не просто назва, це
прізвище Шарля Магноля, директора Паризького Ботанічного саду. Так
вшанував Карл Лінней цього дослідника, який почав розводити магнолії.
Походження та особливості дерева також унікальні. Магнолія – одна з
найдавніших рослин на Землі. Усього відомо більше 80 видів магнолій, багато з
яких з’явились більше 140 млн. років тому – в епоху динозаврів. І так само як
голонасінні рослини має насінину, але її відносять до найчисельнішої сучасної
групи рослин на земній кулі Покритонасінні (Magnoliophyta).
Запитання до учнів:
— Яку іншу назву мають покритонасінні рослини? (Квіткові.)
Покритонасінних нараховується близько 250 тис. найрізноманітніших видів.
Нині покритонасінні за різноманіттям видів і чисельністю панують у рослинному
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світі. Вони поширені всюди: на всіх континентах, у всіх кліматичних зонах і
місцезростаннях. Ці рослини пристосовані до життя в найрізноманітніших
умовах – від тропіків до тундри, від низовин до високих гір, від пустель до боліт,
вони навіть можуть жити в прісних і солоних водоймах.
До квіткових рослин належать зернові, зернобобові, плодово-ягідні, овочеві,
олійні, технічні, лікарські, декоративні та інші сільськогосподарські рослини.
Вони забезпечують людину продуктами харчування, сировиною для різних
галузей виробництва, їх використовують в медицині тощо.
Повертаємось до роботи на Jamboard, фрейм 4

Права частина фрейма скрита, відкривається для перевірки.
Завдання:
Прочитати текст, назвати характерні ознаки квіткових рослин,
доповнивши речення.
Відділ Покритонасінні рослини Magnoliophyta.
Посідають важливе місце серед усіх сучасних рослин.
Найпоширеніша в сучасну епоху група рослин на Земній кулі. Вона є
домінуючою на суші та найважливіша за роллю, яку вона виконує в
загальному колообігу речовин. Серед квіткових рослин є організми,
найбільші за розмірами не тільки серед рослинного, але й серед усього
органічного світу: висота від 1 мм (ряска) до 150 м рослин (евкаліпт), 200 м –
ротангові пальми, баобаб товщиною 20 м.
Найбільш високоорганізована і наймолодша група рослин, яка
нараховує 250 тисяч видів, 13 тисяч родів і 533 родин.
Вільноживучі рослини, сапрофіти, паразити і напівпаразити (2800
видів), хижаки. Практично всі зв’язані із мікоризними грибами.
Основні ознаки:
А) Вегетативні органи досягають найбільшої складності і
різноманітності в будові;
1. крім дерев і кущів є трави,для яких характерне скорочення
онтогенезу і прискорення темпів еволюції; трави живуть в
екстремальних умовах;
2. мають видозміни вегетативних органів, високу здатність до
вегетативного розмноження;
3. високий рівень диференціації, мають різні тканини, в ксилемі –
судини, паренхімізація тканин;
4. в циклі розвитку переважає спорофіт за розмірами, тривалістю
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життя і живленням.
Б) Генеративні органи:
1) Насінні зачатки вміщені в більш-менш замкнуту порожнину (зав’язь),
утворену однією або кількома зрослими карпелами (плодолистками);
2) Пилкові зерна вловлюються приймочкою;
3) Мають подвійне запліднення → утворення триплоїдного ендосперму, і
диплоїдного зародку.
В життєвому циклі чергуються два покоління – спорофіт (деревні і
трав’янисті рослини, вегетативне тіло якого диференційоване на корені і
пагони) і гаметофіт, який розвивається на спорофіті і представлені дво- або
триклітинним пилком (чоловічий гаметофіт) та восьмиклітинним зародковим
мішком (жіночий гаметофіт). Спорогенез і гаметогенез відбувається в квітці.
Генеративними органами є квітка, суцвіття, насінина, плід.
Квітка – видозмінений укорочений обмежений в рості пагін з невиявленими
міжвузлями, в якому відбувається спорогенез,гаметофітогенез, гаметогенез,
запилення й запліднення та утворення плоду і насінини. Основні елементи:
стеблова частина (квітконіжка, квітколоже) і листкова частина (чашолистки,
пелюстки, тичинки і плодолистки, що утворюють маточку).
Квітконіжка – прикріплюється квітка до стебла, якщо відсутня квітконіжка –
квітка сидяча.
Доповнити речення:
•
поширені всюди: на …всіх... континентах, у …всіх… кліматичних зонах і
місцезростаннях;
•
велика різноманітність …вегетативних... органів;
•
мають видозмінений пагін – …квітку… , як орган статевого розмноження;
•
насінні зачатки заховані у …зав’язі… і захищені від висихання її стінками;
•
у результаті …подвійного… запліднення утворюється …зигота… та
…ендосперм .
Технологія «Мікрофон»
Перелічте особливості будови та розвитку, які притаманні покритонасінним,
або квітковим, рослинам?
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За результатами складаємо опорний конспект.
Для покритонасінних характерні такі особливості в будові та розвитку:
1. Виникнення нового органа — квітки, що містить маточку, під захистом
якої всередині зав’язі розвиваються насінні зачатки.
2. При дозріванні насіння із зав’язі утворюється плід, що захищає насіння
від зовнішніх впливів, звідси і назва — «покритонасінні».
3. Подальше спрощення статевого покоління призвело до майже повної
редукції жіночого гаметофіту (заростка). Чоловічий гаметофіт
представлений двома клітинами.
4. Виник процес подвійного запліднення, у результаті якого одночасно із
зародком утворюється вторинний ендосперм.
5. Розвиток нового органа — квітки — забезпечив кращий захист пилку в
тичинках і насінного зачатка в зав’язі та сприяв розвитку запилення
комахами.
6. Ускладнення в будові деревини призвело до утворення нових провідних
елементів — судин.
Характерні ознаки класів покритонасінних
Відділ Покритонасінні (Квіткові) поділяється на класи Однодольні та
Дводольні. Основною ознакою, на якій ґрунтується такий поділ, є кількість
видозмінених зародкових листків - сім’ядоль. У зародків дводольних їх дві, а
в однодольних – одна. Але, крім кількості сім’ядоль, представникам класів
Дводольні та Однодольні притаманні й інші відмінності.
Клас Однодольні представлений родинами Лілійні, Цибулеві, Злакові) ,
а Дводольні –родинами Капустяні, Розові, Бобові, Пасльонові, Айстрові.
Завдання для учнів:
Розглядаючи гербарні зразки (або фото) дводольних і однодольних рослин,
визначте їхні ознаки відмінності за таким планом:
1. Тип кореневої системи.
2. Характеристика листка: тип жилкування; простий чи складний;
черешковий чи сидячий; цілісний чи розсічений;
3. Життєві форми рослин.
4. Кількість частин квітки.
Обговорення результатів самостійної роботи учнів з гербарним
матеріалом, заповнення таблиці.
Характерні ознаки дводольних та однодольних рослин
Ознаки
Дводольні рослини
Однодольні рослини
Кількість видів(надає Близько 190 тис.
Близько 63 тис.
керівник)
Кількість сім’ядоль у
Дві
зародку
Тип кореневої системи Найчастіше стрижнева
Стебло
Дерев’янисте
(потовщується за рахунок
розростання камбію) або
трав’янисте
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Одна
Мичкувата
Трав’янисте, камбію
немає

Листки

Переважно черешкові,
прості або складні, цілісні
або розсічені
Жилкування листків
Сітчасте
Кількість частин
Переважно кратна п’яти або
квітки
чотирьом
Найважливіші родини Хрестоцвіті, Розові, Бобові,
Пасльонові, Айстрові тощо.

Переважно сидячі,
прості, цілісні
Паралельне й дугове
Кратна трьом
Злакові, Лілійні тощо

Гра «Класифікація»
За зовнішніми ознаками розподіли рослини на
дводольні

Конвалія травнева

Глід одноматочковий

групи: однодольні і

Черемха звичайна

Черемша
Черевички зозулині
Перстач білий
Після обговорення розподілу керівник гуртка демонструє гербарний зразок
подорожника та воронячого ока (або проєктує зображення на екран):
Подорожник
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Вороняче око

Запитання до учнів:
— Як ви гадаєте, до яких класів покритонасінних належать ці рослини?
Очікувані відповіді учнів:
Подорожник — клас Однодольні, тому що має дугове жилкування листка та
мичкувату кореневу систему; вороняче око — Дводольні, тому що має сітчасте
жилкування листка.
Пояснення вчителя
Але зародок подорожника має дві сім’ядолі, а воронячого ока — одну. Тому
подорожник належить до дводольних, а вороняче око — до однодольних
рослин.
Запам’ятайте: найголовнішою ознакою, за допомогою якої можна точно
встановити приналежність тієї чи іншої квіткової рослини до певного класу, є
кількість сім’ядоль у зародку.
Обговорення проблемного питання, яке було поставлене на початку
заняття.
— Що сприяє пануванню покритонасінних на нашій планеті?
Пануванню покритонасінних сприяє:
— потужний розвиток кореневої системи;
— велика площа листків, їхня різноманітність за формою дозволяють
ефективно здійснювати фотосинтез;
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— велика кількість поживних речовин, що утворюються, дозволяє рослині
швидко рости;
— виникнення квітки і плода;
— широкі адаптації квітки і плода;
— розмноження насінням;
— утворення плода сприяє розселенню рослин тваринами;
— подвійне запліднення;
— різні типи судин для транспорту води й поживних речовин;
— утворення зав’язі, всередині якої знаходиться насінний зачаток — майбутня
насінина;
— насіння захищене (покрите) стінками плоду;
— незалежність запліднення від водного середовища.
Хвилинки психологічного розвантаження.
Відгадайте, будь ласка, загадки:
1) Я гордо голову тримаю
І перед вітром не схиляю.
Я жовтий, білий, полум'яний,
І наче яблуко, рум'яний.
В саду я квітну навесні.
Скажи, яке ім'я мені?
(Тюльпан)
2) Дзвіночки в лісі ніжні - ніжні,
Немов сніжинки білосніжні.
В зеленім листі спочивають,
П'янкий весняний запах мають. (Конвалія)
- Ці дві чудові квітки зацвітають навесні. Подивіться на них, чи однакові
вони? Чим вони відрізняються?
- Тюльпан – поодинока квітка, а у конвалії декілька квіток зібрані на
спільній осі. Сукупність квіток,ще одне диво природи, має назву - суцвіття.
То ж яке значення у житті рослин має розташування дрібних квітів групами?
3.«Заморочки з бочки».
Цей овоч – ласощі і ліки. Його шанують, йому вклонялися,його включали
в релігійні ритуали. Знамениті стародавні лікарі Гіппократ і Гален
рекомендували його в разі різних захворювань. Якщо приймати ліки, то не в
пігулках і капсулах, а у вигляді цього овоча, головне багатство якого –
каротин (морква).
Використання Покритонасінних
Переходимо до фрейму №5 Jamboard - «Смачна сторінка». Тут ми
можемо бачити представників Покритонасінних, які широко
використовуються в нашому житті .
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Для роботи учні об’єднуються в пари, вибирають рослину, опрацьовують
тексти, що подані на фреймах № 6,7,8 та знайомлять всіх гуртківців з
особливостями будови, використання та місцезростання.
1. Пшениця — охоплює близько 20 видів, що ростуть у дикому стані па
Закавказзі, в Африці (Ефіопія), Малій Азії, на Близькому Сході. Рослини
однорічні (ярі й озимі), колоски три -, семиквіткові, в яких плодоносними є тільки
нижні перша-третя квітки. Стрижень колоса в культурних голозерних видів
міцний, у плівчастих — ламкий. Зернівка за консистенцією може бути
борошнистою або склоподібною, за забарвленням — жовтою, білою, червоною
або фіолетовою. На відміну від зернівок багатьох інших злаків, зернівка пшениці
характеризується високим вмістом клейковини (комплексу білкових речовин),
що забезпечує високу хлібопекарську якість пшеничного борошна. Із зерна
пшениці, крім борошна, виготовляють крупи, крохмаль, спирт тощо.
Найважливіше значення для харчування майже половини населення земної кулі
мають два види пшениці: пшениця м'яка і пшениця тверда, причому перша займає
майже 90% загальної площі посівів пшениць на Землі, її вирощують повсюди, де
тільки дозволяє клімат.
Селекціонерами виведено близько 300 сортів пшениці.
2. Кукурудза, або маїс — однорічний культурний злак родом з Америки; у
дикому стані нині невідомий. Рослина однодомна з роздільностатевими квітками і
суцвіттями. Тичинкові волоски двоквіткові, у верхівкових волотеподібних
суцвіттях; маточкові — у циліндричних початках, які виростають у пазухах
листків, укриті листковими обгортками. Запилення перехресне (вітром). Кукурудза
— цінна кормова, харчова і технічна культура. Із зелених рослин кукурудзи
роблять силос для худоби, із зерен виготовляють кукурудзяну олію, яка є цінним
дієтичним продуктом, крохмаль, спирт, крупу. Молоді качани у вареному вигляді
вживають у їжу. Зі спеціальних сортів роблять попкорн.
3. Капуста — рід, до якого входять дикорослі види і культурні форми капусти,
деякі коренеплоди (ріпа, бруква тощо); олійні та пряні культури (рапс, гірчиця та
ін.). Дикоросла капуста поширена на узбережжі Середземного моря і є
багаторічником. її численні культурні сорти та форми є переважно дворічними і
належать до виду капуста городня. Її вживають здебільшого в квашеному вигляді,
а також варену, смажену та сиру.
4. Картопля походить з Південної Америки (Чилі). В Європу вона потрапила
наприкінці XVI ст., в Росію — на початку XVIII ст. Нині існує понад 1000 сортів
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картоплі. Бульби картоплі бувають різними за формою, величиною, забарвленням
(білі, червоні, фіолетові), строками достигання; вони містять від 14 до 24%
крохмалю, близько 2% сирого протеїну тощо. Всі сорти картоплі поділяють
переважно на три групи: харчові (столові), кормові та технічні, що йдуть на
виготовлення спирту, крохмалю.
5. Помідор їстівний походить з Південної Америки; його вирощують як
однорічну рослину, стебла вкриті залозистими волосками; плоди червоні або
жовті; споживають як у свіжому, так і переробленому вигляді.
Стручковий перець походить, як припускають, з Мексики; ягода з м'ясистим, але
не дуже соковитим оплоднем. Містить багато вітамінів та мікроелементів.
6. Соняшник налічує близько 100 видів, поширених у Північній і Південній
Америці. Здебільшого високі однорічні або багаторічні рослини з жовтими або
ліловими квітками, зібраними у великі кошики, серединні квітки трубчасті, крайові
— несправжньоязичкові. У культурі найбільше поширений соняшник однорічний,
родом з Мексики, де його вирощували ще до відкриття Америки. В Європу
завезений на початку XVI ст. (перші рослини було висіяно в 1510 р. у
Мадридському ботанічному саду), в Росію — у XVIII ст. Нині соняшник — цінна
просапна олійна культура в Україні, Росії, на Північному Кавказі.
7. Квасоля — великий тропічний рід, який налічує близько 150 видів
переважно однорічних рослин з прямим або витким стеблом. Найкращими
вважаються білонасінні сорти.
8. Горох посівний — давня цінна однорічна культурна рослина, відома майже з
часів кам'яного віку. Стебло кволе, розпростерте, чіпке (причіплюється за
допомогою листкових вусиків); Відомо багато сортів гороху, котрі різняться між
собою висотою стебла, часом достигання, господарським призначенням (овочеві,
кормові, зернові) тощо. Зернові сорти використовують переважно в їжу.
Фрейм № 9-«Сортування»-розподілити подані рослини на Покритонасінні та
Голонасінні. Обговорення(чому так, за якими ознаками?)
Підводимо підсумки.
Яке ж значення квіткових рослин в нашому житті?
1. Естетичний вигляд квітів, клумб з квітами, кімнатних квітів.
2. Їжа (пшениця, жито, просо, гречка, рис, овес, квасоля, горох).
3. Прядивні культури – льон, бавовник.
4. Цукровий буряк – цукор.
5. Соняшник – олія, халва.
6. Лікарські рослини.
7. Фітонциди – часник, цибуля.
8. Символи України – верба і калина (увага на стенд – символи).
9. Отруйні рослини, бур’яни.
10. Збереження рослин – Червона книга.
Рефлексія
Фрейм № 10.Чи справдились ваші очікування?Напишіть 3 нових
поняття(подвійне запліднення, однодольні-дводольні…),2 нових
вміння(розрізняти голонасінні та покритонасінні, однодольні та дводольні,
вміння працювати на дошці Jamboard).
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Фрейм № 11. Якщо залишились нез’ясовані питання, то напишіть їх. На
наступному занятті ми їх обговоримо.
Перелік використаних джерел
1. Програма гуртка «Біологія рослин» (навчальні програми з позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму:еколого-біологічний
профіль),К.,2018.
2. https://naurok.com.ua/urok-podorozh-pokritonasynni-kvitkovi-82515.html
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B
8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%
BD%D1%96
4. Короткий курс лекцій для здобувачів вищої освіти. « Ботаніка.Частина
2»,Миколаїв,2017.Режим доступу
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2159/1/Botanika_2.pdf
5. Рекорди
рослинного
світу.
Режим
доступу:
http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-178D0729B7338
6. https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-uzagalnyuyuchiy-urok-po-temipokritonasinni-roslini-99401.html
ФОРМУВАННЯ STEM i STEAM ПРОСТОРУ В ЗАКЛАДІ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО
НАПРЯМУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОЦЕНТУМ)
Кузьмінська Валентина Василівна, Комунальний заклад «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Хлус Лариса Миколаївна, Комунальний заклад «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а
саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність,
компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова
грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські
компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і
здорове життя, гармонійно входять у систему STEM-освіти, створюючи основу
для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина [2].
Розвиток STEM-освіти визнано пріоритетним на державному рівні.
Сьогодні вона може реалізуватися через усі види освіти – формальну,
неформальну, інформальну (на онлайн-платформах, у STEM-центрах
/лабораторіях, за допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів, фестивалів,
практикумів тощо). Використання провідного принципу STEM-освіти –
інтеграції дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту,
обсягу навчального матеріалу предметів природничоматематичного циклу,
технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей
якісно нового рівня [1].
Широкий спектр освітніх послуг, задовольняючи зростаючі індивідуальні
освітні потреби, надає позашкільна освіта. Позашкільна освіта сьогодні є
потужним чинником не лише особистісного розвитку дітей та учнівської молоді
у вільний від навчання час, вона допомагає набути вихованцям життєвої
153

