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Заявка 
на участь у 1-му етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2015» 

 

 
 

 

           Директор МЦЕНТУМ                                                   О.С. Баранець 

1 Область Чернівецька 

2 Номінація 
керівник гуртка еколого-

натуралістичного напряму 

3 
Прізвище, ім’я, по батькові 

конкурсанта 
Катан Наталія Валеріївна 

4 Посада Керівник гуртка 

5 Освіта вища 

6 Стаж педагогічної роботи 2 роки  6 місяців 

7 Стаж роботи на посаді 2 роки  4 місяці  
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Повна назва закладу 

(відповідно до статуту 

закладу) 

Міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради 

9 
Адреса закладу, телефон, 

електронна пошта 

м.  Чернівці, вул.. Білоруська, 77, 

тел. 58-28-39, e-mail : mcentum@meta.ua 
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Посилання на веб-сайт, де 

розміщено портфоліо 

учасника конкурсу 

https://drive.google.com/drive/
folders/0B3C_gBOxneJQckpuU2x1djZYdUk 

11 Мобільний телефон 050 661 28 03; 067 966 20 90 

12 Електронна пошта nkatan@mail.ua 

13 

Державні нагороди, відомчі 

та регіональні відзнаки, 

наукові, педагогічні звання 

  

Даю згоду на внесення інформації 

в базу даних та публікацію 

матеріалів в періодичних та інших 

освітніх виданнях з можливим 

редагуванням 

Підпис учасника: 
  
  
  
  

Дата 
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ЗАЯВА 
 

Прошу допустити мене до участі у І етапі Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» (номінація «Керівник гуртка - 2015»). 

 

З умовами конкурсу ознайомлена 

 

08.12.2015 року                                                                                 Н.В. Катан 

 

Голові 

організаційного комітету 

І етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» 

(номінація «керівник гуртка - 2015») 

Мартинюку С.В. 

керівника гуртка «Юні знавці 

лікарських рослин» міського центру 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

Катан Наталії Валеріївни 
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КАТАН 

  Наталія Валеріївна 
Педагогічний стаж – 2 роки 

Навчально – методична проблема, над 

якою працюю: 

 

“Стимулювання  пізнавальної 

діяльності дітей, як засіб 

розвитку ключових екологічних 

компетентностей” 
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Характеристика 

професійної педагогічної діяльності 

КАТАН Наталії Валеріївни 

 

Катан Наталія Валеріївна – керівник гуртків «Юні знавці лікарських 

рослин», «Основи науково-дослідницької роботи» та еколекторію «Природа – 

наш дім» міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради. Має вищу освіту, стаж педагогічної роботи 2 роки 6 

місяців. 

Наталія Валеріївна  досконало володіє інноваційними освітніми методиками 

й технологіями  щодо організації  навчально-виховного процесу в позашкільних 

навчальних закладах еколого-натуралістичного напряму. Активно їх 

використовує та поширює у професійному середовищі. Володіє широким 

спектром стратегії навчання, вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї, 

застосовує нестандартні форми проведення гурткових занять, активно 

впроваджує в навчальний процес активні та інтерактивні форми проведення 

занять в поєднанні з науково-дослідницькою, експериментальною та пошуковою 

роботою. Метою фахової діяльності педагога є формування системи знань з  

природничих наук, необхідної для формування екологічної культури особистості, 

набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем.  Велику увагу         

Катан Н.В. приділяє співпраці з установами освіти різних ланок та установами 

природно-заповідного фонду. 

Знаюча, ініціативна, працьовита, творча і відповідальна в роботі Наталія 

Валеріївна намагається своїх вихованців навчати, розвивати і виховувати 

одночасно, створюючи відповідні умови для розвитку інтелекту, здібностей, 

пізнавальних інтересів, позитивних емоцій і взаємин. 

Гуртківці Наталії Валеріївни  учасники та переможці конкурсів, акцій, 

проектів різних рівнів, серед них: 

Димашок Василь дипломант обласного рівня та учасник всеукраїнського 

конкурсу “Екооб’єктив“;  

Мінтянська Таїсія, Левчук Діана, Удут Валентин, Гапюк Надія, Биндю Ігор, 

Глюдза Анастасія учасники міського етапу конкурсу “Галерея кімнатних 

рослин“; 

Удут Валентин, Глюдза Анастасія, Мінтянська Таїсія, Левчук Діана 

переможці обласного етапу та дипломанти всеукраїнського етапу конкурсу 

“Екоклас”; 

Москалюк Анна із проектом «Дослідження фізико-хімічного складу 

поверхневих, підземних вод та атмосферних опадів Садгірського району» посіла 

ІІІ місце на обласному конгресі «Живи, Земле!», а також стала  фіналісткою 

заочного туру всеукраїнської олімпіади міжшкільних екологічних проектів 

“DreamEco”; 
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Півторак Богдана  за свою дослідницьку роботу «Дослідження популярних 

зразків йогуртів на наявність живих бактерій» отримала ІІ місце на обласному  

конкурсі експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослідник». 

Мінтянська Таїсія, Левчук Діана, Гапюк Надія прийняли участь у 

всеукраїнській кампанії “Вишнева Україна” і здобули золоту винагороду. 

Педагог пропагує свій досвід через відкриті заняття, роботу в науково-

практичних семінарах, школі молодого педагога, засіданнях методичного 

об’єднання та педагогічної ради. Свої педагогічні знахідки керівник гуртка 

узагальнила в методичних розробках: “Рекомендації щодо організації та 

написання науково-дослідницьких робіт”, “Методичні рекомендації щодо 

оформлення мультимедійної презентації до науково-дослідницької роботи”.  В 

2015р. в складі творчої групи прийняла участь в розробці авторської програми 

«Екологічна майстерня», яка цікава своїм сучасним поглядом на вирішення 

проблем забруднення навколишнього середовища через творче  перевтілення 

побутових відходів. 

Наталія Валеріївна постійно підвищує рівень професійної діяльності, 

педагогічної майстерності та якості роботи. У 2014 році пройшла навчання на 

Всеукраїнському форумі молодих педагогів позашкільних навчальних закладів, 

який відбувся в Києві в Національному еколого-натуралістичному центрі. На 

початку 2015 року пройшла онлайн-тренінг «Використання методик програми 

GLOBE» та отримала статус вчителя GLOBE. 

Високий рівень професіоналізму, творчий підхід до організації навчально-

виховного процесу, душевна щирість, наполегливість, доброзичливість, бажання 

поділитися знаннями, талант спілкування з дітьми допомогли Наталії Валеріївні 

знайти визнання і повагу в колег, гуртківців та батьків. 

 

 

 

Директор міського центру                                                        О.С.Баранець 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 
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Управління освіти Чернівецької міської ради 

Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

 

Стимулювання пізнавальної діяльності дітей, як засіб розвитку 

ключових екологічних компетентностей 

 

Анотація досвіду роботи 

 

Потенціал позашкільних навчальних закладів у напрямку роботи з дітьми 

ґрунтується на принципі добровільності, надання можливості дитині вільного 

вибору напрямків діяльності у відповідності до власних інтересів і потреб, 

сприяння її успішній соціальній адаптації. Важливо продумати такі форми 

організації занять, які забезпечили б високу пізнавальну активність вихованців, 

дали б можливість підвищити їх рівень знань та умінь. В позашкільному 

навчальному закладі еколого-натуралістичного напряму, робота педагога 

спрямована на залучення дітей до вивчення природи, проведення практичної 

роботи, це сприяє формуванню екологічної культури особистості, набуттю нею 

досвіду розв’язання екологічних проблем. 

Головна мета моєї роботи, як керівника гуртка, по розвитку творчих 

можливостей вихованців – розвиток їх пізнавальної активності на гурткових 

заняттях. Досягнення цієї мети дозволяє вирішити багато задач навчання: 

забезпечити міцні і усвідомленні знання матеріалу, підготувати вихованців до  

активної участі у майбутній професії, навчити самостійно поповнювати знання, 

освоювати нові спеціальності; дати учбовим закладам України добре 

підготовлених випускників, які здатні творчо оволодіти обраною спеціальністю.  

