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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 Навчально-польова практика є важливою ланкою у структурі з методики 
навчання біології. Головне завдання польової практики полягає в практичному 
застосуванні знань, отриманих у процесі слухання лекцій, виконання лабораторних 
робіт, у позакласній і позашкільній роботі. При виконанні завдань практики студенти 
закріплюють і вдосконалюють свої вміння та навички в організації та проведенні: 
науково-дослідної роботи, практичних занять, робіт на навчально-дослідній земельній 
ділянці, в куточку живої природи, різних видів позакласної діяльності школярів. 
 Для проходження студентами польової практики з методики навчання біології 
необхідні: дослідні ділянки, теплиця, сад. Саме ці об’єкти можуть бути представлені 
на території сучасної школи. Вчитель-біолог використовує їх у першу чергу для: 
проведення різноманітної позакласної роботи; підготовки і проведення дослідів, що 
демонструються на уроках; вирощування рослин з метою озеленення школи та інших 
видів діяльності. Практика проводиться на базі шкіл міста Києва, де добре 
організована позакласна робота з учнями (функціонує теплиця, працює екологічний 
патруль, екологічна стежка тощо). Зокрема, це спеціалізована школа № 197 ім. 
О.В.Луценка (з поглибленим вивченням іноземних мов), ЗОШ № 65 та інші. 
 За навчальним планом, навчально-польова практика з методики навчання 
біології проводиться на ІІІ курсі і на неї відводиться 36 годин. Програма практики 
передбачає різні види діяльності студентів. Це й самостійна робота з навчально-
методичною літературою і виконання практичних завдань з обробітку ґрунту, 
проведення польових дослідів, різноманітні види агрономічних прийомів 
вирощування рослин, а також індивідуальні творчі завдання. 

Виконання завдань польової практики сприяє кращому засвоєнню програмного 
матеріалу з методики навчання біології, оскільки перехід на кредитно-модульну 
систему передбачає скорочення аудиторних занять і винесення значної кількості 
питань на самостійне опрацювання. На навчально-польовій практиці майбутні вчителі 
мають реальну можливість побачити практичне втілення теоретичних знань, значно 
поглибити і розширити свої вміння та навички. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема і зміст роботи Кількість годин 
1. Теоретична частина. Загальні вимоги до польової 

практики з методики навчання біології. 
Практична частина. 
Самостійна робота студентів. Аналіз програм з 
природознавства, біології та трудового навчання.  
Індивідуальна робота студентів. Ознайомлення з 
напрямами позакласної та позашкільної роботи 
вчителя біології.    
Екскурсія. Ознайомлення зі змістом роботи 
окремих підрозділів  НЕНЦу та Київського Палацу 
дітей та юнацтва.  

Лекція – 2 год.,  
самостійна 
робота студентів 
– 1 год.  
індивідуальна 
робота студентів 
– 1 год., 
екскурсія – 2 год. 

2. Теоретична частина. Організація території 
навчально-дослідної земельної ділянки школи 
(НДЗД).  
Практична частина.  
Самостійна робота студентів. Планування 
території навчально-дослідної земельної ділянки. 
Індивідуальна робота студентів. Креслення 
планів різних НДЗД. 
Екскурсія. НДЗД НЕНЦу.  

Лекція – 2 год.,  
самостійна 
робота студентів 
– 1 год.,  
індивідуальна 
робота – 1 год. 
Екскурсія – 2 год.

3. Теоретична частина.  Визначення змісту і методів 
роботи на навчально-дослідній земельній  ділянці.  
Практична частина.  
Самостійна робота студентів. Планування 
тематики дослідів та практичних занять. 
Індивідуальна робота студентів. Визначення 
рослин та підбір агроприйомів для їх 
вирощування. 
Екскурсія. НДЗД НЕНЦу, Національного 
ботанічного саду АН України імені М.М. Гришка 
(колекційна ділянка). 

Лекція – 2 год.,  
самостійна 
робота робота 
студентів –1 год., 
індивідуальна 
робота студентів 
– 1 год., 
 екскурсія – 2 
год. 

4. Теоретична частина. Форми і методи організації 
роботи в куточку живої природи та в біологічному 
кабінеті. 
Практична частина.  
Самостійна робота студентів. Аналіз положення 
про куточок живої природи. Відбір тематики 
дослідів. 
Індивідуальна робота студентів. Планування і 
зміст дослідницької роботи юних акваріумістів, 
орнітологів, дослідників плазунів (за вибором). 
Екскурсія. ЗОШ № 197 (кабінет біології, куточок 

Лекція – 2 год.,  
самостійна 
робота студентів 
– 1год.,  
індивідуальна 
робота студентів 
– 1  год., 
екскурсія – 2 год. 
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живої природи, теплиця), Київський міський 
Будинок Природи. 

5. Теоретична частина.  Внутрішнє і зовнішнє 
озеленення школи і позакласних закладів. 
Практична частина.  
Самостійна робота студентів. Створення 
композицій для внутрішнього та зовнішнього 
озеленення школи.  
Індивідуальна робота студентів. Планування 
території шкільного дендрарію, клумби або 
зимового саду, підбір рослин для висаджування. 
Екскурсія: Зимовий сад НЕНЦу, колежу № 272 
імені В.О. Сухомлинського. 

Лекція – 2 год.,  
самостійна 
робота студентів 
– 1 год., 
індивідуальна 
робота – 1 год. 

6. Теоретична частина. Напрямки екологічної освіти 
учнів. Екологічна стежка. 
Практична частина.  
Самостійна робота студентів. Розробка плану-
конспекту екскурсії у природу. Складання 
маршруту і змісту екологічної стежки. 
Індивідуальна робота студентів. Складання 
переліку нетрадиційних форм екологічного 
виховання учнів.. 
Екскурсія. Ознайомлення з екологічною стежкою 
НЕНЦу, напрямками екологічної освіти в 
Київського міського Будинку Природи. 
Залік. 

Лекція – 2 год.,  
самостійна 
робота студентів 
– 1 год.,  
індивідуальна 
робота студентів 
– 1 год., 
екскурсія – 2 
год., залік – 1 год.
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ 
День 1. 

Тема: Загальні вимоги до польової практики з методики навчання біології. 
Мета: Ознайомитись з програмою, змістом та завданнями польової практики і 
вимогами до оформлення звітної документації. Розглянути напрями 
позакласної та позашкільної роботи вчителя біології. Ознайомитись зі змістом 
роботи окремих підрозділів НЕНЦу та біологічних лабораторій Київського 
палацу дітей та юнацтва. 
Обладнання: Програма навчально-польової практики з методики навчання 
біології, "Положення про навчально-дослідну земельну ділянку", "Положення 
про шкільне лісництво", шкільні програми з трудового навчання (розділ 
сільськогосподарська праця), природознавства, біології. 
Література: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20., 21, 22, 51, 60, 64. 
Теоретична частина: 
 Польова практика з методики навчання біології сприяє формуванню у 
студентів умінь експериментально-практичної роботи на навчально-дослідній 
земельної ділянці (НДЗД), поглиблює професійні вміння з організації та 
здійснення позакласної та позашкільної натуралістичної роботи, екологічного 
та природоохоронного виховання учнів. 
 Планування НДЗД, підготовка ґрунту до посіву, розбивка парників, догляд 
за садом і таке інше вимагає оволодіння сільськогосподарськими вміннями та 
навичками, вироблення педагогічних умінь керівництва зазначеними видами 
робіт учнів. Навчально-дослідна робота є однією із складових польової 
практики і направлена на розвиток уміння володіти методикою проведення 
шкільних навчальних і польових дослідів (визначення тематики, планування їх 
схем, проведення спостережень за рослинами та тваринами, обчислення 
результатів та інше).  
 Основною вимогою до навчально-дослідної роботи студентів є її 
професійно-педагогічна спрямованість. Плануючи будь-який дослід, студент 
повинен чітко визначити його місце в навчально-виховному процесі з біології. 
Відповідно до цього: пов’язати дослід (його хід чи кінцевий результат) з 
відповідними темами шкільної програми, визначити методику його 
використання на занятті. 
 Виробленню професійних умінь та навичок сприяють розробки 
індивідуальних досліджень студентів. Тематика завдань здебільшого охоплює 
питання принципів розміщення рослин і тварин в живому куточку, 
улаштування і заселення акваріумів, тераріумів, спостереження за 
індивідуальним розвитком, випробування різних способів вегетативного 
розмноження кімнатних рослин, вироблення умовних рефлексів у тварин, 
вивчення засобів боротьби з шкідниками, внутрішнього та зовнішнього 
озеленення школи, планування екологічної роботи з учнями тощо. 
 Виконуючи ці завдання, студенти вчаться складати інструктивні матеріали 
для учнів, керувати їх роботою в куточку живої природи, теплиці, на 
навчально-дослідній ділянці. 
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Практична частина (самостійна робота студентів): 
Завдання 1. Проаналізуйте програму навчально-польової практики з 

методики навчання біології. Ознайомитесь з видами робіт по дням та 
розподілом годин на різні види діяльності. Створіть мікрогрупи і узгодьте з 
викладачем завдання для виконання до заліку. 

Завдання 2. Опрацюйте нормативні документи, що визначають діяльність 
учителя в урочний і в позаурочний час на навчально-дослідній ділянці та 
території шкільного лісництва (за його наявності).  

2.1. Ознайомтесь із “Положенням про навчально-дослідну земельну 
ділянку” (див. додаток 1), зверніть увагу на права та обов’язки завідуючого 
навчально-дослідною ділянкою та заповніть таблицю 1.  

Таблиця 1.  
Орієнтовна площа НДЗД міської і сільської школи 

№ Назва об’єктів 
ділянки 

Площа в м2, сільська школа Площа в м2, міська 
школа 

  Початкова 
школа 

Основна Старша Основна
школа 

Старша 
школа 

2.2. Проаналізуйте зміст “Програми з трудового навчання” (див. додаток 2), 
а саме розділ, що стосується сільськогосподарської праці. На основі аналізу 
програми  заповніть таблицю 2. 

Таблиця 2.  
Зміст програми трудового навчання 

№ Клас Загальна 
кількість годин 

Назва теми Практичні 
заняття 

Досліди 

      
 

2.3. Ознайомтесь із “Положенням про шкільне лісництво” (див. додаток 3) і 
випишіть види робіт, які можливо проводити на території лісництва. 

2.4. Складіть графік проведення літньої виробничої практики. 
Індивідуальна робота студентів. Ознайомлення з напрямками позакласної та 
позашкільної роботи вчителя біології. 
Екскурсія: Ознайомлення зі змістом роботи окремих підрозділів НЕНЦу, 
біологічних лабораторій Київського палацу дітей та юнацтва. 

 
День 2. 

Тема: Організація території навчально-дослідної земельної ділянки школи. 
Мета: Сформувати навички планування території навчально-дослідної 
земельної ділянки школи відповідно до конфігурації, розміру і особливостей 
навчального закладу. 
Обладнання: Положення про шкільну навчально-дослідну ділянку, ескізи 
навчально-дослідних ділянок. 
Література: 7, 10, 11, 36, 40, 57, 60. 
Теоретична частина: 

Для виконання роботи студент має знати розміри і конфігурацію 
навчально-дослідної земельної ділянки умовно названої школи. Варіанти 
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розмірів і конфігурацій шкільної навчально-дослідної ділянки для виконання 
завдання подані в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Конфігурації шкільної навчально-дослідної ділянки 

№
№ 

Площа в га Конфігурація Примітки 

1 0,50 квадратна  
2 0,50 прямокутна  
3 1,0 квадратна  
4 1,0 прямокутна  
5 1,50 квадратна  
6 1,50 прямокутна  
7 1,75 квадратна  
8 1,75 прямокутна  