компетентності – ключових компетенцій, які нададуть їм змогу успішно
інтегруватися в суспільство, бути мобільними і конкурентоспроможними,
здатними до самореалізації, розкрити свій творчий потенціал, здійснити
свідомий життєвий вибір та навчитися приймати відповідальні рішення.
Об’єктивно менш заформалізований освітній процес у закладі
позашкільної освіти створює більш сприятливі умови для впровадження в ньому
STEM-навчання. Керівник гуртка має ширші можливості щодо вибору
навчальних програм, форм навчання, місць і часу проведення занять у порівнянні
із шкільним вчителем. Активізація STEM-освіти в позашкіллі має велике
стратегічне значення для розвитку всієї інноваційної освіти в країні.
Позашкільна STEM-освіта сьогодні демонструє потужний науковий потенціал,
для ефективної реалізації якого потрібно створити національну політику STEMосвіти, запровадити пошуководослідницькі підходи і розробити стандарти STEM
- орієнтованого освітнього контенту, особливо в позашкіллі [2].
Переваги та актуальність STEM-освіти сьогодні незаперечні. Саме тому
педколектив Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді зробив STEM-освіту невід’ємною складовою навчальновиховного процесу в закладі.
Створення STEМ-простору в нашому Центрі розпочалося з відкриттям
наприкінці 2019 року нового структурного підрозділу – «Екологічної STEM лабораторії». Лабораторія створена з метою впровадження інноваційних методів
позашкільної освіти і виховання зростаючого покоління та популяризації завдань
STEM-освіти. Ідея створення такого підрозділу була підтримана Департаментом
освіти і науки, управлінням екології та природних ресурсів Чернівецької
обласної державної адміністрації та частково профінансована обласним фондом
охорони навколишнього природного середовища.
Для успішної діяльності підрозділу придбано сучасне обладнання:
цифровий та біологічний мікроскопи, шумомір, документ-сканер, люміноскоп та
мультисенсорний модуль «Панда». За допомогою наявних приладів на гурткових
заняттях педагоги разом з вихованцями проводять експрес-дослідження якості
продуктів харчування методом люмінесцентного аналізу, виявлення нітратів,
дослідження явища цвітіння водойм, виявлення транс-жирів у продуктах
харчування, впливу шуму на емоційний стан людини, збирають дані про
навколишнє природне середовище (температура, точка роси, магнітне поле,
атмосферний тиск, вологість та ін.).
Обладнання STEM-лабораторії допомагає вихованцям різних вікових
категорій проводити науково-дослідну роботу відповідного рівня складності.
Велика увага приділяється впровадженню STEM-освітнього середовища у
наймолодших наших вихованців – дошкільнят з творчого об’єднання раннього
розвитку дитини «Пізнайко». Рaннє зaлучeння в STEM мoжe пiдтpимaти нe лишe
poзвитoк кpeaтивнoгo миcлeння тa фopмувaння кoмпeтeнтнocтi дocлiдникa, a й
cпpияти кpaщiй coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi, тoму щo poзвивaє тaкi нaвички, як
cпiвpoбiтництвo, кoмунiкaтивнicть, твopчicть. Програма об’єднання передбачає
розкриття перед дітьми багатогранної цінності природи через засвоєння
міждисциплінарних курсів з використанням STEM (STEAM)-технологій:
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«Пізнайко», «Природознавство крізь призму англійської мови», «Кмітливі
малюки», «Основи здоров'я», «Умілі ручки», «Світ навколо тебе», «Веселий
букварик», «Логічні ігри».
Для реалізації поставлених завдань у Центрі створено оптимальні умови: куточок
живої природи, контактний зоомайданчик, міні-птахоферма, навчально-дослідна
земельна ділянка, «Cадочок запахів», «Cтежина відчуттів» тощо. У кабінеті для
занять обладнано міні-STEM-лабораторію експериментування з матеріалами та
обладнанням для дослідів (мультисенсорний модуль PANDA з 9 датчиками для
визначення показників довкілля, набори LEGO, пластиковий хімічний посуд
різної форми, величини, прозорості, чашки, ложки, лопатки, лійки, губки,
магніти, поливальниці, різноманітні палички, трубочки, дощечки, лупи, компас;
тверді речовини (камінці, крейда, мило, цеглинки); сипкі речовини (цукор, сіль,
борошно, пісок тощо); рідини (вода та її розчини). Тобто, є все необхідне для
набуття дітьми власного пізнавального досвіду. Під час проведення дослідів,
педагоги творчого об’єднання застосовують різноманітні прийоми з
використанням STEM (STEAM)-технологій: обстеження, практичні дії з
предметами, запитання пошукового характеру, розповіді свої і дітей, пояснення
і демонстрацію, художнє слово, розглядання ілюстративного матеріалу,
замальовування спостережуваних об’єктів і явищ. Усе це не лише привчає
вихованців виконувати вказівки, а й спонукає їх самостійно аналізувати явища,
віднаходячи причини і зв’язки, робити певні висновки, проявляти творчі
здібності. Наприклад, коли діти вивчають тему «Тваринний світ» на заняттях
«Природознавство крізь призму англійської мови», то мають можливість
вивчити назви окремих птахів англійською мовою, виготовити модель пташки з
пластиліну, з LEGO-конструктора, намалювати фарбами, вивчити вірш, загадку,
поділитися цікавою розповіддю про птахів (власно створеною чи переказом),
відвідати контактний зоомайданчик та міні-птахоферму. А також, взяти участь
природоохоронних акціях «Птах року», «День зустрічі птахів». На заняттях
«Умілі ручки» виготовити годівничку з вторинного матеріалу та взяти участь у
конкурсі «Годівничка».
Краще пізнати життя рослин дошкільнятам допомагає проект «Город на
підвіконні». Він сприяє розширенню уяви дітей про рослини як про живі
організми, може розповісти про умови, необхідні для їх росту і розвитку, розвиває
естетичні почуття, прищеплює бажання працювати і вміння бачити свій результат.
Зокрема, діти досить багато дізнаються про овочеві культури (овочі корисні для
людини, використовуються в їжу як у вареному, так і сирому вигляді; в салатах,
супах, в других стравах; це трав’янисті рослини, які ростуть в городі, в кімнатних
умовах; мають смак, форму, колір) тощо. Під час створення «Городу на
підвіконні» дошкільнятам надається можливість самим посадити рослини,
поливати їх, доглядати за ними, встановлювати зв’язки: рослини – грунт, рослини
– вода, рослини – людина. А також розіграти театреалізовані сценки з казки
«Ріпка» та «Ходить гарбуз по городу».
Дистанційна освіта ускладнила можливості проведення традиційних занять в
очній формі, адже з наймолодшими дітьми найважче проводити заняття онлайн,
тим більш синхронно, якщо відсутні поряд дорослі. Тому педагоги вимушені
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були частково змінити програму занять і перейти на новий формат організації
освітнього процесу – це проекти по основних темах з STEAM-підходом з
використанням навчальних веб-сервісів (learning Ap, LIVEWORKSHETS, та
інші.)
Освітній процес вихованців молодшого та середнього віку включає застосування
STEM-технологій з виконанням складніших навчальних проєктів та передбачає
інтегровану дослідницьку, творчу діяльність, спрямовану на отримання
самостійних результатів під керівництвом педагога. Вихованці екоекторію
«Природа – наш дім», гуртків «Юні друзі природи», «Любування природою»,
«Екологічний Hand Made» брали участь у різноманітних проектах, серед яких:
«Досліджуємо оточуючий світ», «Здоровий спосіб життя», ЕкоЧеленджах
«Писанка», «Сортуй сміття», «Мій ековчинок», «Посади своє дерево», «Наш
вибір – екосумки».
2021 рік ООН був проголошений Міжнародним роком овочів та фруктів. З цієї
нагоди Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно
з Компанією «Сингента України» проводили агрочелендж «Лабораторія смаку».
Вихованці гуртків «Екологічний Hand Madе», «Основи фенології»,
«Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми»,
«Основи здоров’я» стали активними учасниками агрочеленджу. На навчальнодослідній земельній ділянці центру та в умовах приватних домогосподарств
юннати проводили дослідницькі роботи по вивченню сучасних сортів та гібридів
овочевих культур (шпинату, редиски, помідорів, гороху, кукурудзи) з
використанням приладів екологічної STEM-лабораторії: мікроскопа, сканеркамери, нітратоміра, електронних ваг, штангенциркуля та інших. Усі наші
вихованці – учасники агрочеленджу, показали високі результати на фінальному
етапі конкурсу і були нагороджені грамотами НЕНЦ за ІІІ місце. Для юннатів це
була чудова можливість проявити себе та стимул для подальших досягнень.
Результати своїх досліджень юні дослідники успішно презентували також на
обласному зборі юних аграрників, садівників,
зоологів-тваринників,
квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина – Героя України, Героя Небесної
Сотні.
З метою впровадження STEM-освіти на базі Центру було створено творчий
простір дитини (Мейкер-спейс від англ. MakerSpace – простір для мейкера), де
розкриваються здібності вихованців, проявляється талант або обдарованість у
певній специфічній діяльності, реалізовується власний творчий потенціал у
гуртках «Екологічний Hand Made», «Природа, фантазія, творчість», «Народні
ремесла», «Лозоплетіння», «Екологічна майстерня» та інші. Тут діти працюють
з натуральними та вторинними матеріалами, виготовляють поробки, сувеніри,
подарунки, які демонструють та продають на організованих ековиставках,
влаштовують майстер-класи. Один з таких майстер-класів юннати Центру
провели в переддень Святого Миколая в обласному краєзнавчому музеї для своїх
ровесників із закладів загальної середньої та позашкільної освіти м. Чернівців,
які були запрошені на урочисте відкриття обласної виставки НоворічноРіздвяних композицій.
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STEM-навчання гуртківців може здійснюватися з використанням такої основної
організаційної форми, як заняття гуртка, які передбачають інтеграцію трьох і
більше STEM-дисциплін (біологія, фізика, хімія, географія, математика,
технології). Використання STEM-занять практикується педагогами центру для
узагальнення знань із декількох навчальних дисциплін для отримання
результатів переважно практичного характеру (моделей, готових виробів тощо).
Зокрема, під час проведення STEM-тижня юннати мали можливість на
тематичних заняттях гуртка «Екологічний Hand Made» «Розгадуємо таємниці
яблука» поглибити тематичні знання в галузях мистецтва, ботаніки, міфології,
медицини, математики, а також використати прилади екологічної STEMлабораторії, зокрема нітратомір. Окрім того, гуртківці проявили свої творчі
здібності у виготовленні яблук в техніці пап’є-маше та створили власний
натюрморт. Участь у STEM-проектах мотивує вихованців до вивчення
природничих наук, формує дослідницьку компетентність та проектний тип
мислення, прищеплює основи екологічної грамотності. Вихованець КЗ
ЧОЦЕНТУМ Олександр Максимюк представив на STEM-тижні власний –
проект «Вирощування бобових культур» з фіксацією даних у журналі
спостережень і за допомогою цифрової камери.
У 2021 році в Чернівецькому ОЦЕНТУМ започатковано STEM-проєкт
«Симетрія в природі». Актуальність проєкту полягає в тому, щоб показати, що
краса в природі є зовнішньою ознакою симетрії і, насамперед, має математичну
основу. Реалізовуючи проект, вихованці гуртків мають нагоду дізнатись як
виникла симетрія, ознайомитись з елементами та типами симетрії, дослідити
явище симетрії в розрізі біології, хімії, фізики, історії, техніки, архітектури,
мистецтва, створити власні моделі симетрії в живій та неживій природі. Такий
формат навчання передбачає залучення вихованців до систематизації та
набування знань, створення власних продуктів. Він розвиває навички
критичного мислення, співпраці, спілкування, міркування, синтезу та стійкості в
умовах обмеженого часу та визначеної мети.
В рамках поточної навчально-дослідної роботи, впродовж року, вихованцями
Чернівецького ОЦЕНТУМ реалізовувались проекти по вивченню та
спостереженню за тваринами різних таксономічних груп за темами: «Комахи –
запилювачі плодових культур: видовий склад, трофічна спеціалізація»;
«Кількісний облік комах – запилювачів плодових дерев»; «Спостереження за
зимуючими птахами: вивчення видового складу»; «Спостереження за гніздовою
поведінкою фонових видів птахів».
В цьому році юні натуралісти області, які мають здібності до науководослідницької діяльності в галузі зоології та природознавства, мали можливість
взяти дистанційно участь у всеукраїнських конкурсах досягнень юних зоологів
та експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний
дослідник». Для участі у фіналах конкурсів були представлені відеозаписи
захисту проекту з використанням постеру або презентації в форматі Power Point.
Ще одним з навчальних проєктів з використанням STEM-лабораторії є щорічна
участь вихованців об’єднань в Європейській фенологічній компанії «GLOBE»,
де вони вивчають стан клітин, продихи, рух хлоропластів у різні пори року в
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листках дерев різних видів (береза повисла, дуб черешчатий, липа серцевиста,
вишня, бук, ліщина) вихованці середньої та старшої вікової категорії гуртка
«Основи фенології» Чернівецького ОЦЕНТУМ – переможці Всеукраїнських
GLOBE Ігор – 2021! Мета яких – покращення розуміння навколишнього
середовища юннатами, підвищення екологічної свідомості та заохочення до
вивчення природничих дисциплін. Цьогоріч, з огляду на епідеміологічну
ситуацію, Ігри відбулися у дистанційному режимі. Програма Ігор включала
виконання 3-х конкурсних завдань: представлення команд у вигляді постерапрезентації; створення відеоролика «Виготовлення термометра» згідно
інструкції, розробленої для використання в межах програми GLOBE; онлайнвікторина «Що я знаю про GLOBE». Команда справилася з завданнями відмінно
і отримала 1 місце.
Серед обладнання нашої Екологічної STEM-лабораторії є стаціонарні і
портативні прилади, які легко можна переносити в інші кабінети. Це допомагає
в науково-дослідницькій, експериментальній роботі об’єднанням, які відвідують
заняття на базі інших закладів освіти, наприклад вихованцям виїзної ОЗБШ, яка
є структурним підрозділом Центру, що забезпечує потребу учнівської молоді,
зокрема сільської, в здобутті знань, умінь і навичок у галузі природничих наук
та сприяє їхньому вибору майбутньої професії. Використання мобільної
екологічної міні-STEM-лабораторії їм дозволило розпочали проект «Світло як
умова існування рослин: екологічний підхід до формування колекції кімнатних
рослин в закладі ЗСО».
Одне із занять вихованців секції ОЗБШ «Індивідуальна робота екологобіологічного напряму з обдарованими дітьми» було присвячене методам
дослідження продуктивності свійської птиці. Юннати ознайомились з: історією
одомашнення птахів; основами селекційної роботи у птахівництві; сучасними
методологічними основами розведення та вирощування свійської птиці в умовах
фермерських господарств і приватних домогосподарств; методами оцінки
м’ясної та яєчної продуктивності свійських птахів різних видів; приладами та
обладнанням для розведення птиці в умовах приватних домогосподарств.
Вихованці також поділилися своїм досвідом в юному віці поєднувати якості
натуралістів-дослідників з досвідом фермерів-підприємців. Нині юннати спільно
готують методичні рекомендації по розведенню свійської птиці.
Слід відмітити зацікавленість дітей сільської місцевості в розвитку аграрництва
(вихованці ОЗБШ є учасниками та переможцями щорічного обласного збору
юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, квітникарів-дизайнерів імені
Василя Аксенина та Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон».
Отож, ми бачимо, що важлива роль у досягненні позитивних результатів
упровадження STEM-технологій у закладах позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму належить засобам STEM-освіти, тобто сукупності
обладнання, ідей, явищ і способів дій, що забезпечують реалізацію дослідноекспериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності в освітньому
процесі, а також педагогам, які виявляють бажання постійно підвищувати свій
кваліфікаційний рівень, самовдосконалюватися.
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STEM-освіта в роботі сучасного закладу позашкільної освіти екологонатуралістичного спрямування виводить процес навчання на якісно новий
рівень, дозволяє ефективніше залучати дітей до вивчення природничих
дисциплін, здійснювати інтеграцію навчальних предметів та гурткової
діяльності, ефективну профорієнтацію.
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“ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЕКОЛОГІЧНОГО
СПРИЙНЯТТЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНОМАСОВИХ ЗАХОДАХ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ПРИРОДООХОРОННОГО
СПРЯМУВАННЯ”
Григор’єв Денис Валентинович Комунальний заклад освіти “Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської
обласної ради завідувач відділу біології та екології
Вступ
Знання про навколишнє середовище людина отримує з перших своїх
кроків. Але вже не вистачає знань про природу взагалі, необхідно знати закони,
закономірності виникнення, розвитку і співіснування як окремих об’єктів так і їх
угруповань. Від бережливого ставлення до природи, вихованого у дитинстві,
до соціальної відповідальності за стан природного середовища – один крок.
В Дніпропетровській області розроблена і впроваджується низка заходів з
підвищення екологічної свідомості і культури дітей та молоді, проведення
конкретних практичних дій зі збереження, охорони та відновлення довкілля.
Традиційно школярі Дніпропетровщини проводять природоохоронну,
моніторингову та дослідницьку роботу шляхом участі в обласних і
всеукраїнських природоохоронних та екологічних заходах (конкурсах, акціях,
проектах): “Природна скарбниця Придніпров’я”, “Птах року”, “Лелека”, “Парки
– легені міст і сіл”, “Біощит”, “До чистих джерел” тощо.
Сьогодні проблема зменшення видового біорізноманіття стала вкрай
актуальною, бо якщо один з видів зникає, зміни у екосистемі стають
незворотними. Серед рослин природної флори, що потребують охорони, одними
з найбільш чутливих до антропогенного процесу є первоцвіти.
На Дніпропетровщині зустрічається майже 80 видів рослин-первоцвітів, кожний
з яких потребує детального вивчення та дослідження.
Тотальне знищення дерев, зокрема вікових і старих, особливо у містах і
селищах, вкрай негативно впливає на збереження природної спадщини
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Дніпропетровщини, призводить до втрачання вагомої частки нашої духовності,
вкорочення віку дикої природи.
На сьогодні залишається актуальним привернення уваги підростаючого
покоління до необхідності вивчення та збереження балкової системи області як
основи розбудови національної екологічної мережі в якості єдиної просторової
системи території країн Європи з природним або частково зміненим станом
ландшафту. Саме балки Степового Придніпров’я можуть слугувати основою
розбудови екологічної мережі, бо саме в них збереглися унікальні ділянки
різнотравно-типчаково-ковилових степів, байрачних лісів, гірських порід.
В балках, як своєрідних музеях збереглися не лише ділянки степу, але й
чагарники, фрагменти луків, байрачні ліси. Загальна мережа балкової системи
Дніпропетровської області сьогодні нараховує кілька тисяч балок, і тільки
незначна їх кількість знаходиться в офіційному реєстрі природно-заповідного
фонду області.
Ефективними формами організації дослідницької діяльності є
експедиційні форми, що мають не лише навчальне, а й велике виховне значення.
Експедиційні форми роботи сприяють поглибленню екологічних знань учнів,
залученню дітей до природоохоронної справи. Безпосередня практична
діяльність школярів в природі при необмежених у часі й просторі можливостях
створює сприятливі умови для стабільного формування екологічної культури.
Екологічні пости юннатів здійснюють моніторинг, проводять експедиції з
метою обстеження, обліку і вивчення стану джерел, струмків та малих приток,
контролюють чистоту повітря, води, дотримання норм землекористування,
розв’язують екологічні соціально важливі питання.
Для активізації подальшої участі у обласних масових заходах широкого
кола педагогічних працівників та учнівської молоді закладів загальної середньої,
професійно-технічної, вищої і позашкільної освіти педагогічними працівниками
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”),
науковцями Дніпровського та Київського національних університетів,
представниками Дніпропетровського осередку Українського товариства
охорони птахів та Державного регіонального проектно-вишукувального
інституту “Дніпроводгосп” розроблено навчально-методичний посібник серії
“Еколого-натуралістичний
вісник
Придніпров’я
№ 27 “Обласні масові заходи природоохоронного спрямування (методичні
поради для участі)”.
У методичному збірнику представлені методичні рекомендації по
вивченню і збереженню ранньоквітучих рослин, старовікових і цікавих дерев
(історична і естетична цінність), балок (основа розбудови екологічної мережі),
популяції білого лелеки (індикатор стану навколишнього середовища).
Обласний
природоохоронний
конкурс
“Природна
скарбниця
Придніпров’я”
Багато років учнівська молодь Дніпропетровщини активно брала участь у
обласних природоохоронних акціях “Первоцвіти Дніпропетровщини”
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та “Дерево життя”, а також регіональному природоохоронному проекті
“Балки Придніпров’я очима дітей”.
Щорічно у вищезазначених заходах брали участь більше 5000
педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів загальної середньої,
професійно-технічної і особливо позашкільної освіти.
Зміст умов проведення заходів потребував оновлення на вимогу до
чинного законодавства. Тому, у 2014 році КЗО “ОЕНЦДУМ” було розроблено
положення про обласний природоохоронний конкурс “Природна скарбниця
Придніпров’я”, яке об’єднало вищезазначені заходи.
Розроблене положення було направлено на узгодження і реєстрацію до:
департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та
Головного управління юстиції у Дніпропетровській області.
У зв’язку з тим, що положення знаходиться на етапі узгодження, конкурс
проводиться відповідно до затверджених умов проведення за номінаціями:
“Балки Придніпров’я”, “Дерево життя” та “Первоцвіти Дніпропетровщини”
(форми подачі звітних матеріалів: індивідуальна та колективна (гуртки, клуби,
учнівські об’єднання тощо).
Мета конкурсу – екологічна пропаганда щодо охорони ранньоквітучих
рослин, збереження і відновлення видового різноманіття флори; виявлення,
вивчення та збереження старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і
естетичну цінність; важливих природних об’єктів – балок, які можуть слугувати
основою розбудови екологічної мережі.
1. Номінація “Балки Придніпров’я”
У 90-х роках натуралістами Жовтневої (на сучасному етапі - Покровської)
районної станції юних натуралістів Криворізької міської ради проводилась
регіональна акція “Балки Криворіжжя”, яку започаткувала Квітка Ольга
Володимирівна, керівник гуртка “Юні фото екологи” (авторська програма).
Вона разом з юннатами вивчала балки Криворіжжя, створюючи фотозвіти
(вивчення рослинного, тваринного світу, гідрологічного режиму балок).
Вивчення балок виявилось перспективним і актуальним для Степового
Придніпров’я напрямом діяльності закладів позашкільної освіти і тому у 2001
році за ініціативою КЗО “ОЕНЦДУМ”, еколого-туристичного об’єднання
“Орлан” був започаткований регіональний природоохоронний проект “Балки
Придніпров’я
очима
дітей”
для
детального
вивчення
природи
Дніпропетровщини.
За роки існування проекту до участі в ньому залучалися і діти, і педагоги
майже з усіх куточків Дніпропетровщини, що ще раз свідчить про необхідність і
актуальність такої форми екологічної освіти і виховання дітей та молоді в
нашому регіоні.
Проект актуальний тим, що балкова система області як основа розбудови
національної екологічної мережі в якості єдиної просторової системи території
країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.
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Тому в напрямку вивчення балок, кожна з яких заслуговує не тільки
детального дослідження, а й серйозної охорони, у юннатів, як кажуть, непочатий
край роботи.
Так, серед природних об’єктів, які за останні роки поповнили офіційний
реєстр регіональної екологічної мережі, є і заказники місцевого значення –
“Балка Кирпична” і “Отченашкові наділи”, які вдалося створити, в основному за
місцевою ініціативою юннатів Дніпропетровського районного центру екологонатуралістичної творчості.
В П’ятаковій балці юннати Нікопольського ЕНЦ детально дослідили
рослинний і тваринний світ. Для проведення досліджень юннатами були
здійснені численні походи та екскурсії, в ході яких було виявлено, що в балці
зустрічаються 26 видів рідкісних комах, 106 видів птахів, 22 види ссавців, 6 видів
плазунів. Серед рослин були визначені рідкісні види: проліска, гіацинти, сон,
крокус, тюльпан, горицвіт, ковила. Детальне дослідження балки показало, що на
її унікальні природні ландшафти негативно впливають такі фактори, як
випалювання степової рослинності, стихійний туризм, випас худоби,
сільськогосподарська діяльність, збір рідкісних рослин, полювання.
Детальне вивчення балок проводили юннати Верхньодніпровського
районного ЕНЦ, вони досліджували місцеву балку Водянську. В балці
знаходиться ставок, який має штучне походження, а також три джерела, які діти
розчистили, обсадили верболозом. Юннати спостерігали випалювання трави в
балці, внаслідок чого вигоряють значні площі рослинного покриву, через що
зникають цінні види, замінюючись на бур’яни.
Вихованці гуртка “Паросток” Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 102 Криворізької міської ради у своїх звітних матеріалах
представляли декілька легенд про походження назви балки Кобильна,
яка розташована в межах Широківського району Дніпропетровської області
та Високопільського району Херсонської області, інформацію про рослинність
(ковила Лессінга, рястка Буше, тюльпан Біберштейна, сон чорніючий, цмін
пісковий тощо) та унікальні ділянки балки (прояви поверхневого карсту у
понтійських вапняках, печера Кобильна, пам’ятки археології, історії та
культури), з якими юні екологи ознайомлюються під час навчально-тематичних
екскурсій “Зеленими стежинами Криворіжжя”.
Балково-яружну систему Павлоградського району активно вивчали
юннати області під час роботи обласного дитячого екологічного таборуекспедиції “Боривітер”. В науково-дослідній програмі експедиції вона
представлена Військовим проваллям, яке утворилося на місці стародавнього
моря Тетіс. Тут збереглося значне видове різноманіття степової флори та фауни,
зокрема лікарських рослин.
В геологічному відношенні провалля теж надзвичайно цікаве. В ньому
знаходиться багато виходів на поверхню гірських порід: вапняків, бентонітової
глини. Над проваллям свого часу проходив Соляний шлях, по якому чумаки
возили сіль з Криму. Вважають, що у Військовому проваллі знаходиться багато
таємниць часів козацтва.
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Широка програма пошукових робіт охоплює вивчення гідрологічних
показників, рельєфу, геологічної будови, ґрунтів, рослинного і тваринного світу.
Особлива увага приділялась оцінці антропогенного впливу на природний
комплекс балок.
У балках, ярах фізико-географічні умови життя значно більш різноманітні,
ніж на одноманітних природних угіддях, тому значно більше видів рослин і
тварин знаходять тут собі притулок. У балках велике розмаїття ґрунтових умов,
ступеня їх зволоження, різна експозиція схилів і їх прогрів сонцем, завжди є
затишок від вітру.
Проект з вивчення балок, до речі, перший і поки що єдиний в Україні,
викликає у дітей і дорослих неабиякий інтерес, бо в нашому степовому регіоні,
де лісистість є вкрай недостатньою, саме балки є найбільш цікавими природними
об’єктами, в яких ще можна зустрітися з багатим видовим різноманіттям рослин
і тварин, а також з цінними і рідкісними видами комах, птахів, ссавців та іншої
“живності”. Балка – це цілісний, живий організм, який взаємодіє із навколишнім
середовищем і суттєво впливає на мікроклімат місцевості.
Але найбільш важливим є те, що в ході багато численних експедицій
стежками рідного краю юні дослідники роблять цінні відкриття видового
різноманіття флори і фауни в балках, ярах, урочищах, які ще не є складовими
частинами природного-заповідного фонду області, але після детального
обстеження та підготовки відповідних документів можуть ними стати.
Вивчення історії, географічного положення, рослинного та тваринного
світу степових балок має не тільки велике пізнавальне, але й наукове значення.
Практична діяльність по вивченню балок не тільки предметно ознайомлює дітей
з природним довкіллям, а й сприяє формуванню у них екологічної свідомості,
естетичних уподобань та почуття прекрасного, а також дозволяє молоді внести
свій особистий внесок в оздоровлення навколишнього природного середовища,
а саме: розчистити джерельце, прибрати сміття за відпочиваючими, взяти під
охорону певні види рослин і тварин в балках і ярах та зробити багато інших
корисних справ для поліпшення довкілля.
2. Номінація “Дерево життя”
Обласна природоохоронна акція “Дерево життя” започаткована у 2004 році
і проводиться в закладах освіти з метою привернення уваги підростаючого
покоління до виявлення, вивчення та збереження старовікових та цікавих дерев,
які мають історичну та естетичну привабливість, проведення практичних заходів
по їх охороні.
Основною метою проекту є проведення юннатами і педагогами
інвентаризації дерев області, підготовка пропозицій до органів державної влади
щодо оголошення цінних дерев пам’ятками природи, проведення широкої
еколого-просвітницької роботи по приверненню уваги громадськості до
проблеми збереження старих, вікових і незвичайних дерев:
- кожне старе дерево – чарівна пам’ятка природи, яка потребує поклоніння
і заповідання;
163

- старі дерева – живі свідки і пам’ятки історичних подій культурного життя
нації;
- вікові дерева – цікаві природні музеї, своєрідні лабораторії для вчених;
- крупні дерева – джерело для отримання елітного насіння;
- кожне старе дерево – своєрідний “багатоповерховий дім” для
різноманітних тварин – кажанів, птахів, комах та ін.;
- вікове дерево – важливе джерело духовного збагачення і патріотичного
виховання;
- старе дерево треба охороняти заради нього самого, заради його
внутрішньої цінності.
Вікові дерева – відображення вікового ставлення до них людини, результат
діяльності цілих поколінь. Як елемент ландшафту вікові дерева зростають з ним
одну нерозривну естетичну цілісність, що зачаровує нас своєю красою (розмір
крони, товщина стовбура, упевненість й міць) – справжнє живе диво світу. Вони
є унікальними пам’ятками природи, що викликають у нормальної людини
почуття, характерні для естетичної категорії піднесеного – захват, острах,
повагу.
Завдяки громадськості до офіційного реєстру Дніпропетровської області
занесені більше 30 пам’яток природи, які являють собою поодинокі вікові дерева
та ділянки старовікового лісу. Чимало цікавих дерев можна знайти по селах і
містечках, вже не кажучи про обласний центр і крупні міста, завдяки тому, що:
- головними збирачами і оцінювачами старих дерев будуть представники
молодого покоління – учнівська молодь та юннати області;
- вперше завдяки обласного проекту передбачається провести
якнайповнішу інвентаризацію дерев області;
- на облік пропонується брати не тільки дуже старі дерева (віком понад
150-300 років), але і які мають особливу естетичну привабливість, користуються
популярністю у місцевих жителів, відрізняються товщиною і віком серед інших
дерев у даній місцевості тощо.
Завдяки чудовим зовнішнім параметрам старих дерев і легендам,
пов’язаним з ними, робота з пошуку та охорони вікових або унікальних дерев
стане привабливою для будь-якої дитини. Ця діяльність не вимагає спеціального
устаткування, особливих знань і досвіду, а пов’язана з походами і експедиціями,
тому завжди буде мати юних добровольців.
До пошуку залучаються краєзнавці, музейні робітники, лісники,
журналісти, опитуються місцеві жителі. Інформацію про дерево з метою взяття
його під охорону державою передається до КЗО “ОЕНЦДУМ” або безпосередньо
до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної
ради. До того часу, поки дерево набуде офіційного охоронного статусу, учні
разом з батьками та вчителями можуть організувати охорону і догляд за ним,
налагодити спостереження.
Найбільш “багатими” у Дніпропетровській області на вікові дерева є
Новомосковський та Павлоградський райони.
У Павлоградському районі знаходиться відома ботанічна пам’ятка
природи “Вікові дуби”. Юні натуралісти закладів освіти району з метою
164