Для реалізації поставленої мети визначила для себе наступні завдання: 

  створити умови для самореалізації, інтелектуального та творчого 

розвитку дітей; 

  надати спеціальні знання з питань біології, екології, природознавства; 

  сприяти усвідомленню вихованцями функцій природи в житті людини 

та її самоцінності; 

  впровадження інтегрованих занять з використанням нестандартних 

форм роботи з метою максимального стимулювання пізнавальної діяльності 

вихованців; 

  сприяння підвищенню якості знань вихованців через підготовку та 

участь в конкурсах, олімпіадах, проектах; 
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  формувати: почуття прекрасного; свідоме та відповідальне ставлення до 

праці; почуття особистої причетності до збереження природних багатств, 

відповідальності за них; здатність особистості гармонійно співіснувати з 

природою, поводитися компетентно, екологічно безпечно.  

Всі здібності людини розвиваються в процесі її діяльності. Немає іншого 

шляху розвитку пізнавальної активності гуртківців, крім організації їх 

продуктивної діяльності. Вміле застосування прийомів і методів, що 

забезпечують високу активність дітей у навчанні, їх самостійність в 

навчальному пізнанні, є засобом розвитку пізнавальних здібностей вихованців 

Спираючись на досягнення педагогічної науки, використовуючи методи 

народної педагогіки, я шукаю нові підходи у навчанні та вихованні, які 

відповідали б потребам розвитку всебічно розвиненої, цілісної  особистості, були 

б спрямовані на досягнення творчих і інтелектуальних цінностей.  

У своїй діяльності використовую різноманітні активні форми, намагаюсь 

організувати заняття так, щоб дітям було цікаво. Тому практикую 

використання нестандартних форм роботи: заняття-подорожі, заняття-свята, 

ігри, конкурси, прес-конференції, віртуальна екскурсія, заняття-семінар, 

тренінги, майстер-класи, рольові ігри, польові практики, проектні технології, 

робота у малих групах, науково-практичні конференції, інтелектуальні розваги. 

Це дає можливість залучити всіх вихованців, створити добру психологічну 

атмосферу, краще згуртувати дітей та покращити показник якості засвоєння 

матеріалу. 

Серед традиційних форм та методів освіти та виховання, які застосовують в 

навчально-виховному процесі в позашкільних навчальних закладах, вагоме 

місце на моїх заняттях займає робота, яка включає екскурсійну, експедиційну, 

науково-дослідницьку діяльність та участь у масових заходах природничо-

екологічного змісту.  

Навчальна екскурсія – це форма організації навчання в умовах природного 

ландшафту, виробництва, музею, виставки з метою спостереження та вивчення 

гуртківцями різних об'єктів і явищ дійсності. Основною задачею екскурсії є 

розвиток здібностей дітей діяти з пізнавальних позицій у оточуючому їх 

навколишньому світі; безпосередньо сприймати і 

вивчати   життєві   явища   і   процеси.  Вони проводяться з метою розширення, 

доповнення знань про факти і явища, засвоєні раніше на заняттях. Навчальні 

екскурсії набувають вагомого корекційного значення, оскільки жодне майстерне 

слово чи найяскравіша наочність не замінять живого споглядання.  
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Результати спостережень і одержані на екскурсіях відомості заповнюють 

можливі прогалини у знаннях гуртківців, пов'язані з вадами сприймання та 

уявлення; враження, отримані під час екскурсій, стимулюють вихованців до 

свідомого засвоєння матеріалу, пробуджують їхню допитливість                                

і активність (ст. 74-80). 

Для реалізації науково-практичного пізнання дітей мною налагоджена    

співпраця з:  

  кафедрою екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії і 

біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича       

(ст. 68); 

  обласною державною екологічною інспекцією в Чернівецькій 

області (ст. 69); 

  Буковинською державною сільськогосподарською станцією 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (ст. 70); 

  Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського 

господарства (ст. 71).   

Однією з головних моїх задач є виявлення творчого потенціалу вихованців, 

його індивідуальних здібностей, знань, умінь, навиків; розвиток вольових, 

комунікативних, пізнавальних якостей особистості, які реалізую через 

залучення дітей до дослідницької роботи. Науково-дослідницькі, дослідницько-

пошукові, експериментально-дослідницькі роботи допомагають  гуртківцям 

активізувати інтелектуальні якості, дають поштовх  навчальному процесу, 

допомагають досягнути творчої самореалізації та нестандартності                     

мислення (ст. 64-67). Слід зауважити, що діти так захоплюються науково-

дослідницькими проектами, що згодом приймають участь у захисті власних 

робіт на місцевих, обласних та Всеукраїнських конкурсах. Вихованці моїх 

гуртків є призерами та переможцями багатьох із них (ст. 81). 

З метою формування особистісного ставлення до довкілля та закладання 

основ виховання екологічно свідомої особистості з високим рівнем екологічної 

грамотності та вирішенню проблем забруднення навколишнього середовища, 

велику увагу приділяю практичній роботі із природним матеріалом та 

вторинною сировиною. Результатом цієї роботи є розроблена в складі авторської 

групи програма «Екологічна майстерня» (ст. 11). 

  Найголовніше в моїй роботі, як керівника гуртків,  полягає в тому,  щоб 

кожне заняття приносило корисні знання та практичні навички, які 

використовуватимуться в подальшому житті та  допомагатимуть  кожній дитині  

реалізувати  свої інтелектуальні та творчі здібності.  

Для педагогічного розвитку і росту постійно приймаю участь в міських, 

обласних та всеукраїнських семінарах, конференція, онлайн-тренінгах. 



Авторська програма 

“ЕКОЛОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ” 
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Рецензія 

на навчальну програму 

«Екологічна майстерня» 

керівників гуртків міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради 

Шевчук Марини Олександрівни, Катан Наталії Валеріївни,  

Васильківської Надії Іванівни  

Програма гуртка «Екологічна майстерня» складена згідно Листа Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685 «Про 

методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з 

позашкільної освіти». 

Структура програми чітка: визначено зміст і обсяг  для засвоєння теоретичних 

та практичних відомостей, окреслено логіку й послідовність їх засвоєння 

гуртківцями відповідно до вимог навчальної програми. Належний науковий рівень 

теоретичного матеріалу вдало застосовується в практичній складовій програми. 

Змістом програми передбачено формування особистісного ставлення до 

довкілля та закладання основ виховання екологічно свідомої особистості з високим 

рівнем екологічної грамотності, нового типу мислення та дбайливого ставлення до 

себе та навколишнього середовища. 

Програма цікава своїм сучасним поглядом на вирішення проблем забруднення 

навколишнього середовища через творче перевтілення побутових відходів. 

Особливо заслуговують позитивної оцінки зміст розділів „Скарбниця природи ‖ 

та „Що таке сміття?‖, які не лише ознайомлюють дітей із різноманіттям природних 

матеріалів та видами побутових відходів, а мають велике прикладне значення у 

повсякденній діяльності. 

Запропонована авторська навчальна Програма відповідає педагогічним вимогам 

і дає можливість дітям засвоїти навчальний матеріал послідовно і глибоко та може 

бути використана в роботі інших позашкільних навчальних закладів. 

 

завідувач кафедри екології та біомоніторингу  

Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного  

університету імені Юрія Федьковича                                           Руденко С.С. 

 

Підпис С.С. Руденко 

Засвідчую ______________2015 р. 

Директор Інституту біології,  

хімії та біоресурсів                                                                         Марченко М.М. 
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Рецензія 

на навчальну програму гуртку  

з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму  

«Екологічна майстерня», 

укладена керівниками гуртків Васильківською H.І., Катан Н.В., Шевчук М.О. 
 

Програма гуртку з позашкільної освіти "Екологічна майстерня" спрямована на 

формування екологічної культури вихованців, розвиток креативності, набуття дизай-

нерських навичок в процесі роботи з природним матеріалом та вторинною сирови-

ною. 

Актуальність програми полягає в тому, що вихованці в процесі вивчення сучас-

них технік декоративно-прикладного мистецтва набувають навички вторинного вико-

ристання твердих побутових відходів, що частково вирішує проблеми забруднення 

навколишнього середовища. 