 Довжина сторін ділянки визначається довільно. 
 Відповідно до положення про шкільну навчально-дослідну земельну 
ділянку на її території необхідно відвести самостійні площі для кожного 
відділку і господарських приміщень, наприклад: відділки польових, овочевих, 
плодово-ягідних культур, квітник; колекційна ділянка; закритий ґрунт (теплиця, 
парник); географічний майданчик; навчальний клас; господарські приміщення; 
зелена огорожа.  
 Визначаючи розміри площі для того чи іншого відділу слід враховувати 
його навчальне значення. Під польові культури відводять невеликі ділянки, під 
овочеві, плодово-ягідні, сад, де поряд з вивченням питань біології учні 
оволодівають прийомами посадки, обрізування, прищеплення, запилення 
рослин, значно більші за площею. 
 Відділи, на яких навчальна робота проводиться не лише влітку, а значно 
частіше (теплиця, парники, тваринницький відділ, географічний майданчик) 
розміщуються, по можливості, ближче до школи. Зелений клас розміщують 
біля входу на навчально-дослідну ділянку, щоб уникнути нераціональних 
витрат часу на переходи. Ділянка овочевих культур розміщується поблизу 
парників, квітник біля школи. Сад розміщують з північної сторони, щоб не 
затінювати низькорослі рослини. 
 Господарські приміщення розміщують поблизу парників і зоологічного 
відділу. 
 Для зеленої огорожі на невеликих площах до 0,5 га відводять смугу 
завширшки 2 м, а на більших навчальних ділянках до 3-5 м. 
 Для зручності догляду за рослинами і організації навчальної роботи на 
ділянці доріжки планують так, щоб був вільний доступ до кожного відділку, 
поля, ділянки, а також проїзду для оранки полів у сівозмінах і міжряддях в 
саду, для підвезення добрива безпосередньо до місць їх внесення. 
 Ширина центральних доріжок 2-3 м, доріжок між відділами 1,5-2 м, між 
полями 1-1,25 м, проходи між ділянками 25-30 см. Доріжки у відділках між 
полями мають виходити на центральні доріжки. 
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 В овочевому відділку і плодово-ягідному розсаднику між ділянками 
залишають неширокі доріжки. Саме за цієї умови зручніше проводити всі види 
робіт з рослинами не затоптуючи їх. 
 Плодові дерева і ягідники висаджують на шкільній навчально-дослідній 
ділянці з урахуванням кількості учнів. Оптимальна кількість плодових дерев 1-
2 на одного учня. Плануючи кількість ягідників вчитель має виходити також з 
кількості учнів у класі. Кущі ягідників краще висаджувати короткими рядами, 
наприклад, 30 кущів розмістити в десяти рядах по три рослини в ряду. 
 Креслення плану ділянки краще всього розпочинати з визначення місця 
розташування центральних доріжок. 
 Якщо конфігурація ділянки, особливо великої, квадратна чи прямокутна, 
близька до квадрата, роблять не одну, а дві і навіть три центральні доріжки. 
Місце розташування центральних доріжок визначають довжиною полів 
сівозмін. Якщо довжина поля дорівнює 15 метрам, то і доріжка від живої 
огорожі має бути на такій же віддалі. Далі, по довжині доріжки з обох сторін 
намічають, згідно прийнятого масштабу, розташування основних відділів з 
врахуванням їх довжини і ширини. 
 Плануючи відділки – польовий, овочевий, плодово-ягідний розсадник, 
слід на кресленні плану виділити на них поля, а на полях навчальні ділянки. На 
плані, де визначено ділянку саду накреслити ряди яблунь і ягідників, умовно 
позначивши їх (для прикладу див. мал.1). 
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Мал.1. План навчально-дослідної ділянки 
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Починаючи складати план шкільної навчальної ділянки цифрами позначити: 
овочеву сівозміну – 1, польову сівозміну – 2, плодово-ягідний розсадник – 3, 
сад – 4, зелений клас – 5, квітник – 6, теплицю –7, парники –8, господарчі 
приміщення – 9, колекційну ділянку – 10, селекційно-генетичний відділок – 11, 
крільчатник –12, пташник – 13, географічний майданчик – 14. 
 Розподіляючи територію НДЗД на відділки та ділянки слід користуватися 
даними таблиці 4. 

Таблиця 4 
Розподіл площі навчально-дослідної земельної ділянки  

на відділки (площа подана в квадратних метрах) 

№
№
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1 1500 100 250 200 200 50 40 100 50 500 30 20 240 100 
2 5000 420 900 600 960 200 100 140 160 130 60 20 850 460 
3 10000 700 1260 1200 2400 400 470 140 155 255 100 40 1280 1600 
4 15000 980 1260 1600 6020 400 470 140 155 255 100 40 1600 1800 
5 17500 960 1200 1600 8280 400 470 140 155 255 100 40 1740 2000 

 

Практична частина (самостійна робота студентів): 
 Завдання 1. Складіть план території шкільної навчально-дослідної 
земельної ділянки. Кожен студент складає і креслить план території шкільної 
ділянки згідно завчасно даних розмірів і конфігурації. Завдання виконується в 
два етапи: 
І етап – накресліть на папері загальні контури шкільної навчально-дослідної 
земельної ділянки за довільним масштабом; 
ІІ етап – проведіть внутрішнє планування площі на відділи, поля і ділянки. 
Індивідуальна робота студентів. Креслення планів різних  НДЗД. 
Екскурсія. НДЗД НЕНЦу.  
 

День 3. 
Тема: Визначення змісту і методів роботи на навчально-дослідній земельній  
ділянці. 
Мета: Розвивати вміння студентів проводити польові досліди, визначати їх 
тематику, відповідну до специфіки навчального закладу, відбирати рослини та 
доглядати за ними. 
Обладнання: Підручники з основ сільського господарства, шкільні програми з 
трудового навчання, природознавства, підручники з природознавства та біології 
для 5-7 класів. 
Теоретична частина: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 32, 36, 39, 44, 
46, 47, 49, 53, 59, 60, 68. 
 При підборі рослин для вирощування на навчально-дослідній земельній 
ділянці слід враховувати функціональне призначення кожного відділу, 
наявність зеленої огорожі, відповідно до змісту програм з природознавства, 
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біології та трудового навчання, а також особливості клімату місцевості, де 
розташована школа. 
 Зелену огорожу створюють з кизильнику, бирючини, смородини 
золотистої, альпійської спіреї, ялівцю козацького тощо. З цих рослин 
створюють невисокі огорожі. Для високих і щільних огорож, які є захистом від 
вітрів і снігу, придатні гледичія, шовковиця, ялина, тополя, клен, ясен, липа, 
каштан, туя західна, граб. 
 У відділках польових та овочевих культур у системі сівозмін 
вирощуються основні сільськогосподарські культури даної природної зони, а 
також мало поширені культури. 
 Для прикладу рекомендуються схеми чергування культур для різних зон. 

Рекомендована схема десятипільної польової сівозміни для Лісостепу: 

1 поле - чистий або зайнятий пар; 2 - озима пшениця; З - цукрові буряки; 4 - 
кукурудза; 5 - ярові з підсівом багаторічних трав; 6 - багаторічні трави; 7 - озима 
пшениця; 8 - цукрові буряки та інші просапні; 9 - зернобобові; 10 - озимина. 

Рекомендована схема десятипільної польової сівозміни для Полісся: 

 1 поле - ярові з підсівом багаторічних трав; 2 - багаторічні трави; 3 - льон; 
4 - озима пшениця; 5 - картопля; 6 - кукурудза; 7 - озиме жито; 8 - 
зернобобові; 9 - озимі; 10 - картопля, кормові буряки. 

Рекомендована схема овочевої сівозміни: 

  1 поле - цибуля, горох, салат; 2 - помідори, перець, баклажани; 3 - капуста, 
квасоля, селера; 4 - огірки, кабачки; 5 - буряки, картопля, морква; 6 - кукурудза, 
огірки, соняшник. 

Відділок плодово-ягідних культур 
 До складу відділку плодово-ягідних культур входять: сад, ягідник або 
виноградник та розсадник. В  ньому вирощуються кращі районовані і місцеві 
сорти плодових і ягідних культур, а також нові для даної місцевості плодово-
ягідні культури. Проводиться дослідницька робота з ними. Роботу доцільніше 
починати з ягідних рослин і згодом переходити до створення плодової і 
декоративної шкілок, розсадника і плодового колекційного саду з кращих 
сортів, занесених до «Реєстру сортів рослин України» і місцевих сортів. 

Колекційний відділок 
 Відповідно до програми учні вирощують на колекційній ділянці поширені 
та нові для даної місцевості овочеві, технічні, лікарські і кормові культури. 
 Усі рослини у колекційному відділку розташовують групами за 
принципом їх народногосподарського застосування, а саме: 
 1) технічні рослини (прядильні, олійні, ефіроолійні, фарбувальні і т. д.); 
 2) лікарські рослини ( алтея лікарська, кропива дводомна, сосна звичайна, 
женьшень, ехінацея пурпурова, м’ята перцева, ромашка лікарська тощо ); 
 3) овочеві рослини (коренеплоди, бульбоплоди, цибулинні, бобові, 
багаторічні овочі та ін.); 
 4) кормові рослини (злакові й бобові, кормові коренеплоди); 
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         5) корисні дикорослі рослини, які вводяться в культуру. 
 В колекційному відділку розміщують ділянку зі систематики рослин. Її 
призначення полягає у вирощуванні та догляданні за рослинами родин, що 
вивчаються  в 7 класі. Учні ознайомлюються з класифікацією квіткових рослин, 
вивчають їх морфолого-біологічні характеристики, збирають гербарний 
матеріал. З кожної родини бажано мати по 15-20 рослин культурних або 
дикорослих видів. 

Селекційно-генетичний відділок 
 Він повинен бути просторово ізольований від сівозмін та колекційної 
ділянки садом чи іншими насадженнями або забудовами. Без застосування 
сівозмін почергово змінюються місця посіву (через 2-3 роки) певних культур, 
враховуючи їх вплив на структуру ґрунту та застосування певних 
агротехнічних заходів.  
 За змістом роботи на селекційно-генетичний ділянці виділяють наступні 
відділи: 
а) гібридизації; 
б) розмноження гібридних форм; 
в) масового та індивідуального відбору; 
г) колекції мутантних, поліплоїдних та стерильних форм; 
д) колекції сортів рослин, що розкривають закон гомологічних рядів 
М.І.Вавілова 
 Досліди з гібридизації та селекції з плодово-ягідними культурами можна 
закладати у шкільному саду, розсаднику та шкілці. 

Закритий ґрунт 
 Закритий ґрунт (теплиці, парники) призначений для вирощування овочів, 
розмноження квітково-декоративних і плодово-ягідних культур та забезпечення 
відкритого ґрунту розсадою. 

 У закритому ґрунті учні виконують такі види робіт: закладання парників, 
висівання насіння, догляд за посівами, пікірування розсади, живцювання 
літніми живцями, підготовка парників до зими. У теплиці можна проводити 
практичні заняття: по висіванню насіння культур, по вегетативному 
розмноженню рослин; закладати навчальні досліди за спостереженням умов, 
необхідних для визначення схожості насіння, його проростання, впливу 
глибини загортання насіння на розвиток рослин. Закритим ґрунтом називають 
ділянку землі або спеціальну споруду, де підтримуються сприятливі умови для 
росту і розвитку овочевих та декоративних культур у несезонний період. 
Завдання закритого ґрунту є одержання і вирощування розсади для відкритого 
ґрунту, а також для парників, теплиць. 

Парники – споруди для закритого ґрунту, призначені для вирощування 
розсади та овочів. Парник складається з парникових рам, короба, біопалива ти 
грунтосуміші. 

Теплиці – технічно найбільш вдосконалений вид споруд закритого грунту 
прямокутної форми із світлопроникною покрівлею, призначений для 
вирощування овочів та розсади. 
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За строком використання розрізняють теплиці зимові і весняні 
(використовують з кінця лютого-квітня до вересня-жовтня), за призначенням – 
розсадні й овочеві. 

Зимові теплиці – стаціонарні масивної конструкції, капітальні споруди, 
обладнані належною кількістю приладів для регулювання вирощування 
овочевих рослин у зимовий період. 

Весняні теплиці – тут вирощують овочеві культури у весняно-літній та 
осінній періоди. Вони мають легку конструкцію, менше приладів, що знижує їх 
вартість. 

Розсадні теплиці – тут вирощують розсаду для відкритого і закритого 
ґрунту, а також овочеві культури для одержання продукції. Їх здебільшого 
вирощують після звільнення площі від розсади. 

Квітково-декоративний відділок 
 Виділяють такі розділи квітково-декоративного відділку: 
I. Однорічні квітково-декоративні рослини (агератум мексиканський, різні 
сорти айстри однорічної, настурції, бальзамін, гвоздики: китайські та 
голандські; нагідки; матіола; петунія гібридна; портулак великоквітковий; 
флокс однорічний; чорнобривці). 
II. Дворічники ( гвоздика турецька, наперстянка великоквіткова, мальва, 
маргаритка, фіалка трибарвна, дзвоники середні). 
III. Багаторічники (айстри багаторічні, півонія, дельфініум або сокирки, 
іриси, люпин багаторічний, троянди, хризантеми корейські, ромашка садова, 
жоржини, флокс багаторічний, лілеї, тюльпани, гадюча цибулька (мускарі), 
гіацинти, нарциси, підсніжники, крокуси, гладіолуси). 

Зоолого-тваринницький відділок 
 До складу цього відділку, залежно від певних регіонів України, входять 
крільчатник, пташник, пасіка, а також куточок живої природи. Тобто, 
утримується така кількість тварин, яка забезпечувала б проведення навчальної і 
дослідної роботи. 
 Кормова база для тварин забезпечується продукцією 
сільськогосподарських культур, що вирощуються в польовому та овочевому 
відділках. 

Виробничий відділок 
 Основне завдання відділку — вирощування продукції для забезпечення 
потреб навчального закладу. Направленість діяльності (структура, площа) та 
зміст роботи у виробничому відділку того чи іншого закладу визначаються 
нормативними документами, затвердженими педрадою. Кошти, виручені від 
реалізації вирощеної у цьому відділку продукції, повинні спрямовуватись на 
поповнення матеріальної бази школи чи позашкільного закладу, оплату праці 
педагогів, техперсоналу, школярів тощо. Робота школярів у відділку 
проводиться під час уроків з трудового навчання, гурткової роботи, 
позаурочний час. 
Практична частина (самостійна робота студентів): 
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  Завдання 1. Складіть план відбору сільськогосподарських рослин та 
тематику дослідів з ними для практичного вивчення їх на навчально-дослідній 
земельній ділянці.  
 План складають у вигляді таблиці, в якій записують назву культури, тему 
уроку, засідання гуртка або факультативу, клас, теми дослідів, які можна 
провести на ділянці. Після складання таблиці 5, студентам пропонується 
докладно описати методику проведення кожного досліду і скласти 
послідовність його закладання в часі. 