інвентаризації старих дерев проводять екологічні експедиції, під час яких
ретельно досліджують дуби, вік яких від 150 до 400 років. Дуби поширені у
степовому Придніпров’ї як основна лісоутворююча порода.
Декілька років проводять практичну природоохоронну і дослідницьку
роботу в парку відпочинку “Веселі Терни” юннати Тернівської СЮН
м. Кривого Рогу. В межах проекту юні екологи дослідили всі старі дерева парку,
описали і обміряли їх, серед яких дуб звичайний, граб, верба та тополя біла,
відзначили, що більшість рослин, зокрема дубів, не зважаючи на значний вік,
зберегли високу продуктивність насіння.
Фенологічні спостереження старих дерев дозволяють юним екологам
робити висновки, що вікові дерева є середовищем життя для багатьох видів
безхребетних тварин і птахів і тому вони потребують постійної охорони, з цією
метою юні натуралісти проводять трудові десанти по “лікуванню” дерев.
Найтовще дерево у м. Верхньодніпровську – тополю чорну (осокір)
описали юннати районного еколого-натуралістичного центру. Дерево має
величезну розлогу крону і є певною окрасою міста. На думку юннатів, цього
велетня слід взяти під охорону, тим більш, що поряд знаходиться історична
споруда – колишня синагога. Адже саме поєднання історичної архітектурної
старовини і старих зелених насаджень надає неповторності багатьом населеним
пунктам нашої області.
Цей проект є важливим кроком на шляху до зміни утилітарного ставлення
до дерев – священним поклонінням і любов’ю до них. І може саме завдяки його
проведення в закладах освіти області припиняться акти вандалізму по
відношенню до зелених насаджень і старих дерев, бо значною мірою і від дітей,
і від дорослих залежить, чи залишимо ми в живих зелених патріархів, а разом з
ними – наші ландшафти, наші уявлення про рідну природу, нашу духовність і
генетичну пам’ять нащадкам.
3. Номінація “Первоцвіти Дніпропетровщини”
Генофонд популяції кожного виду – це результат багатовікової еволюції,
він унікальний. На сьогодні збільшується біорізноманіття серед рослин
природної флори, що потребують охорони. Якщо один з видів зникає – зміни у
екосистемі стають незворотними.
Серед рослин природної флори, що потребують охорони, одними з
найбільш чутливих до антропогенного процесу є саме первоцвіти (ефемероїди)
– багаторічні трав’янисті рослини з коротким періодом надземного розвитку і
довготривалим вегетативним відпочинком.
Саме тому з 1998 року Держуправління охорони навколишнього
природного середовища в Дніпропетровській області і КЗО “ОЕНЦДУМ”
об’єднали свої зусилля у святому прагненні зберегти генофонд української
флори, зокрема ранньовесняних рослин, проведенні практичних заходів по
вивченню, збереженню та відновленню видового різноманіття первоцвітів,
широкої агітаційної пропаганди щодо їх охорони.
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З цією метою і була започаткована в 90-роках обласна природоохоронна
акція “Первоцвіти Дніпропетровщини”, яка проводилася щорічно, а тепер
входить до складу конкурсу як окрема номінація.
Основними завданнями проекту є:
- збір інформації про поширення, середовище існування, сучасний стан
популяцій окремих видів первоцвітів та форми їх охорони на території області;
- організація проведення моніторингових спостережень за станом
популяцій та необхідність досліджень первоцвітів з метою розробки наукових
основ їх охорони та відтворення;
- вивчення ареалів і картографування поширення видів ранньовесняних
рослин в межах області;
- сприяння знахідкам в межах свого регіону нових місць зростання
первоцвітів, види яких занесено до Червоної книги України, Європейського
Червоного списку та Червоного списку Дніпропетровської області, для їх
подальшої охорони та збереження;
- розповсюдження та публікація матеріалів про необхідність збереження
первоцвітів в засобах масової інформації для широкого обговорення науковою,
педагогічною та природоохоронною громадськістю.
Участь у проекті допомагає юним екологам не тільки проводити змістовні
дослідження ранньовесняної рослинності області, а й виявити цінні в
ботанічному відношенні ділянки, де зростають рідкісні види первоцвітів.
Цей проект є одним з найбільш масових природоохоронних заходів серед
дітей та молоді за кількістю учасників.
Майже в усіх куточках області – в балках, ярах, на луках, в парках, скверах
юні природоохоронці вивчають первоцвіти безпосередньо в природі, проводять
облік їх чисельності в межах певних ділянок, визначають найбільш вразливі
види. Саме екскурсії та експедиції дозволяють дітям краще пізнавати оточуючий
їх світ природи, формують у них почуття прекрасного та бажання зберегти,
захистити кожну живу істоту.
Юннати м. Кривого Рогу планують створити в місцевій балці
мікрозаказник “Горицвіт”. Актуальність створення мікрозаказника юні екологи
пояснюють місцезростанням у балці 10 видів первоцвітів, більшість з яких є
рідкісними в межах Криворіжжя. Вивчаючи червонокнижні види ефемероїдів у
біотопах Криворіжжя, на території геологічної пам’ятки “Сланцеві скелі” юні
екологи знайшли вид, занесений до Світового Червоного списку, Червоної книги
України – гімноспермум одеський. Ця знахідка є дуже важливою з наукової
точки зору, тому що даний вид майже не зустрічається на території області.
Протягом 5-ти років юннати проводили спостереженння за динамікою
орієнтовної чисельності різних видів ефемероїдів по балках річок Інгулець та
Саксагань. Вони провели обстеження схилів балок Кринича вода та Солонувата
з метою встановлення мікрозаказників “Первоцвіти” та “Пролісок”.
В результаті експедицій вдалося знайти та визначити 12 видів ефемероїдів, 11 з
яких занесені до Червоного списку області та 3 – до Червоної книги України.
Тому юні екологи і вирішили проводити відповідну роботу по створенню в цих
балках мікрозаказників і повному вилученню їх з господарської діяльності.
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Юннати та педагоги Павлоградської міської СЮН вже декілька років
проводять в своєму місті лінійку “Первоцвітам – турботу та охорону”,
присвячену охороні ранньоквітучих рослин, яка урочисто розпочинається
на подвір’ї станції юннатів, після чого всі її учасники крокують вулицями міста
із закликами про захист та збереження первоцвітів. Завершується лінійка в
центральному міському парку 1 травня. де збираються не тільки школярі, але й
небайдужі до екологічних проблем жителі міста. Для них проводяться ігри,
конкурси, вікторини екологічної тематики, виступи екологічних агітбригад та
колективів
художньої
самодіяльності.
Наприкінці
свята
юннати
розповсюджують серед жителів м. Павлограда виготовлені власноруч листівки
із закликами зберігати перші вісники весни – первоцвіти. Цей захід традиційно
широко висвітлюється на місцевому телебаченні та на сторінках місцевої преси.
За проханням вчителів біології та керівників гуртка, які проводять
вивчення (визначення) первоцвітів у природі та в умовах недостатньої кількості
літератури в області, значну допомогу у проведенні досліджень первоцвітів
педагогам і юннатам надають видані КЗО “ОЕНЦДУМ” кольорові плакати:
❖
“Рідкісні лісові рослини Дніпропетровщини”;
❖
“Скарби світу рослин Січеславського краю”;
❖
“Первоцвіти Придніпров’я”, де наведені фото та ареали
місцезростання основних видів ранньовесняних рослин Дніпропетровської
області.
Примірники плакатів були розповсюджені серед закладів освіти, і
користуються великою популярністю як у вчителів керівників гуртків, так і в
школярів.
Як показують дослідження первоцвітів, основними антропогенними
чинниками зменшення чисельності рослин в природі є розорювання степів,
терасування схилів, випасання худоби, зривання ранньовесняних рослин на
букети, рекреаційне навантаження на типові екотопи. Проведення проекту є
гідним внеском педагогічної та дитячо-юнацької громадськості в укріплення
тенденцій сталого розвитку області та одночасно – у важливу справу збереження
національного і світового біологічного різноманіття.
Висновки
1. Виходячи з місцевих умов, кожному закладу позашкільної екологонатуралістичної освіти обласного рівня можна впроваджувати регіональні і
місцеві практичні акції, завдяки яким буде підвищуватись екологічна свідомість
і культура дітей та молоді.
2. Дослідницька діяльність юннатів надає їм можливість самостійно та
цілеспрямовано працювати, розвиває креативне мислення, вдосконалює систему
теоретичних знань, практичних умінь і навичок щодо ведення спостережень,
проведення експериментів, узагальнення результатів дослідження. Найбільш
цінними та міцними є знання, здобуті самостійно, шляхом творчого пошуку.
3. Під час багаточисленних експедицій стежками рідного краю, юні
дослідники роблять цінні відкриття видового різноманіття флори і фауни в
167

балках, ярах, урочищах, які ще не є складовими частинами природногозаповідного фонду області, але після детального обстеження та підготовки
відповідних документів можуть ними стати.
4. Тотальне знищенням дерев, зокрема вікових і старих, особливо у містах
і селищах, вкрай негативно впливає на збереження природної спадщини
Дніпропетровщини, призводить до втрачання вагомої частки нашої духовності,
вкорочення віку дикої природи. Чимало цікавих дерев знайдено юннатами по
селах і містечках, взято ними під охорону, і завдяки плідній роботі з
громадськістю і органами влади до офіційного реєстру Дніпропетровської
області занесено більше 30 пам’яток природи, які являють собою поодинокі
вікові дерева та ділянки старовікового лісу.
5. Участь у номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини” в рамках обласного
природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” допомагає
юним екологам не тільки проводити змістовні дослідження ранньовесняної
рослинності області, а й виявити цінні в ботанічному відношенні ділянки, де
зростають рідкісні види первоцвітів.
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«ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ГАЗОПОДІБНИХ ВИКИДІВ ПІДПРИЄМСТВ НА
РОСЛИННІ ОРГАНІЗМИ»
Басанська Владлена Дмитрівна Комунальний заклад "Міський екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської області" Керівник гуртка
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Методична розробка
ВСТУП
Актуальність. Останнім часом постійне посилення антропогенного
впливу на навколишнє середовище значно підвищує інтерес до моніторингових
досліджень. Взаємозв’язок «рослина-міське середовище» передбачає не лише
вплив рослин на навколишнє середовище, а й зворотній вплив довкілля на
рослини. Він виявляється у зниженні функціональних можливостей й біологічної
продуктивності флори, скороченні періоду вегетації й життєдіяльності зелених
насаджень. Від так актуальним й значимим є вивчення впливу комплексу
екологічних факторів на ріст й функціонування рослин, які використовуються в
озелененні міст. Ступінь атмосферного впливу на рослини залежить від низки
факторів, серед яких: зміна оптичних властивостей листя; закупорювання
продихів, подразнення й гальмування росту рослин тощо.
Метою роботи є вивчити прояви впливу газоподібних викидів
підприємств на рослинні організми, які розміщені на різній відстані від цих
об’єктів забруднення природного середовища.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
•
Використовуючи теоретичні дані оцінити зовнішній вигляд рослин,
рослин-індикаторів й визначити, які саме забруднювачі присутні в атмосфері
кожної ділянки.
•
Описати видовий склад кожної дослідної ділянки.
•
Встановити наявність відхилень у рості та розвитку рослин.
Об’єкт дослідження – вплив урбанізованого середовища на стан деревних
насаджень рідного краю.
Методи дослідження – екологічний моніторинг територій, біоіндикація
стану довкілля, використовувалася методика відбору листя деревних рослин.
Кластерний та кореляційний аналізи даних, картографічні та статистичні методи
обробки даних.
Практичне значення. Матеріали, подані в роботі, є основою для
проведення наукових досліджень. Дана методична розробка стане у нагоді
вчителям біології та екології, керівникам гуртків позашкільних закладів, та
взагалі викладачам з дисциплін екологічного спрямування. Всі матеріали
доцільно використовувати у навчально-виховному процесі загальноосвітніх
закладів під час уроків і занять гуртків. Результати даної роботи в комплексі з
іншими дослідженнями дозволять визначити характер антропогенних змін, які
відіграють вирішальну роль у формуванні специфічних властивостей ґрунтів,
вод та атмосферного повітря і впливають на стабільність розвитку рослин міста.
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. 1. Забруднення атмосферного повітря
Одним із наслідків урбанізації і техногенного впливу на природу є
забруднення навколишнього середовища продуктами виробничої діяльності
людини. Промислові підприємства, теплоелектроцентралі, транспорт,
житлово-побутові комплекси є потужними джерелами відходів, що надходять
у природне середовище.
Зазначені обставини формують, головним чином, екологічну структуру
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міста і глибину трансформації його природного середовища. Наприклад, для
великого міста характерним є підвищений вміст деяких хімічних елементів у
всіх компонентах природи – атмосфері, ґрунтових водах, ґрунті, рослинних і
тваринних організмах. Зокрема, сумарний вміст в ґрунтах основних, розчинних
у воді елементів – Pb, Cu, Sn, Ag, Ni, Cr, V, Co, S значно переважає їх фонові
концентрації у відповідних середовищах.
Особливо гострою є проблема утилізації газоподібних і рідких шкідливих
речовин, з яких уловлюється лише третина. В ряді випадків природні механізми
біосфери не здатні забезпечити їх нейтралізацію, що призводить до погіршення
росту і відмирання рослин. Ступінь пошкодження рослин залежить від природи
забруднювачів, їх концентрації, тривалості дії та біології рослини. Оскільки
збільшення кількості шкідливих речовин у ґрунті і повітрі загрожує рослинним
організмам, надзвичайно актуальними є дослідження процесів поглинання,
розподілу, та інактивації деяких важких металів та сполуки сірки в рослинах
каштана кінського.
Особливої шкоди природі завдають урбогенні та техногенні процеси, які
часто діють сумісно. Великі міста, як правило, мають промислові зони,
транспортні магістралі, щільну забудову і, таким чином, утворюють великі
площі мертвої поверхні, яка акумулює додаткове тепло. Над містами
утворюються «гарячі острови» з пилу та сажі, газові викиди, які погіршують
якість життєвого середовища, роблячи його шкідливим для здоров’я людей.
Основними урбогенними негативними факторами є теплові, хімічні,
радіаційні, електромагнітні, світлові, звукові, вібраційні тощо. Зазвичай у
містах вони діють одночасно, особливо це відчувається на транспортних
магістралях із високою інтенсивністю руху. Проте не лише у великих містах дія
цієї сукупності антропогенних чинників набуває істотного негативного впливу.
Навіть у такому віддаленому регіоні як лісові Карпати, транспортні, електроі нафтогазові магістралі, потужні трактори й автомобілі, які працюють на
трелюванні лісу і лісовивезенні, завдають суттєвої шкоди лісовим екосистемам.
Зникають окремі види рослин і тварин, руйнується ґрунт, порушується
екологічна рівновага.
Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища на
території України за даними спостережень гідрометеорологічних організацій
у 2020 році (рис. 1).
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Рис. 1. Рівні забруднення атмосферного повітря України
Загальні значення валових викидів забруднювачів по районах м. Дніпро від
стаціонарних джерел наведено на рис. 2.

Рис. 2. Показники валових викидів підприємств по районах м. Дніпро
Аналіз розрахунку ризиків для здоров’я населення на основі осереднених
приземних концентрацій показав пріоритетні забруднювачі, зі значеннями
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коефіцієнтів небезпеки HQ> 1: двооксид азоту (HQ ≤ 4,8), двооксид сірки (HQ ≤
2,6), бенз(а)пірен (HQ ≤ 2,4), сірководень (HQ ≤ 1,8) та оксид заліза (HQ ≤ 1,6).
Результати картографування території м. Дніпро за індексами небезпеки,
обумовленими викидами підприємств наведено на рис. 3.

Рис. 3. Картографування території м. Дніпро за індексами небезпеки
1. 2. Наслідки впливу забруднювачів атмосфери на рослини
Як рослинам вдається вижити і пристосуватися до середовища, існувати
в якому, на перший погляд, неможливо? Чому одні рослини відразу гинуть, а інші
чинять активний супротив? Однозначної відповіді на ці запитання дати
неможна.
Коли рослина потрапляє в несприятливі умови, у неї порушується ціла
низка фізіолого-біохімічних процесів (фотосинтез, дихання, водний обмін,
мінеральне живлення тощо). У цей час вона починає синтезувати молекули
деяких амінокислот, які справляють протекторний ефект. Коли організм
потрапляє у зовсім несприятливі умови, починають працювати так звані гени
шокової відповіді – своєрідна «пожежна команда», яка синтезує набір білків, що
дозволяють адаптуватися і вижити в умовах інтенсивного ушкодження.
Суміш різних забруднювачів атмосфери, у тому числі газів, пилу,
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сприяють утворенню як макроскопічних, так і мікроскопічних змін на усіх
частинах рослин.
Зокрема:
1. Зміна забарвлення листків. Наприклад, під впливом SO2 в листках смородини
руйнується хлорофіл і проявляється червоне забарвлення антоціанів.

2. Рис.
Некрози.
деяких рослин
відмирання
4. Зміна У
забарвлення
листківспостерігається
смородини під впливом
SO2 певних
ділянок листків. У тютюну під впливом озону з’являються сріблясті плями, а у
картоплі - плями сірого кольору з металевим блиском.

Рис. 5. Некрози клубнів картоплі
3.
Опадання листя. Найчастіше спостерігається у лип та каштанів
кінських під впливом хлоридів.
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Рис. 6. Листя каштану кінського під впливом хлоридів
4.
Формування нехарактерної для даного виду дерев крони. За умови
присутності у повітрі SO2 і НF дерева набувають кущо- і подушкоподібної
форми.

Колоневидна

Плакуча

Подушкоподібна

Конічна

Кулевидна

Пірамідальна

Розлога плоска

Овальна

Приземлена

Рис. 7. Види крон дерев
5.
Мікроскопічні зміни. У рослин під впливом газоподібних шкідливих
речовин виникає зменшення епідермісу листків, збільшення кількості продихів,
товщини кутикули, густоти опушення, оскільки має місце руйнування
хлоропластів під впливом SO2 і NaCl.
ІІ. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ГАЗОПОДІБНИХ ВИКИДІВ ПІДПРИЄМСТВ НА РОСЛИННІ
ОРГАНІЗМИ
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Мета: Вивчити прояви впливу газоподібних викидів підприємств на
рослинні організми, які розміщені на різній відстані від цих об’єктів.
Обладнання: визначники рослин, цілі рослини або їх частини з різних
ділянок, біля промислових підприємств.
Об’єкт дослідження: рослинні організми певної місцевості.
Хід роботи
1.
Визначте об’єкти для спостереження на чотирьох ділянках.
Ділянка №1 Безпосередньо поблизу підприємства*;
Ділянка №2 За 1 км від підприємства;
Ділянка №3 За 5 км від підприємства;
Ділянка №4 Контрольна ділянка (за межею міста).
* Примітка Ділянку №1 можна обрати біля будь якого підприємства
•
Використовуючи теоретичні дані оцініть зовнішній вигляд рослин,
рослин-індикаторів й визначте, які саме забруднювачі присутні в атмосфері
кожної ділянки.
•
Опишіть видовий склад кожної дослідної ділянки.
•
Встановіть наявність відхилень у рості та розвитку рослин.
•
Одержані дані з кожної ділянки занесіть у таблицю1.
Таблиця 1
Стан рослин на дослідних територіях
Характеристика стану рослин
рактеристика стану рослин
Висновок про
Досліджувані
Передчасне
Видовий
Зміни
у
Інші
зміни
стан
території
Некрози
опадання
склад рослин забарвленні
(вказати які) насаджень на
листя
ділянці
Ділянка № 1
Територія
навколо
підприємства
Ділянка № 2
Територія за 1 км
від підприємства
Ділянка № 3
Територія за 5 км
від підприємства
Ділянка № 4
Контрольна (за
межею міста)

*Примітка: Приклад заповнення Таблиці 1
Характеристика стану рослин
рактеристика стану рослин
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Досліджувані
території

Видовий склад
рослин

Зміни у
забарвленні

Інші
Передчасне зміни Висновок про стан
Некрози опадання (вканасаджень на
листя
зати
ділянці
які)

-

Насадження на
ділянці №1
знаходяться у
незадовільному
стані, є сліди
забруднення
навколишнього
середовища
Діоксидом
Сульфуру (SО2) та
незначними
концентраціями
Амоніаку (NH3).
Сліди накопичення
Озон (О3).

-

Насадження на
ділянці №2
перебувають у
задовільному стані.
Сріблястість на
нижній частині
листків свідчить
про низькі
концентрації
Амоніаку (NH3).

*Сосна звичайна

Ділянка № 1
Територія
навколо
підприємства
(ГОФ МГЗК)

Побуріння
кінчиків
*Ясен
Присутні
Опале
хвоїнок, на
американський
на листках
листя
нижній частині
ясена
каштану
листків є
*Граб звичайний
звичайного кінського
глянцевість та
сріблястість
*Каштан кінський

* Ялина
європейська
Ділянка № 2
Контрольна (за
межею міста
Марганець)

Не значна
сріблястість на
нижній частині
листків Граба
звичайного

*Абрикос
*Картопля

-

-

* Граб звичайний

2. Використовуючи дані Таблиці 2, зробіть висновок щодо забруднювачів
атмосфери на дослідних ділянках.
Таблиця 2
Типові ознаки пошкоджень у рослин
І. Сульфур діоксид (SО2).
Сосна звичайна

Побуріння кінчиків хвоїнок

Ялина європейська

Хвоя буріє і опадає

Ясен американський

Значне міжжилкове знебарвлення листків

Папороть

Червонуватий некроз на кінцях листків
ІІ. Флуорид гідрогену (HF)

Модрина європейська

Колір пошкоджених ділянок хвої змінюється з
зеленого на червоно-бурий, а при значних
ушкодженнях - хвоя опадає
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Гладіолус

Некротична тканина з’являється на вершині
листка, а потім поширюється по всій ширині
листка

Абрикос

На кінцях листків вузька буро-червона смуга
відділяє живу частину листка від мертвої
ІІІ. Озон (О3)

Сосна Веймутова

Кінці голок набувають жовто-коричневого
кольору, спостерігається крапчаста хвої

Тютюн

Поява білих та блідо-сірих крапок та плям на
листках

Картопля

Сірі, металевого відтінку плями на верхньому
боці листків

Ясен американський

Червоно-пурпурові крапки на старих листках
V. Амоніак (NH3)

Граб звичайний

При низьких концентраціях на нижній частині
листків з’являється глянцевість та сріблястість, а
при значних концентраціях - листки стають
тьмяно-зеленими, а потім бурими і навіть
чорними.

3. Результати внесіть у Таблицю 3.
Таблиця 3
Якісний стан забруднювачів атмосфери на досліджуваних
територіях
Наявність забруднювачів у повітрі
Флуорид
Висновок
Сульфур
Амоніак
гідрогену
Озон (О3)
Досліджувана
щодо
діоксид (SО2)
(NH3)
(HF)
ділянка
забруднення
атмосфери
Є Немає Є Немає Є Немає Є Немає
Ділянка № 1
навколо
підприємства
Ділянка № 2
за 1 км від
підприємства
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Ділянка № 3
за 5 км від
підприємства
.Ділянка № 4
Контрольна
(за межею
міста) Висновки. Зробіть висновок щодо впливу токсичних викидів
підприємства на певні види рослин.
*Примітка: Приклад заповнення Таблиці 3
Наявність забруднювачів у повітрі
Висновок
Досліджувана Сульфур
щодо
Флуорид
Амоніак
Озон
(О
3)
ділянка
забруднення
діоксид (SО2) гідрогену
(NH3)
Є Немає Є (HF)
Немає Є Немає Є Немає атмосфери
Ділянка № 1
навколо
підприємства

+

+

+

+

Виявлено наслідки
забруднення
атмосфери трьома з
чотирьох
забруднюючих
компонентів. Це
свідчить про
незадовільний стан
повітря в даній
місцевості.

+

Є лише сліди впливу
низьких
концентрацій
Амоніаку (NH3).
Атмосфера даної
території перебуває
у задовільному стані.