Програма укладена відповідно до вимог навчальних програм гуртків: вона міс-

тить пояснювальну записку, зміст із розподілом навчального часу, прогнозований ре-

зультат і перелік літератури. Зміст програми відповідає віковим особливостям вихо-

ванців. Більшу частину навчального часу відведено на організацію практичних за-

нять, які не потребують спеціальних знань та адаптовані до занять з вихованцями різ-

ного рівня підготовки. Розділи програми синхронізовані з державними та народними 

святами. Практична складова програми враховує ресурси екскурсійної бази Черніве-

цької області. Використання природної та вторинної сировини в якості матеріалу для 

виготовлення виробів вказує на доступність навчання в гуртку. 

Розроблена програма заслуговує позитивної оцінки та може бути рекомендова-

на для організації занять гуртків з позашкільної освіти еколого- натуралістичного на-

пряму. 

Рецензент методист ММЦ 

Підпис Кушнір А.І. засвідчую  

начальник управління освіти Чернівецької 

 

 

Кушнір А.І. 

-  

Мартинюк С.В. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Проблемою сьогодення в Україні та світі є збільшення кількості побутових 

відходів. У кожному людському помешканні утворюється величезна кількість 

непотрібних матеріалів та виробів, починаючи від старих газет та журналів, 

порожніх консервних банок, пластикових та скляних пляшок, обгорток та упаковок, 

закінчуючи битим посудом, зношеним одягом та поламаною побутовою чи офісною 

технікою – все це так звані тверді побутові відходи. 

На сьогоднішній день проблема промислового знешкодження твердих 

побутових відходів майже не вирішена: частину відходів спалюють, іншу - 

закопують в землю, а більшість просто висипають на купу і залишають. Вирішення 

проблеми просте - навіщо викидати речі, які не розкладатимуться роками, коли їх 

можна використати вже сьогодні.  

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю пошуку вторинного 

використання твердих побутових відходів, що сприяє частковому вирішенню 

проблеми забруднення навколишнього середовища. 

Навчальна програма «Екологічна майстерня» спрямована на еколого-

натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується у гуртках, творчих 

об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на 

вихованців віком від 10 до 14 років. Кількісний склад вихованців – 10-15 осіб.  

Мета програми – формування екологічно-свідомої особистості в процесі 

творчої роботи з природним матеріалом та вторинною сировиною. 

Основні завдання: 

 надати спеціальні знання з питань побутової екології; навчити 

використовувати натуральні матеріали у поєднанні з сучасними 

техніками і технологіями; ознайомити учнів з напрямками дизайну, який 

сприяє утилізації використаних матеріалів; 

 сприяти усвідомленню вихованцями функцій природи в житті людини та 

її самоцінності; 

 формувати: вміння і навички працювати з різними природними та 

штучними матеріалами; почуття прекрасного; свідоме та відповідальне 

ставлення до праці; почуття особистої причетності до збереження 

природних багатств, відповідальності за них; здатність особистості 

гармонійно співіснувати з природою, поводитися компетентно, 

екологічно безпечно; 

 створити умови для самореалізації, творчого розвитку дітей та молоді; 

 пропагувати здоровий спосіб життя та відповідальне ставлення до свого 

здоров’я та навколишнього природного середовища; 

 виховувати культуру праці і спілкування. 

Навчальна програма передбачає 1 рік навчання:  

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

Програма гуртка сприяє розвитку екологічної культури у вихованців через 

творчу діяльність. Діти знайомляться з сучасними напрямками декоративно-

прикладного мистецтва, в яких наголос робиться на утилітарне, практичне пізнання 

світу. Переробляючи, використовуючи в новій якості старі речі та предмети, у дітей  
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формується дбайливе ставлення до довкілля і бажання сприяти зменшенню 

забруднення своєї оселі, подвір’я, міста і держави в цілому.   

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Матеріал 

програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовки. У гурток 

приймаються діти, які не мають медичних протипоказань, виявляють інтерес до 

екології та образотворчого мистецтва. 

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: 

науковість, новизна, індивідуальний підхід, синтез творчої і практичної діяльності.  
 

Основний рівень, 1 рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ ( 6 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з гуртківцями. Цілі, мета та завдання гуртка. 

Ознайомлення з основними термінами: екологія, дизайн, екологічний дизайн, 

творчість, виріб, побутові відходи. Обладнання та інструменти, необхідні для роботи.  

  

Розділ, тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 4 2 6 

Розділ 1. Скарбниця природи 5 31 36 

Флористика 3 21 24 

 Робота із природним матеріалом 2 10 12 

Розділ 2. Що таке сміття? 5 4 9 

Розділ 3. Скарби із смітника 19 77 96 

3.1. Порожній тарі – нове життя 2 10 12 

3.2. Новорічні та різдвяні іграшки, суве-

ніри, ялинкові прикраси із вторинної 

сировини 

6 36 42 

3.3. Вторинне використання паперу та 

картону 
8 28 36 

Розділ 4. Писанка, як сувенір до Вели-

кодня 
10 26 36 

Розділ 5. Із бабусиної скрині. Робота із 

текстильним матеріалом 
7 23 30 

Підсумок - 3 3 

Разом 50 166 216 
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Практична частина. 

Правила поведінки на гуртку, правила техніки безпеки, організаційні питання. 

Підготовка до роботи гуртка. Виготовлення робочого одягу з поліетиленових 

пакетів. 

 

Розділ 1. Скарбниця природи (36 год.) 

 

Флористика (24 год.) 

Теоретична частина. Взаємодія людини з природою. Біорізноманіття 

рослинного світу рідного краю. Квіти в легендах та переказах, традиційні 

українські квіти. Поняття про флораріуми, їх естетичне значення.  

Практична частина. Екскурсії в природу. Екскурсія в ботанічний сад. 

Інсценізація легенди про український віночок. Плетіння українського віночка. 

Виготовлення об’ємної композиції з природного матеріалу. Створення 

флористичного колажу. Флораріуми, як приклад композиції рослин закритого 

ґрунту.  

Робота із природним матеріалом (12 год.) 

Теоретична частина.  Правила заготівлі і зберігання природного матеріалу. 

Правила безпечної поведінки з ножицями. Ознайомлення з основними прийомами  

виготовлення аплікацій із засушених рослин, насіння, зернят і кісточок.  

Практична частина. Заготівля природного матеріалу. Предметна аплікація з 

квітів та листя на картоні. Виконання флористичної листівки на тему «Квіткові 

барви», «З днем народження» тощо. Аплікація із насіння, зернят і кісточок.  

 

Розділ 2. Що таке сміття? (9 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з поняттями: відходи, промислові 

відходи, побутові відходи, сміття. Зв’язок споживання і утворення побутових 

відходів. Залежність здоров’я людини від способу жит-тя, стану навколишнього 

серед-овища. Закон України «Про відходи». Способи знешкоджен-ня відходів. 

Смітник — кінцевий пункт кожного продукту. Правила зменшення кіль-кості 

відходів. 

Практична частина. Розкладання відходів в природних умовах. Акція 

«Пластикова пляшка». Екскурсія на сміттєсортувальний завод. 

 

Розділ 3. Скарби із смітника (96 год.) 

 

3.1. Порожній тарі – нове життя (12 год.) 

Теоретична частина. Негативний вплив виробів із пластику на екологію планети. 

Вторинне використання пластикових та скляних пляшок. Техніка  
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«декупаж». Заходи, щодо зменшення кількості сміття: правило трьох «R». 

Оволодіння навичками зменшення кількості сміття. Сортування сміття. 

Практична частина. Перегляд документального фільму «На пластиковій 

голці».  Виготовлення іграшки та предмету декору із пластикової пляшки. Декупаж 

на склі. Акція «Сортуй сміття правильно!» 

 

3.2. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри, ялинкові прикраси (42 год.) 

Теоретична частина. Історія виникнення та традиції святкування Нового року 

і Різдва в Україні. Новорічна та різдвяна символіка. Новорічні прикраси, матеріали 

для їхнього виготовлення. Використання вторинних ресурсів для виготовлення 

новорічних декорацій. Аналіз виконаних робіт.  

Практична частина. Виготовлення новорічних і різдвяних листівок. 

Створення новорічних іграшок з матеріалів вторинного використання. Дизайн 

новорічних сувенірів. Виготовлення новорічно-карнавальних масок. Колективна 

робота «Еко-ялинка». Екскурсія до Центральної міської ялинки. Новорічна 

вікторина. Конкурс «Новорічні фантазії». 

 

3.3.  Вторинне використання паперу та картону (36 год.) 