Таблиця 5 
Тематика дослідів з сільськогосподарськими рослинами 

№ Назва Тема Клас Тема дослідження 
     

 Завдання 2. Наведіть приклад колекційної ділянки. 
 Завдання 3. Підберіть тематику дослідницької роботи з біології для 
різних класів навчання. Наприклад, дослідна робота для 7-го класу: 
 вплив прогрівання насіння огірків на врожай; 
 вплив підживлення мінеральними добривами на врожайність огірків, 

цибулі; 
 вплив місцевого внесення добрив (перегною, попелу та ін.) на врожай 

огірків, цибулі і картоплі; 
 вирощування цибулі-ріпки з насіння в один рік; 
 прискорення розмноження картоплі (частинами бульби); 
 вплив підживлення на тривалість цвітіння однорічних і розмір квіток; 
 вирощування ранніх сортів огірків (розсадою або під плівковим 

покриттям); 
 визначення кращих способів вегетативного розмноження різних ягідних 

кущів (відводками, здерев’янілими і зеленими живцями); 
 випробування різних фітонцидних рослин ( часник, цибуля, бузина) для 

боротьби з шкідниками – комахами. 
 Завдання 4. Повторіть з курсу "Основи сільського господарства" 
методику проведення польового досліду. Скласти план проведення польового 
досліду з вирощування певного виду с/г культури (за вибором викладача). 
Індивідуальна робота студентів. Визначення рослин та підбір агроприйомів 
для їх вирощування. 
Екскурсія: НДЗД НЕНЦу, на колекційну ділянку Національного ботанічного 
саду імені М.М.Гришка. 

День 4. 
Тема: Форми і методи організації роботи в куточку живої природи та в 
біологічному кабінеті, планування і зміст дослідницької роботи. 
Мета: Ознайомитись із формами і методами організації дослідницької роботи 
в куточку живої природи. 
Обладнання: Програми, підручники, методична література, положення про 
куточок живої природи. 
Література: 2, 10, 18, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 38, 42, 43, 47, 50, 57, 62, 65, 67. 
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Теоретична частина: 
До складу куточка живої природи входять: рослини шкільного кабінету 

біології та деякі види тварин, що утримують як в кабінеті, так і в спеціально 
відведеному місці. 

В кутку живої природи найдоцільніше утримувати тих тварин, які 
рекомендовані для використання в навчально-виховному процесі з біології     
[ 12 ]. Наприклад, з безхребетних це можуть бути найпростіші, дощові 
черв'яки, павуки, корисні комахи (шовковичний шовкопряд, сонечко, мухи 
тахіни) і шкідники сільськогосподарських культур (колорадський жук, 
золотогуз, білан капустяний). Із хребетних тварин в кутку живої природи 
зазвичай утримують риб (гуппій, мечохвостів, вуалехвостів, телескопів, 
білих амурів, товстолобиків), земноводних (жаб, ропух, тритонів), плазунів 
(вужів, ящірок, черепах), птахів (голубів, папуг), ссавців (білих мишей, щурів, 
морських свинок). Тварин утримують у клітках, акваріумах, акватераріумах або 
в тераріумах.  

Приклади тем для дослідів та спостережень за рибами: 
• з’ясувати значення форми тіла риб у водному середовищі; 
• спостерігати за рухами риби у воді та роль окремих плавців у русі і 

зробити опис проведеного дослідження;  
• розглянути луску в різних риб і виявити, чи однакова її форма і будова в усіх 

риб (розглядати луску під лупою та мікроскопом на мале збільшення); 
• виявити, вплив світла на забарвлення різних місцевих та екзотичних риб. 

Для цього краще взяти з місцевих риб линів або в'юнів, посадити їх у різні 
акваріуми; один акваріум з лином поставити на світлі біля вікна, а акваріум 
з другим лином поставити в затінку й спостерігати зміну забарвлення обох 
риб; 

• дослідити вплив температури на забарвлення риб. Для цього взяти двох 
макроподів, карасів, в'юнів, або меченосців і пустити їх в окремі акваріуми 
чи банки. Одну рибу тримати у воді з нижчою температурою (10—12°), а 
другу — у воді з вищою температурою (20—22°). Спостерігати, як 
змінюватиметься забарвлення однієї і другої риби. По закінченні 
спостереження зробити висновки, як впливає температура на забарвлення 
риб; 

• дослідити роль органів чуття в риб при живленні (органів зору). Чи 
реагують риби на звук. 
План для проведення спостереження над однією рибою може бути 

поданий у такій послідовності: описати форму тіла риби, покрив, визначити 
кількість плавців й дослідити роль кожного з них під час руху риби: як риба 
дихає у воді (в цей час спостерігати за ротовим отвором та зябровими 
покришками): чи підпливає риба до поверхні води: якщо підпливає, то що 
вона робить; коли риба частіше підпливає до поверхні води: чи тоді, як вода в 
акваріумі свіжа, чи навпаки; як риба захоплює їжу і яку краще (дафній чи 
шматочки м'яса); чи змінюється забарвлення риби, коли її тримати на світлі 
проти сонця. 

Приклади тем для дослідів та спостережень над земноводними: 
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• розглянути зовнішню будову жаби й виявити особливості будови в зв'язку з 
способом життя у водному середовищі;  

• дослідити рух жаби та тритона у воді й на суші. Яку роль відіграють задні 
та передні кінцівки під час руху у воді й на суші; 

• як дихає жаба у воді і на поверхні, яка роль шкіри в диханні і чи довго 
жаба може перебувати під водою і на суші. Як можна пояснити, що доросла 
жаба, дихаючи легенями, може довгий час знаходитись під водою; 

• дослідити зміни забарвлення в жаб у залежності від освітленості місця; 
• дослідити інтенсивність зміни забарвлення шкіри квакші, вміщуючи її в різні 

умови тераріуму (змінювати гілки дерев з зеленим листям на гілки з 
пожовклим); 

• як живляться дорослі жаби і які зміни можна помітити під час ковтання ними 
їжі. Яка роль язика в захопленні здобичі; 

• описати зовнішній вигляд тритона, порівнявши зовнішню будову його  
тіла з будовою дорослої жаби; 

• розглянути рух тритона на суші й у воді; 
• охарактеризувати дихання тритону в різних умовах середовища існування 

(на суші й у воді); 
•  виявити зовнішні ознаки, що відрізняють ропух від жаб. 
Практична частина (самостійна робота студентів): 
Завдання 1. Проаналізуйте положення про куточок живої природи (див. 
додаток 4). 
Завдання 2. Відповідно до програми з біології складіть список дослідів з 
рослинами і тваринами, які слід проводити і демонструвати на уроках. 
Заповніть таблицю 6. 

Таблиця 6.  
Використання тварин куточка живої природи на уроках 

Назва тварини Тема уроку Опис демонстрації або 
досліду 

   
   

Індивідуальна робота студентів: Ознайомтесь зі змістом гуртка 
"Бджільництво" (див. додаток 5) та на його основі зробіть планування і зміст 
гуртка юних акваріумістів, орнітологів, дослідників плазунів (за власним 
вибором). 
Екскурсія: Кабінет біології, куточок живої природи ЗОШ № 197, Київський 
міський  Будинок Природи. 
 

День 5. 
Тема:  Зовнішнє і внутрішнє озеленення школи і позашкільних закладів.  
Мета: Ознайомитись із зовнішнім і внутрішнім озелененням школи. 
Обладнання: програми, підручники, ілюстрації. 
Література: 27, 33, 34, 35, 41, 58, 61, 63. 
Теоретична частина: 
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 Зовнішнє озеленення школи. Зелені насадження навколо шкіл відіграють 
дуже важливу санітарно-гігієнічну, архітектурно-художню, протипожежну, 
захисну та навчально-виховну роль.  

До зовнішнього озеленення школи відноситься шкільний дендрарій, 
газони і різноманітні приклади зеленої архітектури (див. табл. 7) завданням, 
яких є показати в наочній формі учням середньої школи живі рослини для 
вивчення питань загальної ботаніки, систематики, представити можливість 
проведення експериментальної роботи юннатам; зробити методичну допомогу 
шкільним і позашкільним працівникам у виховній роботі, освітній роботі серед 
місцевого населення, для проведення профорієнтаційної роботи. Вони є місцем 
для розмноження і розповсюдження найбільш цінних і рідкісних видів рослин, 
прикладом демонстрування прийомів найкращого застосування в озелененні 
того чи іншого виду рослин у конкретних умовах. Під час підбору видового 
складу шкільного дендрарію, особливу увагу слід приділяти деревам, кущам, 
які вивчаються у курсі біології і географії середньої школи, їх видовій 
різноманітності,  методам розмноження і пристосуванню їх до певних умов 
місцезростання.  

Під час закладання шкільного дендрарію слід брати до уваги природну 
флору, яка є індикатором умов місцезростання. Створення шкільного 
дендрарію проводиться за раніш складеним проектом, складанню якого передує 
обмірювання та опис всієї ділянки, відведеної під дендрарій. 

Наукові принципи проектування шкільних дендраріїв: 
Систематичний. На відведених ділянках садять дерева, кущі, ліани, які 
належать до однієї родини, роду, виду. 
Ботаніко-географічний. Рослини групують за походженням їх з окремих 
флористичних областей. 
Господарський. Рослини групують за загальними господарсько-корисними 
властивостями.  
Екологічний. Створюючи шкільний дендрарій, слід пам'ятати, що кожна 
рослинна форма потребує тих географічних і кліматичних умов, у яких 
формується даний вид. 
Естетичний. Дендрарій повинен формувати у відвідувачів почуття захоплення,  
викликати позитивні емоції. Розвиток в учнів почуття прекрасного формує у 
них відповідальне ставлення до природи, залучає їх до практичної діяльності з 
охорони навколишнього середовища.  
Санітарно-гігієнічний. Шкільний дендрарій повинен бути місцем формування 
в учнів спеціальних умінь, гігієнічних навичок і правил поведінки у природі.  
 Територію шкільного дендрарію слід розлілити на дві зони різні за 
функціями і режимом користування. 

1. Зона експериментальна, закрита для масових відвідувань учнів 
(огорожена зона). 

2. Зона експозиційна, відкрита для масових відвідувать і відпочинку 
учнів школи. 

 Складність планування території шкільного дендрарію зумовлена 
обмеженою територією і вимагає від учителя біології найбільш раціонально 
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розмістити окремі колекції дендрарію, щоб забезпечити його нормальну 
діяльність. 
 Критерієм для добору рослин повинно служити: 

 успішне зростання їх в умовах школи (їх зимостійкість, посухостійкість й 
інші еколого-біологічні особливості) і можливості вирощування; 

 архітектурно-декоративні ознаки (характер росту, форма і розмір крони, 
забарвлення листків і зміна їх забарвлення в різні пори року, забарвлення 
квіток, плодів, кори тощо); 

 швидкість росту і розвитку, довговічність; 
 можливість одержання вихідного матеріалу (насіння, живців). 

В склад шкільного дендрарію можуть входити такі ділянки: голонасінних 
рослин, покритонасінних, декоративних кущів, витких рослин, розарій, кам’яна 
гірка (рокарій), ділянка плодово-ягідних рослин тощо. 

Приклади тем дослідницької роботи в дендрарії: 
1. Визначити за морфологічними ознаками види дерев, кущів. 
2. Встановити послідовність фаз розвитку різних видів деревних рослин. 
3. Визначити вплив кліматичних умов на сезонний розвиток рослин. 
4. Встановити особливості сезонного розвитку рослин залежно від їх 

географічного походження. 
5. Встановити послідовність і тривалість цвітіння рослин. Скласти 

календар цвітіння гарноквітучих дерев і кущів. 
6. Визначити послідовність дозрівання плодів і насіння та скласти 

календар їх збирання. 
7. Визначити якість насіння, їх лабораторну й ґрунтову схожість. 
8. Вивчити перспективні сорти троянд, бузку. 
9. Вивчити насінне і вегетативне розмноження деревних рослин: 
а) вплив строків висівання на ріст і розвиток сіянців; 
б) вплив віку маточної рослини на вкорінення черешків; 
в) вплив освітленості на вкорінення черешків; 
г) вплив розмірів черешків на їх укорінення. 
При зовнішньому озелененні шкіл також обов’язково використовують 

газони і квітники. Газони закладають частіше, бо вони потребують менших 
затрат, а посадити на них можна звичайну траву (такі газони називаються 
лучні). Звичайно біля шкіл вирощують суміш трав стійких до витоптування. 