(ГОФ МГЗК)

Ділянка № 4
Контрольна
(за межею
міста
Марганець)

+

+

+

ВИСНОВКИ
Потенційне забруднення атмосферного повітря є одним із провідних
елементів оцінки якості середовища проживання людини, що спричиняє
шкідливий вплив на її здоров’я.
Сучасний стан забруднення атмосфери є серйозною екологічною
проблемою, яка негативно впливає на умови життя на Землі, здоров’я населення,
в цілому на екосистеми і розвиток сільськогосподарських культур, призводить
до несприятливих екологічних наслідків таких як закислення ґрунту та води,
глобальне потепління, виснаження озонового шару тощо.
Викиди, хімічні реакції в атмосфері та опади, що містять сполуки сірки і
азоту, зумовлюють підкислення в наземних та водних екосистемах, порушується
структура та функціонування екосистем, шкідливо впливають на здоров’я людей
(ураження дихальних шляхів), нищать рослинність, знижують родючість ґрунтів,
пришвидшують
корозію
металів,
руйнують
кам’яні
будівлі
та
металоконструкції, прискорюють зменшення риб у водоймах та збільшують
кількість водоростей. У містах та промислових регіонах серйозною проблемою
для здоров’я, пов’язаною із забрудненням атмосферного повітря, є негативний
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вплив оксиду вуглецю, який сприяє розвитку серцевих хвороб і руйнує молекули
гемоглобіну-білку, який містить залізо і є “транспортним засобом” для кисню у
крові.
Екологічна криза вимагає інтенсивного екологічного виховання
підростаючого покоління зокрема і населення загалом. Дієвим наочним
інструментом для накопичення знань про закономірності розвитку та
функціонування природних комплексів (екосистем), формування екологічної
культури є картографічні документи та науково-популярна література
Серед густих зелених насаджень, розташованих поблизу джерел викиду в
атмосферу шкідливих речовин, створюється застій повітря , що може зумовити
підвищення концентрації атмосферних забруднень. Тому поблизу ділянок
потенційного інтенсивного пилового забруднення необхідно створювати добре
провітрювані посадки зелених насаджень.
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Панченко Світлана Вікторівна Комунальний заклад "Міський екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської області" Культорганізатор, керівник гуртка
Методичні рекомендації з організації науково-дослідницької діяльності
юннатів
Актуальність. Місто Марганець знаходиться на території Нікопольського
марганцеворудного басейну і являється промисловим містом. Головним
підприємством, яке справляє вплив на оточуюче середовище є Марганецький
гірничозбагачувальний комбінат (МГЗК). Розробка ведеться підземним (80%) і
відкритим способами: п'ятьма шахтами і двома кар'єрами. У структуру
Марганецького ГЗК також входять дві збагачувальні фабрики і комплекс
хімічного збагачення. Наслідок діяльності МГЗК – кратери кар’єрів, відвали,
хвостосховищ, проммайданчики і т.д. Це місця де повністю знищені колишні
природні ділянки з багатим рослинним і тваринним світом. Залишки
Дніпровських плавнів і балки є єдиними відносно непорушеними територіями.
Тому моніторинг і збереження флори і фауни таких ділянок надзвичайно
актуальні, особливо на техногенно-порушених територіях.
Мета: прищепити навички щодо визначення сукупної дії екологічних
факторів на розвиток рослинних організмів.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
з’ясувати стан середовища існування рослин нашого міста та причин його
забрудненості;
провести дослідження, з виявлення впливу умов існування на розвиток
рослин.
Обладнання: натуральні або гербарні екземпляри кульбаби лікарської,
подорожника великого або інших рослин із різних місць існування (затінених,
відкритих, освітлених ділянок, лісопаркової та забруднених зон).
Об’єкт дослідження: рослини із різних місць існування
Практичне значення. Матеріали, подані в роботі, є основою для
проведення наукових досліджень. Дана а розробка стане у нагоді вчителям
біології та екології, керівникам гуртків позашкільних закладів, та взагалі
викладачам з дисциплін екологічного спрямування. Всі матеріали доцільно
використовувати у навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів під
час уроків і занять гуртків.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. 1. Екологічні фактори та їх вплив на живі організми
На Землі усі живі організми існують не ізольовано одне від одного, а
спільно, утворюючи угруповання. Усе, що оточує рослини та інші живі
організми та впливає на них, і становить середовище їх існування.
Отже, середовище існування – це та частина природи, з якою живий
організм знаходиться у безпосередньому взаємозв’язку. Середовище кожного
організму складається з компонентів органічної і неорганічної природи, кожен з
яких має своє значення. Вплив середовища існування сприймається організмами
через фактори середовища, які називаються екологічними факторами. Екологічні
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фактори – це певні умови та елементи середовища, що здійснюють специфічний
вплив на організми.
За походженням і характером дії усі екологічні фактори поділяють на дві
великі групи – абіотичні («а» – заперечна частка і «bios» – життя) і біотичні.
Проте такий поділ є досить умовним, адже кожен з факторів існує і виявляється
лише як результат спільної дії середовища.
Абіотичні фактори – сукупність факторів неорганічного середовища, які
впливають на життя і поширення тварин і рослин. До них належать:
1.Кліматичні – світло, тепло, волога, повітря (його склад і рух);
2. Едафічні, або ґрунтові (гр. edaphos – ґрунт) – механічний і хімічний
склад, вологість, аерація, забарвлення;
3. Орографічні (гр.oros – гора, grapho - пишу) – рельєф, експозиція;
4. Гідрологічні – прозорість, температура води.
Біотичні (біогенні) фактори – сукупність впливів прямої або
опосередкованої дії одних організмів на життєдіяльність інших. До біотичних
факторів належать:
1. Фітогенні – прямий вплив рослин на інші живі організми та середовище
(механічні контакти, симбіоз, паразитизм, епіфітизм тощо) і побічний (фітогенні
зміни середовища).
2. Зоогенні – прямий вплив тварин (поїдання, запилення, поширення, а
також побічний (механічна дія на середовище, на хімічний склад ґрунту).
3. Антропічні, антропогенні (гр. anthropos – людина) вплив людини на
довкілля. Роль цього фактору набула значного посилення за останні десятиліття.
А. Мончадський запропонував класифікацію факторів за характером їхньої
дії.
Стабільні фактори – ті, що не змінюються протягом тривалого часу
(земне тяжіння, сонячна стала, склад атмосфери та ін.). Вони зумовлюють
загальні пристосування організмів, визначають належність їх до мешканців
певного середовища планети Земля. Змінні фактори, які зумовлюють певну
циклічність у житті організмів (міграції, сплячку, добову активність та інші
періодичні явища і життєві ритми). Вони впливають на чисельність популяцій і
значною мірою зумовлюють амплітуду її коливань. Сигнальні і орієнтаційні
фактори, які безпосередньо не впливають на метаболізм, але є причиною зміни
стану або поведінки організмів. Сигнальні фактори – це різні природні явища,
які передують появі несприятливих факторів й завдяки їх сприйманню організм
може завчасно перебудувати свій метаболізм або поведінку. Орієнтаційні
фактори сприймаються органами чуттів для визначення положення у просторі і
часі.
Влив екологічних факторів на живі організми будь-то позитивний чи
негативний передусім залежить від сили його прояву. Отже як недостатня, так і
надлишкова дія фактора негативно впливає на життєдіяльність особин.
Мінімальне значення даного фактору, за якого існування організму ще можливе,
називають екологічним мінімумом. Його максимальне значення – екологічним
максимум. Максимальне і мінімальне значення фактора є критичними точками,
за межами яких існування організму неможливе. Фактор, рівень якого
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наближається до межі витривалості організму, а його інтенсивність дії суттєво
відхиляється від оптимального показника, називають лімітуючим. Роль
лімітуючих факторів розкрито у законах мінімуму Лібіха (1840 р.) і
толерантності Шелфорда (1913 р.). Зазвичай лімітуючими факторами є
температура, світло, біогенні речовини, течії та тиск середовища, пожежі тощо.
Здатність виду пристосовуватись до існування в межах зони витривалості
називають екологічною толерантністю або валентністю організму стосовно
конкретного фактора середовища. Кількісно вона виражається діапазоном
середовища, в межах якого вид нормально існує. Екологічна валентність різних
видів відрізняється (північний олень витримує коливання температури повітря
від –55 до 25-30°С, а тропічні корали гинуть вже при зміні температури на 56°С).
Значення фактора, що є найбільш сприятливим для усіх життєвих процесів,
називають екологічним оптимумом. Встановлено, що кожний вид має
екологічний оптимум розвитку, що впливає на розміри особин виду і
фітоценотичний оптимум, який характеризується найвищою роллю виду у
фітоценозі і виражається в його чисельності і ступені проективного покриття.
Екологічний і фітоценотичний оптимуми можуть не співпадати. Так, для сосни
підходять сухі, бідні легкі ґрунти. Ялина на них не може конкурувати з сосною.
В геоботаніці все частіше використовують поняття «екотон», під яким розуміють
сукупність екологічних умов на межі біогеоценозу. Типовий екотон – узлісся на
межі з луками чи полем.
У природних умовах екологічні фактори завжди діють комплексно.
Особливого значення цей факт набуває за умови оцінювання рівня хімічного
забруднення, коли «сумарний» ефект дуже змінює умовні значення ГДК, які
зазвичай наводяться у довідниках. Наразі це питання є мало дослідженим, проте
через надзвичайну актуальність активно вивчається.
На підставі аналізу єдності рослинних угруповань за типами місце
розташування (екотопів) виявляють еколого-фітоценотичні ряди лісових, лучних
та інших груп за ступенем екологічних чинників: зволоження, трофності та ін.
Найвагоміший вклад в класифікацію місцеположення вніс Л. Г. Ременський. За
ним, екологічна шкала будується на підставі зміни умов життя при сумісному
існуванні у фітоценозі.
Едафічна сітка П.С. Погребняка.
Вчений вивчав ліси України та Білорусії, побудував сітку за двома
координатами: зміна ґрунтового багатства (трофності), зміна ґрунтової
вологості. За вологістю він виділяє 6 ступенів: ксерофільні (дуже сухі),
мезоксерофільні (сухі), мезофільні (свіжі), мезогігрофільні (вологі), гігрофільні
(сирі), ультра-гігрофільні (болота).
За родючістю він виділяє такі ступені: бори, суббори, складні суббори,
діброви. Бори – це ліси на дуже бідних ґрунтах, суббори – ліси на відносно бідних
ґрунтах, складні субори – на відносно багатих ґрунтах, діброви - ліси на родючих
ґрунтах.
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Едафічна сітка має практичне значення при вирощуванні лісів та лісосмуг
у лісостепових районах. За шкалами для кожної рослини можна скласти
екологічну формулу. Використання екологічних шкал дозволяє проводити
екологічний аналіз умов місцезнаходження, складати еколого-фітоценотичні
ряди рослинних угруповань.
Едафо-фітоценотичні ряди В. Сукачова.
Крім субординаційних класифікацій рослинності, існують координаційні
класифікації, в яких порівнюються категорії приблизно одного й того ж рангу за
відношенням до чинників середовища. До координаційних класифікацій
відноситься схема едафо-фітоценотичних рядів типів лісу, розроблена В.
Сукачовим. Лісові асоціації у лісівництві отримали назву типів лісу. Кожний тип
лісу характеризує певні умови середовища у вузьких межах, а декілька близьких
типів лісу характеризують середовище у ширших межах. Еколого-генетично
близькі типи лісу утворюють едафо-фітоценотичний ряд, який показує, як
асоціації (типи лісу) і групи асоціацій послідовно розташовуються залежно від
зміни якого-небудь екологічного чинника, У природі асоціації і групи асоціацій,
що утворюють едафо-фітоценотичний ряд, можуть зустрічатись на різних
ділянках території.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2. 1. Дослідження впливу умов існування на розвиток рослин
Мета: прищепити навички щодо визначення сукупної дії екологічних
факторів на розвиток рослинних організмів.
Обладнання: натуральні або гербарні екземпляри кульбаби лікарської,
подорожника великого або інших рослин із різних місць існування (затінених,
відкритих, освітлених ділянок, із лісопаркової та забруднених зон) .
Об’єкт дослідження: рослини із різних місць існування
Хід роботи
1. Розгляньте підготовлені зразки рослин. Окремо проаналізуйте стан
рослин із кожної зони. Схематично намалюйте загальну будову надземної і
підземної частин рослин.
2. Опишіть рослини за такими ознаками:
- загальний вигляд рослин;
- ступінь розвитку кореневої системи,
- розмір пагону,
- розміри листової пластини і ступінь її розсіченості,
- кількість листків у прикореневій розетці,
- розмір квітконоса.
3. Отримані результати спостережень, вимірювань, зіставлень внесіть у
таблицю 2.1.
∗ Примітка: Рослини, та зони існування, можна обирати на свій розсуд,
проте загальна кількість досліджуваних рослин повинна становити не менше 5
видів, а зон існування щонайменше дві.
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Таблиця 2.1
Порівняльна характеристика рослин з різних місць існування

Лімітуючий фактор

Інші ознаки

Ступінь розвитку
кореневої системи

Квітконоса

Пагона

Листкової
пластинки

Розміри окремих частин
рослини

Кількість листків (на
погоні, прикореневій
розетці)

Показники стану органів рослин

Загальний вигляд
рослини

Зона існування

Назва рослини

Рослини з різних
місць існування

Кульбаба
лікарська
Кислиця
звичайна
4. За результатами проведених досліджень встановіть який абіотичний
фактор найбільш часто стає лімітуючим.
5. Знайдіть рослини, які для свого розвитку потребують різного освітлення
й порівняйте їх між собою. Результати занесіть у таблицю 2.2.
Таблиця 2.2
Світлолюбні й тіньовитривалі рослини
Ознаки порівняння
Назва
рослин

Ступінь
Розмір розвитку
рослини кореневої
системи

Розмір
листків

Колір
листків

Забарвлення
квіток

Висновок

6. Виходячи з того, що кожний вид має свій екологічний оптимум розвитку,
що впливає на розміри особин виду, встановіть оптимуми екологічних факторів
для досліджуваних Вами рослин, або довільно оберіть групу рослин, які Вас
цікавлять, та визначте оптимальну для них сукупність екологічних факторів.
Результати роботи занесіть у таблицю 2.3.
Таблиця 2.3
Визначення зони оптимуму для рослин
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Екологічні фактори
Назва
рослин

Температура

Освітлення

Вологість

Інші
фактори
(оберіть
самостійно)