Теоретична частина. Способи зменшення витрат паперу. Технології 

переробки паперу. Використання макулатури для виготовлення сувенірів та 

предметів декору. Підбір необхідного матеріалу для виготовлення «Еко-рамок». 

Ознайомлення із технікою «Пап’є-маше».  

Практична частина. Виготовлення «Еко-рамок». Оформлення листівок до 

дня св. Валентина. Виготовлення декоративного виробу в техніці  пап’є-маше. 

Декорування готового виробу. Виставка робіт. Виготовлення сувеніру до 

Міжнародного дня  8-го березня. Виховний захід «Весна іде – красу несе». 

 

Розділ 4. Писанка, як сувенір до Великодня (36 год.) 

Теоретична частина. Писанка, як символ Великодня. Новітні тенденції у 

виготовленні українських писанок. Техніка виготовлення писанок із вторинної 

сировини. Великодній кошик в традиціях українського народу. Великодній дизайн. 

Виховна година: „Великий піст, Страстний тиждень‖ (про особливості 

постування українцями). 

Практична частина. Розробка ескізів писанки.  Створення писанки із 

використанням вторинної сировини. Виготовлення плетеного кошика з макулатури 

та його оздоблення. Розробка ескізів великодніх виробів. Декорування готових 

великодніх виробів. Тематична екскурсія.   
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Розділ 5. Із бабусиної скрині. Робота із текстильним матеріалом ( 30 год.) 

Теоретична частина. Одяг та його функції. Історія виникнення тканин. Види 

та типи тканин. Поняття про моду і стиль. Способи повторного використання речей 

(одягу, взуття, іграшок, приладдя тощо). Ознайомлення із технікою «печворк». 

Екологічний слід людини.  

Практична частина. Розробка ескізів колекції „екологічної моди‖. Акція 

«Друге життя речей». Аплікація із відрізків тканин. Виготовлення сувенірів в техніці 

«печворк». Шкільний «фрімаркет». Розрахунок „екологічного сліду‖ споживання 

людиною природних ресурсів. Екскурсія в природу. 

 

Підсумок (3 год.) 

Підсумки роботи за навчальний рік.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

 основні види твердих побутових відходів та методи їх переробки; 

 екологічні тенденції ХХ і ХХІ ст.; 

 правила збирання, засушування й зберігання природних матеріалів; 

 головні напрями і принципи формотворення у сучасному дизайні; 

 властивості різних матеріалів: пластику, паперу, скла, тканини тощо; 

 прийоми роботи з різними матеріалами; 

 види декоративного оформлення готових виробів; 

 основні проблеми охорони навколишнього середовища; 

 правила поведінки та безпеки під час занять. 

 

Вихованці мають вміти: 

 здійснювати аналіз екологічної проблематики в дизайні; 

 працювати з різноманітними джерелами інформації; 

 складати план роботи над виробом; 

 виконувати малюнки та ескізи виробу; 

 підбирати необхідні матеріали для виготовлення виробів; 

 виготовляти нескладні вироби з природного матеріалу та матеріалів 

вторинного використання; 

 самостійно аналізувати якість виконання своєї роботи. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 виготовлення сувенірів з використанням природних матеріалів та 

вторинної сировини; 

 створення творчих проектів; 

 участі у Всеукраїнських конкурсах „ЕКО-ялинка‖, „Український 

сувенір‖, «ЕКО-клас», «Годівничка» тощо. 
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М Е Т О Д И Ч Н І  Р О З Р О Б К ИМ Е Т О Д И Ч Н І  Р О З Р О Б К ИМ Е Т О Д И Ч Н І  Р О З Р О Б К И    

В даному посібнику представлені 

матеріали, практичні та теоретичні ре-

комендації щодо оформлення мульти-

медійної презентації. Метою створен-

ня посібника є надання методичної до-

помоги вчителям загальноосвітніх 

шкіл, ліцеїв, керівникам гуртків шкіл 

та позашкільних навчальних закладів. 

(додаток  Б)   

В даному посібнику представ-

лені матеріали, практичні та теоре-

тичні рекомендації щодо написан-

ня науково-дослідницьких робіт: 

правила написання, компонування, 

оформлення роботи. Метою ство-

рення посібника є надання методи-

чної допомоги вчителям загально-

освітніх шкіл, ліцеїв, керівникам 

гуртків шкіл та позашкільних на-

вчальних закладів (додаток  А). 
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РОЗРОБКИ ЗАНЯТЬРОЗРОБКИ ЗАНЯТЬРОЗРОБКИ ЗАНЯТЬ   

Управління освіти Чернівецької міської ради  

Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
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Тема: Червона книга УкраїниТема: Червона книга України  

ЗаняттяЗаняття--подорожподорож  
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Тема: Червона книга України. Охорона та раціональне використання 

лікарських рослин 

Мета: познайомити дітей з Червоною книгою  України, узагальнити і розширити 

знання юннатів про різноманітність рослинного світу; ознайомити з лікарськими 

рослинами, що занесені до Червоної книги України і Буковини. Розвивати уяву, 

пам’ять, вміння аналізувати, порівнювати. Виховувати бережливе, господарське 

ставлення до природи, як до рідного дому, бажання охороняти й примножувати її 

багатства і красу, виробити правила поведінки в природі та пропагувати їх серед 

рідних. 

Тип заняття: засвоєння нових знань. 

Форма заняття: заняття-подорож. 

Основні поняття і терміни: Червона книга України,  Міжнародна Червона 

книга, зникаючі види, вразливі види, рідкісні види, невизначені і недостатньо відомі 

види, відновлені види, зниклі види, тирлич безстебловий, сонцецвіт сивий, вудсія 

альпійська, пілюльниця куленосна, плавун щитолистий, підсніжник складчастий, 

волошка напівзаконна, осот різнолистий, зміячка австрійська, зозулинець 

прикрашений , ломикамінь супротивнолистий, гадюча цибулька гроноподібна, 

лікарські рослини, зозулинець болотний, любка дволиста, пізньоцвіт  осінній, тирлич 

жовтий, горицвіт весняний, беладонна, тирлич крапчастий, підсніжник білосніжний, 

зозулині черевички, тис ягідний, цикламен Кузнєцова, пізньоцвіт осінній, росички. 

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, мікрофон); наочні 

(демонстрація малюнків, мультимедійної презентації); практичні (робота з 

малюнками). 

Обладнання: мультимедійна установка, мультимедійна презентація, Червона 

книга України, дидактичні картки. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

I. Організаційний момент. 

II. Повідомлення теми, мети та завдання гурткового заняття. Мотивація 

навчальної діяльності. 

Керівник гуртка: Доброго дня шановні гості та діти! 

Сьогодні заняття ми проведемо в незвичній для вас формі. Уявімо собі, що ми 

подорожуємо на казковому поїзді країною, назва якої захована у ребусі.  

Прошу діти, спробуйте розгадати цей ребус! (додаток 1, слайд №2). 
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(Червона книга) 

Керівник гуртка:  Отже, правильно, ця країна – «Червона книга». Подорожуючи 

цією країною наш казковий поїзд робитиме зупинки, на кожній з яких ви будете 

дізнаватись про різні факти, пов’язані з Червоною книгою.  

Перед початком подорожі послухайте правила, яких необхідно дотримуватись 

під час поїздки: в вагонах нашого потяга заборонено шуміти і сумувати! Дозволено – 

бути активними та веселими. Усі готові? Тож рушаймо! (додаток 1, слайд №3-6) 

На мультимедійній дошці зображення потяга і шум його руху. 

 

ІІІ. Сприйняття і осмислення матеріалу 

 

Зупинка №1. «Бліц-інтерв’ю» 

Керівник гуртка:  Перша наша зупинка «Бліц-інтерв’ю» (додаток 1, слайд № 7-

9). На цій зупинці ми з вами дізнаємося як з’явилась Червона книга? Хто її і для чого 

написав?  

А розповість нам про це науковий співробітник Інституту фізіології рослин … 

(Керівник представляє гуртківця, який виконуватиме роль науковця). 

Зустріч наша офіційна і на ній присутні репортери знаних наукових видань: 

репортер журналу «Наука і життя», репортер із газети «Цікава ботаніка» та репортер 

журналу «Біологія».  

Керівник запрошує трьох гуртківців, виконати роль репортерів. Дітям даються, 

наперед приготовані тексти із запитаннями та відповідями.  