Газон – це площа, засіяна травою, яку рівно і коротко підстригають. Для 
шкільного газону можна використовувати такі трави: райграс, тонконіг 
звичайний, вівсяниця червона, польовиця біла. Газони поділяються на природні, 
або лучні, спеціальні та мавританські. Спеціальні газони висівають на 
шкільних спортивних майданчиках, полях, схилах. Кращі строки висіву трав – 
рання весна або рання осінь. На мавританських газонах вирощується суміш 
різноманітних трав, а також додається суміш квітів з різними строками 
цвітіння. При догляді за таким газоном необхідно кожну весну підсівати квіти. 
 Квітники. В озелененні шкільних садиб часто використовуються масиви з 
одного виду квітів, квітники правильної форми (наприклад, у формі зірки або 
прапора). Сучасні шкільні квітники в основному однорічні, тому вони 
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потребують кропіткого догляду. Але тенденції тяжіння до природного 
проявляються у тому, що зазвичай закладаються клумби неправильної форми з 
використанням каміння або рідше архітектурних форм. Така клумба не 
потребує великого догляду і може закладатися на фоні газону. 
Закладання клумби. Закладання клумби здійснюється в декілька наступних 

етапів: 
1. Обрання та обстеження території (наприклад, перед школою, у 

внутрішньому дворі школи і т.д.). Обирається сонячне відкрите місце. 
2. Створення проекту. Можна запропонувати учням 6-9 класів створити 

власний проект. А потім провести змагання або конкурси на проекти та ідеї 
по створенню шкільної клумби. Проект, який переміг, буде втілений у 
життя, а переможець отримує подяку або грамоту чи приз. 

3. Підготовка ділянки. Завезення родючого ґрунту. Розбивка даної ділянки на 
окремі менші за розміром ділянки. Означення місця країв клумби камінням, 
бо трава, посіяна на газоні, може зайти на квітник. Занурюють межі у ґрунт 
на 10 см. Часто, щоб означити межі клумби використовують гальку, щебінь. 
Можна також зробити різнокольоровим щебенем проміжки між квітами. 

4. Власне закладання клумби. Коли закладається клумба, необхідне гармонійне 
поєднання квітів, форм і т.д. 

5. Посадка. Якщо висаджуються однорічники, то восени вони вириваються, а 
весною необхідно виростити розсаду в теплиці. Краще поєднувати 
однорічники і багаторічники. Так, наприклад, спочатку розквітнуть 
тюльпани, потім ірис, потім півонія і айстра. А чорнобривці, залежно від 
розсади, можуть квітнути осінь і літо. Щоб створити складний ансамбль, 
необхідно перевірене насіння, добрий, родючий ґрунт, ретельний догляд. 
Найчастіше рослини висаджують колами. 

6. Догляд. Рослини треба підживлювати, поливати, прополювати, обрізувати 
сухі пагони і квітки, своєчасно збирати насіння. При такому догляді 
постійно наростають нові пагони, рослина не витрачає свої сили на розвиток 
насіння і молоді пагони мають змогу утворюватися. 

Таблиця 7.  
Зелена архітектура 

Приклад 
“Зеленої 
архітектури” 

Характеристика 

Клумба 
 
 
 
 
 

Найчастіше використовуються для озеленення. Можуть бути 
будь-якої форми (бордюри – вузькі смуги кущів, рабатки – 
вузькі смуги квітів, партери – клумби правильної форми перед 
фасадом; арабески – невеликі фігурні клумби, наприклад у 
вигляді метелика тощо). Засаджуються або одним видом 
квітів, або різними. Комбінуючи квіти з різним терміном 
цвітіння, можна досягти ефекту постійного цвітіння. Квіти 
можуть бути однорічними або багаторічними. Клумби з 
однорічними квітами потребують більшого догляду. 
Сучасними тенденціями у оформленні клумб є використання 
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каміння, або інших архітектурних форм (камінні невеликі 
скульптури, тощо); висаджування вічнозелених рослин у 
поєднанні з багаторічними – квітучими і однорічними. 
Перевага таких клумб полягає у тому, що за ними дуже просто 
доглядати. Вони мають постійно естетичний вигляд. Саме 
складне у оформленні таких клумб є висадка щороку весною 
однорічних культур та постійний контроль за зволоженням 
землі. 

Жива огорожа Являє собою висаджені на досить невеликій відстані хвойні 
або листяні дерева. Із Голонасінних найчастіше 
використовують тую, тис, яловець, кипарисовики. Із 
Покритонасінних – будь-які, вічнозелені або ні, які вам більше 
подобаються. За зеленими огорожами треба постійно 
слідкувати, підстригати їх, надаючи необхідної форми. Жива 
огорожа може бути невисока, тоді висаджують кущі. 
Наприклад, барбариси, бересклети, самшит, жимолость.  

Пергола Це накриття, зроблений із дерева, металу, або каменю різної 
форми. Його обсаджують виткими рослинами і цим самим 
створюється дуже приємна атмосфера для відпочинку. 

Альпійська 
гірка, 
альпінарій 

Рослини для альпінарія відрізняються від інших тим, що вони 
мають період вегетації 2 роки і більше, взимку надземна їх 
частина, за винятком вічнозелених рослин, відмирає, а весною 
відновлюється. Такі рослини найчастіше висаджують в таких 
частинах парку або саду, які своїм виглядом нагадують 
гірський пейзаж. Такі куточки і прийнято називати 
альпінаріями, альпійськими гірками. В них найчастіше 
висаджують адоніс, чемерник, цикламени, вовчі ягоди, 
жасмин, примули, ломикамінь, крокуси та інші. 

 
Внутрішнє озеленення школи. Сьогодні, все більшою популярністю при 
оформленні інтер’єрів приміщень, користуються різноманітні композиції: 
флораріуми, сади в акваріумі, кімнатні садочки, зимові сади та інші. 

Кімнатний садочок. Це декоративний контейнер, в якому розміщуються 
декілька рослин. Він може бути розміщений на підставці або на столику. У 
такій композиції одна з рослин має домінувати. Це, як правило, рослина з 
прямими чіткими лініями росту, яка набагато вища за інших: наприклад, фікус, 
циперус, спарманія. Крім головної рослини повинні бути і такі, що йому 
підпорядковані, а також рослини-посередники. На роль підпорядкованих 
рослин підходять хелксіна, сенполія, бальзамін, примула, палея. 
Посередниками можуть бути гортензія, жасмин, гарденія або папороті. 
Важливо, щоб всі елементи композиції добре поєднувалися. 
 Більшість рослин краще ростуть в кімнатному садочку, ніж в горщиках, 
що стоять окремо, оскільки корені краще захищені від перепадів температури і 
забезпечується вища вологість.  
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 Квітучий горщик. Це маленький кімнатний садочок, в якому висаджені 
декілька видів декоративних рослин. Але між ними в землю занурюють 
металеву або скляну пробірку, яку потім наповнюють водою і ставлять туди 
зрізані квіти. Таким чином отримуємо яскраву композицію, яка постійно може 
змінюватися. На живому зеленому фоні добре виглядають будь-які квіти, що 
вирощуються в теплиці. 
 Флораріум. Це контейнер із скла чи прозорого пластику, в середині якого 
посаджені рослини. Для виготовлення флораріуму використовують 
різноманітні матеріали: дерево, скло, оргскло, твердий поліхлорвініл і т.п. Вони 
можуть бути каркасними (для великих за об’ємом) та без каркасними (для 
дрібних – із скла або оргскла). Дрібні флораріуми учні можуть виготовляти 
самостійно під наглядом вчителя. Отвір флораріуму має звужуватись або його 
прикривають прозорим матеріалом. Доступ повітря при цьому обмежений, у 
результаті чого рослини захищені від протягів і сухості повітря. Завдяки цьому  
можна вирощувати ніжні тендітні рослини. Підбір рослин залежить від того, де 
розміщений флораріум. Віддалено від світла добре розвиваються папороті та 
інші рослини, що люблять тінь. В флораріумі, розміщеному на підвіконні добре 
ростуть орхідеї та рослини, що потребують прямих сонячних променів та 
вологого повітря. 
 Куточок пейзажу. Для декоративного оформлення приміщення можна на 
основі відкритого флораріуму створити ландшафтну композицію. Пейзаж може 
бути водним, гірським або пустельним. Наприклад, у широкій і низькій вазі 
розміщують невеликий низький посуд як водойму. Трохи віддалено 
розміщують гірку з невеликих камінців неправильної форми. Простір між 
водоймою та гіркою заповнюють піском, керамзитом або галькою. На піску або 
керамзиті, а також серед каміння невеликими групами висаджують рослини, 
попередньо насипавши в лунки ґрунт. Рослини для посадки краще підбирати з 
невеликою кореневою системою: різні види кактусів, седум, ехеверія, а також 
вкорочені пагони традесканцій та бегоній, молоді рослини папоротей та 
аспарагусу. Для створення зеленого газону використовується пілея моховидна. 
Зимовий садочок в акваріумі. Це садочок в акваріумі із кришкою, що 
знімається. Оформлюється аналогічно до флораріуму: на дно насипається шар 
дрібних камінців і деревного вугілля, зверху – шар піску і землі завтовшки не 
менше 2 см. Насипаючи ґрунт, можна також створити пейзажну картину, 
використовуючи для цього дрібні та великі камінці. Деревина в акваріумних 
композиціях не використовується, бо в умовах підвищеної вологості вона буде 
гнити. Тут можна вирощувати екзотичні рослини, створити свої власні джунглі. 
Добре в акваріумному садочку будуть рости ніжні папороті, маранта, калатея, 
каладіум, фіттонія, кріптантус, селагинелла, а з квітучих – узамбарська фіалка 
або сенполія і орхідея. Садити рослини бажано так, щоб вони не заважали одне 
одному. Після посадки, закрийте акваріум і поставте на добре освітлене місце, 
але подалі від прямих сонячних променів. Догляд за таким садом дуже простий: 
один раз в декілька тижнів поливайте рослини. 
Практична частина (самостійна робота студентів): 
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Завдання 1. Ознайомтесь із прикладами зовнішнього і внутрішнього 
озеленення школи та “Зеленою архітектурою”. 
Завдання 2. Використовуючи рослини, що вирощуються в теплиці та вище 
наведену інформацію, оформіть різні види композицій для внутрішнього 
озеленення кабінету біології та внутрішнього приміщення школи. 
Завдання 3. Складіть перелік рослин, які можна вирощувати в умовах 
шкільного дендрарію або зимового саду. Продумати план їх висаджування, 
групування. Візьміть до уваги, що шкільний зимовий сад можна розмістити у 
вестибюлі школи. 
Індивідуальна робота студентів: 
Завдання 1. Накреслити плани території шкільного дендрарію, зимового саду 
або клумби та перелік рекомендованих рослин для висаджування .  
Завдання 2. Використовуючи запропоновані викладачем рослини, ґрунт і 
горщики, створити будь-який, за вашим вибором,  вазон для озеленення 
кабінету методики навчання біології. 
Завдання 3. Ознайомтесь із програмою гуртка "Квітникарство" (див. додаток 
6), складіть перелік рослин, які можна виростити для внутрішнього озеленення 
школи. 
Екскурсія: Ознайомитися  із  зимовим   садом    НЕНЦу, колежу    №272     
імені В.О. Сухомлинського. 
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День 6. 
Тема: Напрямки екологічної освіти учнів. Методика організації та проведення 
екскурсій у природу. Екологічна стежка. Нетрадиційні форми екологічного 
виховання учнів в позакласній та позашкільній роботі (комплексні екологічні 
експедиції, екологічні бригади, масові екологічні акції), їх організація та 
проведення. 
Мета: Сформувати навички складання планів екскурсій у природу за 
традиційним зразком та у вигляді екологічної стежки; ознайомити з 
нетрадиційними формами та методикою проведення екологічного виховання 
учнів в позакласній та позашкільній роботі. 
Обладнання: Зразки планів екскурсій у природу, схеми маршрутів екологічних 
стежок з їх описом. 
Література: 1, 10, 13, 14, 23, 29, 35, 37, 45, 46, 48, 49, 52, 63, 66. 
Теоретична частина:  
 Екскурсії в природу можуть бути проведені орієнтовно за таким зразком. 
 Тема екскурсії: "Ознайомлення з природними та штучними екосистемами 
своєї місцевості". 
 Місце проведення екскурсії може бути: вибране вчителем в залежності 
від того, де розташована школа: в сільській чи міській місцевості. В центрі чи 
на околиці. В залежності від цього, місцем проведення екскурсії може бути 
поле, ліс, сад, луки, міський парк, берег річки або озера, теплиця. Вчителю слід 
обов’язково попередньо вийти на місцевість і самому подивитись, які об’єкти 
діти зможуть спостерігати на екскурсії. У класі вчитель знайомить учнів з 
темою, метою та завданнями екскурсії, пояснює, що вони зможуть вивчити  та 
спостерігати. Клас ділиться на групи по 5-8 учнів і кожна група отримує 
завдання, яке виконується безпосередньо при спостереженні за природними та 
штучними екосистемами. Крім того поділ класу на групи дозволяє полегшити 
керівництво рухом класу в тому випадку, якщо треба йти на деяку відстань від 
школи. 
   При прибутті до об’єкту спостереження вчитель проводить коротку бесіду 
або розповідь про найважливіші ознаки об’єкта, на які слід звернути особливу 
увагу. Після цього учні працюють самостійно, виконуючи групові завдання.   