7. Висновки. За результатами проведених досліджень підготуйте звіт про
стан рослин, з різних місць існування. Доведіть наявність безпосереднього
зв’язку між зовнішнім виглядом рослин та станом середовища їхнього існування.
Запитання:
1. Чому ми вважаємо рослини живими організмами?
2. Які умови є найбільш придатними для росту та розвитку відповідного
виду рослин?
3. Як умови середовища випливають на зовнішній вигляд рослин?
4. Які зміни на рівні хімічної організації клітини відбуваються у рослин під
впливом негативних чинників навколишнього середовища?
5. Як відомо оптимальні показники екологічних факторів і межі
витривалості не є абсолютно сталими протягом усього життя організмів. Як
можна пояснити такі зміни оптимумів.
6. Яких біологічних переваг набувають рослини внаслідок наявності у них
широкого спектру мінливості?
7. У чому полягає сукупна дія екологічних факторів?
8. Яким чином діяльність людини впливає на тривалість життя дикорослих
рослин?
9. Як ви розумієте висловлювання: «Людина впливає на біогеоценози, а
змінені біогеоценози – на людину».
10. Чому одні види гинуть під впливом певних факторів довкілля, а інші
чудово існують за таких умов?
ВИСНОВКИ
Вплив екологічних факторів середовища можна розцінити як дію
подразнюючих факторів, лімітуючих та модифікаторів. Подразнюючі фактори
обумовлюють адаптивні зміни фізіологічних процесів рослини. Лімітуючі
фактори створюють неможливі умови існування даного виду рослини у певному
середовищі. Модифікатори провокують морфологічні та фізіологічні
трансформації організмів рослин. Природно-екологічні фактори динамічні,
непостійні, тому рослини піддаються впливу їх режимів, тобто послідовності
змін за певний часовий проміжок. Слід зазначити, що рослини, пристосувавшись
до життя в конкретних умовах, самі в процесі життєдіяльності перетворюють
середовище свого проживання, а згодом забезпечують сталість умов середовища.
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Наприклад, ліси підтримують вологість ґрунту та забезпечують йому захист від
руйнування, а рослинність боліт зволожує повітря та сприяє накопиченню води,
яка живить невеликі річки та струмки. Також важливо те, що життєдіяльність
рослин забезпечує сталість газового складу атмосферного повітря, а із залишків
рослин утворюється перегній, вугілля, торф, нафта.
Організми, які можуть існувати при широкій амплітуді фактора називають
еврибіонтними, а ті які існують при обмежених значеннях будь-якого фактора –
стенобіонтними.
Найвища толерантність характерна для бактерій і синьо-зелених
водоростей, які виживають у широкому діапазоні температур, радіації,
солоності, рН.
Одній й ті ж екологічні фактори неоднаково впливають на організми різних
видів, які живуть разом. Для деяких вони можуть бути сприятливими, для інших
- ні. Важливим елементом є реакція організмів на силу впливу екологічного
фактора, негативна дія якого може виникати у разі надлишку або нестачі дози.
Тому є поняття сприятлива доза, або зона оптимуму фактора й не сприятлива
зона – зона песимуму (доза фактора, за якої організми почуваються пригнічено).
«ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПТЕНТНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ»
Полога Вікторія Анатоліївна Філія КЗО "Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді" Дніпропетровської обласної
ради "Шафран", методист
Загострення екологічної ситуації у світі вимагає реформування
освітньої системи насамперед в галузі природничих наук, права, гуманітарних
наук тощо. Без сумніву, ці зміни повинні вплинути на формування ноосферногуманітарних й екологічних цінностей суспільства. Водночас освітянська
спільнота усвідомлює велику відповідальність за вирішення глобальних
екологічних проблем крізь призму виховання особистості з високим рівнем
екологічної культури.
В Україні відбувається становлення нової системи освіти, в якій вагоме
місце посідає екологічна складова. Сучасна система національної освіти
спрямована, зокрема, на забезпечення підготовки молодого покоління,
спроможного вийти зі стану екологічної кризи, подолати споживацьке ставлення
до природи шляхом формування нового екоцентричного розуміння
взаємовідносин між людиною і довкіллям. З огляду на сказане, екологічна освіта
в нашій державі набуває особливої актуальності і потребує якісних змін, новітніх
методів і підходів, а також використання зарубіжного досвіду.
В системі неперервної екологічної освіти заклади позашкільної освіти
активно долучаються до пошуку та розроблення інноваційних форм і методик
екологічної освіти та виховання як інструменту підвищення ефективності
навчально-виховного процесу та формування особистості – носія екологічного
світогляду. Формування в вихованців основ глобального мислення та
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екологічного світогляду, оволодіння знаннями та практичними вміннями
раціонального природокористування, виховання почуття відповідальності за
природу як національне багатство, осмислення сучасного процесу сталого
розвитку суспільства є завданнями екологічної освіти у закладах позашкільної
освіти еколого-натуралістичного профілю. З цією метою відбувається
вдосконалення та розроблення навчальних планів, впровадження інтерактивних
методів викладання, з-поміж яких важливе місце посідає проектна технологія.
Метод проектів, який нині активно й успішно використовується в
зарубіжній освіті, здобув велику популярність і в Україні завдяки раціональному
поєднанню теоретичних знань та їх практичного застосування для вирішення
конкретних проблем. Доказом цього є значний науковий доробок з окресленої
проблематики вітчизняних вчених (Г. Білявський, М. Колесник, І. Костицька, Г.
Пустовіт, Н. Родова, С. Совгіра, С. Шмалєй та ін.). Однак, незважаючи на
відсутність єдиного підходу до визначення поняття, у науковій літературі
поняття «метод проектів» витлумачують по-різному: метод навчання (Г.
Ващенко, С. Полат), форма організації навчання (С. Гончаренко, Л. Кондратова),
технологія навчання (В. Гузеєв, Г. Ісаєва, Є. Полат, Н. Поліхун, С. Сисоєва), засіб
досягнення певних якостей та характеристик особистості в навчанні (С. Генкал,
І. Єрмаков, Н. Чайченко).
Крім цього, вчені акцентують увагу на проектній культурі фахівця, що
передбачає гармонійний розвиток як проектних знань, умінь та навичок роботи
в професійній сфері, так і професійно важливих якостей, які характеризують
особистісні риси людини незалежно від фаху [1, c. 87].
В моделі проектно-орієнтованого навчання (ПОН) здійснюється перехід
до міждисциплінарних занять, які пов’язані з проблемами реального світу, а
також відбувається трансформація роботи в класі з моделі «учитель говорить» на
модель «учні співпрацюють і вирішують».
Актуальність використання ПОН у світлі сучасної парадигми освіти
забезпечується її характеристиками:
▪ Життєвість. ПОН забезпечує отримання навчального досвіду
шляхом залучення учнів до складних проектів реального світу, які вони
розробляють та застосовують свої вміння й знання. Діти опрацьовують
життєві ситуації, сприймають свою навчальну діяльність
більш
вмотивовано.
▪ Складність. Дана методика заохочує учнів вирішувати складні
актуальні проблеми, спонукає до самовдосконалення і розвиток
інтелектуального потенціалу, здатності до синтезу, інтерпретації та
аналізу навчальної інформації.
▪ Мотивація. Посилюється внутрішнє бажання учнів навчатися,
потреба в оцінці та самооцінюванні своєї дільності, стимулюються
комунікативні здібності, здатність до співпраці з іншими учасниками
проекту.
▪ Міжпредметна інтеграція. Для вирішення навчальної задачі учні
змушені використовувати знання з декількох дисциплін, поглиблюючи
свої знання на більш високому рівні.
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▪ Автентичність. Діти мають можливість створювати власні продукти
в процесі навчання, набуваючи власного життєвого компетентнісного
бачення реалізації проблеми в процесі вивчення предмету; учасники
проекту мають можливість реалізовувати навчальні цілі засобами,
адаптованими до власних розумових та психологічних особливостей.
▪ Співробітництво. ПОН заохочує до співпраці за принципами «ученьучень» та «учень-учитель», що підвищує самооцінку особистості та
спонукає до конструктивних, толерантних взаємовідносин між
учасниками проекту ( в тому числі, і з вчителем), використання проектної
технології на уроках допомагають встановити творчу та доброзичливу
атмосферу.
Один із послідовників Джона Дьюї, автора методу проектів, В.Х.Кілпатрик визначив проект як цільовий акт діяльності, в основі якого лежить
інтерес дитини. На вибір стратегії проектування в моїй педагогічній діяльності
вплинули роботи Є.С.Полат та Т.Г. Кручиніної, завдяки яким я переконалася, що
саме проект дає можливість проявити дитині свої знання, відчути значущість
своєї діяльності, повірити у необхідність вчитися. Робота над проектом – це
практика особистісно зорієнтованого навчання, конкретний життєвий досвід
дитини на основі її вільного вибору способів та методів реалізації навчальної
проблеми.
На думку академіка І.Беха, спрямованість особистості, головна її
установка в ранній юності полягає в діяльнісному самовизначенні, виборі
власного життєвого шляху і пошуку більш рівноправних взаємин із дорослими,
що забезпечуються максимальним впливом проектної діяльності на суб’єктне
пробудження і розвиток особистості.
На основі останніх праць із порушеного питання можемо ствердно
зауважити, що дослідники активно вивчають місце та роль проектної діяльності
в різних освітніх галузях загалом та екологічній освіті зокрема. Так, С. Совгіра
вважає, що використання проектного методу в екології забезпечує можливість
автономного опанування форм самостійної дослідницької діяльності та
природоохоронної роботи студентів, формує у них відчуття відповідальності за
результат своєї діяльності, готовність до участі в екологічних акціях, забезпечує
ефективну підготовку вихованців до природоохоронної роботи [13, с. 224].
Слушними, на нашу думку, є міркування С. Ключки щодо виховного
потенціалу методу проектів, який полягає в застосуванні екологічних знань у
практичній діяльності і формує мотивацію та готовність до природоохоронної
діяльності, активізує особистісний творчий потенціал, створює умови для
опанування інноваційних методів і технологій охорони навколишнього
природного середовища [6, c. 123]. Проектна технологія як інноваційна
технологій навчання і виховання, на думку О. Плахотнік, дає змогу долучити
учнів до вирішенням важливих локальних і регіональних проблем, усвідомити
важливість своєї участі в збереженні навколишнього середовища [11, c. 89]. І.
Недільська [10, c. 2] вказує на те, що проектний метод пропонує використання
навколишнього середовища як лабораторії, де відбувається пізнання.
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Впровадження у навчальний процес методу екологічних проектів створює
інноваційно-розвивальне середовище, метою якого є екологічна мотивація
навчальної
діяльності,
проблемно-креативна
спрямованість,
набуття
вихованцями екологічних знань і навичок самостійної роботи, нового досвіду
екологічного пошуку, орієнтацію на благополуччя екологічного середовища.
Застосування методу проектів у формуванні екологічної культури полягає
в реалізації таких навчальних завдань: набуття, закріплення, поглиблення і
поширення знань; залучення вихованців до практичної діяльності щодо
вирішення екологічних проблем; формування цілісного уявлення про природу,
ґрунтовних знань про взаємозв’язки у системі «людина – природа – суспільство»;
розвиток дослідницьких умінь; оволодіння нормами правильної поведінки в
довкіллі, суспільстві; виховання відповідальності за якість середовища; розвиток
емоційної та вольової сфер особистості; передбачення наслідків своєї
екологічної діяльності; розвиток власної ініціативи, самостійності [14, c. 202].
Досліджуючи феномен «екологічна компетентність», Л. Лук’янова
визначила, що інноваційні методики навчання, у тому числі проекти, є засобом
формування в студентів таких особистісних досягнень: 1) спроможність брати
участь в ухваленні рішень щодо захисту навколишнього середовища, мати
екологічну відповідальність, вміти регулювати конфлікти між нагальними
соціальними потребами та екологічною доцільністю; 2) усвідомлення
важливості збереження навколишнього середовища, сприйняття філософських і
культурних підстав екологічного світогляду, уміння жити в мирі з природою; 3)
здатність пізнавати нові екологічні відомості протягом усього життя і вміння
донести їх до оточуючих у зрозумілій для них формі [8, c. 64].
На думку М. Бауер, під час виконання проектів вирішують такі освітні,
розвивальні та виховні завдання: створення образу цілісних екологічних знань
для розуміння закономірностей взаємодії людей із навколишнім середовищем;
підвищення мотивації в отриманні додаткових екологічних знань із метою їх
перетворення в матеріальну силу прогресу суспільства; вивчення методів
наукового пізнання стосовно навколишнього середовища; вироблення здатності
до рефлексії та інтерпретації отриманих результатів; розвиток дослідницьких та
екологічних якостей особистості і вдосконалення екологічного способу
мислення; організація базового алгоритму соціальної поведінки на основі
екологізації сфер суспільної і виробничої діяльності [2, c. 102–103].
Висновки
Проектне навчання передбачає нову місію педагога: консультанта,
порадника, координатора, який переконує учня у власній правоті силою досвіду,
мудрості та аргументу, але не наказу. Проектне навчання заохочує і підсилює
прагнення до самореалізації з боку учнів, тому що воно використовує безліч
дидактичних підходів: навчання у справі, незалежні заняття, спільне навчання,
мозковий штурм, рольову гру, проблемне навчання, дискусію і т.д.; має високу
мотивацію, що означає зростання інтересу і включення в роботу в міру її
виконання; дозволяє вчитися на власному досвіді і досвіді інших у конкретній
справі, а не вдавати навчальну діяльність; підтримує педагогічні завдання в
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когнітивній, афектній і психомоторній сферах на всіх рівнях – знання, розуміння,
застосування, аналізу, синтезу.
Проектна діяльність формує життєві компетенції особистості, які
необхідні їй для розв’язання життєвих завдань: уміння планувати свою роботу;
уміння використовувати і працювати з різними джерелами інформації; уміння
самостійно відбирати, аналізувати і співставляти матеріал; уміння
аргументувати думку і приймати рішення; уміння встановлювати соціальні
контакти; уміння створювати кінцевий продукт (фільм, книгу, презентацію, базу
даних, журнал, сценарій, портфоліо і т.д.); уміння презентувати створене перед
аудиторією та оцінювати себе та інших. Тому
проектна технологія
стимулюватиме інтерес учня до певних проблем, що передбачають володіння
знаннями як інструментами розв’язання екологічних (зокрема, локальних)
проблем.
Позашкільна освіта має потужний потенціал реалізації проектних
технологій впровадження продуктивного навчання в освітній процес.
Продуктивній роботі вихованців гуртків в контексті екологічної освіти учнів
сприяє значущість їх як дослідницької, так і практичної діяльності на рівні
громади, соціального середовища, в якому перебуває дитина. Тому дуже
важливо, щоб втілені чи розроблені вихованцями проекти набували соціальнозначущих рис. Для дітей головним критерієм важливості тієї чи іншої діяльності
є питання «Для чого?». Тому важливо, щоб діти бачили перспективу
використання майбутнього досвіду в конкретній предметній справі.
У ході практичної діяльності можна визначити такі педагогічні умови
використання проектів у формуванні екологічної культури вихованців закладів
позашкільної освіти:
•
спрямованість завдань проекту на природоохоронну діяльність
шляхом залучення дітей до вирішення важливих локальних і регіональних
проблем;
•
посилення ступеня самостійності вихованців у реалізації мети
проектної діяльності;
•
використання міждисциплінарних зв’язків для вирішення
конкретних екологічних проблем;
•
орієнтація екологічних проектів на майбутню професійну діяльність.
Переконана, що самостійна пізнавальна діяльність – це єдиний
правильний шлях до розвитку екологічного мислення, досягнення високого
рівня екологічної культури. Разом з цим вказана діяльність сприяє формуванню
вміння та виникненню бажання брати на себе відповідальність за стан довкілля,
в якому ми живемо. Загальна схема екологічного проекту спирається на такий
зв’язок окремих ланок: екологічні знання – екологічне мислення –
природоохоронна діяльність – екологічна свідомість – екологічна культура.
Вважаю, що особливого значення набуває залучення вихованця до
процесу екологічного пошуку, в якому важливим є не власне результат, а процес
досягнення результату. Виконання екологічного проекту навчає дітей
застосовувати міждисциплінарні зв’язки для вирішення конкретних екологічних
завдань і проблем.
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Участь вихованців гуртків еколого-натуралістичного профілю у
міжнародних, всеукраїнських, регіональних екологічних проектах та акціях за
ініціюванням громадських організацій, молодіжних об’єднань тощо є
надзвичайно актуальною та важливою формою екологічної освіти майбутніх
громадян. Вона дає змогу залучати шкільну молодь до активної екологічної
діяльності впродовж навчання.
Отже, використання проектної діяльності позитивно впливає на
формування екологічної культури учнівської молоді, що вирізняється високим
рівнем екологічних знань, умінь, навичок, різноманітними способами
природоохоронної діяльності та обґрунтованим прийняттям рішень. Метод
проектів є найбільш оптимальним шляхом залучення школярів до екологовиховної діяльності, розвитку їх активної природоохоронної позиції,
формування нового типу взаємин із природою, що забезпечує розвиток науководослідницьких і науково-практичних здатностей до вирішення екологічних
проблем. Використання екологічних проектів у навчально-виховному процесі
позашкільного закладу освіти створює комфортні умови для успішної реалізації
завдань формування екологічної культури особистості.
Перспективи подальшої роботи із застосування проектної технології
вбачаю у дослідженні педагогічних умов організації екологічного проектування
в педагогічній практиці позашкільної освіти.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЗЕЛЕНЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В МЕЖАХ
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ “ШКОЛА - МІЙ РІДНИЙ ДІМ”
Раковець Ольга Сергіївна Комунальний заклад освіти "Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді" Дніпропетровської
обласної ради, керівник гуртка
Майборода Інна Олександрівна комунальний заклад освіти “Обласний
еколого-натуралістичний цуентр дітей та учнівської молоді”, заступник
директора
Іванус Алла Василівна КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровької обласної ради, методист
З метою покращення озеленення закладів освіти, вивчення пріоритетних
напрямків у формуванні сучасного інтер’єру шкіл з широким використанням
“зеленої палітри”, ознайомлення з новими тенденціями в галузі ландшафтного
дизайну та декоративного садівництва з 1994 року в Дніпропетровській області
комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради було започатковано
обласний конкурс з озеленення та благоустрою закладів освіти “Школа - мій
рідний дім”.
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До закладів освіти області було доведено умови конкурсу, надані
методичні рекомендації та практична допомога по організації озеленення
шкільних подвір’їв та приміщень. Як виявилось, найактивнішими дизайнерами
озеленення є діти, які залучаються до декоративного оформлення шкільного
подвір’я. З цією метою методисти та керівники гуртків закладів позашкільної
освіти, вчителі допомагають учням ознайомитись з квітково-декоративними
рослинами України, підібрати та проаналізувати посадковий матеріал, дослідити
придатність ґрунтів щодо різних видів озеленення, вивчити умови догляду та
співіснування певних рослин, провести консультації з фахівцями, віртуальні
екскурсії до ботанічних садів, познайомитись з основами ландшафтного дизайну,
зробити свій проект, організувати роботи на шкільному подвір’ї. Результатом
плідної роботи є збільшення видового складу квітково-декоративних рослин,
підвищення естетичності, декоративності, функціональності шкільного подвір’я,
покращення екологічного стану навколишнього середовища.
Територію навколо закладу освіти можна озеленяти по-різному - у вигляді
алей, клумб, груп дерев тощо. При захисті від пилу перевагу варто надавати
захисним насадженням із високих дерев. Зелені рослини з густою, дрібнолистою
кроною і великою кількістю гілок добре захищають від шуму. Їх треба
висаджувати у шаховому порядку ближче до джерела шуму. Площу між кущами
і деревами бажано засівати травою.
Пришкільну територію, особливо в містах, доцільно озеленяти рослинами,
стійкими до загазованості, задимленості та запиленості. До них належать
крупнолиста та канадська тополі, клен американський, ялівець козацький, бузина
червона, тополя пірамідальна, бруслина європейська, ясен американський,
виноград дикий, смородина альпійська.
Створюючи зелені насадження на території, відведеній для закладу освіти,
слід враховувати те, що рослини висаджуються на певний час. Тому при
плануванні озеленення сучасної школи, педагогам необхідно брати до уваги
досягнення науковців та фахівців з зеленої архітектури, фітодизайну,
квітникарства.
Успіх озеленення території залежить від планування розміщення рослин та
їх угрупувань, догляду за насадженнями, охорони їх від шкідників, хвороб та
різних пошкоджень. Дотримуючись вимог агротехніки вирощування
декоративних культур, знаючи біологічні особливості окремих видів, слід
посадити рослини так, щоб вони мали привабливий вигляд.
На початку роботи треба скласти проект озеленення закладу освіти, до якого
вчителі, керівники гуртків повинні залучити якомога більше учнів різного віку,
щоб кожний міг висловити свою думку, мрію, фантазію. Робити це можна у
вигляді опитування, анкет, творів.
Підготовку до озеленення території потрібно розпочинати з планування
території, перекопування та підживлення ґрунту, підбору рослин відповідно до
певної ґрунтово-кліматичної зони. Існуючі зелені насадження на території
закладів освіти треба ретельно обстежити та упорядкувати, за потребою
пересадити або викорчувати.
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Значне місце в ландшафтному оформленні територій закладів освіти
займають газони. Вони мають важливе санітарно-гігієнічне значення - зелений
колір заспокоює нервову систему, зменшує втому, підвищує працездатність.
Поверхня газонів знижує утворення пилу. Трав’яниста поверхня газону
випаровує за годину 200 г води з 1м2.
Засівають газони багаторічними травами: мітлиця лучна, костриця,
червона, костриця лучна, мітлиця біла. Насіння трав висівають, коли в ґрунті
найбільше вологи. Догляд за газонами полягає у регулярному поливанні,
підстриганні, прополюванні та удобрюванні.
На передньому плані газону висаджують багаторічні та дворічні квіти.
Серед них - рудбекія, седум, ірис злаколистий, півонія, флокс волотистий,
дельфіній, мак багаторічний, геленіум, ірис бородатий, кампанула, наперстянка.
Значне місце в озелененні закладів освіти відводиться влаштуванню
квітників. Робота по створенню квітників розпочинається із складання плану
квітника, підготовки ґрунту під квітник, вирощування розсади та посадкового
матеріалу, висаджування рослин в квітники та догляду за ними.
В оформленні шкільного подвір’я квітники влаштовують у регулярному
стилі зі строгими лініями композиційних форм (прямі доріжки, прямокутні
клумби, рабатки, бордюри, регулярні кам’янисті ділянки, солітери), або у
вільному ландшафтному стилі, де різні стилі оформлення не мають чітких
геометричних форм.
Клумби - квітники правильної геометричної форми у вигляді кола, овалу,
квадрата, трикутника, площею від 4 до 30 м2. Клумби створюють на газоні або
на заасфальтованій площі біля школи. Вони бувають плоскі та рельєфні, по
центру дещо підвищені. На великих по розміру клумбах висаджують гарно
квітучі або килимові рослини по малюнку. Маленькі клумби засаджують 1-3
видами квітів.
Плануючи озеленення ділянки, треба ретельно підбирати рослини. Вони
повинні бути різноманітні за висотою, формою, строком цвітіння, бажано, щоб
квітували з ранньої весни до пізньої осені. Групи рослин можна розміщувати на
газонах, місцях перетинання доріжок, біля спортивних майданчиків.
При формуванні зелених насаджень для території школи необхідно
враховувати наступні особливості: масштабність, декоративність і корисні
властивості. Асортимент рослин підбирати у відповідності до ґрунтовокліматичних умов району, а також враховуючи специфіку ділянки.
На території закладу освіти необхідно створити колекційну ділянку, яка
буде наповнена різними видами і формами квіткових рослин. На ній учні будуть
проводити фенологічні спостереження, збирати насіння для подальшого
вирощування рослин, робити гербарій для занять.
Підбір асортименту рослин для будь-якого квітника, в тому числі і для
клумби, надзвичайно важливий. Рослини підбирають так, щоб кінець цвітіння
одного виду або сорту збігався з початком цвітіння іншого. Слід уникати
використання рослин, що вимагають постійного догляду, систематичних
підживлень, поливів, прополювань, а особливо - обов’язкового викопування для
збереження взимку.
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Для квіткового оформлення рекомендуємо використовувати такі квіти:
айстри, гладіолуси, лілеї, тюльпан, нарцис, сальвії, агератум, колеус, цинію,
чорнобривці, клематис, хризантема, ромашка, хоста, люпін, майорці, петунія,
півонія, ешольція. Ці квіти мають різноманітні, яскраві, ненав’язливі кольори, а
композиції з них всім піднімуть настрій. З самого початку закладання будь-якого
квітника слід передбачити розростання рослин. Для перекриття порожніх місць
в квітнику можна використовувати однорічні рослини.
Планування, проектування та створення будь-яких форм озеленення за
індивідуальним проектом дає можливість підкреслити індивідуальність та
неповторність закладу освіти, зробити його несхожим на інші.
На території закладів освіти та навчально-дослідних земельних ділянках
рекомендуємо проводити і науково-дослідницьку роботу з квітникарства та
дендрології.
Тематика дослідницької роботи з
квітникарства, дендрології та ландшафтного дизайну
1. Вивчення різних способів розмноження мамілярії.
2. Вплив біогумату на схожість, ріст та розвиток розсади тагетису.
3. Вивчення строків квітування однорічних квітів.
4. Вплив площі живлення на квітування айстри.
5. Вигонка цибулинних рослин різних видів.
6. Вплив обробки насіння шавлії, агератуму, тагетесу епіном на схожість, ріст,
розвиток рослин.
7. Розмноження лілій вегетативним способом: діленням гнізда цибулин,
цибулинами-дітками, стебловими бульбами, укоріненням луски, стебловими і
листовими живцями.
8. Насіннєве та вегетативне розмноження сортових ірисів.
9. Розмноження тису ягідного вегетативними та генеративними органами.
10. Вплив органічних та неорганічних чинників на проростання та подальший
розвиток жолудів-сіянців.
11. Сортовипробування кал при вирощуванні їх у горщиках.
12. Вигонка декоративних кущів: троянди, бузку, хризантем.
13. Вплив строків літнього живцювання хризантеми на вкорінення.
14. Вивчення технології вигонки амариліса.
15. Вплив площі живлення розсади на ріст та розвиток агератума.
16. Вплив строків живцювання ялівцю на його вкорінення.
17. Вплив строків живцювання остеоспермума на ріст, розвиток та цвітіння.
18. Вирощування калини звичайної різними способами.
19. Вегетативне розмноження багаторічних кімнатних квітів.
20. Розмноження орхідей в домашніх умовах.
21. Дослідження та вивчення розмноження кави генеративним методом у різних
ґрунтах.
22. Розмноження айви японської різними способами.
23. Вплив різних стимуляторів росту на вкорінення зелених живців лимоннику
китайського.
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24. Вплив строків живцювання оливи на вкорінення та ріст.
25. Вплив мінерального підживлення на квітування кали ефіопської.
26. Використання стимулятору росту Біоглобін на вкорінення живців та ріст
малопоширених культур.
27. Вплив обробки корневіном живців лимоннику китайського на вкорінення та
ріст.
28. Особливості живцювання різних видів ялівцю.
29. Вплив строків живцювання мирту на вкорінення та ріст.
30. Розмноження вейгели насінням, живцями і відведенням.
31. Вплив різних стимуляторів росту на вкорінення ялівцю.
32. Дослідження схожості та вивчення умов вирощування сіянців дуба
червоного, тису ягідного, ховеї Форстера.
33. Вплив живцювання різних частин погону каріоптерісу на вкорінення.
34. Інтродукція, акліматизація нових видів і форм рослин для озеленення закладу
освіти.
35. Вивчення впливу різних субстратів на проростання насіння евкаліпту.
36. Укорінення живців троянд в осінньо-зимовий період.
37. Особливості росту та розвитку хвойних рослин при інтродукції в умовах
промислового міста.
38. Створення фітокомпозицій декоративних рослин на території закладу освіти.
39. Інвентаризація та флористичний аналіз території закладу освіти.
40. Вивчення раритетних видів рослин з метою їх збереження в штучних умовах.
Використані інтернет джерела
https://ukrtextbook.com/osnovi-pedagogichno%D1%97-ergonomiki-karapuzova-nd/osnovi-pedagogichno%D1%97-ergonomiki-karapuzova-n-d-vpliv-roslin-nanavchalne-seredovishhe.html
https://naurok.com.ua/proekt-kviti-bilya-nasho-shkoli-2735.html
https://www.vmr.gov.ua/Branches/ContentLibrary/e0e2ecdb-7be6-429f-85cdcddadea63f42/3/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%8
1%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%
91%202%202%205%202011.pdf
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІІ
Бобровська Валентина Анатоліївна комунальний заклад ''Станція юних
натуралістів'' Рівненської обласної ради керівник гуртків біологічного профілю
https://drive.google.com/file/d/1PRibiX_hBWXfPeSMio4o9wAXnFkt9ZPz/view?pli
=1
Кривуля Ірина Григорівна "Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді"м.Дніпро, керівник гуртка

Немкова Олена Валеріївна КЗО "Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та юнацької молоді", керівник гуртка
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Ромашко Раїса Ярославівна Комунальний заклад "Станція юних
натуралістів" Рівненської обласної ради, керівник гуртка
https://drive.google.com/file/d/1clxGXQWganJY9WcEfy3J_kmnvE4ZqBu/view?pli=1
Радзіковська Лілія Олексіївна КЗО "Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді" ДОР, керівник гуртка
Зельська Олена Миколаївна Сєвєродонецький міський Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Директор
В умовах сучасного ринку праці зростає значущість знання і тому в освітніх
закладах, в тому числі позашкільних, виникає необхідність пошуку нових
методів навчання і виховання, спрямованих на пропаганду інтелектуальних
цінностей і авторитет знань, навичок наукової роботи і перед професійної
наукової діяльності.
Найбільш придатною для вирішення інформаційно-навчальних питань
учнівської молоді виступає науково-дослідна та експериментальна діяльність
вихованців, основною функцією якої є стимулювання до пізнання світу, себе і
себе в цьому світі.
Під дослідницькою діяльністю слід розуміти творчий процес спільної
діяльності двох суб’єктів: керівника гуртка і вихованця, пов’язаний з
вирішенням дослідницьких завдань із невідомим заздалегідь рішенням,
результатом якого є формування дослідницького стилю мислення і світогляду в
цілому, і яке передбачає наявність основних етапів, характерних для
дослідження у науковій сфері. Організація науково-дослідної діяльності
вихованців Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (СМ ЦЕНТУМ) дозволяє розвивати пізнавальні
інтереси, самостійність, культуру навчальної праці, дозволяє систематизувати,
узагальнювати, поглиблювати знання з певної галузі навчального предмету і
вчить їх застосовувати на практиці.
Основними завданнями науково-дослідної роботи є:
формування у вихованця інтересу до наукової творчості, навчання
методиці і способам самостійного вирішення науково-дослідних завдань;
впровадження інноваційних засобів навчання ;
- розвиток творчого мислення і самостійності, поглиблення і закріплення
отриманих при навчанні теоретичних і
практичних знань;
виявлення найбільш обдарованих і
талановитих вихованців, використання їх
творчого і інтелектуального потенціалу для
вирішення актуальних завдань.
Головне завдання науково-дослідної та
експериментальної діяльності, як засобу
викладання біології – це забезпечення
вихованців
необхідними
знаннями
і
уміннями, на основі яких формуються наукове мислення і дослідницька
культура.
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Знання вихованців знаходяться в прямій залежності від обсягу і
систематичності їх самостійної пізнавальної діяльності. Для того, щоб знання
були результатом їх власних пошуків, керівнику гуртка необхідно організувати
ці пошуки, управляти ними. Все це можна здійснити через організацію науководослідної діяльності.
Існує кілька рівнів проходження вихованців через дослідницьку діяльність:
1 - репродуктивний, включає елемент входження в пошукову, науководослідну діяльність через систему конкурсів, оглядів, навчання в гуртках.
2 - емпірико-практичний, що передбачає ускладнений елемент проходження
вихованців через систему екскурсій, колекціонування, практичну роботу тощо.
3 - дослідницький, експериментальний, що включає ускладнений елемент
проходження вихованців через систему профільних гуртків.
4 - творчий, продуктивно-діяльнісний, що включає власне дослідницьку і
експериментальну роботу, пов’язану з конструюванням, моделюванням і
захистом своїх проектів.
Продуктом науково-дослідної діяльності вихованців є творча науководослідна робота.
При дослідженнях ми використовуємо п’ять видів творчих дослідницьких
робіт:
Реферативні - роботи, в основу яких входять збір і представлення
інформації з обраної теми. Суть реферативної роботи - вибір матеріалу з
першоджерел, що якнайповніше висвітлюють проблему. Специфіка реферату
полягає в тому, що в ньому немає розгорнутих доказів, порівнянь, міркувань.
Реферат відповідає на питання про те, що нового міститься в тексті. Наприклад:
«Роль лісу в житті людини», «Ліки на підвіконні».
Описові - творчі роботи, спрямовані на спостереження і якісний опис
явища. Ці роботи можуть мати елемент наукової новизни. Особливістю є
відсутність кількісної методики дослідження. Наприклад: «Спостереження за
ростом і розвитком цибулинних рослин», «Ковиловий степ Луганщини».
Проектні - творчі роботи, в основу яких покладено опис заздалегідь
спланованого результату з вирішення якої-небудь проблеми, значимої для
учасників проекту. Наприклад: «Народні
традиції у вирішенні екологічних проблем
регіону», «Озеленення навчально-дослідної
ділянки ЦЕНТУМ».
Експериментальні - творчі роботи,
написані
на
основі
виконання
експерименту, який описаний в науці і має
відомий результат. Дані роботи носять
швидше
ілюстративний
характер,
передбачають самостійне трактування
особливостей результату залежно від зміни вихідних умов. Наприклад:
«Розмноження пуансеттій», «Живцювання гераней», «Вирощування екзотичних
рослин з насіння».
Дослідницькі - творчі роботи, виконані за допомогою коректної з наукової
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точки зору методики, мають отриманий за допомогою цієї методики власний
експериментальний матеріал, на підставі якого зроблено аналіз і висновки про
характер досліджуваного явища. Особливістю таких робіт є непередбачуваність
результату, який можуть дати дослідження, наприклад: «Вплив стимуляторів на
вкорінення рослин», «Вирощування тропічних рослин у умовах шкільної
теплиці».
Пошуково-дослідницька та трудова діяльність – це пріоритетні напрямки
роботи, які здійснюють соціалізацію та профорієнтацію вихованців
позашкільного закладу. Гуртки працюють у 5 теплицях закладів освіти міста, що
забезпечує залучення більшої кількості учнів до дослідницької діяльності.
Закритий ґрунт (теплиці).
Ділянки закритого ґрунту поділені на 3 відділки:
• квітково-декоративний,
• дендрологічний,
• зоолого-тваринницький.
У квітково-декоративному відділку закритого ґрунту (теплиці) проводиться
вирощування і розмноження квітково-декоративних рослин, розсади, ведеться
дослідницька робота.
У дендрологічному відділку закритого ґрунту (теплиці) вирощуються
чагарникові екзотичні рослини – фейхоа, мирт, олеандр, папайя, мушмула,
клеродендрон, пуансеттія, калістемон, туї,
пальми.
До складу зоолого-тваринницького
відділку входить куточок живої природи. У
відділку утримується морські свинки, папуги,
хом’яки, черепахи, равлики які забезпечують
проведення навчально-дослідної роботи.
Догляд за тваринами та їх годівлю
відповідно до встановленого режиму
здійснюють прибиральниця та керівники
гуртків з вихованцями.
Теплиці мають типові приміщення. Всі приміщення опалюються, мають
системи водопостачання та вентиляції. Дані будівлі відповідають існуючим
вимогам щодо устаткування і вважаються базою для проведення практичних
занять.
У теплицях СМЦЕНТУМ проводяться
роботи по п'яти видах діяльності: навчальної,
виробничої,
навчально-дослідницької,
просвітницької та проектної. Крім того,
навчальні заклади міста мають можливість
проводити у теплицях Центру уроки біології,
природознавства, екології та праці.
Практичні
роботи
в
теплицях
проводяться на основі знань, які добуваються вихованцями в процесі вивчення
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основ природничих наук, з використанням досягнень сучасної науки та досвіду
вирощування квітково-декоративних, плодово-ягідних та овочевих культур.
Навчально-виховна робота в теплицях здійснюється за річним планом, який
передбачає проведення дослідницької роботи, практичних занять та екскурсій.
План роботи складається з розділів: планування площі теплиці; зміст і
організація роботи (перелік рослин, що вирощуються, план вирощування рослин,
рекомендованих для куточків живої природи, тематика дослідницьких робіт);
педагогічний супровід діяльності вихованців; матеріальне забезпечення роботи
в теплиці (визначення потреб в інвентарі, обладнанні, добривах, посівному та
посадковому матеріалах).
Робота в теплицях Центру формує у вихованців трудові навички по
вирощуванню рослин і догляду за ними, стійкий інтерес до
сільськогосподарського виробництва.
Теплиця - це не тільки центр практичної роботи з біології та дослідницької
роботи юних натуралістів. Вона привертає
увагу всього позашкільного та шкільного
колективів – керівників гуртків, вчителів,
вихованців та учнів. Успіхи досягнення юних
квітникарів викликають законну гордість за
свій гурток, школу, за свій клас, здійснюють
благотворний
вплив
на
формування
особистості багатьох вихованців. Сучасна
теплиця - не тільки лабораторія з вивчення
фізіології рослин, але і навчальна майстерня з
вирощування квітів для озеленення шкільних приміщень. Практична база для
отримання вихованцями уявлень про найважливіші галузі озеленення:
«квітникарство» та «ландшафтний дизайн».
Працюючи в теплиці, діти детально вивчають елементи мікроклімату температуру повітря і ґрунту, вологість повітря і т. д., опановують методику
управління режимом тепла, світла, мінерального і водно-повітряного
харчування. Вони набувають елементарні навички дослідницької роботи з
рослинами. Все це служить міцною основою у вихованні відповідальності за
нашого «молодшого друга» - зелену рослину, привчає до господарської турботи
про неї.
Навчально-дослідна земельна ділянка
СМ ЦЕНТУМ площею 0,2 га, зайнята
деревами,
чагарниками,
однорічними,
багаторічними, лікарськими рослинами. Це
чудова база для практичних занять,
дослідницької роботи та уроків праці.
Ділянка відкритого ґрунту поділена на
2 відділки:
• квітково-декоративний;
• дендрологічний.
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1. Квітково-декоративний відділок складається з колекційної ділянки одно, дво- та багаторічних квіткових, лікарських, цибулинних рослин, квітників
(клумби, рабатки, альпінарій та ін.) та декоративних насаджень.
2. У дендрологічному відділку зібрана колекція дерев'янистих і
чагарникових рослин.
У відкритому ґрунті щорічно оздоровлюються рослини з теплиць:
- цибулинні( гіппеаструми, кринуми, панкраций),
- чагарникові (плюмбаго, лантана),
- дерев’янисті ( розани, пуансеттії, туї).
Робота на навчально-дослідній ділянці
сприяє відпрацюванню вихованцями різних
умінь і практичних навичок по догляду за
рослинами, виховує дбайливе ставлення до
природи.
Як було зазначено, рослини на НДЗД
підбираються у відповідності з шкільною
програмою з біології та агротехнічними
вимогами в конкретній зоні.
Ділянка має декоративну форму прямокутника. Розбита вона на окремі
невеликі площини, де проявляють свої дизайнерські здібності вихованці гуртка
«Ландшафтний дизайн». Рослини на ділянці розташовуються, з урахуванням їх
висоти: від найнижчих в бордюрі до найбільш високих в центрі. З однакових по
висоті рослин формують рабатки.
Завдяки цьому, на НДЗД можна розглянути різні теми.
Зокрема: «Стебло». Прямостояче: соняшник, жоржина; вкорочене: примула,
подорожник, кульбаба; сланке: барвінок, луговий чай; повзуче: суниця,
конюшина; в'юнке: іпомея, паслін; стебло, що чіпляється: горох або виноград,
пасифлора, тощо. Також можна розглянути теми: «Лікарські рослини», «Квітка»,
«Лист», «Суцвіття», «Плід», «Вегетативне розмноження рослин», «Рідкісні
рослини», «Рослини, що підлягають охороні», «Рослини степу», «Походження
рослин», «Альпійська гірка», «Квітковий годинник» і так далі.
Багато видів рослин служать хорошим об'єктом для дослідницької роботи
вихованців Центру і школярів закладів освіти . На їх прикладі вивчають різні
особливості біології рослин, ставлять досліди й експерименти.
Для селекційної роботи добре підходять рослини з великими квітками, на
яких зручно робити схрещування. Можна дослідити зокрема і такі теми як:
розмноження насінням (однорічні айстри, дельфініум, іриси); вивчення впливу
різних факторів на вигонку, на розвиток придаткових коренів і формування діток
(гіацинти, гладіолуси); пристосування до перехресного запилення і
розповсюдження насіння(крокуси, маки); селекційна робота з виведення різних
варіантів забарвлення і форми квітки (аквилегія, анемона, айстри, дельфініум,
іриси, лілії, флокси) тощо.
Цікаво також дослідити «поведінку» рослини при її використанні. Це
створення композицій та букетів з живих квітів (лілії, хризантеми, гвоздики та
201