Керівник гуртка:  до слова запрошується науковий співробітник Інституту 

фізіології рослин. Шановна (ІП гуртківця) розкажіть, будь ласка як саме було 

створено Червону книгу? 

Науковець: В 1948 році вчені всього світу створили Міжнародний союз охорони 

природи. За його завданням зоологи, ботаніки, екологи вивчали рідкісні або зникаючі 

види рослин і тварин, які потребують негайної допомоги. Зібрану інформацію 

надрукували у вигляді списків під назвою „Червона книга фактів‖. Це і була перша 
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Репортер 1: Скажіть, будь ласка, а чому книгу назвали саме червоною? 

Науковець: Червоний колір – сигнал небезпеки. Червона книга попереджає 

людей про те, що рослини і тварини занесені на її сторінки в небезпеці, потребують 

допомоги. 

 Репортер 2: А в якому році була видана перша Червона книга? 

Науковець: В 1966 році була видана Міжнародна Червона книга. А в 1980р. – 

видано Червону книгу України. У цій книзі є різні сторінки: чорні, червоні, жовті, 

білі, сірі, зелені. 

 Репортер 3: А що означає різний колір сторінок в Червоній книзі? 

Науковець: Червоні сторінки містять зникаючі види. Жовті сторінки містять 

види, які перебувають під загрозою зникнення, тобто вразливі види. Білі сторінки – 

списки рідкісних видів, які трапляються вкрай рідко. На сірих сторінках – 

розміщують невизначені, маловідомі види. Зелені сторінки – містять поновлені види, 

ті, що раніше належали до зникаючих, але завдяки старанням людини вважаються 

врятованими від зникнення. Чорні сторінки – зниклі види.  

Керівник гуртка:  Дякуємо нашому науковому співробітнику та репортерам за 

цікаве інтерв’ю.  

 

Зупинка №2. «Цікавинка» 

Керівник гуртка:  А ось і наступна наша зупинка «Цікавинка» (Додаток 1, слайд 

№10). 

В двері стукає археолог. 

Керівник гуртка:  А хто це до нас стукає? (До класу заходить гуртківець-

археолог і тримає в руках скриньку із згортком) 

Керівник гуртка:  О! Діти до нас завітав археолог. І приніс із  собою скриньку 

давнини. Давайте відкриємо скриньку і глянемо, що в ній? 

Археолог відкриває свою скриньку і показує згорток, розгортає його і зачитує 

(додаток 1, слайд №11-15). 

Текст 

Перші закони про охорону природи з’явились у Стародавньому Вавилоні ще за 

два тисячоліття до нової доби. На кам’яній брилі було викарбовано, що суворе 

покарання чекає кожного, хто знищить дерево.  

У І тисячолітті до нової доби в Китаї діяли природоохоронні закони. В них 

заборонялося зривати рослини навесні та вирубувати дерева під час їх цвітіння. 

Давньоримські Закони дванадцяти таблиць у V столітті до нової доби 

передбачали стягнення штрафів у 25 мідних монет за незаконно вирубане дерево. 

У Європі на початку VІ століття були чинними закони, що забезпечували 

охорону лісів, а їх вирубування вважалося суспільно небезпечною дією.  
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Перші законодавчі акти про охорону природних багатств на території України 

були видані ще за часів Київської Русі. Так, «Руська правда» - збірник законів 

Ярослава Мудрого – встановлював відповідальність за незаконний відстріл 

хутрових звірів та деяких рідкісних видів птахів.  

Керівник гуртка: Дякуємо вам, пане археологу за таку цікаву інформацію. Як 

бачите діти законом природа охоронялася ще із давніх і навіть прадавніх часів.  

У Конституції України – Основному Законі нашої держави, зазначено, що кожен 

зобов’язаний не завдавати шкоди природі, культурній спадщині.  

 

Зупинка №3. «Червона книжечка» 

Керівник гуртка: А наша подорож продовжується і швидкісний потяг 

зупиняється на зупинці «Червона книжечка» (додаток 1, слайд №16).  

На цій зупинці ми із вами повинні створити свою маленьку Червону книжечку. 

На дошці приклеєні сторінки різного кольору, як сторінки у Червоній книжці.  

Але спочатку давайте всі разом пригадаємо, про що говорять нам в Червоній 

книзі сторінки різного кольору (додаток 1, слайд №17-21). 

 

Гра «Кольори» 

Керівник гуртка: На екрані будуть висвітлюватися сторінки Червоної книги 

різного кольору, ваше завдання вгадати значення кольору: якщо твердження 

правильне – ви плескаєте в долоні, а якщо не правильне ви тупочете ногами. 

Керівник гуртка:  

Червоні сторінки – містять вразливі види, зникаючі види; 

На жовтих  сторінках зображують – зниклі види, рідкісні види, вразливі; 

Білі сторінки – містять рідкісні види; 

На сірих сторінках знаходимо види, які зникли чи не достатньо відомі види; 

Чорні сторінки  - містять види, які зникли. 

Керівник гуртка: А тепер, коли я бачу, що ви знаєте значення сторінок різного 

кольору в Червоній книзі переходимо до наступного завдання. 

 

Завдання «Червона книжечка» 

Керівник гуртка: Ось у мене в руках конверти, в яких знаходяться картки із 

рослинами (додаток 2), позаду на картках, написано різним кольором статус цієї 

рослини (чи вона рідкісна чи зникаюча, чи вразлива тощо). Я підходжу до вас по-

черзі і пропоную вам витягнути конверт, після чого ви витягуєте картку із рослиною 

і кріпите її магнітом до сторінки певного кольору на нашій книжечці і сідаєте на 

місце. 
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Діти підходять із картками та кріплять їх до певного кольору на дошці 

магнітом. Грає музика. 

Керівник гуртка: І так як ви вважаєте, ви справились із завданням? Давайте 

перевіримо. 

Керівник підходить до дошки та перевіряє результати виконаного завдання, по-

черзі переглядаючи кожну картку. 

 

Практична робота «Рослини червоної книги» 

Керівник гуртка: Ви, як справжні натуралісти в подорожі не будете вирішувати 

кросворди! Давайте займемося серйознішою справою – познайомимося ближче із 

рослинами Червоної книги. 

 Працювати ви будете командами, на кожну команду я даю по дві картки із 

назвами рослин. Ваша задача знайти потрібні рослини за визначником та заповнити 

про них інформацію у вигляді таблички. 

Пояснення на прикладі однієї із рослин Червоної книги (використання 

мультимедійної презентації) (додаток 1, слайд №24). 
 

Назви рослин для визначення: підсніжник білосніжний, зозулині черевички, тис 

ягідний, цикламен Кузнєцова, пізньоцвіт осінній, росички. 

Керівник гуртка: Представника групи прошу представити результати своєї 

роботи. 

Зупинка №4. «Лікарські рослини» 

Керівник гуртка:   А от назву наступної зупинку спробуйте відгадати самі. На 

мультимедійній дошці зображені зашифровані в цифрах  два слова (додаток 1,слайд 

№25,26). Цифри замініть буквами, які відповідають цим цифрам і у вас вийде 

зашифрована назва нашої зупинки. 

Назва визначника: 

  

Видавництво: 

  

Автори: 

  

  

Назва  

рослини 

  

Статус  

рослини 

Місце  

зростання 

Цікава  

інформація 

Причини 

зникнення 

          

29 



Завдання «Математичний ребус» 

На мультимедійній дошці висвітлюється картинка із шифром та сам ребус. 

Алфавіт, пронумерований по порядку 

(Лікарські рослини) 

 

Керівник гуртка: Серед рослин Червоної книги часто зустрічаються лікарські 

рослини. Як ви думаєте чому?  

На мультимедійній презентації, синхронно із текстом керівника гуртка, 

висвітлюються відео (додаток 1, слайди №27-30) . 

Керівник гуртка: Із найпоширеніших причин зменшення чисельності лікарських 

рослин є…А от що є причиною, давайте переглянемо короткі відео і ви самі 

здогадаєтесь: 

1. відео про випасання овець на мультимедійному екрані; 

2. відео про продаж первоцвітів на весні; 

3. відео про вирубку лісів; 

4. відео про господарську діяльність людей в лісі; 

Отже, підсумуємо, що люди роблять для зменшення кількості рослин: 

зривання квітів на букети, господарська діяльність людини, вирубування лісів, 

випасання худоби, витоптування та викопування рослин із коренями (додаток 1, слайд 

№31). 