Орієнтовні питання для вступної бесіди: 
1. На чому ґрунтується поділ екосистем на природні та штучні? Порівняйте 

природну та штучну екосистеми. 
2. Поясніть, що таке харчовий ланцюг? З яких трьох компонентів він 

обов’язково складається? Наведіть приклад будь-якого харчового ланцюга. 
3. Уважно розгляньте місцевість, де ви знаходитись і визначте, які типи 
екосистем ви спостерігаєте? 
   Орієнтовний зміст завдань для самостійного виконання наводимо: 
   Завдання1. Опишіть природну екосистему за планом: 
1) Як називається вибрана вами екосистема? Які у неї розміри? 
2) Складіть список рослин і тварин, які ви змогли спостерігати і впізнати. 
3) Зазначте, чим харчуються вказані вами тварини влітку і взимку. 
4) Опишіть, як пристосувались рослини і тварини до зими? 
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5) Складіть харчові ланцюги, присутні у вибраній вами екосистемі для літа і 
для зими. 
6) Сфотографуйте або замалюйте типових представників рослин і тварин вашої 
екосистеми. 
7) Підготуйте розповідь з відповідними демонстраціями (малюнки, фотографії) 
про вашу природну екосистему. 
   Завдання 2. Опишіть штучну екосистему за планом: 
1) Як називається вибрана вами екосистема? Які у неї розміри? 
2) Складіть список рослин і тварин, які ви змогли спостерігати і впізнати. 
3) Зазначте, чим харчуються вказані вами тварини? 
4) Складіть харчові ланцюги, присутні у вибраній вами штучній екосистемі. 
5) Зазначте вплив на штучну екосистему людини. 
6) Сфотографуйте або замалюйте типових представників рослин і тварин вашої 
екосистеми. 
7) Підготуйте розповідь з відповідними демонстраціями (малюнки, фотографії) 
про вашу штучну екосистему. 
 По закінченні екскурсії учні протягом певного часу, передбаченого 
вчителем, оформлюють начисто виконане завдання і після цього в класі на 
уроці доповідають про результати свого спостереження, демонструють звіт про 
екскурсію (виконане і відповідними чином оформлене завдання). На основі 
звітів учнів вчитель може оформити змінний стенд у кабінеті. Доповіді учнів 
доповнюються повідомленнями вчителя і в кінці проводиться заключна 
узагальнююча бесіда за питаннями: 
1. Які природні екосистеми своєї місцевості ви спостерігали на екскурсії? 
2. Які рослини ви спостерігали? Як вони пристосувалися до сезонних змін у 

природі? 
3. Яку функцію виконують рослини в природних та штучних екосистемах? Чи 

виконується ця функція зимою? 
4. Як пристосувались рослиноїдні тварини до того, що взимку рослини 

знаходяться в стані спокою? 
5. Подумайте, чому живі організми взимку не задихаються, адже рослини не 

виконують функцію фотосинтезу?  
 Екологічна стежка являє собою чітко спланований маршрут екскурсії в 
природі, впродовж якого ведеться розповідь про природні об’єкти та явища, що 
зустрічаються тут. При цьому особлива увага приділяється розкриттю 
взаємозв’язку між компонентами живої і неживої природи, характеристиці 
харчових ланцюгів, поясненню вразливості природних угрупувань, Все це 
диктує умови вибору маршруту, який при всій різноманітності умов 
функціонування екологічних стежок, має ряд закономірностей. Це, по-перше 
доступність маршруту для відвідання дітьми – близькість до школи або 
зручність транспортного сполучення; естетична виразність оточуючого 
ландшафту; інформаційна ємкість маршруту та ін. Загальна протяжність стежки 
повинна відповідати середній тривалості екскурсії 2-2,5 години, хоча 
тривалість певною мірою залежить від складу відвідувачів. З естетичного боку 
слід врахувати, що гарне враження справляє на відвідувачів постійне 
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чергування природних угруповань, відкритих місць з лісовими ділянками, 
рівного і горбистого рельєфу, куточків недоторканої природи і ділянок з явно 
вираженим антропогенним впливом. Важливими інформаційними джерелами 
впливу на особистість стають усі види рослин і тварин, форми рельєфу, ґрунти, 
гірські породи. Правильний підбір біологічних об’єктів, змістовна розповідь 
екскурсовода часто є важливим доповненням до навчальної програми з екології 
у школі. Основним критерієм для вибору об’єктів для екологічної стежки 
повинна бути екологічна виразність, яка виражається у тому, що обраний вид 
чи явище дозволяє наочно показати і розповісти про роль його у створенні і 
підтриманні екологічної рівноваги у середовищі. 
   З метою постійного рекреаційного контролю не лише за стежкою, а і за 
прилеглою територією, в школах створюється екологічна варта. 
Практична частина (самостійна робота): 
Завдання 1.  Ознайомтесь із змістом екостежки (див. дод. 7). 
Завдання 2. Розробіть план-конспект екскурсії у природу. 
Завдання 3. Розробіть маршрут і зміст екологічної стежки на місцевості біля 
вашої школи. 
Індивідуальна робота студентів: Складіть перелік нетрадиційних форм 
екологічного виховання учнів при проведенні тижня біології та екології в школі 
(по класам). 
Екскурсія: Ознайомитись із екологічною стежкою НЕНЦ, напрямками 
екологічної освіти в комунальному підприємстві "Київський міський Будинок 
Природи". 
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Оцінювання  роботи студентів 
№ 
п/п 

Вид діяльності Кількість 
днів 

Кількість 
балів 

Загальна 
сума балів 

1 Активність на лекціях 6 2 12 
2 Самостійна робота 6 4 24 
3 Індивідуальна робота 6 3 18 
4 Робота на екскурсіях та оформлення 

 результатів екскурсії 
6 5 30 

5 Трудова дисципліна 6 1 6 
6 Оформлення щоденника 10 

Всього балів 100 
 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
1. Які вам відомі позашкільні заклади біологічного спрямування. 
2. Окресліть основні напрями позакласної роботи вчителя біології. 
3. Охарактеризуйте основні відділи навчально-дослідної земельної ділянки 

школи. 
4. Накресліть план  навчально-дослідної земельної ділянки школи. 
5. Розкрийте методику проведення польового досліду на конкретному 

прикладі. 
6. Які досліди і практичні заняття передбачені шкільною програмою біології, 

що можна проводити на навчально-дослідній земельній ділянці школи. 
7. Вкажіть можливості використання у навчанні біології кутка живої природи 

школи. 
8. Наведіть приклади рекомендованих для утримання в кутку живої природи 

тварин і рослин. Які досліди і спостереження можна з ними провести. 
9. Охарактеризуйте основні принципи проектування шкільного дендрарію. 
10. Які види клумб ви знаєте? Розкрийте методику закладання клумб і догляду 

за ними. 
11. Наведіть приклади нетрадиційних форм екологічного виховання в 

позакласній і позашкільній роботі. 
12.Розкрийте методику організації і проведення екологічних екскурсій 

екологічною стежкою. 
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ДОДАТОК 1 
ПОЛОЖЕННЯ 

про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та 
позашкільних навчально-виховних закладів 

I. Основні положення 
І. Навчально-дослідна земельна ділянка закладу освіти є базою для проведення 

навчальних та практичних занять, передбачених програмами з природознавства, 
біології, трудового навчання, засвоєння знань, формування вмінь і навичок, 
організації позакласної юннатівської, дослідницької, природоохоронної роботи, 
продуктивної праці учнів. 

2. Навчально-дослідна земельна ділянка може існувати при всіх середніх 
загальноосвітніх навчально-виховних закладах різних типів і позашкільних 
навчально-виховних закладах (Далі навчально-виховні заклади) відповідно до 
Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затверджене 
постановою Кабінету міністрів України від 19. 08 93 р. № 660, та Положення про 
позашкільний навчально-виховний заклад, затверджене постановою Кабінету 
міністрів України від 26. 01. 94 р. № 45. 

3. Навчально-дослідна земельна ділянка надається у порядку, встановленому 
Земельним кодексом України. На вказані земельні ділянки поширюються пільги щодо 
плати за землю, визначені для закладів освіти згідно із Законом України «Про плату 
за землю». 

II. Вимоги до функціонування навчально-дослідної земельної ділянки 
4. Розміри навчально-дослідної земельної ділянки встановлюються залежно від 

кількості учнів, які навчаються в освітньому закладі, і місцевих умов. 
Під навчально-дослідну земельну ділянку рекомендуються такі площі: 
1. для початкових шкіл – не менше 5 тис. кв. м; 
2. для основної і старшої – не менше 10 тис. кв. м; 
3. для міських шкіл – не менше 10 тис. кв. м; 
4. для обласних станцій юних натуралістів (еколого-натуралістичних центрів) – 

не менше 20 тис. кв. м; 
5.  для районних станцій юних натуралістів (еколого-натуралістичних центрів) – 

не менше 10 тис. кв. м; 
6.   для міських станцій юних натуралістів (еколого-натуралістичних центрів) – 

не менше 5 тис. кв. м. 
5. Установам і закладам освіти може бути надана додаткова площа, яка зайнята 

багаторічними насадженнями (сад, дендрарій, парк тощо або площа для ведення 
сільськогосподарських робіт). 

6. Навчально-дослідна земельна ділянка може включати: відкритий і закритий 
ґрунт, ферму, підсобне приміщення тощо. 

7. На навчально-дослідній земельній ділянці розміщуються відділки: польових, 
овочевих, плодово-ягідних культур; квітково-декоративний, колекційний, селекційно-
генетичний, зоолого-тваринницький, а також  відділки: виробничий, дендрологічний. 

Площа кожного відділку визначається завідуючим земельною ділянкою (вчитель 
біології або трудового навчання) з урахуванням місцевих умов і кількості учнів, які 
залучаються до роботи, і погоджується з керівником навчально-виховного закладу. 

8. Для початкових класів в основній та старшій школах виділяються окремі 
земельні ділянки в овочевому, плодово-ягідному, квітково-декоративному відділках. 
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9. Навчально-дослідна земельна ділянка міських шкіл може мати: колекційний, 
квітково-декоративний, селекційно-генетичний, дендрологічний відділки та ін. 

10. У відділках польових та овочевих культур, у системі сівозмін вирощуються 
основні сільськогосподарські культури даної зони. 

11. Сівозміни запроваджуються згідно з рекомендаціями господарств, науково-
дослідних установ, з урахуванням навчальних програм з природознавства, біології, 
трудового навчання. 

12. У відділку плодово-ягідних культур (сад, ягідник або виноградник, плодово-
ягідний розсадник) вирощуються кращі районовані і місцеві сорти плодових і ягідних 
культур, а також нові для даної місцевості плодово-ягідні культури, проводиться 
дослідницька робота з ними. 

13. Квітково-декоративний відділок складається з колекційної ділянки одно-, 
дво- та багаторічних квіткових рослин, квітників (клумби, рабатки, рокарії, 
міксбордери та ін.) та декоративних насаджень. 

14. У селекційно-генетичному відділку проводяться досліди, що 
використовуються при вивченні відповідних тем курсу загальної біології. 

Селекційно-генетичний відділок повинен бути просторово ізольованим, він 
складається із селекційної, генетичної ділянок. 

Для основної школи може вводитися лише селекційна земельна ділянка. 
15. На колекційній земельній ділянці вирощуються типові представники 

основних сільськогосподарських і систематичних груп рослин: 
1. Технічні (прядильні, олійні, ефіроолійні). 
2. Лікарські. 
3. Овочеві (коренеплоди, бульбоплоди, цибулинні, бобові). 
4. Кормові (злакові і бобові трави, кормові коренеплоди). 
5. Декоративні (одно-, дво-, багаторічні).  
6. Корисні дикоростучі.  
16. У зоолого-тваринницькому відділку залежно від місцевих умов, етнічних 

особливостей певних регіонів України можуть бути крільчатник, пташник, пасіка 
тощо. До складу відділку входить також куточок живої природи. У зоолого-
тваринницькому відділку утримується така кількість тварин, яка забезпечувала б 
проведення навчальної і дослідної роботи. 

Догляд за тваринами та їхню годівлю відповідно до встановленого режиму 
здійснюють за графіком учні 2–10 класів. 

Кормова база для тварин забезпечується продукцією сільськогосподарських 
культур, що вирощуються в польовому та овочевому відділках. 

17. Закритий ґрунт (теплиця, парники, розсадники) створюється для проведення 
занять, дослідницької роботи, вирощування овочевих і квітково-декоративних 
рослин, розсади, розмноження плодово-ягідних і декоративних рослин. 

18. У виробничому відділку вирощування сільськогосподарських культур, 
тварин проводиться з урахуванням прогресивних технологій, рекомендацій наукових 
закладів. Вирощена продукція може бути використана для потреб школи, 
позашкільного закладу або реалізована. Кошти від реалізації продукції 
перераховуються на спецрахунок закладу освіти для поповнення матеріальної бази та 
оплату праці школярів. 

19. У дендрологічному відділку створюється колекція дерев’янистих і кущових 
рослин, висаджених за систематичним, географічним або господарським принципом. 
Можна, враховуючи їх декоративність, створювати художньо-декоративні композиції, 



 35

садово-паркові архітектури, використовуючи і площі зелених насаджень. При 
відділку може бути закладена шкілка саджанців, що вирощуються з насіння 
історичних та знаменитих дерев. 

20. У підсобному приміщенні зберігаються сільськогосподарський інвентар і 
механізми, аптечка першої допомоги. Добрива зберігаються відповідно до вимог 
виробничої санітарії спеціальній тарі з чіткими написами назв. 