ін) або сухих (лунарія, деревій птарміка, безсмертники, люпин, фізаліс, трясунка,
злаки). Сухоквіти треба збирати, сушити, зберігати. Це також цікаві
спостереження.
Від підготовки керівника гуртка залежить розвиток інтересу вихованців до
праці та науковим дослідженням, любові до рідної природи. Для того щоб
розвинути у вихованців навички дослідження слід враховувати, що дослідження
повинні бути систематичними і планомірними, мета роботи - чітко
сформульована і посильна для досягнення. При цьому не слід забувати і про
загальний розвиток вихованця, наявних у нього запасу знань і умінь. Виконуючи
самостійну роботу, вихованці ведуть щоденники і на підставі отриманих даних
роблять висновки.
Багато вихованців захоплюються дослідницькою діяльністю під враженням
від прочитаного і з метою задоволення свого пізнавального інтересу.
Дослідження, як правило, завершуються письмовою роботою, в якій підводяться
підсумки, робляться висновки, пропозиції. Розуміння того, що результати своєї
роботи потрібно буде надалі представити публічно - важливий позитивний мотив
для юного дослідника. Як правило, вихованець при цьому більш відповідально
ставиться до виконання роботи, критично оцінює отримані результати,
намагається домогтися їхньої більшої наукової переконливості.
Теми досліджень вихованців Центру у 2021 році
П.І.Б.
Назва гуртка
Теми досліджень
керівника гуртка
1 Зельська
Олена «Юні квітникарі»
«Вирощування
та
Миколаївна
розмноження
папороті
Циртоміум зі спор »
2 Зінченко
Наталія «Природа рідного «Повітря, його значення,
Володимирівна
краю»
склад та властивості»
3 Лопатіна
Олена «Декоративно«Вплив накривання плівкою
Миколаївна
ужиткове
на пророщування жолудів»
мистецтво»
4 Циганок
Олена «Юні
друзі ««Вплив укорінювача на
Віталіївна
природи»
вкорінення
живців
диффенбахії»»
5 Винник
Марина «Сувенір»
«Ерозія ґрунтів і як зелені
Петрівна
насадження їй запобігають»
6 Туркевич Вікторія «Юні квітникарі»
«Вплив мінеральних добрив
Олександрівна
на ріст і розвиток рослини та
формування
цибулини
цибулі ріпчастої»
7 Шамигіна Наталія «Юні квітникарі»
«Вегетативне розмноження
Олександрівна
каланхое бехарського в
зимовий період»
8 Матвієвська Оксана «Фітодизайн»
«Фарбування квітів білої
Володимирівна
хризантеми
харчовими
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9

Матвієвська Оксана «Фітодизайн»
Володимирівна

фарбами для створення
святкового аранжування»
«Вирощування
заміокулькоса
листовим
живцюванням»

Як результат неодноразові перемоги вихованців у Всеукраїнських
дослідницьких конкурсах «Юний дослідник», «Розумна енергетика в освіті»,
«Екологічний конкурс», «Дивовижна теплиця».
Серед учасників конкурсів було проведено опитування з метою виявлення
мотивів науково-дослідницької діяльності учнів. Основне питання – «Що
спонукає учнів займатися науково-дослідницькою роботою?» Аналіз результатів
дозволив виявити дві групи мотивів:
−
широкі
соціальні
(відповідальність,
самовизначення
та
самовдосконалення, благополуччя, престижу, уникнення неприємності);
−
навчально-пізнавальні (цікавить сам зміст і процес навчальнодослідницької діяльності).
Участь молоді у дослідницькій роботі успішно вирішує проблеми
індивідуалізації та диференціації навчання, формування навичок самоаналізу і
творчості, мотивів досягнення мети, потреби в самореалізації, вчить робити
власні винаходи, відкривати нові факти в науці. Напрацьований досвід роботи з
обдарованими та схильними до науково-дослідницької діяльності дітьми
дозволяє відслідковувати та коригувати зростання питомої ваги учнів, учасників
конкурсів, спостерігати за зміною особистісних освітніх та виховних орієнтирів
учасників, зростанням їх інтелектуального потенціалу, виявляти домінуючі
чинники та напрямки науково-дослідницької діяльності на конкретні проміжки
часу, розробляти технології їх впровадження в навчальний процес та
самоосвітню діяльність. Процес розвитку дослідницьких здібностей вихованців
набуває ефективності за умов створення у позашкільному закладі цілісної
системи відбору, діагностики та навчання обдарованих дітей, а також за умов
залучення їх до науково-дослідної роботи.
ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ УЧНІВ ТА ВИХОВАНЦІВ
Стасенко Анастасія Віталіївна КЗО "Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді" ДОР, керівник гуртка
Шпітько Надія Сергіївна КЗО "Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді" ДОР, керівник гуртка
Матвієвська Оксана Володимирівна Луганський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, завідувач відділу
організаційно-масового
https://www.youtube.com/channel/UCfp9gs0pwSCTVT1NZa7VqFA
Поняття про естетичну культуру особистості.
Формування естетичної культури - це процес цілеспрямованого розвитку
здатності особистості до повноцінного сприйняття і правильного
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розуміння прекрасного в мистецтві і дійсності. Він передбачає вироблення
системи художніх уявлень, поглядів і переконань, забезпечує задоволення від
того, що є дійсно естетично цінним. Одночасно з цим у школярів виховується
прагнення й уміння вносити елементи прекрасного в усі сторони буття, боротися
проти всього потворного, потворного, низького, а також готовність до посильної
прояву себе в мистецтві.
Формування естетичної культури - не тільки розширення художнього
кругозору, списку рекомендованих книг, кінофільмів, музичних творів, а й
організація людських почуттів, духовного росту особистості, регулятор
поведінки. Якщо прояв користолюбства, міщанства, вульгарності відштовхує
людину своєю антиэстетичностью, якщо школяр здатний відчувати красу
позитивного вчинку, поезію творчої праці - це говорить про його високий рівень
естетичної культури. І навпаки, є люди, які читають романи і вірші, відвідують
виставки і концерти, обізнані про події художнього життя, але порушують норми
суспільної моралі. Такі люди далекі від справжньої естетичної культури.
Естетичні погляди і смаки не стали їх внутрішньої приналежністю.
Система гурткової роботи по формуванню естетичної культури. Естетика
дитячого життя.
Людина за своєю натурою - художник. Вона всюди, так чи інакше, прагне
вносити в своє життя красу. Ця думка М. Гіркого видається нам надзвичайно
важливою. Естетичне освоєння дійсності людиною не обмежується однією лише
діяльністю в галузі мистецтва: в тій чи іншій формі вона присутня у будь-якої
творчої діяльності. Іншими словами, людина виступає художником не тільки
тоді, коли він безпосередньо створює твори мистецтва, присвячує себе поезії,
живопису йди музиці. Естетичне початок закладено в самій людській праці, у
діяльності людини, спрямованої па перетворення навколишнього життя і самого
себе. Естетичне ставлення людини до дійсності зобов'язане своїм походженням
його трудової діяльності. Усвідомлення і переживання праці як грою фізичних і
духовних сил, як явища піднесеного, облагораживающего, прекрасного
складають фундамент естетичного розвитку особистості.
Для того щоб дитяча праця не перетворювався в тягар і тягар, приносив
естетичну насолоду, він повинен бути натхненний високої суспільно значущою
метою, відзначений красою та точністю рухів, суворою економією часу,
натхненням, захопленістю. Гармонія фізичних рухів породжує внутрішню
духовну красу, яка виявляється в ритмі, вправності, чіткості, радості,
самоствердженні. Вона сприймається і оцінюється дітьми як велика естетична
цінність.
Чимало естетичних вражень може дати і дає діяльність навчання. У
математиці, наприклад, нерідко говорять: "Красиве, витончене рішення або
доказ", розуміючи під цим його простоту, в основі якої лежить вища доцільність,
гармонія.
Є своя естетика в щирих, здорових, людяних взаєминах між учнями і
вчителями, між вихованцями, між старшими й молодшими школярами.
Примітивні, черстві, нещирі відносини між людьми в сім'ї і школі глибоко ранять
особистість дитини, залишають слід на все життя. І навпаки, тонкі,
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диференційовані відносини педагогів до учнів, справедлива вимогливість
роблять устрій дитячого життя школою виховання у дусі високої естетики і
моралі.
У побут дитячого життя важливо вводити елементи естетичного оформлення
найближчого оточення і побуту.
Важливо пробудити у школярів прагнення стверджувати красу в школі, вдома,
всюди, де вони проводять свій час, займаються справою або відпочивають.
Надзвичайно великий інтерес в цьому плані представляє досвід А. С. Макаренко.
У керованих ним навчально-виховних закладах очевидці відзначали безліч
квітів, блискучий блиском паркет, дзеркала, білосніжні скатерки в їдальнях,
ідеальну чистоту в приміщеннях.
Нічим не замінний джерело прекрасного - природа. Вона дає найбагатший
матеріал для розвитку естетичного чуття, спостережливості, уяви. "А воля, а
простір, прекрасні околиці містечка, а ці пахучі яри і гойдається поля, а рожева
весна і золотиста осінь, хіба не були нашими вихователями? - писав К. Д.
Ушинський. - Називайте мене варваром у педагогіці, але я виніс із вражень мого
життя глибоке переконання, що прекрасний ландшафт має такий величезний
виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко суперничати впливу
педагога...".
Формування естетичної культури засобами мистецтва
Художні потенції людини, його естетичні можливості з найбільшою повнотою
і послідовністю проявляються в мистецтві. Породжене людською працею
мистецтво на певному історичному етапі відокремлюється від матеріального
виробництва в специфічний вид діяльності як одна з форм суспільної свідомості.
Мистецтво втілює в собі всі особливості естетичного відношення людини до
дійсності.
Навчальний план загальноосвітньої школи включає дисципліни художнього
циклу - літературу, музику, образотворче мистецтво, вони поєднують у собі
складну сукупність самого мистецтва, науки про нього, навичок практичного
творчості.
Естетичний розвиток особистості засобами мистецтва прийняте в
педагогіці називати художнім вихованням. Звертаючись безпосередньо до
творів мистецтва, воно потребує розвитку в людині вміння правильно сприймати
явища краси. Це не означає, що він повинен стати художником-професіоналом
або спеціалістом-мистецтвознавцем. Крім знання низки художніх творів людина
повинна придбати певний обсяг відомостей з області теорії та історії того чи
іншого виду мистецтва. Таке збагачення безпосередніх художніх вражень
знанням законів мистецтва і майстерності художника аж ніяк не вбиває (як це
іноді стверджують) емоційності сприйняття. Навпаки, емоційність ця
посилюється, поглиблюється, а сприйняття стає більш осмисленим.
Одне з найсильніших засобів виховання літературного смаку та естетичної
чуйності - розвиток культури читання. На уроках рідної мови учні вчаться
сприймати літературу як мистецтво слова, відтворювати образи художнього
твору в своїй уяві, тонко помічати властивості і характеристики дійових осіб,
аналізувати і мотивувати їх вчинки. Оволодіваючи культурою читання, учень
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починає замислюватися над тим, до чого кличе прочитана книга, чому вчить, за
допомогою яких художніх засобів письменнику вдається викликати в читача
глибокі і яскраві враження.
Розвиток художнього смаку заохочує школярів до естетичної діяльності, яка
характеризується певними результатами і передбачає, що під час занять
мистецтвом учні втілюють в життя доступні їм елементи прекрасного.
Виконуючи вірш, розповідь або казку, вони як би заново відтворюють
пропоновані автором обставини, оживляючи їх за допомогою власних думок,
почуттів і асоціацій, тобто передають слухати емоційний стан героя, збагачене
особистим досвідом. І як би не був малий і обмежений цей досвід, він все ж таки
надає виконанню учня свіжість і неповторну своєрідність.
Основою музичного виховання в школі є хоровий спів, яке забезпечує спільне
переживання героїчних і ліричних почуттів, розвиває музичний слух, пам'ять,
ритм, гармонію, співочі навички, художній смак. Велике місце в школі
відводиться прослуховуванню музичних творів у запису, а також ознайомлення
з елементарними основами музичної грамоти.
Одним із засобів залучення учнів до художньої культури є викладання
образотворчого мистецтва. Воно покликане розвивати у школярів художнє
мислення, творчу уяву, зорову пам'ять, просторові уявлення, образотворчі
здібності. Це, в свою чергу, вимагає навчити дітей основам образотворчої
грамоти, сформувати у них уміння користуватися виразними засобами малюнка,
живопису, ліплення, декоративно-прикладного мистецтва. Основами
реалістичного зображення учні опановують завдяки навчанню їх такими
засобами художньої виразності, як фактура матеріалу, колір - лінія - обсяг,
светотональность, ритм, форма і пропорції, простір, композиція.
Важливо забезпечити безпосереднє ознайомлення учнів з видатними творами
образотворчого мистецтва і архітектури, навчити розуміти виразний мова
художника, нерозривний зв'язок змісту і художньої форми, виховувати
емоційно-естетичне ставлення до творів мистецтва. Принцип зв'язку мистецтва з
життям реалізується в ідейно-тематичному змісті занять: "Мистецтво бачити. Ти
і світ навколо тебе", "Мистецтво навколо нас", "Ти і мистецтво", "Кожен народ художник", "Образотворче мистецтво і світ інтересів людини", "Декоративноприкладне мистецтво і життя людини".
Велику роль у формуванні естетичної культури учнів відіграють кіно - і
телефільми. Сприйняття екранізованих творів літератури і мистецтва потребує
тонкому педагогічному керівництві. Важливо навчити школярів правильно
дивитися і розуміти кіно - і телефільми. В ряді шкіл з цією метою введено
факультативний курс "Основи кіномистецтва", організовані дитячі кіноклуби та
шкільні кінотеатри.
Величезною силою естетично-емоційного впливу володіє театр. Необхідно,
зрозуміло, попередньо готувати учнів до сприйняття театрального мистецтва,
але найголовніше - створити умови, при яких діти були б здатні піддатися
чарівності гри акторів.
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Соціально-педагогічні дослідження показали, що школярі досить інтенсивно
відвідують кінотеатри, дивляться відеофільми, до інших же видів мистецтва
звертаються явно недостатньо.
Таким чином, естетичне виховання, будучи одним з компонентів цілісного
педагогічного процесу, покликане сформувати у школярів прагнення й уміння
будувати своє життя за законами краси.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У ВЗАЄМОДІЇ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІЗ ОБ’ЄКТАМИ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Мудрак Тетяна Олександрівна комунальний заклад "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради
завідувачка методичного відділу, керівниця гуртків
Досягнення мети освіти сталого розвитку можливе за умови інтеграції
екологічного навчання і виховання у системі освіти всіх рівнів від дошкільного
до вищого, включаючи позашкільну освіту. Профільний позашкільний заклад
екологічного спрямування на відміну від школи має більш високі можливості
формування екологічної свідомості вихованців. Різноманітність програм,
широкий вибір форм роботи, особливо практичного спрямування, співпраця з
вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами сприяють
залученню учнів до наукової діяльності в галузі охорони навколишнього
середовища, створення нової моделі поведінки як в індивідуальному, так і в
колективному та соціальному відношеннях, цінування якої змінить ставлення до
якості довкілля.
Розуміння сучасного стану природи, її різнорівневе вивчення на
аутекологічному, демекологічному та синекологічному рівнях можливе лише
при безпосередньому спілкуванні з природними об’єктами та порівнянні їх з
еталонними комплексами, які зберігаються на теренах заповідних територій.
Природний заповідний фонд Херсонської області має значний ресурс для
екологічного виховання учнівської молоді краю. Педагогами комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради (далі – Центр) налагоджені тісні зв’язки з
науковцями природно-заповідних установ Херсонщини.
Багаторічний досвід організації дослідницької діяльності учнівської
молоді у співпраці із співробітниками Чорноморського біосферного заповідника,
біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, національного
природного парку «Олешківські піски» свідчить, що для більш ефективної
реалізації потенціалу заповідників у формуванні екологічної свідомості
учнівської молоді необхідно оновлювати зміст форм і методів організації
експедицій, екскурсій, польових практик для вихованців позашкільних
навчальних закладів.
Виходячи з вищезазначеного, проведено дослідно-експериментальну
роботу на базі Центру за темою: «Екологізація дослідницької діяльності
учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із об’єктами
природно-заповідного фонду» (наказ Міністерства освіти і науки України від
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13.05.2014 № 581).
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні та експериментальній
перевірці ефективності педагогічних умов екологізації дослідницької діяльності
учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу та об’єктів
природно-заповідного фонду.
Експеримент був спрямований на формування екологічної свідомості в
умовах освітнього середовища позашкільного навчального закладу у взаємодії з
об’єктами природно-заповідного фонду. Базою здійснення освітнього процесу
щодо формування екологічної свідомості були Біосферний заповідник АсканіяНова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Чорноморський біосферний заповідник,
національний природний парк «Олешківські піски», відділення «Буркути» та
«Раденське», національний природний парк «Нижньодніпровський», пам’ятка
природи «Микільський заказник змій». В експерименті брали участь вихованці
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму. У 2016
році були сформовані 4 експериментальні та 4 контрольні групи, що працювали
за навчальними програмами з позашкільної освіти еколого-натуралістичного
спрямування «Дослідники заповідних стежок Херсонщини», до складу кожної
групи входило по 15 учнів. Загалом 8 груп, у яких навчаються 120 вихованців
віком 11-14 років, тобто кількість досліджуваних в експериментальній та
контрольній групах була однакова.
Різниця освітнього процесу у двох варіантах експерименту полягала у
відпрацюванні навичок дослідницької діяльності в умовах об’єктів природнозаповідного фонду під час проведення польового експедиційного практикуму
(експериментальні групи) та в стандартних умовах (контрольні групи).
Основою методичного забезпечення процесу формування екологічної
свідомості вихованців стала програма польового експедиційного практикуму, що
передбачає проведення дослідницької роботи учнівської молоді в єдності таких
компонентів екологічної свідомості, як когнітивний, емоційно-ціннісний та
поведінково-діяльнісний.
Для виявлення рівня сформованості екологічної свідомості в учнів
використовувалися такі методи дослідження:
1) емпіричні методи: спостереження та бесіда (для вивчення соціальнопсихологічного клімату в учнівських навчальних групах, а також для визначення
особливостей екологічної свідомості); тестування (з метою вивчення ступеня
перетворення екологічних знань, мислення, культури почуттів у щоденну норму
вчинків вихованців гуртків); експеримент (для дослідження психо-педагогічних
умов екологізації дослідницько-експериментальної роботи у взаємодії з
об’єктами природно-заповідного фонду);
2) методи математичної статистики, що використовувалися для з'ясування
динаміки змін у рівнях сформованості даної якості на початку і по завершенню
формувального етапу експерименту.
У процесі дослідження на початку, а потім наприкінці експерименту
проводилась оцінка динаміки рівня сформованості екологічної свідомості.
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Збір даних проведено на основі адаптованих методик тестування з
визначення рівня сформованості екологічної свідомості за наступними
компонентами – когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінково-діяльнісний.
Для компонентів екологічної свідомості створені тести з 12 запитаннями
(максимальна оцінка 12 балів) напіввідкритої або закритої форми, прості,
одношкальні тести з однією правильною або множинною відповіддю. Одна
правильна відповідь відповідає 1 балу, оцінка результатів – до 3 (включно) балів
(0 – 24,99%) – низький рівень компоненту, від 4 до 6 (включно) балів (25% - 49,9%)
– середній рівень компоненту, від 7 до 9 (включно) балів (50% - 74,9%) – достатній
рівень, від 10 до 12 (включно) балів (75 - 100%) – високий рівень. У разі відповіді
на тест напіввідкритої форми оцінка визначалась наступним чином, неправильна
відповідь – 0 балів, правильна відповідь - 1 бал.
Зведення і групування первинного статистичного матеріалу зводилось до
перевірки, систематизації, обробки, підбиття підсумків даних і представлення їх
у формі статистичних таблиць. Обробка даних здійснювалась за допомогою
комп’ютерної програми Microsoft Excel. Для аналізу даних використані абсолютні
показники варіації (табл. 1, 2, 3).
У результаті діагностичного тестування з’ясовано, що загальний стан
екологічної свідомості вихованців, що входили в коло генеральної сукупності,
задовільний, оскільки на початку дослідження екологічна свідомість відповідає
середньому рівню (52%) у всіх 8 групах. Варіанти вибірки однорідні (Vcер.= 27%).
Статистичні дані повні, вирогідні, точні та однотипові. Зокрема найвищий рівень
спостерігається у когнітивного компоненту, найнижчі показники у поведінководіяльнісному компоненті. Найбільш нерівномірний у показниках когнітивний
компонент екологічної свідомості в контрольних та експериментальних групах,
що зумовлено викладанням шкільного предмету екології, починаючи з 10 класу.
Рівномірність показників виявлено в емоційно-ціннісному та поведінководіяльнісному компонентах, що свідчить про відсутність педагогічного впливу
різних вікових груп вихованців на сформованість екологічних умінь і навичок,
мотивів бережливого ставлення до оточуючого середовища. Варіаційні
показники за кожною ознакою у генеральній сукупності суттєво не відрізняються
від середнього арифметичного показнику (S2=2,81, S=1,6) (табл.1).
Таблиця 1.
Рівень сформованості екологічної свідомості за компонентами на початку
дослідно-експериментальної роботи
Критерій

Когнітивний
Емоційноціннісний

Варіації показників
n=120
Середнє
арифметичне,
Х сер.

Розмах
варіації, R

Вибіркова
дисперсія, S2

Коефіцієнт
варіації, v
(%)

3,87

Вибіркове
середнє
квадратичне
відхилення, S
1,9

61%

9

54%

5

2,55

1,61

25%
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27%

Поведінководіяльнісний

41%

6

2,00

1,43

29%

Середній рівень сформованості екологічної свідомості пояснюється
недосконалістю використовуваної системи і методів екологічного виховання у
позашкільних та закладах загальної середньої освіти, посиленням кризових явищ
у суспільстві загалом і в культурі, зокрема, високий рівень вимог щодо
теоретичної підготовки учнів, надмірні навантаження у вивченні шкільних
предметів, що негативно позначається на молодіжному середовищі та не сприяє
екологічному вихованню.
Визначено та забезпечено організаційно-педагогічні умови формування
екологічної свідомості як результату екологізації діяльності учнівської молоді у
співпраці позашкільного навчального закладу та об’єктів природно - заповідного
фонду, а саме:
екологізація змісту дослідницької діяльності на основі навчальної
програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Дослідники
заповідних стежок Херсонщини», що дає можливість гуртківцям
ознайомлюватися з особливостями природи рідного краю, об’єктами природнозаповідного фонду та методами проведення дослідницької роботи відповідно
до специфіки об’єктів природно-заповідного фонду, що досліджуються;
участь вихованців в обласних та всеукраїнських інтелектуальних конкурсах,
акціях, операціях;
проведення вихованцями гуртків дослідницьких робіт в рамках польового
експедиційного практикуму під керівництвом педагогів Центру та співробітників
наукових установ області.
У кінці формувального етапу експерименту (березень 2018р.) проведено
визначення рівня сформованості екологічної свідомості вихованців гуртків
«Дослідники заповідних стежок Херсонщини» в контрольних та
експериментальних групах (табл. 2, 3).
Таблиця 2.
Рівень сформованості екологічної свідомості за компонентами наприкінці
дослідно-експериментальної роботи для експериментальних груп
Критерій

Когнітивний
Емоційноціннісний
Поведінководіяльнісний

Варіації показників
n=60
Середнє
арифметичне,
Х сер.

Розмах
варіації, R

Вибіркова
дисперсія, S2

Коефіцієнт
варіації, v
(%)

0,65

Вибіркове
середнє
квадратичне
відхилення, S
0,816497

79%

3

74%

3

0,591715976

0,769615

9%

72%

2

0,3275

0,579567

7%
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За результатами проведення підсумкового тестування виявлено, що в
експериментальній групі мінливість (коливання) критеріїв є слабкою (V<10%),
розмах варіації незначний. Це свідчить про вирівнювання рівня критеріїв
екологічної свідомості у групі. Вибіркове середнє квадратичне відхилення
коливається від 0,716115 до 0,946993, що вказує на те, що середнє арифметичне
достовірно відображає всю досліджувану сукупність. Рівень сформованості
критеріїв екологічної свідомості загалом збільшився на 23 % у порівнянні з
первинним тестування експериментальної групи. Як передбачалось раніше,
найвищий рівень спостерігається у когнітивному компоненті (79%) та найнижчий
у поведінково-діяльнісному (72 %), загалом екологічна свідомість вихованців
експериментальної групи відповідає високому рівню (75 %).
Таблиця 3.
Рівень сформованості екологічної свідомості за компонентами наприкінці
дослідно-експериментальної роботи для контрольних груп
Критерій

Когнітивний
Емоційноціннісний
Поведінководіяльнісний

Варіації показників
n=60
Середнє
арифметичне,
Х сер.