І що ж робити щоб кількість лікарських рослин не зменшувалась такими 

швидкими темпами ми зараз дізнаємося за допомогою «Чарівного капелюха». Як 

правило фокусники із своїх чарівних капелюхів витягують зайців, голубів, а наш 

капелюх дає нам відповіді на наші запитання. І тому давайте задамо йому запитання: 

що  зробити щоб кількість лікарських рослин не скорочувалась?                                

(додаток 1, слайд №33). 

А Б В Г Д Є Е Ж З И Й І Ї К Л М Н О П Р С Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я ’ . –                   

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35                   

15 12 14 1 20 21 30 14 12 

20 18 21 15 10 17 10   
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Завдання  «Чарівний капелюх» 

Керівник гуртка: В капелюсі знаходяться відповіді, які ви по-черзі витягуєте та 

зачитуєте. 

 при збиранні рослини не слід виривати із коренем; 

 не можна обривати все листя, а лише нижні листочки; 

 кору заготовляють у період посиленого весняного руху соків, а бруньки до 

появлення перших зелених листочків; 

 корені рослин викопують після достигання й осипання насіння; 

 при заготівлі квіток не можна обрізувати великих пагонів і ламати їх; 

 при заготівлі плодів (ягід) й насіння збирати їх слід після їхнього повного 

дозрівання; 

 не рекомендується збирати рослини в одних і тих же місцях щорічно; 

 способом збереження багатьох видів лікарських рослин є вирощування їх на 

плантаціях;  

 забороняється збір лікарських рослин на територіях природно-заповідних 

об’єктів. 

 

Гра «Весела хвилинка, хвилинка-плутанинка» 

Керівник гуртка: Кожній групі пропонуються однакові тексти, у яких все 

переплутане. Потрібно виправити всі помилки. Хто найшвидше і без помилок 

впорається із завданням та складе правила поведінки у лісі (додаток 1, слайд №33). 

Уважно читайте речення, обмірковуючи їх зміст. 

Текст 

Якщо ти підеш на прогулянку до весняного лісу, то не забудь зірвати всі квіти, 

які побачиш там: проліски, тюльпани, жоржини, підсніжники, медунки та айстри. 

Вони ж знову виростуть навесні. А тобі буде приємно мати такий великий букет 

квітів. Навіщо залишати в лісі таку красу? 

Замість квітів краще залишити в лісі різнокольорові поліетиленові пакети та 

пластмасові пляшки. Дуже прикрасить ліс і розбитий скляний посуд. Пам’ятай, що 

найкраще місце для викидання сміття, - це ліс! 

 

Діти працюють із текстами. Команди  зачитують свої  варіанти. 

 

Керівник гуртка: Отже, діти давайте підсумуємо із робимо висновки із даного 

тексту у вигляді правил поведінки у лісі (додаток 1, слайд №34). І так у лісі                 

не можна: зривати квіти, смітити.  

Потрібно: милуватися красою квітів, сміття збирати в окремий мішок і викинути 

до найближчого смітника. 
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Зупинка №5 «Дерево життя» 

Керівник гуртка: Ми, люди – частина природи. Знищуючи її, ми знищуємо 

самих себе. Вчені підрахували, що кожної години вимирає 3 види рослин (додаток 1, 

слайд №35). 

Щоб ці рослини продовжили жити на нашій планеті Земля, вчені розмістили їх 

на сторінках Червоної книги. Але цього не достатньо! Ми самі повинні подбати про 

те щоб наші поля кожної весни зацвітали різнобарвним килимом. 

На цій останній нашій зупинці я хочу щоб ви зробили своє «Дерево життя» як 

символ вашого відданого піклування про природу. 

 Завдання 1. На кленових листочках давайте запишемо причини зникнення 

рослин і занесення їх  до Червоної книги. І ці свої листочки прикріпіть до дерева. 

Завдання 2. А на долоньках запишіть, те що ви особисто робите або можете 

зробити щоб запобігти зникненню рослин. Ці долоньки прикріпіть внизу нашого 

дерева. 

Керівник гуртка: От як ваші долоньки оберігають це дерево, так кожен із нас 

робить свій вклад в те, щоб дерева могли рости, квіти цвісти, трава зеленіти, а ми із 

вами рости здоровими і щасливими! 

Заключна частина. 

Керівник гуртка: А на останок давайте перевіримо як ви засвоїли все про, що я 

говорила сьогодні на занятті! Кожній команда я покладу на стіл твердження. Ваше 

завдання обдумати дане твердження, погодитись із ним або ні і усно його 

обґрунтувати. Тобто ви повинні мені довести, що це твердження правильне чи не 

правильне і чому. 

 

Червона книга – це нагадування про минуле. 

Щастя, коли живеш на асфальті, а не серед квітучих рослин. 

Без рослин Земля не збідніє. 

Рослини – наші мовчазні й беззахисні друзі, про яких потрібно дбати. 

 

Керівник гуртка:  Ось і завершилась наша мандрівка, наш потяг повертається 

додому (додаток 1, слайд №36). А я б хотіла наостанок процитувати слова української 

поетеси: 

Світ прекрасний навколо тебе —  

Сонце ясне і синє небо,  

Птахи й звірі, гори й ріки —  

Нехай він буде таким навіки.  

Нехай людина добро приносить,  

Бо світ навколо любові просить. 

                                          А. Потапова 

32 



Додаток 1 

Слайд №1 Слайд №2 

Слайд №3 Слайд №4 

Слайд №5 Слайд №6 
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Слайд №7 Слайд №8 

Слайд №9 Слайд №10 

Слайд №11 Слайд №12 
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Слайд №13 Слайд №14 

Слайд №15 Слайд №16 

Слайд №17 Слайд №18 
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Слайд №19 Слайд №20 

Слайд №21 Слайд №22 

Слайд №23 Слайд №24 
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Слайд №25 Слайд №26 

Слайд №27 Слайд №28 

Слайд №29 Слайд №30 
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Слайд №31 Слайд №32 

Слайд №33 Слайд №34 

Слайд №35 Слайд №36 
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Додаток 2 

 Тирлич безстебловий 

Природоохоронний статус виду:  

Причини зміни чисельності: Випас худоби та 

зривання на букети.  

Поширення: гірські схили Карпат. 

 
 Сонцецвіт сивий  

(сонянка сива) 

Природоохоронний статус виду:  

Причини зміни чисельності:  цей вид дуже важ-

ко пристосовується до змін, і тому не обдумана 

господарська діяльність людини: знищення лісо-

вих природних ділянок, надмірне випасання та 

витоптування та інтенсивне відвідування призво-

дить до обмеження місць зростання даного виду.  

Поширення:  Пд., Центральна, Сх. Європа. В 

Україні: Кременецькі гори , береги Сіверського 

Донця , р. Айдар та Гірський Крим.  

 Вудсія альпійська  

Природоохоронний статус виду:  Зникаючий.  

Причини зміни чисельності:  вирубка лісів, гос-

подарська діяльність людини. 

Режим збереження популяцій та заходи з охо-

рони: Охороняють у відділенні «Кам’яні Могили» 

Українського степового ПЗ. Заради збереження 

виду заборонено порушення умов місцезростан-

ня, збирання рослин.  
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 Пілюльниця куленосна 

(кульківник куленосний) 

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.  

Причини зміни чисельності:  затоплення місць 

його місцезростання, як природним чином так і 

за рахунок господарської діяльності людини. 

Поширення:  Середня та Атлантична Європа, пів-

ніч Середземномор’я та Причорномор’я. В Украї-

ні — в західних районах степової зони.  

 Плавун щитолистий 

Природоохоронний статус виду:  вразливий 

Причини зміни чисельності:  внаслідок госпо-

дарської діяльності людини. 

Поширення:  В Україні трапляється в гирлових 

ділянках та плавнях в пониззі рр. Дунаю, Дніпра, 

Пд. Бугу, Дністра, в Закарпатті , на Житомирсько-

му та Чернігівському Поліссі, в Лісостепу 

(риборозвідні ставки у верхній та середній течії 

Пд. Бугу, заплавні водойми в середній течії Дніп-

ра).  