Біля підсобного приміщення встановлюється протипожежний інвентар. 
21. Посадковий і посівний матеріали, вирощена продукція зберігаються на 

території земельної ділянки школи у спеціальному сховищі. 
22. Навчально-дослідна земельна ділянка забезпечується сільськогосподарським 

інвентарем відповідно до місцевих умов та вимог агротехнічного обробітку ґрунту. 
Навколо земельної ділянки створюється живопліт з витких рослин або штучна 

огорожа. Земельна ділянка забезпечується водою для поливу рослин. 
23. В районах, що зазнали наслідків від аварії на Чорнобильській АЕС, роботи на 

навчально-дослідній земельній ділянці зводяться до навчально-дослідної діяльності у 
закритому ґрунті за умови завезення ґрунту з екологічно чистих зон. 

 

III. Зміст і організація роботи учнів на навчально-дослідній земельній ділянці 
24. Основними напрямами діяльності учнів на земельній ділянці є: вирощування 

рослин і тварин, спостереження за їх ростом і розвитком, проведення 
сільськогосподарських дослідів згідно з програмами трудового навчання, 
природознавства, біології, гурткових занять. 

25. Дослідно-практичні роботи на земельній ділянці проводяться на основі 
знань, які набувають учні в процесі вивчення основ наук з широким використанням 
досягнень сучасної науки і досвіду вирощування якісної сільськогосподарської 
продукції. 

26. Для роботи на земельній ділянці з учнів кожного класу формуються ланки. 
27. Робота учнів на земельній ділянці організовується відповідно до плану, який 

є складовою частиною загального навчально-виховного плану школи. 
До плану роботи на навчально-дослідній земельній ділянці доцільно включити 

такі розділи: 
 планування території навчально-дослідної земельної ділянки (розміщення 

відділків, полів сівозміни, розподіл території ділянки між класами, ланками, 
гуртками, групами продовженого дня); для ефективної роботи на навчально-дослідній 
земельній ділянці учні (юннати) організовуються в гуртки, клуби, ланки та інші 
форми учнівських об’єднань; 

 зміст і організація роботи (перелік рослин, що вирощуються на земельній 
ділянці, тварин; тематика спостережень та дослідів між класами, ланками, гуртками; 
список навчально-наочних посібників, що будуть виготовлятися; календарні строки і 
порядок виконання учнями робіт, розклад навчальних, гурткових занять, графік 
роботи учнів у процесі суспільно корисної праці, у тому числі в період літніх 
канікул); 

 керівництво роботою учнів на земельній ділянці (закріплення вчителів, 
класних керівників, вихователів груп продовженого дня за відділками ділянки, графік 
їхньої роботи в період літніх канікул); 

 матеріальне забезпечення роботи на земельній ділянці (визначення потреб в 
інвентарі, обладнанні, добривах, посівному і посадковому матеріалах, кормах для 
тварин та ін.). 
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28. Навчально-виховна, дослідницька робота у теплиці здійснюється за окремим 
планом, який є складовою частиною загального плану на навчально-дослідній 
земельній ділянці. 

29. Кошти закладів і установ освіти та науки, які повністю або частково 
фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, 
передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком і не 
оподатковуються (ст. 61 Закону). 

30. Щорічно, на початку навчального року, підбиваються підсумки робіт на 
земельній ділянці, організовується виставка, проводиться Свято врожаю тощо. 

31. Керівником навчально-дослідної земельної ділянки, як правило, директор 
освітнього закладу призначає вчителя біології або з трудового навчання, а в 
початковій школі – із числа педагогічних працівників. 

32. Заступник директора з господарської частини вживає заходів із своєчасного 
забезпечення навчально-дослідної земельної ділянки інвентарем, посівним і 
посадковим матеріалами, кормами для тварин, водою для поливу рослин, організовує 
забезпечення і реалізацію продукції, одержаної на навчально-дослідній земельній 
ділянці, організовує охорону земельних ділянок. 

33. Завідуючий навчально-дослідною земельною ділянкою за його бажанням 
може бути звільнений від обов’язків класного керівника. 

34. За завідування навчально-дослідною земельною ділянкою надається 
додаткова оплата відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти «Додаткова оплата», затвердженої наказом Міністерства освіти від 
15. 04. 93 р. № 102 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 17. 05. 93 р. 
№ 56. 

35. Завідуючий навчально-дослідною земельною ділянкою: 
а) відповідає за стан навчально-дослідної земельної ділянки, організацію роботи 

учнів на ній; 
б) організовує змагання між класами, ланками, окремими учнями і юннатами на 

краще проведення дослідницької роботи і одержання високого врожаю 
сільськогосподарських культур, щороку, восени після збирання врожаю, підводить 
підсумки роботи учнів на навчально-дослідній земельній ділянці, проводить Свято 
врожаю та інші форми масових натуралістичних заходів, організовує виставку, на 
якій демонструються результати роботи всіх учнів і гуртків юних натуралістів, 
частина матеріалів оформляється як наочні посібники (натуральні експонати, гербарії, 
щоденники спостережень тощо); 

в) координує роботу вчителів початкових класів, хімії, географії та трудового 
навчання на навчально-дослідній земельній ділянці, консультує вчителів, керівників 
гуртків юних натуралістів та класоводів при складанні ними планів роботи в процесі 
проведення дослідів і спостережень на навчально-дослідній ділянці, складанні 
інструктивних карток та ін.; 

г) складає на початку навчального року річний план роботи та господарсько-
фінансовий кошторис ділянки на підставі загального плану школи; 

д) інструктує вчителів, працівників позашкільних закладів, лаборантів, яких 
залучає під час літніх канікул до керівництва працею учнів на земельній ділянці, 
ознайомлює їх з планом роботи, методикою і технікою проведення робіт; 

е) відповідає за створення на навчально-дослідній земельній ділянці умов, що 
відповідають правилам техніки безпеки і санітарно-гігієнічним вимогам; 
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є) разом з класним керівником, керівником гуртка контролює виконання кожним 
класом та гуртком плану робіт на земельній ділянці й забезпечує ведення обліку 
дослідницької роботи; 

ж) надсилає кращі експонати на районні, обласні та всеукраїнські виставки; 
з) допомагає вчителям у виготовленні наочних посібників та роздавального 

матеріалу; 
й) подає пропозиції директорові закладу, педагогічній раді щодо використання 

коштів, які отримують в результаті реалізації продукції, вирощеної на навчально-
дослідній земельній ділянці, одержаного врожаю з ділянки, про відзначення кращих 
класів, ланок, гуртків, окремих учнів; 

і) складає річний звіт про навчальну і дослідницьку роботу на ділянці та подає 
його на розгляд педагогічної ради. 

36. Вчителі, які залучаються до керівництва заняттями, працею учнів на 
навчально-дослідній земельній ділянці, навчають їх агротехнічних прийомів роботи, 
забезпечують дотримання школярами правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічного 
режиму, а також здійснюють нагляд за станом і безпечною експлуатацією 
обладнання, інвентарю. 

37. У процесі роботи на земельній ділянці забезпечується раціональний режим 
праці і відпочинку учнів.  

38. У разі відсутності шкільної земельної ділянки робота учнів переноситься на 
земельні ділянки станції юних натуралістів, у господарства, парки, ботанічні сади 
тощо. 

 

IV. Охорона праці учнів 
39. Згідно з Правилами охорони праці в сільському господарстві, затвердженими 

наказом Міністерства сільського господарства і продовольства від 27.10.95 р. № 291 
та Правилами внутрішнього розпорядку, що діють у загальноосвітніх школах та 
позашкільних навчально-виховних закладах, з дітьми, зайнятими дослідницькою 
роботою та виробничою діяльністю на навчально-дослідній ділянці, проводяться 
відповідні заняття, які обов’язково організовує спеціаліст (учитель біології або інший, 
відповідальний за навчально-дослідні земельні ділянки). 

40. На кожній ділянці повинна бути розроблена та затверджена директором 
освітнього закладу Інструкція з техніки безпеки (окремо з усіх видів робіт, що 
проводяться). 

Діти допускаються до роботи після проведення з ними інструктажу та перевірки 
знань з охорони праці. Учні працюють лише в денний час та не допускаються до 
роботи з отрутохімікатами. 

Учителі, спеціалісти сільського господарства, які залучені до керівництва 
роботою на навчально-дослідній ділянці, здійснюють контроль за дотриманням 
трудового законодавства, правил, норм, інструкцій з техніки безпеки, виробничої 
санітарії і пожежної безпеки. 
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ДОДАТОК 2 
ФРАГМЕНТ ПРОГРАМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

V клас 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Розділ  Технологія вирощування рослин (5 години) 
 

Тема 1. Технологія обробітку та захисту ґрунтів 
 (1 год.) 

Ґрунт як життєве середовище рослин. Типи ґрунтів 
України. Структура ґрунту. Родючість ґрунту. Тип і 
структура ґрунту на шкільній навчально-дослідній ділянці. 

Ручні знаряддя праці для обробітку ґрунту (лопата, вили, 
сапа, граблі), їх підготовка до роботи. Правила безпечної 
праці з ними. Прийоми і послідовність ручного обробітку 
ґрунту. Види механізованого обробітку ґрунту. їх схожість і 
відмінність від ручного обробітку. Наслідки впливу 
обробітку на структуру ґрунту. Захист ґрунту від ерозії. 
Правила безпечної праці та особистої гігієни під час 
виконання робіт з обробітку ґрунту. 
Практична робота. Збирання рослинних решток на 
дослідницькій ділянці. Скопування ділянки на ”зяб”. 
Перевірка якості обробітку ґрунту 

Називає: основні види 
ґрунтів, види знарядь праці 
для обробітку ґрунтів 
Характеризує: відмінності 
між типами ґрунтів, їх 
структурою; знаряддя праці і 
види обробітку ґрунтів; 
прийоми роботи з ручними 
знаряддями; правила безпечної 
роботи при об робітці ґрунтів. 
Розпізнає: типи ґрунтів, ручні 
знаряддя праці для обробітку 
ґрунтів. 
Пояснює: особливості ґрунтів, 
їх структуру; особливості 
прийомів ручного обробітку 
ґрунтів. 
Наводить приклади: типів 
ґрунтів, наслідків впливу 
обробітку на структуру ґрунту

Тема 2. Технологія вирощування овочевих і ягідних 
культур (2 год.) 

Біологічна характеристика овочевих культур. Сорти 
овочів. Вимоги та способи підготовки ґрунту під овочеві 
культури. Теплично-парникове господарство школи. Його 
обладнання та догляд за ним. Біологічна характеристика 
ягідних культур. Сорти ягідних культур. Захист рослин від 
шкідників. Збирання урожаю, його використання. Правила 
безпечної праці та особистої гігієни під час виконання робіт 
по вирощуванню овочів і ягід. 

Практична робота. Висівання насіння овочевих 
культур. Вирощування суниць. 
Орієнтовний перелік об’єктів праці: розсада капусти, 
помідорів, солодкого перцю, ягідні культури (суниці). 

Називає: сорти овочевих і 
ягідних культур; способи 
захисту рослин від шкідників. 
Характеризує: відмінності 
між сортами овочевих і 
ягідних культур. 
Розпізнає: овочеві і ягідні 
культури за їх зовнішніми 
ознаками. 
Пояснює: біологічні 
характеристики овочевих і 
ягідних культур. 
Порівнює: характеристики і 
властивості овочевих і ягідних 
культур. 

Тема 3. Технологія вирощування коренеплодів (2 год.) 
    Біологічні особливості й основи агротехніки 
вирощування моркви, столового буряка. Сорти. 
Підготовка насіння моркви та столового Буряка до 
висівання, підготовка ґрунту. 
    Практична робота. Висівання насіння коренеплодів 
    Підготовка ґрунту під коренеплоди. Підготовка насіння 
та висівання коренеплодів у грунт. Догляд за посівами. 
    Об'єкти праці: коренеплоди: столовий буряк, морква. 
 

Характеризує: технологію 
вирощування коренеплодів. 
Порівнює: різні сорти моркви 
та столового буряка. 
Спостерігає: за ростом 
коренеплодів. 
Розпізнає: сорти. 
Порівнює: біологічні 
властивості різних 
коренеплодів. 
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Тема 4. Технологія вирощування лікарських рослин 
 (2 год.) 

     Значення лікарських рослин у житті людини. Лікарські 
рослини свого регіону. Лікарські рослини у народній 
медицині. Умови вирощування і заготівля лікарських 
рослин. 
    Практична робота. Висівання насіння нагідок. Догляд 
за посівами. Збирання садильного матеріалу лікарських 
рослин. Заготівля вирощених лікарських рослин. 
   Об'єкти праці: лікарські рослини: нагідки. 

Характеризує: значення 
лікарських рослин. 
Доглядає за посівами. 
Розпізнає: лікарські рослини 
за біологічними ознаками. 
Порівнює: різні види 
лікарських рослин. 
Спостерігає: за посівами 
лікарських рослин. 
Дотримується: правил 
збирання садильного 
матеріалу лікарських рослин. 

Тема 5. Благоустрій і озеленення території (1 год.) 
          Роль і місце зелених насаджень у житті людини.  
Взаємозв’язок ґрунтовно-кліматичної зони і структури 
зелених насаджень. Умови ефективного використання у 
насадженнях різних порід (теплолюбні і холодостійкі, 
низькорослі і високорослі), раціональний добір. 
         Садово-паркова архітектури. Породи декоративних і 
захисних рослин. 