Розмах
варіації, R

Вибіркова
дисперсія, S2

Коефіцієнт
варіації, v
(%)

0,5

Вибіркове
середнє
квадратичне
відхилення, S
0,716115

71%

4

68%

2

0,536489

0,757865

9%

65%

3

0,874375

0,946993

12%

8%

У контрольній групі екологічна свідомість відповідає достатньому рівню
(68 %). Рівень когнітивного та емоційно-цінісного компонентів збільшився у
порівнянні з початковими результатами тестування. Найнижчий рівень та
середню мінливість критеріїв продемонстрував поведінково-діяльнісний
компонент, що пов’язано з відсутністю педагогічного впливу на процес
екологізації дослідницької діяльності на базі природно-заповідного фонду.
Узагальнюючи зведені показники в результаті обробки статистичних даних
визначено, що за рахунок впровадження педагогічних умов екологізації
позашкільної діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного
навчального закладу й об’єктів природно - заповідного фонду рівень екологічної
свідомості вихованців підвищився на 23% у експериментальній групі та на 16 %
у контрольній групі.
Отже, можна зробити висновок про позитивні результати запропонованої
програми формування екологічної свідомості у вихованців позашкільного
навчального закладу.
Про ефективність запропонованої програми свідчать також проміжні
результати діяльності – призові місця вихованців гуртків Центру у фінальних
етапах інтелектуальних Всеукраїнських конкурсів.
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ВІДТВОРИМО ЛІСИ РАЗОМ…
Федорович Андрій Михайлович КЗ ЛОР "Львівський обласний центр
еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді", завідувач відділу
біології та екології
Матющенко Галина Вікторівна КЗ ЛОР "Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді", завідувачка
організаційно-масового відділу
Підвищенню рівня профорієнтаційної діяльності серед учнів в галузі
лісівництва сприяє співпраця ЛОЦЕНТУМ із Національним лісотехнічним
університетом України та Львівським обласним управлінням лісового і
мисливського господарства.
При Національному лісотехнічному університеті України плідно працює
Мала лісова академія (МЛА), яку ЛОЦЕНТУМ спільно з ДВНЗ «Національний
лісотехнічний університет України» відновили. Заняття в МЛА проводять
досвідчені викладачі та науковці університету.
Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства,
державні лісогосподарські підприємства на місцях всіляко сприяють розвитку
учнівських лісництв (їх нині в області 43). Щорічно обласний етап конкурсу
учнівських лісництв традиційно проходить на території Львівського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
Учнівське лісництво є стартовим майданчиком для проведення різних форм
природоохоронної роботи в школах і позашкільних закладах: створення
екологічних стежок, проведення спостережень і досліджень, екскурсій,
експедицій, походів, трудових десантів, уроків з природничих дисциплін,
виконання ботанічних і зоологічних практикумів, участі у різноманітних
профільних конкурсах і конкурсах-захистах МАН, операціях, акціях зі створення
нових лісових насаджень «Майбутнє лісу у твоїх руках» тощо.
Плідно співпрацює ЛОЦЕНТУМ і з еколого-освітніми центрами природного
заповідника «Розточчя», Яворівського НПП, регіонального ландшафтного парку
«Равське Розточчя», які входять до проголошеного ЮНЕСКО в 2011 р.
міжнародного біосферного резервату «Розточчя», НПП «Сколівські Бескиди» та
«Північне Поділля».
Природоохоронні установи є хорошою базою для організації науководослідної роботи учнів, оскільки володіють науковими кадрами, відповідними
методиками, приладами і матеріалами для досліджень. Тому науководослідницька діяльність учнів, як напрям співпраці природоохоронних установ і
закладу позашкільної освіти – один із шляхів методологічної переорієнтації
процесу навчання з інформативного викладання на розвиток особистості учнів.
Учнівські лісництва на сьогодні стали однією з важливих форм організації
трудового навчання і виховання учнів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти; формують свідоме ставлення до праці, охорони природи,
використання та відтворення лісових ресурсів рідного краю, вибору майбутньої
професії.
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В сучасних непростих умовах ведення лісового господарства особливо
актуальним є гармонійне поєднання виробництва, галузевої науки та фахової
освіти.
Воно
сприяє
осучасненню
і
підвищенню
ефективності
лісогосподарського виробництва, наближає галузеву науку до сучасних проблем
практики і робить її більш прикладною, дозволяє освіті краще зрозуміти на що
акцентувати увагу в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для
галузі.
Співпраця науковців та керівників учнівських лісництв сприяє залученню
учнівської молоді до природоохоронної та дослідно-експериментальної роботи в
галузі лісового господарства, підвищення ефективності та якості роботи
учнівських лісництв, а підсумком по завершенні є, в першу чергу, результат
налагодженої співпраці між лісівниками та освітянами в напрямку лісівничопросвітницької діяльності. Педагоги спільно з лісівниками забезпечують
ефективну роботу учнівських лісництв Львівщини.
Команда Сколівської ЗОШ I-ІІІ ступенів ( керівник гуртка «Юні лісівники»
ЛОЦЕНТУМ Романишин Л.М.) Львівської області здобула перемогу у конкурсі
проектів «Юні лісові рейнджери», що фінансується US Forest Servise International
Programs (Міжнародні програми Лісової Служби США). На території західної
України
створено
і
активно
діють
вже
11
клубів.
У Львівській області – 2 клуби: команда Сколівської ЗОШ I-ІІІ ст. та команда
Жидачівської гімназії. Їх діяльність здійснюється за фінансової підтримки
Лісової Служби США/US Forest Service. Педагоги Сколівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів сприяють активній співпраці учнівської молоді з місцевими
лісництвами, вивченню екологічних проблем місцевості та прищеплення любові
до навколишнього середовища. Школярі зростають не лише дослідниками, а й
відповідальними природокористувачами.
Ліс – чудове місце для відпочинку. Однією з важливих проблем у процесі
формування життєвого середовища людини є організація відпочинку. У
теперішньому світі відпочинок, рекреація, туризм є найвищою соціальною
цінністю.
Сучасне життя мешканців великих міст неможливо уявити без періодичного
відпочинку на природі, що обумовлено необхідністю відновлення фізичних і
духовних сил, які неминуче втрачаються внаслідок інтенсивної праці і впливу
особливостей життя у великому місті. Подорожі на курорти України та інших
країн вирішують дане завдання. Однак, враховуючи сучасні тенденції в
економіці країни, слід зазначити, що для більшості населення такі подорожі
стають лише потенційно можливими або зовсім недосяжними з економічних
міркувань. Враховуючи зазначене, організація короткострокового відпочинку в
приміських зонах великих міст набуває надзвичайної актуальності.
Ліс – не місце для сміття!!! Цьогоріч волонтери із м.Соснівка, ветерани АТО
з ВК «Донбас», разом з лісівниками Соснівського лісництва ДП «Жовківський
лісгосп», прибирали ліс від непотребу та побутових відходів.
Спільними зусиллями вдалося очистити 37 квартал Соснівського лісництва.
Назбирали волонтери чимало мішків зі сміттям. Поліетилен, пляшки, консервні
банки і багато іншого сміття не продукують звірі чи птахи, що мешкають в
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тутешніх лісах, його не заносить вітром. На превеликий жаль – це наслідки
перебування людей. Інколи, щоб «полегшити» собі роботу, трапляються такі
горе-господарі, які позбуваються сміття зі своїх дворів, вивозячи його у
найближчий ліс!.. Такі стихійні сміттєзвалища – нажаль, не рідкість у лісах.
Залиште ліс чистим, без слідів свого перебування, для того, щоб прийти сюди з
приємністю вдруге і втретє… Під час перебування на свіжому повітрі в організмі
людини відбувається викид гормону щастя і радості!
Ліс це не тільки меблі, кисень та паливна сировина, ліс - це прекрасна,
безкоштовна фотозона. Натхнення до навчання можна знайти у мандрівках,
лісівників в цьому переконали учні Синьковицької ЗОШ І-ІІ ступенів, які
завітали, до нас, на екскурсію. Види дерев, тварини, птахи, хвороби лісу,
повсякденні інструменти лісівників надзвичайно цікавили наших гостей.
Всі люди знають, що деревина відіграє важливу роль у житті кожної людини,
і всі її використовують по різному. Учні Синьковицької ЗОШ І-ІІ ступенів в
дендропарку ДП «Рава-Руське ЛГ» продемонстрували, що деревця являються
чудовою фотозоною, адже можна вибирати різні відтінки, розмір та форми
природної фотозони, яка завжди є безкоштовною. Юнаки, які очевидно, є
кращими спортсменами у школі, інтуїтивно попрямували до перекладини, щоб
отримати можливість зайнятися трішки спортом серед чудових краєвидів,
оскільки впевненні, що займатися спортом на природі - це дуже корисно.
Територія лісових насаджень ДП «Львівський лісгосп» розміщена в межах 30ти кілометрової зони навколо м. Львова. Загальна площа лісів підприємства
становить 22 327 га. За категоріями захисності мають наступний розподіл: землі
природо-охоронного та історико-культурного значення (об’єкти природнозаповідного фонду місцевого значення) 13 485 га, що складає 60,4% від загальної
площі підприємства, а також рекреаційно-оздоровчі ліси – 8 842 га, відповідно
39,6%.
Розглядаючи рекреаційне лісокористування, необхідно усвідомити, що це
складне, багатобічне явище, яке полягає у двохсторонньому зв’язку: впливу лісу
на відпочиваючих і відпочиваючих на ліс. Взаємовідносини між лісом і людиною
здійснюються за принципом негативного зворотного зв’язку. Якщо ліс
позитивно впливає на людину, на відновлення її фізичних сил, на поліпшення
самопочуття і підвищення працездатності, то людина негативно впливає на ліс,
зумовлюючи різні види навантажень. У місцях масового відпочинку рекреаційні
навантаження нерідко призводять до деградації лісових насаджень.
Враховуючи рекреаційне навантаження на ліси підприємства, лісгосп
здійснює обмежене лісокористування, незважаючи на високий потенціал
продуктивності лісів. Починаючи з 2016 року підприємство повністю
відмовилось від проведення суцільних вирубок лісу, що пов’язане як з переходом
на господарювання за принципами наближеного до природи лісівництва, так і з
врахуванням постійного рекреаційного використання лісів великою кількістю
відвідувачів.
Традиційний відпочинок на природі, у більшості людей, передбачає вільний
та безкоштовний доступ до лісу як елементу рекреації. Проте, комплекс
лісогосподарських заходів, який необхідно здійснювати в лісах для виконання
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ними відповідних рекреаційних функцій, а також будівництво і утримання в
належному стані рекреаційних зон потребує значних фінансових та матеріальних
витрат. Тому, вкотре закликаємо бережливо ставитись до лісу, а також поважати
працю лісівників.
Станом на сьогоднішній день, на Львівщині забезпечено лісовідновлення на
площі 1961 га (109% до плану), з них на площі 1045 га створено лісові культури
з першого класу якості на 480 га (46%), другого класу якості – на 515 га (49%),
третього класу якості – 33 га (5%). А на площі 916 га забезпечено природне
поновлення.
Кожного року на ділянках лісокультурного фонду проводиться доповнення
лісових культур і введення недостаючи порід на площах, залишених під
природне відновлення, для досягнення відповідного складу та густоти
насаджень. Роботи з доповнення лісових культур та введення недостаючих порід
проведено на площі 1729 га. Лісогосподарські підприємства провели догляди за
лісовими культурами на площі понад 7400 га. На даний час проводиться
підготовка ґрунту на ділянках для садіння лісових культур у 2020 році.
Варто додати, що в області працюють Музей лісу (при підприємстві «РаваРуське лісове господарство») та 4 еколого-просвітницькі центри (один при
«Львівському лісгоспі» та три на базі парку «Сколівські Бескиди»). Також є 16
екологічних стежок, 19 еколого-пізнавальних маршрутів, 5 рекреаційних зон, 2
туристичні притулки, рекреаційний пункт «Колодка» (у парку «Сколівські
Бескиди») та 19 рекреаційних пунктів уздовж автодоріг загальнодержавного
значення. А найцікавіші локації для мандрівників це, поза сумнівом, – території
національних парків.
На базі Боринського та Турківського лісгоспів буде створено новий
національний природний парк «Бойківщина». Документи вже на розгляді у
Міністерстві екології та природних ресурсів. Важливо, що на цій території є
низка пам’яток історії та архітектури, які можуть стати базовими осередками
розвитку туристичного та рекреаційного використання.
Національний природний парк «Сколівські Бескиди» спільно з Асоціацією
органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» подали
грантові заявки в межах міжнародної програми «Польща–Білорусія–Україна» на
1,2 млн грн. Назви проектів – «Розвиток сталого туризму в природоохоронних
територіях Карпат» і «Проведення робіт зі створення екологічного
інформаційного центру в урочищі «Дубравка», спрямованих на збереження
природних комплексів та об’єктів території НПП «Сколівські Бескиди». Всі
заплановані заходи, поза сумнівом, сприятимуть розвиткові туризму в Карпатах .
Усім відома істина, що ліс – це наче інша країна, де панують свої закони. Ще
з сивої давнини, майже кожен ліс мав «особливих друзів» серед людей, які знали
про нього усе й дбали за чистоту і порядок. Свої знання і вміння лісники
передавали з покоління в покоління. У наш час професію лісника здобувають у
спеціалізованих навчальних закладах, після закінчення яких люди працюють в
конкретних лісових господарствах, які старанно опікуються довіреними їм чітко
визначеними лісовими територіями. Наші школярі ще дуже юні, і в майбутньому
їх чекає вибір професії, ми радіємо що дехто навіть мріє стати лісівниками:
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«Приносити користь світу – це єдиний спосіб стати щасливим, а лісівники
щомиті роблять наш край кращим».
«ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ»
Полога Вікторія Анатоліївна Філія КЗО "Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді" Дніпропетровської обласної
ради "Шафран". методист
Загострення екологічної ситуації у світі вимагає реформування
освітньої системи насамперед в галузі природничих наук, права, гуманітарних
наук тощо. Без сумніву, ці зміни повинні вплинути на формування ноосферногуманітарних й екологічних цінностей суспільства. Водночас освітянська
спільнота усвідомлює велику відповідальність за вирішення глобальних
екологічних проблем крізь призму виховання особистості з високим рівнем
екологічної культури.
В Україні відбувається становлення нової системи освіти, в якій вагоме
місце посідає екологічна складова. Сучасна система національної освіти
спрямована, зокрема, на забезпечення підготовки молодого покоління,
спроможного вийти зі стану екологічної кризи, подолати споживацьке ставлення
до природи шляхом формування нового екоцентричного розуміння
взаємовідносин між людиною і довкіллям. З огляду на сказане, екологічна освіта
в нашій державі набуває особливої актуальності і потребує якісних змін, новітніх
методів і підходів, а також використання зарубіжного досвіду.
В системі неперервної екологічної освіти заклади позашкільної освіти
активно долучаються до пошуку та розроблення інноваційних форм і методик
екологічної освіти та виховання як інструменту підвищення ефективності
навчально-виховного процесу та формування особистості – носія екологічного
світогляду. Формування в вихованців основ глобального мислення та
екологічного світогляду, оволодіння знаннями та практичними вміннями
раціонального природокористування, виховання почуття відповідальності за
природу як національне багатство, осмислення сучасного процесу сталого
розвитку суспільства є завданнями екологічної освіти у закладах позашкільної
освіти еколого-натуралістичного профілю. З цією метою відбувається
вдосконалення та розроблення навчальних планів, впровадження інтерактивних
методів викладання, з-поміж яких важливе місце посідає проектна технологія.
Метод проектів, який нині активно й успішно використовується в
зарубіжній освіті, здобув велику популярність і в Україні завдяки раціональному
поєднанню теоретичних знань та їх практичного застосування для вирішення
конкретних проблем. Доказом цього є значний науковий доробок з окресленої
проблематики вітчизняних вчених (Г. Білявський, М. Колесник, І. Костицька, Г.
Пустовіт, Н. Родова, С. Совгіра, С. Шмалєй та ін.). Однак, незважаючи на
відсутність єдиного підходу до визначення поняття, у науковій літературі
поняття «метод проектів» витлумачують по-різному: метод навчання (Г.
Ващенко, С. Полат), форма організації навчання (С. Гончаренко, Л. Кондратова),
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технологія навчання (В. Гузеєв, Г. Ісаєва, Є. Полат, Н. Поліхун, С. Сисоєва), засіб
досягнення певних якостей та характеристик особистості в навчанні (С. Генкал,
І. Єрмаков, Н. Чайченко).
Крім цього, вчені акцентують увагу на проектній культурі фахівця, що
передбачає гармонійний розвиток як проектних знань, умінь та навичок роботи
в професійній сфері, так і професійно важливих якостей, які характеризують
особистісні риси людини незалежно від фаху [1, c. 87].
В моделі проектно-орієнтованого навчання (ПОН) здійснюється перехід
до міждисциплінарних занять, які пов’язані з проблемами реального світу, а
також відбувається трансформація роботи в класі з моделі «учитель говорить» на
модель «учні співпрацюють і вирішують».
Актуальність використання ПОН у світлі сучасної парадигми освіти
забезпечується її характеристиками:
▪ Життєвість. ПОН забезпечує отримання навчального досвіду
шляхом залучення учнів до складних проектів реального світу, які вони
розробляють та застосовують свої вміння й знання. Діти опрацьовують
життєві ситуації, сприймають свою навчальну діяльність
більш
вмотивовано.
▪ Складність. Дана методика заохочує учнів вирішувати складні
актуальні проблеми, спонукає до самовдосконалення і розвиток
інтелектуального потенціалу, здатності до синтезу, інтерпретації та
аналізу навчальної інформації.
▪ Мотивація. Посилюється внутрішнє бажання учнів навчатися,
потреба в оцінці та самооцінюванні своєї дільності, стимулюються
комунікативні здібності, здатність до співпраці з іншими учасниками
проекту.
▪ Міжпредметна інтеграція. Для вирішення навчальної задачі учні
змушені використовувати знання з декількох дисциплін, поглиблюючи
свої знання на більш високому рівні.
▪ Автентичність. Діти мають можливість створювати власні продукти
в процесі навчання, набуваючи власного життєвого компетентнісного
бачення реалізації проблеми в процесі вивчення предмету; учасники
проекту мають можливість реалізовувати навчальні цілі засобами,
адаптованими до власних розумових та психологічних особливостей.
▪ Співробітництво. ПОН заохочує до співпраці за принципами «ученьучень» та «учень-учитель», що підвищує самооцінку особистості та
спонукає до конструктивних, толерантних взаємовідносин між
учасниками проекту ( в тому числі, і з вчителем), використання проектної
технології на уроках допомагають встановити творчу та доброзичливу
атмосферу.
Один із послідовників Джона Дьюї, автора методу проектів, В.Х.Кілпатрик визначив проект як цільовий акт діяльності, в основі якого лежить
інтерес дитини. На вибір стратегії проектування в моїй педагогічній діяльності
вплинули роботи Є.С.Полат та Т.Г. Кручиніної, завдяки яким я переконалася, що
саме проект дає можливість проявити дитині свої знання, відчути значущість
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своєї діяльності, повірити у необхідність вчитися. Робота над проектом – це
практика особистісно зорієнтованого навчання, конкретний життєвий досвід
дитини на основі її вільного вибору способів та методів реалізації навчальної
проблеми.
На думку академіка І.Беха, спрямованість особистості, головна її
установка в ранній юності полягає в діяльнісному самовизначенні, виборі
власного життєвого шляху і пошуку більш рівноправних взаємин із дорослими,
що забезпечуються максимальним впливом проектної діяльності на суб’єктне
пробудження і розвиток особистості.
На основі останніх праць із порушеного питання можемо ствердно
зауважити, що дослідники активно вивчають місце та роль проектної діяльності
в різних освітніх галузях загалом та екологічній освіті зокрема. Так, С. Совгіра
вважає, що використання проектного методу в екології забезпечує можливість
автономного опанування форм самостійної дослідницької діяльності та
природоохоронної роботи студентів, формує у них відчуття відповідальності за
результат своєї діяльності, готовність до участі в екологічних акціях, забезпечує
ефективну підготовку вихованців до природоохоронної роботи [13, с. 224].
Слушними, на нашу думку, є міркування С. Ключки щодо виховного
потенціалу методу проектів, який полягає в застосуванні екологічних знань у
практичній діяльності і формує мотивацію та готовність до природоохоронної
діяльності, активізує особистісний творчий потенціал, створює умови для
опанування інноваційних методів і технологій охорони навколишнього
природного середовища [6, c. 123]. Проектна технологія як інноваційна
технологій навчання і виховання, на думку О. Плахотнік, дає змогу долучити
учнів до вирішенням важливих локальних і регіональних проблем, усвідомити
важливість своєї участі в збереженні навколишнього середовища [11, c. 89]. І.
Недільська [10, c. 2] вказує на те, що проектний метод пропонує використання
навколишнього середовища як лабораторії, де відбувається пізнання.
Впровадження у навчальний процес методу екологічних проектів створює
інноваційно-розвивальне середовище, метою якого є екологічна мотивація
навчальної
діяльності,
проблемно-креативна
спрямованість,
набуття
вихованцями екологічних знань і навичок самостійної роботи, нового досвіду
екологічного пошуку, орієнтацію на благополуччя екологічного середовища.
Застосування методу проектів у формуванні екологічної культури полягає
в реалізації таких навчальних завдань: набуття, закріплення, поглиблення і
поширення знань; залучення вихованців до практичної діяльності щодо
вирішення екологічних проблем; формування цілісного уявлення про природу,
ґрунтовних знань про взаємозв’язки у системі «людина – природа – суспільство»;
розвиток дослідницьких умінь; оволодіння нормами правильної поведінки в
довкіллі, суспільстві; виховання відповідальності за якість середовища; розвиток
емоційної та вольової сфер особистості; передбачення наслідків своєї
екологічної діяльності; розвиток власної ініціативи, самостійності [14, c. 202].
Досліджуючи феномен «екологічна компетентність», Л. Лук’янова
визначила, що інноваційні методики навчання, у тому числі проекти, є засобом
формування в студентів таких особистісних досягнень: 1) спроможність брати
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участь в ухваленні рішень щодо захисту навколишнього середовища, мати
екологічну відповідальність, вміти регулювати конфлікти між нагальними
соціальними потребами та екологічною доцільністю; 2) усвідомлення
важливості збереження навколишнього середовища, сприйняття філософських і
культурних підстав екологічного світогляду, уміння жити в мирі з природою; 3)
здатність пізнавати нові екологічні відомості протягом усього життя і вміння
донести їх до оточуючих у зрозумілій для них формі [8, c. 64].
На думку М. Бауер, під час виконання проектів вирішують такі освітні,
розвивальні та виховні завдання: створення образу цілісних екологічних знань
для розуміння закономірностей взаємодії людей із навколишнім середовищем;
підвищення мотивації в отриманні додаткових екологічних знань із метою їх
перетворення в матеріальну силу прогресу суспільства; вивчення методів
наукового пізнання стосовно навколишнього середовища; вироблення здатності
до рефлексії та інтерпретації отриманих результатів; розвиток дослідницьких та
екологічних якостей особистості і вдосконалення екологічного способу
мислення; організація базового алгоритму соціальної поведінки на основі
екологізації сфер суспільної і виробничої діяльності [2, c. 102–103].
Висновки
Проектне навчання передбачає нову місію педагога: консультанта,
порадника, координатора, який переконує учня у власній правоті силою досвіду,
мудрості та аргументу, але не наказу. Проектне навчання заохочує і підсилює
прагнення до самореалізації з боку учнів, тому що воно використовує безліч
дидактичних підходів: навчання у справі, незалежні заняття, спільне навчання,
мозковий штурм, рольову гру, проблемне навчання, дискусію і т.д.; має високу
мотивацію, що означає зростання інтересу і включення в роботу в міру її
виконання; дозволяє вчитися на власному досвіді і досвіді інших у конкретній
справі, а не вдавати навчальну діяльність; підтримує педагогічні завдання в
когнітивній, афектній і психомоторній сферах на всіх рівнях – знання, розуміння,
застосування, аналізу, синтезу.
Проектна діяльність формує життєві компетенції особистості, які
необхідні їй для розв’язання життєвих завдань: уміння планувати свою роботу;
уміння використовувати і працювати з різними джерелами інформації; уміння
самостійно відбирати, аналізувати і співставляти матеріал; уміння
аргументувати думку і приймати рішення; уміння встановлювати соціальні
контакти; уміння створювати кінцевий продукт (фільм, книгу, презентацію, базу
даних, журнал, сценарій, портфоліо і т.д.); уміння презентувати створене перед
аудиторією та оцінювати себе та інших. Тому
проектна технологія
стимулюватиме інтерес учня до певних проблем, що передбачають володіння
знаннями як інструментами розв’язання екологічних (зокрема, локальних)
проблем.
Позашкільна освіта має потужний потенціал реалізації проектних
технологій впровадження продуктивного навчання в освітній процес.
Продуктивній роботі вихованців гуртків в контексті екологічної освіти учнів
сприяє значущість їх як дослідницької, так і практичної діяльності на рівні
громади, соціального середовища, в якому перебуває дитина. Тому дуже
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важливо, щоб втілені чи розроблені вихованцями проекти набували соціальнозначущих рис. Для дітей головним критерієм важливості тієї чи іншої діяльності
є питання «Для чого?». Тому важливо, щоб діти бачили перспективу
використання майбутнього досвіду в конкретній предметній справі.
У ході практичної діяльності можна визначити такі педагогічні умови
використання проектів у формуванні екологічної культури вихованців закладів
позашкільної освіти:
•
спрямованість завдань проекту на природоохоронну діяльність
шляхом залучення дітей до вирішення важливих локальних і регіональних
проблем;
•
посилення ступеня самостійності вихованців у реалізації мети
проектної діяльності;
•
використання міждисциплінарних зв’язків для вирішення
конкретних екологічних проблем;
•
орієнтація екологічних проектів на майбутню професійну діяльність.
Переконана, що самостійна пізнавальна діяльність – це єдиний
правильний шлях до розвитку екологічного мислення, досягнення високого
рівня екологічної культури. Разом з цим вказана діяльність сприяє формуванню
вміння та виникненню бажання брати на себе відповідальність за стан довкілля,
в якому ми живемо. Загальна схема екологічного проекту спирається на такий
зв’язок окремих ланок: екологічні знання – екологічне мислення –
природоохоронна діяльність – екологічна свідомість – екологічна культура.
Вважаю, що особливого значення набуває залучення вихованця до
процесу екологічного пошуку, в якому важливим є не власне результат, а процес
досягнення результату. Виконання екологічного проекту навчає дітей
застосовувати міждисциплінарні зв’язки для вирішення конкретних екологічних
завдань і проблем.
Участь вихованців гуртків еколого-натуралістичного профілю у
міжнародних, всеукраїнських, регіональних екологічних проектах та акціях за
ініціюванням громадських організацій, молодіжних об’єднань тощо є
надзвичайно актуальною та важливою формою екологічної освіти майбутніх
громадян. Вона дає змогу залучати шкільну молодь до активної екологічної
діяльності впродовж навчання.
Отже, використання проектної діяльності позитивно впливає на
формування екологічної культури учнівської молоді, що вирізняється високим
рівнем екологічних знань, умінь, навичок, різноманітними способами
природоохоронної діяльності та обґрунтованим прийняттям рішень. Метод
проектів є найбільш оптимальним шляхом залучення школярів до екологовиховної діяльності, розвитку їх активної природоохоронної позиції,
формування нового типу взаємин із природою, що забезпечує розвиток науководослідницьких і науково-практичних здатностей до вирішення екологічних
проблем. Використання екологічних проектів у навчально-виховному процесі
позашкільного закладу освіти створює комфортні умови для успішної реалізації
завдань формування екологічної культури особистості.
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Перспективи подальшої роботи із застосування проектної технології
вбачаю у дослідженні педагогічних умов організації екологічного проектування
в педагогічній практиці позашкільної освіти.
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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
(Методична розробка заняття гуртка)
Валах Ірина Ігорівна, Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»