 Підсніжник складчастий 

Природоохоронний статус виду:  вразливий 

Причини зміни чисельності:  Кількість рослин 

цього виду скорочується внаслідок хижацького 

збору надземної частини та цілих рослин на про-

даж, випасання худоби, знищення природних 

місцезростань, викопування.  

Поширення:  В Україні — у горах Гірського Криму 

від Балаклави до Коктебелю (виключаючи яйли). 

За межами суцільного ареалу зустрічаються в 

Черкаська обл., Холодний Яр.  
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 Волошка напівзаконна 

Природоохоронний статус виду:  недостатньо 

відомий 

Ареал виду та його поширення в Украї-

ні: Гірський Крим — на г. Чатир-Даг.  

 Осот різнолистий 

Природоохоронний статус виду:  недостатньо 

відомий 

Ареал виду та його поширення: Євросибірський 

вид, поширений у пн. частині Зх., Середньої та 

Сх. Європи, Сибіру, на пн. Монголії. В Україні ві-

домий лише з декількох розрізнених локалітетів 

на Лівобережжі та у Карпатах.  

 Зміячка австрійська 

(скорзонера австрійська) 

Природоохоронний статус виду:  зниклий 

Ареал виду та його поширення в Україні:  Дуже 

рідко на Донецькому кряжі, у Приазов’ї, в доли-

нах Сіверського Дінця та Дніпра . 

Причини зміни чисельності: внаслідок господар-

ського освоєння територій, видобування крейди, 

випасання худоби.  
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 Зозулинець прикрашений  

Природоохоронний статус виду:  зниклий 

Ареал виду та його поширення:  В Україні — 

Прикарпаття, Карпати (Сх. Бескиди й низькі по-

лонини, Ґорґани, Свидовець, Чорногора, Чивчи-

но-Гринявські гори, Мармароські Альпи), Зх. По-

ділля. 

Причини зміни чисельності: Раннє викошування 

до початку обнасінення, надмірний випас худо-

би, збирання на букети.  

 Ломикамінь супротивнолистий 

Природоохоронний статус виду: Зниклий в 

природі.  

Ареал виду та його поширення в Украї-

ні: Розповсюджений у гірських та арктичних р-

нах Центральної і Сх. Європи, Азії та Пн. Амери-

ки. В Україні відомий лише з одного локалітету в 

Чорногорі. 

Причини зміни чисельності: Інтенсивне випа-

сання овець.  

 Гадюча цибулька гроноподібна 

Природоохоронний статус виду:  Зникаючий. 

Ареал виду та його поширення в Украї-

ні: Середня та Пд. Європа. В Україні на Закарпат-

ті . 

Причини зміни чисельності: Освоєння схилів під 

сади та виноградники, рекреаційне та пасовищ-

не навантаження, викопування рослин, зривання 

на букети.  

42 

http://redbook-ua.org/plants/status/znyklyi-v-pryrodi
http://redbook-ua.org/plants/status/znyklyi-v-pryrodi
http://redbook-ua.org/plants/status/znykayuchyi


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

Тема: Визначення лікарських рослин Тема: Визначення лікарських рослин Тема: Визначення лікарських рослин 

за допомогою визначниківза допомогою визначниківза допомогою визначників   

43 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  

Тема: Визначення лікарських рослин за допомогою визначників 

Мета: сформувати навички визначення рослин за допомогою визначальних карток, 

ознайомитися з роботою атласів-визначників; закріпити вміння складати мор-

фологічний опис рослин; розвивати пізнавальний інтерес до природи; вихову-

вати дбайливе ставлення до навколишнього середовища. 

Тип заняття: практична робота 

Форма заняття: групова. 

Обладнання: інструктивні картки, малюнки, мультимедійна презентація, гербарій  та 

фотографії рослин Чернівецької області. 

 

Хід заняття 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань заняття. 

ІІІ. Виконання практичної роботи. 

Робота з картками в групах. 

Дайте визначення понять: 

 Трав’янисті рослини – 

_________________________________________________________________

____________________________________________________; 

 Лікарські рослини – 

_________________________________________________________________

____________________________________________________;  

Напишіть відомі вам назви лікарських рослин: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________ 
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2. Робота з малюнками. Пояснення. Розгляньте малюнок та вкажіть основні 

органи рослини.  
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3. Робота із текстом з елементами дослідницького пошуку.  

Працюючи із текстом робіть позначки: 

? – незрозуміле слово, речення; 

! – нове слово. 

Текст 

Ви вже знаєте, що мешканці планети Земля надзвичайно різноманітні. Кожна 

група організмів відрізняється від інших особливостями будови, процесами 

життєдіяльності, середовищем життя. На нашій планеті існує більш як 350 тисяч 

різних видів рослин. Одні з них зовсім відмінні від інших. Є організми дещо схожі 

між собою або майже однакові. Тому з давніх-давен учені намагалися об’єднати їх у 

групи, тобто класифікувати. 

Першу систему рослинного світу запропонував грецький учений Теофраст, 

завдяки якому ботаніка стала самостійною наукою. 

Розділ ботаніки, що вивчає різноманітність рослин, має назву систематика 

рослин. Упродовж тисячоліть людина, стикаючись із певними рослинами, давала їм 

конкретну назву. Це народні назви, які використовують у певній країні чи місцевості. 

Навіть в одній країні, у різних її регіонах одну й ту саму рослину називать по-різному. 

Наприклад, поширену в Україні рослину барвінок малий (мал. 1) називають ще: 

«барвін», «хрещатий барвінок», «барвінець», «ворвинок», «зельонка», «могильник» 

тощо.  

То невже вчені мають пам’ятати так багато назв, щоб зрозуміти, що йдеться про 

одну й ту саму рослину? Звичайно, ні, бо кожному видові організмів учені дають 

єдину наукову назву, зрозумілу дослідникам усього світу. 

Вона складається із двох слів латинською мовою. Систему подвійних назв видів 

запровадив у науку ще у XVIII сторіччі шведський учений Карл Лінней (мал. 2). 

У нашому прикладі рослина має наукову назву Vinca minor (барвінок малий). 

Перше із цих двох слів - Vinca (барвінок) - назва роду, до якого належить рослина. Це 

слово є ніби «прізвищем» організму. Друге слово - minor (малий) - видовий епітет. Це 

«особисте ім’я», що відрізняє саме цю рослину від інших представників роду. 

Чому наукові назви організмів подають саме латинською мовою, а не, скажімо, 

англійською, якою нині володіє більшість людей на нашій планеті? У XVIII сторіччі, 

коли жив К. Лінней, наукові праці писали латинською мовою. Цей принцип – 

подавати міжнародні наукові назви організмів латинською мовою зберігся й дотепер. 

Мал. 1. Барвінок малий 
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4.  Виконання тестових завдань. 

Класифікація – це … 

об’єднання окремих рослин у групи; 

наука про вивчення окремих груп рослин; 

принципи розрізнення однієї рослини від іншої. 

 

В сучасній класифікації рослинам дають назву, використовуючи: 

одне слово англійською мовою; 

два слова англійською мовою; 

два слова латинською  мовою; 

одне слово латинською мовою. 

 

Вчений, який запровадив у науку систему подвійних назв: 

Грегор Мендель; 

Карл Лінней; 

Дмитро Менделєєв; 

Чарлз Дарвін. 

 

Розділ ботаніки, що вивчає різноманітність рослин: 

зоологія; 

палеонтологія; 

систематика; 

вірусологія. 

 

Ознайомлення із атласом-визначником трав’янистих рослин. 

 

За картками (Додаток 1) знайдіть назву лікарської рослини та заповніть 

таблицю: 

 

 
 

 

ІV. Підбиття підсумків заняття.  

Назва визначника: 

  

  

Видавництво: 

  

Автори: 

  

  

Назва рослини 

  

Місце зростання Лікувальні властивості 
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Додаток 1 

  

  

  

Сон широколистий Адоніс весняний 

Цикорій звичайний Щавель прибережний 

Печіночниця благородна Алтея лікарська 
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 Сценарій виховного заходу 

«Збережемо матінку природу!» 
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Мета заходу: сформувати вміння встановлювати  взаємозв’язок між 

природними об’єктами; виховати в гуртківців почуття прекрасного, любові до 

природи рідного краю та шанобливого ставлення до неї;  

Наочне оформлення: мультимедійна презентація, штучні проліски. 