Характеризує: роль і місце 
зелених насаджень у житті 
людини, взаємозв'язок  
ґрунтово-кліматичної зони і 
структури зелених насаджень, 
умови ефективного 
використання у насадженнях 
різних порід (теплолюбні і 
холодостійкі, низькорослі і 
високорослі), раціональний 
добір. 
Називає  і розпізнає: породи 
декоративних і захисних 
рослин. 

 

Розділ  Технологія догляду за  тваринами (5 години) 
 

Тема 1. Технологія утримання домашніх тварин, птахів та 
догляд за ними (2 год.) 

      Тваринництво як галузь тваринництва. Види свійських 
( кури, індики) та декоративних (папуг, канарейок) птахів. 
Ознайомлення з умовами утримання свійських та 
декоративних птахів і догляду за ними. Гігієна праці на 
птахофермах. Загальна характеристика домашніх тварин 
(котів, собак та ін.). Санітарно-гігієнічні та психологічні 
умови їх утримання. Правильний вибір породи. Специфіка 
поведінки. Годівля, тренування. Режим. Гігієна та 
профілактика захворювань. Улаштування годівниць для 
диких, зимуючих в регіоні, пташок. Підгодовування і 
оберігання їх взимку. Законодавство України про 
відповідальність господаря за збитки, заподіяні людям і 
довкіллю домашніми тваринами. 

Характеризує: види свійських 
та декоративних птахів, 
домашніх тварин. 
Доглядає за свійськими та 
декоративними птахами. 
Порівнює: види свійських та 
декоративних птахів. 
Спостерігає: за ростом 
домашньої та декоративної 
птиці. 
Дотримується: правил гігієни 
праці на птахофермах. 

Тема 2. Тваринництво як галузь сільського господарства. 
Технологія вирощування кролів (2 год.) 

      Тваринництво як галузь сільськогосподарського 
виробництва. Розвиток тваринництва для задоволення 
потреб людини. Спеціалізація тваринництва. 
     Умови утримання та годівлі кролів. Профілактика 
захворювань кролів. Особливості догляду за 
приміщеннями для утримання кролів. 
     Правила безпечної праці та особистої гігієни під час 

Називає: породи тварин 
Характеризує: відмінності 
між породами тварин 
Розпізнає: породи тварин за 
зовнішніми ознаками 
Пояснює: роль тваринництва 
для життя людини; 
особливості порід тварин 
Порівнює: породи тварин 
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виконання робіт по вирощуванню кролів. 
      Практична робота. Обладнання кліток і годівниць для 
кролів. Складання добового раціону для годівлі кролів.      
Заготівля кормів, підготовка їх до згодовування.     
Влаштування годівниць для диких пташок. 

Наводить приклади: 
використання продуктів 
тваринництва в житті людини; 
порід свого регіону. 

 

VІ клас 
Розділ  Технологія вирощування рослин (7 годин) 

Тема 1. Технологія вирощування кущових декоративних 
рослин (2 год.) 

       Місце декоративних кущових рослин в озелененні 
території. Естетична і захисна їх рол. Загальна 
характеристика декоративних кущів (калина, бузок, 
жасмин) їх оцінка і добір за українськими традиціями для 
конкретних умов регіону і території. Способи 
розмноження, садіння, догляду за рослинами. Захист від 
шкідників і хвороб. 
        Практичні роботи. Садіння декоративних рослин. 
(виконувати відповідно до пори року). Садіння 
декоративних рослин. Відбір та висаджування саджанців. 
Естетичне оформлення (фігурне обрізування) кущів і 
дерев. Догляд за рослинами (видалення сухих 
пошкоджених гілок, прибирання). 

Характеризує: кущові 
декоративні рослини; 
Розпізнає: сорти 
декоративних кущів; 
Порівнює: технологію 
вирощування; 
Доглядає за декоративними 
кущами 

Тема 2. Технологія вирощування плодоягідних культур. 
Боротьба з шкідниками і хворобами рослин  

(2 год.) 
       Значення ягід у харчуванні людини. Основні 
плодоягідні культури (малина, смородина, порічки) та їх 
біологічні особливості. Вегетативне розмноження 
плодоягідних культур (живицями, відводками). Догляд за 
плодоягідними культурами. Знайомлення з основними 
шкідниками і хворобами рослин та методами боротьби з 
ними. Переваги біологічних методів. Способи екологічно 
чистих методів боротьби з шкідниками і хворобами. 
    Практична робота. Вирощування плодоягідних 
культур. Заготівля і зберігання живців плодоягідних 
культур. Підготовка ґрунту і висаджування живців. Догляд 
за живцями. 
 

Характеризує: технологію 
вирощування; 
Обґрунтовує: значення ягід у 
харчуванні людини; 
Порівнює: біологічні 
особливості основних 
плодоягідних культур; 
Готує грунт; 
Висаджує: живці; 
Доглядає: за живцями; 
Розпізнає: хвороби рослин; 
Застосовує: методи боротьби 
з шкідниками; 
Розрізняє: механічні і 
біологічні методи боротьби з 
шкідниками. 

Тема 3. Основи технології вирощування  
зернових культур  (2 год.) 

      Види та господарське значення основних зернових 
культур (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, гречка). 
Коротка біологічна характеристика та основи агротехніки 
вирощування. 
     Практична робота. Розпізнавання зернових культур. 
Розпізнати за зовнішніми ознаками насіння основних 
видів зернових культур. 

Називає: основні види 
зернових культур; 
Характеризує: господарське 
значення зернових культур; 
Порівнює: основні види 
зернових культур; 
Розпізнає: види зернових 
культур за зовнішніми 
ознаками. 

 

Розділ Технологія догляду за тваринами (4 години) 
 

Тема .1. Технологія отримання основних видів продукції 
тваринництва (2 год.) 

Характеризує: основні 
породи ВРХ; порівнює: 
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       Основні породи ВРХ, їх продуктивність (м'ясна, 
молочна). Отримання молочної продукції. Породи свиней. 
Основні види продукції свинарства в залежності від порід 
(сало, м'ясо, бекон). 
       Практична робота. Ознайомлення з видами 
м’ясомолочної продукції. 

породи свиней; 
називає: основні види м’ясо-
молочної продукції. 

Тема 2. Бджільництво (2 год.) 
        Продукти бджільництва (мед, віск, пилок, прополіс, 
"маточки не молочко", бджолина отрута), їх біологічні 
особливості та використання. Основи технології 
утримання бджіл і догляд за ними.  
        Санітарно-гігієнічні умови на пасіці. Безпечне 
поводження з бджолами. 
         Практична робота. Ознайомлення із пасічним 
господарством (при наявності). 

Називає: біологічні 
особливості медоносної 
бджоли; 
Характеризує: продукти 
бджільництва; 
Дотримується: правил 
безпечного поводження з 
бджолами; 

  

VІІІ клас 
Розділ  Технологія вирощування рослин (7 годин) 

Тема 1. Технологія вирощування картоплі та кукурудзи  
(2 год.). 

   Основи агротехніки вирощування картоплі. Способи 
підживлення рослин. Визначення стиглості врожаю. Сорти 
кукурудзи. Вимог до ґрунту. Місце кукурудзи в сівозміні. 
Способи висівання кукурудзи. Підготовка ґрунту і насіння 
до сівби. Догляд за посівами кукурудзи. Сутність 
біологічної стислості кукурудзи на зерно. 
    Практичні роботи. Вирощування картоплі та 
кукурудзи. Сівба, садіння і догляд за цими культурами на 
шкільних ділянках. 
    Орієнтовний перелік об’єктів праці: плоди кукурудзи, 
картоплі. 

Називає: сорти картоплі; 
Визначає: стиглість картоплі; 
Характеризує: агротехніку 
вирощування кукурудзи; 
Називає і розпізнає: сорти 
кукурудзи; 
Перевіряє якість сівби 
кукурудзи на шкільній ділянці;
Порівнює: біологічну 
стислість кукурудзи на зерно; 
Дотримується: правил 
безпечної праці. 

Тема 2. Технологія вирощування плодових дерев. 
Механізація робіт з благоустрою території (2 год.) 
    Загальна характеристика плодових дерев регіону.  
Досягнення вчених селекціонерів України у справі 
створення нових, високоякісних сортів плодових дерев. 
Поняття про технологію розмноження і вирощування 
плодових дерев регіону. Догляд за плодовими деревами 
території, захист від шкідників і хвороб механічними і 
біологічними способами. Садовий інвентар, правила 
користування ним та безпека праці. 
   Практичні роботи. Обмащування штамбів дерев 
вапном. 

Характеризує: плодові дерева 
регіону; 
Доглядає: за плодовими 
деревами території; 
Називає: способи захисту від 
шкідників; 
Наводить приклади: різних 
видів розпушувачів ґрунту. 

Розділ Технологія догляду за тваринами (2 години) 
Тема 1. Технологія розведення домашньої птиці (1 год.) 

      Місце і роль птахівництва у житті людини. 
Біологозоологічні особливості утримання і розведення 
водоплавної птиці (гусей, качок). Породи, господарська 
спрямованість, розведення. Шляхи підвищення 
продуктивності галузі птахівництва. Правила гігієни і 
безпечної праці. 
     Практичні роботи. Годівля домашньої птиці. 

Характеризує: 
біологозоологічні особливості 
розведення домашньої птиці; 
Називає і розпізнає: породи 
водоплавної птиці; 
Складає: раціон для 
водоплавної птиці; 
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ІX клас 
Розділ Охорона довкілля (4 години) 

Тема 1. Охорона навколишнього середовища (1 год.) 
     Поняття про зв'язок виробничої діяльності людини з 
навколишнім природним середовищем. Екологічна 
ситуація в Україні та світі в цілому у зв’язку зі стрімким 
науково-технічним прогресом. Характеристика можливих 
джерел забруднення навколишнього середовища від 
сільськогосподарського виробництва. Шляхи охорони 
ґрунту від вітрової і водяної ерозії, руйнівної дії тракторів 
та машинно-тракторних агрегатів. Засоби запобігання 
забруднення великих водойм, повітря. знищення 
рослинного і тваринного світу в природі. Поняття про 
екологічно чисті технології у сільському господарстві, 
перспективи їх розвитку в Україні, екологічно чисті види 
енергії, замкнуті, безвідходні цикли виробництва продукції 
рослинництва і тваринництва. 
    Практичні роботи. Участь у планових 
природоохоронних заходах свого господарства. Участь у 
роботах з укріплення схилів на полях і в своєму населеному 
пункті. Упорядкування відкритих водойм. Виготовлення 
для машинно-тракторних агрегатів пристроїв, які 
відлякують диких звірів та пташок на місцях їх роботи. 

Характеризує: екологічну 
ситуацію в Україні та світі; 
Називає: можливі джерела 
забруднення навколишнього 
середовища; 
Визначає: шляхи охорони 
ґрунту від ерозії; 
Порівнює: засоби запобігання 
забруднення, визначає їх 
ефективність; 
Називає: екологічні чисті 
види енергії; 
Виготовляє: пристрої для 
машинно-тракторних 
агрегатів, які відлякують звірів 
і пташок. 
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ДОДАТОК  3 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл  
та позашкільних навчально-виховних закладів 

 

I. Загальні положення 
 1. Учнівське лісництво - це структурний підрозділ закладу освіти, який забезпечує 
потребу школярів, учнівської молоді з здобутті знань, умінь і навичок у галузі 
лісівництва, сприяє вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, 
використання та відтворення лісових ресурсів та виробу майбутньої професії. 
 2. Учнівське лісництво створюється на базі середніх загальноосвітніх навчально-
виховних закладів різних типів, позашкільних навчально-виховних закладів, 
відповідно до Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.93р. № 660. 
Положення про позашкільний навчально-виховний заклад, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.01.94р. № 45. 
 3. Учнівське лісництво керується в своїй діяльності основними положеннями 
Закону України "Про освіту", Лісового кодексу України. 