Навчальна мета:
1. Забезпечити засвоєння знань вихованців про лікарські рослини, їх значення в житті людини.
Навчити розпізнавати та користуватися ними в лікарських та косметичних цілях.
Розвиваюча мета:
1. Розвивати науково-пошукову активність та розширювати коло пізнавальних інтересів
вихованців.
2. Продовжити формувати вміння:
а) працювати з малюнками, таблицями, вести спостереження за рослинами;
б) аналізувати, порівнювати, узагальнювати і робити висновки;
в) дати додаткові знання про використання лікарських рослин в медичній сфері.
3. Поглибити знання про незліченні дари природи.
Виховна мета:
1. Виховувати емоційно – зацікавлене ставлення до народної ботаніки;
2. формувати екологічний світогляд.
Міжпредметні зв’язки: біологія, історія, географія
Тип заняття: засвоєння нових знань, умінь і практичних навичок
Форма заняття: групова
Методи та прийоми:
1. Інформативно – рецептивний:
а) мовний (розповідь, бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-перевірна бесіда,
інструктаж);
б) наочний (ілюстрації лікарських рослин, гербарні екземпляри різних лікарських рослин).
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2. Пошуковий (бесіди, тести, групові форми роботи, взаємопов’язані запитання, дискусії).
3. Репродуктивний (конкурс «Так чи Ні», конкурс ерудитів – «Заморочки з бочки», конкурс «Хто
швидше», розгадування загадок,).
Обладнання: таблиці; гербарні екземпляри різних лікарських рослин, дидактичний матеріал, лікарські
трави, ілюстрації лікарських рослин, трав’яні збори, самовар, заварні чайники.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА:
Привітання керівника гуртка із вихованцями; виявлення відсутніх; перевірка підготовленості
класу до заняття.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.1.
Метод "Мозковий штурм":
1.За які властивості рослини називають лікарськими?
2. Які Ви знаєте лікарські дерева та кущі?
3. Перелічіть будь-ласка основні недуги при яких використовуються вище згадані рослини?
4. Які Ви знаєте методи лікування лікарськими деревами та кущами?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дуже давно, коли на Землі ще не було людини, грунт проткнув маленький пагінець, потягнувся
до неба, до сонця й розквітнув квіткою. Якою була та квітка, ніхто не знає. Але, без сумніву, у світ
прийшла краса. Люди всіх часів і народів вшановували рослини, бо вважали їх посередниками між
небом і землею. Значення рослин в житті людини важко переоцінити. Учені знайшли в них лікарські
речовини, цінні ефірні олії.
Постановка проблемного запитання: Діти, чи всі ви добре знаєте рослини, які ростуть навколо нас.
А якими властивостями вони володіють? Сьогодні ми збагатимо знання про наших зелених сусідів,
навчимось розпізнавати лікарські рослини.
ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ ЗАНЯТТЯ :
Отже, тема нашого заняття: «Лікарські рослини, їх значення в житті людини». На
сьогоднішньому занятті ми з вами відвідаємо Зелену Аптеку і дізнаємося багато корисного цікавого.
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення і застосування людиною лікарських рослин у боротьбі з хворобами має багатовікову
історію.
У народній фітотерапії чільне місце займають дикорослі лікарські трави. Серед них є цілий ряд рослин,
раціональність використання яких не викликає сумніву. Це валеріана, звіробій, ромашка, материнка,
м’ята, подорожник, деревій, полин та багато інших. За народними традиціями, цілющі трави збирали у
певні дні, свята, при певній місячній фазі (одні трави — на «молодику», інші — при повному місяці).
Понад 300 рослин збирає, висушує та використовує для лікарських і профілактичних потреб наш народ
на Зелені свята та на Івана Купала. Серед цілителів існує давнє переконання, що рослинами, зібраними
на Зелені свята, добре лікувати захворювання шкіри, серцево-судинної системи, алергію, нервові
недуги та стреси.
У нас в гостях історик, якому я даю слово. Далі йдуть елементи рольової гри (деякі гуртківці
отримали випереджаючі домашні завдання).
Історик (гуртківець виступає з повідомленням). Дуже давно наші предки почали підмічати
лікарські властивості деяких рослин. В античній медицині лікарські рослини використовувались дуже
широко. Так, один з її засновників – Гіппократ (160-377р. до н.е.) вивчив і описав 200 лікарських
рослин. Видатний лікар і філософ Авіценна (980-1037рр.) у відомій книзі «Канон лікарської науки навів
дані про 811 найпростіших лік, з яких 612 рослинного походження. Ліки травами отримали значний
розвиток у Древній Русі. А пам’ятнику російської культури ХІ ст. «Збірник Великого князя Святослава
Ярославовича» даний опис значної кількості лікарських рослин і їх лікарського використовування. В
1581 р. Іван Грозний видає указ про відкриття першої на Русі аптеки для обслуговування Царського
двору і його оточення, а в 1585р. був виданий перший російський «Травник», а в 1724 році була
відкрита Петербурзька Академія наук, в якій вивченням лікарських рослин зайнялися ботаніки і лікарі.
Поступово лікування рослинами з глибини століть дійшло до наших днів і в сучасний час широко
використовується.
Керівник гуртка: А чому в наш час, коли є велика кількість синтетичних препаратів,
антибіотиків, які використовують медики, зацікавлення до лікування травами не згасло, а навпаки,
чому, вам цікаво це знати, діти. (Так). У нас в гостях лікар-фармацевт (керівник гуртка називає
прізвище, ім’я, по-батькові).
Лікар-фармацевт. В наш час, у зв’язку з важким екологічним станом в країні спостерігається
значний ріст алергічних реакцій на прийом синтетичних ліків. Тому в останній час з кожним днем ми
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являємося свідками підйому на достатню висоту багатовікового досвіду народної медицини, а хворі
все частіше прибігають до лікування настоями і відварами цілющих трав. 30% лікарських препаратів
отримують з рослин, які мають менш шкідливий вплив на людський організм, чим штучні препарати.
Ми, лікарі – фітотерапевти використовуємо лікарські рослини як в науковій медицині, так і в народній.
На території України росте понад 4000 видів лікарських рослин. Серед них ми використовуємо
понад 800 видів. А ось і вони.
Керівник гуртка: Отже, діти двері Зеленої Аптеки відчиняються, знайомтесь: Подорожник,
Ромашка, Кульбаба, Кропива, Полин та ін.
Подорожник (рослина демонструється). Я для того росту, щоб люди з мене користь мали.
Хтось руку подряпає, хтось ногу намуляє, хтось обпечеться, у когось чиряк вискочить – і цьому лиху
можу зарадити. Якщо тебе вкусить бджола чи оса – хутенько зірви мого листочка, зімни його та
приклади. Він всю отруту висмокче. Діти, а з вас хто мене знає? (Діти відповідають, що коли палець
порізали, то батьки прикладали листочок до рани, помивши його спочатку, рана швидко загоювалась).
Ромашка (рослина демонструється). На стрункій високій ніжці, у хустині-білосніжці, стою та
всміхаюсь жовтим оком. Мене теж люблять люди. Мама твоя, коли купала тебе маленького, сипала у
воду мій цвіт, не тільки тому, щоб вода приємно пахла, а щоб ти ріс сильним, бадьорим, рум’яним.
Відвар з моїх квіточок використовують у разі простудних захворювань, кашлю, зубного болю,
шлункових захворювань, нервового збудження, хвороб очей, полощуть горло, миють волосся. Я
думаю, що у кожного з вас у домашній аптечці є коробочки з ромашкою, якщо ні – придбайте, не
пожалкуєте.
Кульбаба (рослина демонструється). Я дуже схожа на сонечко. Я кругла і пухнаста.
В моєму насінні накопичується масло, яке легко засвоюється вашим організмом, так що в їжу
його добавляйте. Всі частини і листя і корені й квіточки використовуються для приготування
лікарських пластирів, розтирок, а також при захворюваннях печінки.
Кропива. Хоч я і сорна рослина, але маю цілющі властивості. Від мене людям велика користь.
Ранньою весною з мене можуть готувати борщі, салати, бо там багато вітамінів, і вашу втому як рукою
знімить, бо покращується обмін речовин. Мене молодою дають домашнім тваринам, щоб не хворіли, і
рибу від псування можу зберегти. Моє листя виділяє фітонциди – речовини, що вбивають бактерії. Я й
кров можу зупинити, й захворювання шлунку, нирок можу лікувати. А якщо в тебе з’явилися прищики,
не хвилюйся: 1 ст. ложка мого соку 2 – 3 рази на добу і все буде гаразд. А ось мій братик.
Полин. Мабуть ви чули про мене. Не дарма говорять, гіркий, як полин. А ти зірви кілька листків
і приклади собі до коліна, якщо вдарився і біль притихне. Я не лише біль вгамовую. Можу відганяти
мух, комарів. Птахи кладуть моє листя в гнізда, щоб їм не докучали комахи, а люди розвішують пучки
моїх стебел у хатах. Ви зараз подумали: Як це люди терплять отой противний полинів дух? Але він
зовсім не противний. Є навіть казки про запах полину. Жив-був у далекі час хан якогось степового
племені. Потрапив він у чужу країну і прижився там. Забув свій край. А як умовляли його степовики
повернутися додому. Байдужий був хан до тих умовлянь. Тоді прислали йому з рідних країв гілочку
полину. Понюхав він, і вже нічого не могло втримати його на чужині. Ось він який, полин.
М'ята з її свіжим і різким ароматом, хороший засіб для серцево-судинної системи, тонізує
організм, зміцнює пам'ять.
Чистотіл. Отруйна, але дуже популярна в народі лікувальна рослина, трав′янистий бур′ян. При
зламі виділяє жовтий або оранжевий молочний сік.
Росте на засмічених місцях, частіше в затінку, біля житла, під тинами, обабіч вулиць.
Поширений повсюдно. Збирати траву починають наприкінці травня – до кінця липня, тобто під час
більш рясного цвітіння.
Соком чистотілу виводять бородавки, вузлики, лишаї, мозолі, плями на шкірі. Настоєм
чистотілу лікують хвороби ротової порожнини. Використовують чистотіл і для лікування ран, які довго
не загоюються.
У народі чистотіл називають «бородавочником», «жовтосоком», «гладушником».
Валеріана лікарська . Багаторічна трав'яниста рослина з коротким товстим кореневищем, густо
вкритим численними бурувато-жовтнми коренями. Запах валеріани гострий, своєрідний, ароматний.
Смак пряний, гірко-солодкий. Збирають кореневища разом з коренями восени (у вересні-жовтні), після
цвітіння рослини, коли стебла побуріли і засохли, а підземна частина — товсті м'ясисті корені —
містить найбільше лікувальних речовин.
Застосовують: як заспокійливе при безсонні і неврозах серцево-судинної системи; при спазмах
гладком'язовнх органів, частому головному болі. Експериментально встановлено посилення
гальмівних процесів у головному мозку при введенні з організм настоїв валеріани.
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Звіробій звичайний. Важлива лікарська рослина. Збирають квітучі пагони. Препарати з них
використовують у медицині як в'яжучий, антибактеріальний, протизапальний і тонізуючий засіб.
Пагони збирають під час цвітіння, зрізаючи їхні верхівки 25 — 30 см заввишки ножем або серпом.
Сушать на горищі, під наметом або в сушарці при температурі до 40 °С.
Не можемо ми не згадати суницю.
Суниця їстівна. Тонкі листочки суниці їстівної ростуть по три та мають загострені зубці. Квіти
мають білі пелюстки, що розпускаються у квітні-липні. Квіти суниці опилюються бджолами, мухами,
нічними та денними метеликами. Ягоди дуже подібні до полуниць, але менші за розміром — близько
1 см в довжину. Ягоди зріють з травня до вересня. Суниця їстівна росте в лісах, на сінокосах, у заростях
кущів. Вона зустрічається у регіонах Євразії з помірним кліматом.
Лікарська рослина суниця корисна в народній медицині і в народній косметології, а й в
кулінарії. З неї готують варення, желе, компоти, соки, кисіль, заморожують свіжі плоди, і при цьому
всі корисні властивості ягід зберігаються. Чай з суниці покращує роботу серця, нормалізує
тиск,допомагає зникати набрякам.
Керівник гуртка: Ось які гарні у нас сусіди.
1) Мотивація навчальної діяльності.
Керівник гуртка: Знати про лікарські рослини замало, треба навчатися їх правильно використовувати,
збирати, зберігати. Тепер з вами буде працювати Доктор Айболить.
3) Групи виступають перед класом, Лікар Айболить попереджує, щоб слухали уважно, бо
чекають іспити, вікторини.
4) Діти за допомогою керівника гуртка складають алгоритм «Правила збору лікарських рослин»
і записують в зошитах, обґрунтовують їх усно.
- Не проводити збір рослин кожного року на одній і тій же території;
- Всі надземні частини слід збирати тільки в суху погоду;
- Траву збирати без коренів;
- Не обривати повністю листя з рослин;
- Частину квіток залишати на рослині;
- Корені і кореневища заготовляти після дозрівання й висипання насіння;
- Бруньки й кору збирати не з рослин, які ростуть, а із зрубаних дерев і кущів;
- При зборі рослин в кошики, мішки не слід їх ущільнювати;
- Не можна залишати сировину в тарі на ніч;
- Не можна сушити листя, квіти, траву на сонці.
Керівник гуртка: Молодці, гарно попрацювали, лікар Айболить дуже задоволений вашими знаннями.
1. Модуль починається з «візиту головного Агронома» (роль якого виконує гуртківець).
Агроном: діти, ви навчилися збирати і зберігати лікарські рослини, і я хочу перевірити вашу
готовність до практичних робіт, які у вас незабаром будуть, а ви будете приміняти свої знання. Робота
буде проводитися в командах «Гра – енерджайзери» - діти розподіляються на 3 команди, кожна
команда обирає назву лікарської рослини. (Далі йдуть змагання між командами, керівник гуртка
вибирає різні форми і методи).
Агроном: Увага! І завдання: Ви приймаєте участь у першому конкурсі (діти отримують
маленькі листочки, ділять їх на дві половинки). Конкурс називається так чи ні. Швидко розподілити
твердження по двох колонках «так» чи «ні» цифрами.
так
ні

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Збирати траву з коренями.
Залишати траву (сировину) в тарі на ніч.
Збирати надземні частини в суху погоду.
Кожного року збирати лікарські рослини на одній території.
Бруньки збирають рано навесні, коли набрякли, але не лопнули.
Листя має бути чистим, непошкодженим, зеленим.
Насіння не підсушують на повітрі.
Можна сушити квітки, листя на сонці.
Частину квіток залишати на рослині.
Траву треба щільно прижимати у тарі.
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11. Люди зберігають на постійних протягах у мішечках.
12. Листя збирають в дощову погоду, щоб були чистіші.
Далі гуртківці обмінюються листочками, ставлять оцінки, вчитель на дошці – правильні
відповіді.
Можна (Так)
Не можна (Ні)
3, 5, 6, 9, 11
1, 2, 4, 7, 8, 10, 12
(Рахується сума балів у командах)
2 Завдання. «Хто швидше». Діти отримують на маленьких папірцях назви різних лікувальних
рослин і два конверти (по командах). Потрібно розподілити на групи лікарські рослини (5 балів).
Плодово-ягідні.
Трав’янисті.
Звіробій, волошка, журавлина, ожина, валеріана, ромашка,
лопух, полин, горобина, малина, м’ята, обліпиха, смородина,
суниця, соняшник, фенхель, коріандр, аніс, кмин, чорниця,
шипшина, піжма.
Команди отримують бали – (швидкість + правильність відповідь).
3. Завдання. «Конкурс ерудитів – «Заморочки з бочки». (Командам роздаються кросворди, діти
повинні вписати назви лікарських рослин, оцінюється швидкість, правильність у балах).
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Додаткова інформація.
Як діють ефірні олії?
Через носові нерви у наших ніздрях прямо на найстарішу частину мозку лімбічну систему, яка
істотно впливає на наші життєві функції, самопочуття та поведінку. Крім того, виявляється, що
лімбічна система
має антисептичну дію, оскільки захищає нас від внутрішніх і зовнішніх
інфекцій. Усі ефірні олії вбивають бактерії, але існують й такі, що також знищують віруси (евкаліпт)
та грибки (перцева м’ята, чебрець). Деякі масла справляють вплив на гормональну систему (аніс, кмин,
лаванда), а деякі (якщо застосовувати їх у великих кількостях) можуть викликати судоми. Тому такі
олії не можна використовувати епілептикам (чебрець, розмарин, шавлія).
Розділяю учнів на дві групи.
Даю кожній групі аромалампу та один вид ароматичного масла.
Роздаю їм інформаційний матеріал про їх арома масла і прошу його зачитати.
Ми багато дізналися про лікарські рослини, і можимо стверджувати, що їх роль у нашому житті
велика,але потрібно правильно і вміло користуватись народними рецептами..
А зараз перевіримо, як ви знаєте лікарські рослини, відгадаємо загадки.
Лікує застуду, кашель, кишківник
Хоч колюча та чорнюча,
Хоч і кисла, та смачнюча.
Зачеплюсь за одежину,
Ти зірви мене, ...
(Ожину)
Лікує хвороби шлунка, кашель, гоїть рани
Листячко довгасте з жилками-нитками
Можеш ти прикласти до своєї рани.
Вздовж доріг, стежинок я люблю рости,
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Скрізь мене побачиш, де крокуєш ти.
(Подорожник)
Лікує запальні процеси, горло, гнійні рани
«Любить-не любить», - ворожать дівчата.
Та не для цього мене треба рвати.
Протизапальну маю я дію.
Звуся ... і сонцю радію.
(Ромашка)
Скарбничка вітамінів
Червона,
солодка,
пахуча,
(Суниця)
Як заспокійливе при безсонні

росте

низько,

до

землі

близько.

Полюбляє також кіт
Рослину цю духмяну,
А скуштує її — вмить
Стає трішки п'яний.
(Валер'яна)
VI. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА:
Хвилинка-цікавинка
1 Що то за рослина,
Що вбиває звіра? ( Звіробій)
Використовують при хворобах шлунку, печінки, нирок. У народі звіробій називають травою від 99
хвороб.
2 Сонечко в траві зійшло,
Усміхнулось, розцвіло.
Потім стало біле-біле
І за вітром полетіло. (Кульбаба)
У давнину її вважали «еліксиром життя». У листках її багато вітамінів. З неї готують салати. Настій
кульбаби – чудовий засіб від опіків.
3 Викупана в сонечку,
Стоїть донечка.
Бджоли сонячний медок
Дістають з її квіток. (Липа)
Її цвіт – найпопулярніший потогінний і жарознижувальний засіб. Цвіт сушать, заварюють і п′ють як
чай.
4 На просторах поля золотого
Сині зірочки тремтять,
Мов шматочки неба голубого
Виграють, виблискують, горять. (Волошки)
Використовують при хворобах нирок і сечового міхура, при підвищеній температурі, для примочок
на очі.
5 Виросли на лузі
Сестрички маленькі.
Очки – золоті,
А вічки – біленькі. (Ромашки)
Використовують при хворобах шлунку, кишечника. Відваром з ромашки користуються для
промивання гнійних ран.
6 Хоч трава дуже гірка,
З неї користь неабияка. (Полин)
У народі його здавна вживали як жарознижувальну, кровоспинну, жовчогінну рослину. Відвар
полину покращує апетит.
Керівник гуртка: А зараз ми переходимо до самої смачної частини нашої зустрічі. Отже,
дегустація чаїв. Поки мої помічниці вас пригощають чаями, ми послухаємо поради лікаря і будь
ласка замовляйте чай.
1. Вітамінний чай.
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1.

4.

5.

6.

2. Чай для схуднення.
3. Заспокійливий чай.
4. Загальнозміцнюючий чай
Лікар розповідає про те, як заготовляти лікарські рослини і пропонує чай.
Керівник гуртка: Я гадаю, що ви всі багато знаєте про лікарські рослини, спробували їх на смак і
напевно зможете відповісти на запитання, а саме головне отримати корисний приз.
У вас знизився апетит. Яку траву ви використаєте для його підвищення?
(Полин, подорожник)
2.
Назвіть рослини, які вміщують велику кількість вітаміну С?
(Чорна смородина, кропива, лимон, шипшина).
3. Які трави ви використовуєте при сухому кашлі?
(Мати й мачуха, богульник, липовий цвіт).
Кожний з вас хоч один раз у житті перехворів з високою температурою. Скажіть будь ласка, які
рослини можна використовувати, як потогінні?
( М а ли н а, к ор а вер би , ан і с , кві ти л ип и, мат и й мач уха ) .
Враховуючи наше неблагополучне економічне середовище, наслідком якого є стреси, нервові
напруження – симптомом яких є головний біль. Що ви будете радити собі та іншим в цьому
випадку використати?
(М’ята, меліса, корінь валеріани, липа).
Іноді у кожного з нас наступають такі часи, коли щось
трапляється з волоссям, воно тускніє, випадає. Запропонуйте використання такої рослини, яка є у
кожної господині.
( Цибуля.).
7. Коли ви доглядаєте обличчя, не забувайте про очі. Щоб зняти втому та освіжити шкіру навколо
віків можна використати ... ( К а р т о п л ю ) .
8. Багато людей страждає таким інфекційним захворюванням, як бородавки. Назвіть рослини, за
допомогою яких можна їх позбутися.
( Чистотіл, часник ).
Після кожної правильної відповіді той, хто відповідає, отримує приз
( пакетики з лікарськими рослинами ).
Керівник гуртка: Підходить до кінця наше заняття, яке було присвячене цілющим властивостям
лікарських рослин. Оголошуються результати конкурсу. Всі учні отримують оцінки 12, 11, 10 в
залежності від зайнятого місця, всі добре попрацювали. Але діти, ви повинні пам’ятати, що багато
лікарських рослин занесені в Червону книгу України, тобто ми повинні пам’ятати – завдання кожної
людини – берегти природу, як своє життя, любити, вивчати, спостерігати.
Еколог: Невже в майбутньому світі
Не будуть квітнути дивні квіти:
Конвалії й фіалки ніжні,
І вісник березня – підсніжник?
Невже ми більше не побачим,
Як сон-трава росою плаче?
Троянди степу, квітка мрії
Жар-квіток землю не зігрів?
Ми всі господарі природи,
Тож збережемо її вроду.
Керівник гуртка: А тепер у нас в гостях передача «Свобода слова», я хочу щоб кожен з вас висловився,
починаючи із слів (починається рефлексія) (на дошці на плакаті речення…
Цікаво прозвучало …
Отримані знання, які …
Я вважаю, що …
Я вперше почув …
Мене більше всього вразило …
Примусило мене задуматися …
Не зовсім було зрозуміло …
Домашнє завдання: Підготувати реферати про лікарські рослини нашої місцевості.
Закінчується модуль: діти, якої ви думки, прошу її висловити. Я зичу всім здоров’я, але якщо
ви захворієте, будете лікуватися травами, або пігулками (гуртківці наклеюють кольорові папірці на
острів «Здоров’я»
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Лікарські трави
Творчі завдання за бажанням.
1. Лікарські рослини Червоної Книги України.
2. Презентація лікарських рослин.
3. Малюнок лікарських рослин.
4. Плакат на захист рослин.
5. Кросворд, чайнворд та ін.
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