Музичне оформлення: В. Івасюк «Червона рута», українська народна пісня 

«Ой, у полі два дубки», гурт Земляне «Трава у дома», ВИА Самоцветы «Мы желаем 

счастья, Вам!», веселі дитячі мелодії для конкурсів. 

Обладнання: мультимедійний проектор, ноутбук, екран, акустична система, 

мікрофон, декорації. 

Реквізити та аксесуари для проведення ігор: надувний м’яч, магнітні стенди, 

роздрукований по-частинах на аркушах паперу малюнок. 

Дійові особи: ведуча, ведучий, баба Яга, кіт Баби Яги, вихованці МЦЕНТУМ, 

учасники  агітбригади «Пролісок». 

 

Хід заходу 
 

На екрані мультимедійного проектора демонструється презентація, 

відповідна тематиці свята (додаток 1). Звучать веселі дитячі мелодії.           

 

Ведучий (під музику):     Все на землі, все треба берегти –  

                                        І птаха й звіра, і оту рослину, 

                                        Не чванься тим, що цар природи ти - 

                                        Бо врешті, ти його частина. 

                                                                          (Б. Лепкий) 

Ведуча (під музику):     Друже мій, люби життя, 

                                         Люби людей, природу, 

                                         А кривду кинь у забуття, 

                                         Як камінь в тиху воду. 

                                                                         (Б. Лепкий) 

Ведучий: Доброго і світлого дня усім, хто сьогодні присутній на нашому святі! 

 

Ведуча: Раді вітати Вас у цій залі!  

 

Ведуча: Ми, українці, живемо у прекрасному квітучому краї – Буковина. І ми 

маємо пишаємося тим, що доля подарувала нам це диво – багату та  неповторну 

природу. Та багатства природи не безмежні. Для того щоб її зберегти ми із вами 

маємо дбайливо оберігати її, як порядні господарі 

50 



Ведучий:  Наше довкілля, рідна природа чарує нас в усі пори року, починаючи 

з весни. А весна – це пробудження матінки землі від зимового сну, це лагідні 

проміння сонця, і перші весняні квіти. Вашій увазі пропонуємо виступ агітбригади 

«Пролісок» присвячений збереженню ранньоквітучих рослин. 

Виступ агітбригади «Пролісок» (додаток 2). 

 

Ведуча: Як дивно, ще недавно на землі білів сніг, але з відлигою  з-під снігової 

ковдри вже пробудилося нове життя. З’явилися  посланці зеленоокої весни.  

 

Ведучий: Учасники агідбригади розповіли вам про ці квіти. А чи знаєте ви їх? 

Давайте перевіримо. Уважно дивіться на фотографії квітів і спробуйте їх назвати 

(додаток 1, слайди №№17-23).  

1.Пролісок; 

2.Підсніжник; 

3.Мати-й-мачуха; 

4.Білоцвіт весняний; 

5.Крокус; 

6.Тюльпан; 

7.Нарцис. 

 

Ведучий: Молодці діти! А якщо ми з вами захочемо наблизитись поближче до 

природи, куди нам треба йти? (діти кричать – «У ліс!»). Так, правильно (додаток 1, 

слайд №24). 

 

Ведуча: А зараз уважно погляньте на екран і спробуйте відгадати загадки про 

мешканців лісу, подивимось чи ви знайомі із ними…(відео-загадки про ліс) (додаток 

1, слайд №25). 

 

Ведучий: Молодці, діти! Ми бачимо, що ви багато знаєте про природу, 

навколишній світ, але чи бережете ви його? Зараз ми це перевіримо! 

 

Ведуча: В залу кинуть шар-запитань, доки лунатиме музика ви перекидуйте цю 

кульку по залу, і як тільки музика зупиниться, той у кого в руці буде шар має дати 

відповідь на прочитане твердження: так чи ні (додаток 3). 

1. Знайшовши в кишені  непотрібний папірець можна кинути його на землю 

(ні). 
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2. Взимку треба підгодовувати птахів (так). 

3. Гуляючи полем обов’язково треба зірвати букет дикорослих квітів (ні). 

4. Гуляючи в лісі стежками треба йти тихо і обережно (так). 

5. Можна викидати пусті пляшки у водойми і просто у лісі (ні). 

6. Знайшовши пташеня, яке ще погано літає потрібно забрати його додому (ні). 

7. У лісі тобі зустрілося маленьке кроленя. Ти візьмеш його додому доглядати? 

(ні). 

8. Збираючи у лісі ягоди зриваєш їх із гіллям (ні). 

 

Музика. В зал забігає Баба Яга і з нею її Кіт. Кіт пробігає рядами підморгує 

дітям, поскубує їх (додаток 4). 

 

Баба Яга: Думаєте ви всі такі розумні та чемні? Все знаєте про природу, 

квіточки не зриваєте, на природі не смітите, все прибираєте! Нісенітниця! Я все про 

вас знаю! Нещодавно бачила як Василько зривав підсніжники, а Катруся не донесла 

до смітника обгортку від шоколадки! І взагалі ви бачили скільки сміття на вулиці. Це 

ви все зробили. 

 

Тим часом Кіт ходить і піддакує словам Баби Яги, показує пальцем на дітей. 

 

Ведучий: Діти невже це все правда?! 

  

Діти: Ні!!!! 

 

Ведуча: Давайте доведемо Бабі Язі, що вона помиляється. 

Якщо ви не смітите на вулицях і у дворі – поплескайте в долоні. 

Якщо ви не розбиваєте скляні пляшки, не кидаєте їх на землю, у траву, у річку – 

підніміть праву руку. 

Якщо ви не спалюєте листя у дворі, дим якого забруднює повітря – підніміть 

ліву руку. 

Якщо ви хочете дружити з природою, жити з нею в злагоді й мирі – потупотіть 

ногами. 

 

Баба Яга: Хех! Думаєте ви самі чемні та розумні? Зараз ми перевіримо з моїм 

Котиком-Муркотиком, що ви знаєте про природу. А хто дасть правильну відповідь 

отримає від мене солодкий подарунок: 
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Кіт ( читає із зімнутого папірця, який дістає із кишені): 

1. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що тут зайве? 

2. Всяк в блакитнім піджаку, 

     В рожевій сорочці. 

     В нас зимою по садку 

     Гуляють, як гості. (снігурі) 

3. А скажіть-но мені, хто майстер будувати на річках греблі? (бобер) 

4. Хто є найспівочішим птахом? (соловей) 

5. Ану скажи-но мені, що зубів не має, та кусає? (кропива) 

 

Баба Яга: Хм…так…це ви знаєте. А тепер складніше завдання. Котику неси – 

завдання. 

 

Кіт: Мені потрібні два добровольці (вибирає двох). У кожного із вас на дошці 

частини малюнку, який вам треба скласти як «Пазл». Тож за діло! 

 

Баба Яга: Все здаюся! Розумні і чемні в цій школі діти.  

 

Кіт: А на останок я пропоную маленьку дружню вікторину : «Відгадай мульт-

фільм» 

 

Ведуча: І на сам кінець - музичний мікс від найталановитіших вихованців на-

шого центру (додаток 5) –  

1.Подивіться навкруг,  

Що з природою стало: 

Дихати зовсім нічим, 

Люди всі у печалі. 

Може десь у лісах, 

Ще щебече пташина, 

Але в селах, містах 

Сум мелодії лине. 

  

2.Лісосмуги тут були  -2 рази 

З місяченьком в танок йшли 

А тепер тут кураї 

Женуть вітри гультяї-2 рази 

Зажурилися поля, 

Бо без захисту земля 
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Залишають нам роки, нам роки 

Свіжозрубані пеньки 

 

3.Вода у нас забруднена - 2раза  

Повітря чистого давно  нема 

І тужим за загубленим - 2раза 

За всім тим, що природа нам дала. 

Приспів:  

І сниться нам не "фанта" й " Кока- кола" 

Від них на нас усіх чека біда, 

А сниться нам земля, земля довкола 

І чистая джерельная вода. 

 

4.Ми бажаєм вам завжди   

Чистого повітря й  води 

І сонця промені 

Хай завжди ідуть сюди 

Ми бажаєм щастя вам 

І воно повинно прийти 

Тож рук ви докладіть 

І природу збережіть. 
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