II. Організація і зміст роботи 
 4. Учнівське лісництво створюється за спільним рішенням засновників, якими 
можуть бути: держлісгосп, міжгосподарський лісгосп, лісопаркове господарство, 
колективне сільськогосподарське підприємство, лісницькі науково-дослідні установи 
та інші підприємства, а також адміністрації шкіл, гімназій, ліцеїв, позашкільних 
навчально-виховних закладів, ради дитячих та юнацьких організацій. Учнівське 
лісництво організовується в екологічно чистих зонах лісів України. 
 5. Для участі у діяльності учнівського лісництва залучаються учні YII-XI класів. 
 Членами учнівського лісництва можуть бути учні, педагоги, науковці, спеціалісти 
лісового господарства тощо. 
 Учнівське лісництво організовує свою роботу протягом року в позаурочний час. 
 6. Основою діяльності учнівського лісництва є організація навчально-виховного 
процесу, експериментальної й дослідницької роботи та продуктивної праці учнів. 
 Відповідно до цього керівництвом складається та затверджується план роботи, 
розділами якого можуть бути: 
 - навчально-виховна роботи; 
 - експериментальна й дослідницька робота; 
 - виробнича практика; 
 - організація змістовного дозвілля. 
 7. Навчання учнів здійснюється за програмами і навчальними планами, в яких 
передбачено теоретичні теми, практичні завдання та дослідницька робота для учнів 
вікових категорій II-YIII, IX-XI класів. 
 8. Основними завданнями навчально-виховного процесу в учнівському лісництві 
є: 
 - розвиток знань і навичок учнів з лісництва, біології, екології і тощо; 
 - оволодіння теорією і практикою ведення лісового господарства. 
 Експериментальна і дослідницька робота учнів - членів учнівського лісництва 
проводиться відповідно до угод з науковими установами, вищими навчальними 
закладами за програмами або планами, затвердженими організаціями - засновниками. 
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 9. Учнівське лісництво працює на спеціально закріпленій за ним території, 
відповідно до договору між засновниками (дирекцією лісогосподарського 
підприємства з навчальним закладом). 
 Площа учнівського лісництва поділяється на лісогосподарські ділянки (обходи). 
 10. При проведенні виробничої практики режим праці і відпочинку має 
відповідати санітарно - гігієнічним вимогам, віковим особливостям учнів: 
 - тривалість робочого дня не повинна перевищувати 4-х годин. Члени учнівського 
лісництва з урахуванням вікових особливостей можуть залучатися до виконання 
таких видів роботи: 
 - посадка і посів лісу, догляд за лісо насіннєвими плантаціями, вирощування 
посадкового матеріалу, озеленення населених пунктів та інше; 
 - заліснення ярів та балок, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових 
насаджень по берегах річок і водойм, виявлення і охорона рідкісних рослин, 
пам’ятників в природи; 
 - постановка дослідів за завданнями господарства, наукових установ; 
 - заготівля лікарської сировини, грибів, збирання насіння деревних і чагарникових 
порід; 
 - підгодівля диких корисних тварин, охорона і приваблення птахів, розселення і 
охорона мурашників тощо. 
 Виховна робота і організація змістовного дозвілля учнів в учнівському лісництві 
здійснюється навчально-виховним закладом та виробничим підрозділом, які є 
засновниками і планують відповідні заходи як на навчальний рік, так і на 
канікулярний період. 

III. Управління в учнівському лісництві 
 11. Управління учнівським лісництвом здійснюється організаціями - 
засновниками. 
 12. Загальне керівництво діяльністю учнівського лісництва здійснюється 
директором базових шкіл, позашкільних навчально-виховних та інших освітніх 
закладів спільно з базовим лісництвом (господарством). 
 13. Директор базового навчально-виховного закладу, керівник лісництва 
(господарства) тощо з однаковою мірою відповідають за стан роботи в учнівському 
лісництві; створення безпечних умов праці учнів; дотримання ними правил техніки 
безпеки, забезпечення необхідних умов праці, побуту і відпочинку. 
 14. План роботи учнівського лісництва затверджується адміністраціями базових 
навчально-виховних закладів та підприємств. 
 15. Керівництво лісництва (господарства) виділяє спеціаліста, відповідального за 
роботу учнівського лісництва, виробничо-господарську, навчально-дослідницьку та 
інші види діяльності. 
 16. Директор навчально-виховного закладу призначає педагога, відповідального за 
роботу учнівського лісництва, в разі потреби виділяє додатково учителів для 
проведення виховної і оздоровчої роботи з членами учнівського лісництва. 
 17. Вищим органом самоврядування в учнівському лісництві є загальні збори  
його членів, які скликаються не менше двох разів на рік. 
 18. У період між загальними зборами вищого органу учнівського самоврядування 
діє рада учнівського лісництва, до якої входять представники організацій-засновників 
(лісничий, його помічник, директор школи, інших навчально-виховних закладів, інші 
спеціалістами лісового господарства), учні. 
 19. Загальні збори учнівського лісництва: 
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 - оберіть з числа своїх членів раду лісництва: лісничого голову ради і його 
заступника (помічника лісничого) та майстрів лісу, бухгалтера, лісників; 
 - обговорюють план роботи і визначають шляхи його виконання; 
 - вирішують питання про зарахування, виключення з членів учнівського лісництва; 
 - визначають розмір відрахувань від зароблених коштів у громадський фонд 
учнівського лісництва; 
 - підбивають підсумки роботи за рік. 
 20. Рада учнівського лісництва: 
 - керує своєю діяльністю учнівського лісництва; 
 - бере участь у складанні плану роботи; 
 - підбиває підсумки роботи обходів і лісництва в цілому; 
 - планує змістовне дозвілля в лісництві під час літніх канікул; 
 - обговорює роботу і , в необхідних випадках, поведінку окремих членів 
учнівського лісництва; 
 - звітує про свою роботу перед загальними зборами, членів учнівського лісництва; 
 21. Лісничий і його помічники відповідають за виконання плану роботи в 
лісництві, звітують про роботу перед загальними зборами лісництва. 
 Поточну роботу обходу організує лісник. Він розподіляє роботу між учнями, 
стежить за її виконанням, організовує змагання і взаємодопомогу, стежить за 
дотриманням встановленого режиму дня і виробничої дисципліни, обліковує працю, 
звітує про роботу на зборах членів або ради лісництва. 
 Лісник обирається на загальних зборах або призначається радою лісництва і, як 
правило, входить до складу ради. 

IV. Охорона праці учнів 
 22. Згідно з Правилами охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості і в 
лісовому господарстві, затвердженими Міністерством лісової та паперової 
промисловості СРСР 22.02.85р., і Державним комітетом лісового господарства РСР, 
затверджені 28.02.85р., та Правилами внутрішнього розпорядку, що діють у 
загальноосвітніх школах та позашкільних навчально-виховних закладах, з членами 
учнівському лісництва проводяться відповідні заняття. Їх обов’язково організовує 
спеціаліст лісового господарства, відповідальний за роботу лісництва. 
 23. Члени учнівського лісництва допускаються до роботи після проведення з ними 
інструктажу та перевірки знань з охорони праці. 
 24. Члени учнівського лісництва працюють лише у денний час. Учні не 
допускаються до роботи з отрутохімікатами. 
 25. Вчителі, спеціалісти лісового господарства, які залучені до керівництва 
роботою учнівського лісництва, здійснюють контроль за дотримання трудового 
законодавства, правил, норм, інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії і 
пожежної безпеки. 
 

V. Обов’язки керівництва лісництва (господарства) 
 по організації роботи учнівського лісництва. Матеріальна база 

 26. Дирекція підприємства - засновника створює умови для виконання юними 
лісоводами всього комплексу навчально-виробничих завдань, з цією метою: 
 - закріплює за учнівськими лісництвом лісову площу та інші виробничі об’єкти ; 
 - забезпечує закріплену за учнівським лісництвом ділянку та інші виробничі 
об’єкти необхідними матеріалами, інвентарем, машинами, знаряддям праці; 
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 - забезпечує гаряче харчування членів учнівського лісництва за рахунок коштів, 
зароблених учнями, а також за рахунок додаткових коштів, що виділяються на 
оздоровчі заходи; 
 - забезпечує підвезення учнів від місця проживання до місця роботи і назад; 
 - видає членам учнівського лісництва посвідчення, розпізнавальні знаки, 
забезпечує, по можливості, форменим одягом; 
 - заохочує учнів в учнівського лісництва. 
 27. Кращим учням, які виявили здібності в галузі лісництва, видається 
характеристика - рекомендація для вступу у лісові навчальні заклади, яка 
затверджується керівництвом навчально-виховного закладу та керівництвом 
лісництва. 
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ДОДАТОК 4 
ПОЛОЖЕННЯ 

про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів 

(Затверджено наказом МОН  України від 09.08.2002 № 456 ) 
1. Загальна частина 

1.1.Куточок живої природи є складовою частиною кабінету (відділу, лабораторії, 
класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні 
заклади). 

1.2.Куточок живої природи створюється для проведення навчальних, практичних 
занять, передбачених навчальними програмами з предметів природничого циклу, з 
метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування практичних 
умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами; 
організації позакласної дослідницької та природоохоронної роботи учнів 
(вихованців). 

2. Вимоги до функціонування куточка живої природи 
2.1. Площа куточка живої природи, місце розташування, кількісний і видовий 

склад рослин і тварин визначаються відповідно до кількості учнів (вихованців) у 
навчальному закладі та з урахуванням місцевих умов. 

2.2. У куточку живої природи утримуються найбільш характерні представники 
рослинного світу (водорості, вищі рослини) і тваринного світу (риби, земноводні, 
плавуни, ссавці) відповідно до навчальних програм з предметів природничого циклу. 

Для утривання рослин може створюватись теплиця, парничок, флораріум 
(вологий, сухий), для тварин – тераріум, акватераріум, акваріум. 

Куточок живої природи забезпечується необхідним обладнанням та інвентарем. 
2.3.  Куточок живої природи може мати: експозиційну частину (відділки): 

навчально-дослідну частину (відділки); відділок лабораторно-селекційної роботи; 
підсобні приміщення. 

2.4.   В експозиційній частині куточка живої природи можуть розміщуватися 
декоративні акваріуми, акватераріуми, віваріуми та флораріуми (експозиції можуть 
бути комплексними чи тематичними). 

Кількісний чи видовий склад в експозиційній частині визначається керівником 
куточка живої природи з урахуванням місцевих умов і наявності експозиційних 
майданчиків. 

2.5.  Навчально-дослідна частина куточка живої природи включає об'єкти, 
кількісний і видовий склад яких передбачено навчальними програмами з 
природознавства, біології та екології, окремих факультативних курсів. 

2.6.  Відділок лабораторно-селекційної роботи створюється з метою вивчення, 
спостереження, догляду та розмноження представників рослинного і тваринного світу 
куточка живої природи за наявності умов для утримання, розмноження та 
вирощування, збереження рослин і тварин, а також наявності необхідної кількості 
місць для роботи учнів (вихованців). 

2.7. У підсобному приміщенні куточка живої природи зберігається обладнання, 
інвентар і прилади для догляду за рослинами і тваринами, комплекти робочого одягу 
та аптечка першої допомоги. У підсобному приміщенні встановлюється проти-
пожежний інвентар. 

2.8. У куточку живої природи забороняється утримувати отруйні рослини і 
тварин, рослини і тварин, продукти життєдіяльності яких є алергенами, хворих 
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тварин і тварин місцевої фауни (особливо ссавців), які можуть бути носіями 
небезпечних для людини хвороб. 

3. Організація і зміст роботи 
3.1. Куточок живої природи створюється за рішенням керівника навчального 

закладу з урахуванням його матеріально-технічного забезпечення. 
3.2. Навчально-виховна і навчально-дослідницька робота в куточку живої 

природи здійснюється за окремим планом, який розробляється з урахуванням 
навчальних програм з природознавства, біології та екології і відповідно до 
навчальних планів і програм гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального 
закладу. 

3.3. План роботи куточка живої природи включає:  
планування і розміщення експозиційних площ, формування видового і 

кількісного складу представників рослинного і тваринного світу; 
графік і план роботи класів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань 

навчального закладу в куточку живої природи; 
календарні строки і порядок виконання учнями (вихованцями) досліджень і 

спостережень за визначеною тематикою. 
3.4. Основними напрямами діяльності учнів (вихованців) у куточку живої 

природи є проведення систематичних спостережень за ростом і розвитком рослин і 
тварин і різноманітних дослідів. 

Діяльність учнів (вихованців) здійснюється під керівництвом учителя, керівника 
гуртка, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу. 

Для роботи в куточку живої природи залучаються учні (вихованці) 2-11 класів 
навчального закладу шляхом формування ланок. Кількість учнів (вихованців) у ланці 
становить до 5 осіб. 

Догляд за тваринами і рослинами здійснюється учнями (вихованцями) за 
графіком відповідно до вимог утримання рослин і тварин. 

3.5.    Керівником куточка живої природи є завідувач, який призначається 
директором навчального закладу із числа вчителів біології, педагогічних працівників, 
керівників гуртків, груп та інших творчих об'єднань. 

3.6.   Завідувач куточка живої природи за його власним бажанням може бути 
звільнений від обо'язків класного керівника, керівника гуртка, групи та іншого 
творчого об'єднання навчального закладу. 

3.7.  Завідувач куточка живої природи: 
відповідає за стан та умови утримання, зберігання рослин і тварин, організацію 

навчально-виховної роботи з учнями в куточку живої природи; 
підбиває разом з класними керівниками, керівниками гуртків, груп та інших 

творчих об'єднань підсумки навчально-виховної роботи з учнями (вихованцями) на 
базі куточка живої природи; 

організує виставки та тематичні, комплексні експозиції для демонстрації 
результатів роботи класів або гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального 
закладу; 

координує роботу вчителів початкової школи, вчителів біології, екології та 
керівників гуртків, груп та інших творчих об'єднань еколого-натуралістичного 
профілю з організації та проведення спостережень і дослідницької роботи учнів 
(вихованців) у куточку живої природи; 

визначає кращі експонати; 
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спільно з вчителями початкової школи, вчителями біології, екології та 
керівниками гуртків, груп та інших творчих об'єднань еколого-натуралістичного 
профілю підводить підсумки дослідницької роботи учнів (вихованців); 

надає допомогу вчителям початкової школи, вчителям біології, екології та 
керівникам гуртків, груп та інших творчих об'єднань еколого-натуралістичного 
профілю при виготовленні наочних посібників та іншого матеріалу; 

проводить інструктаж учителів, керівників гуртків та інших творчих об'єднань 
навчального закладу щодо організації навчально-виховної роботи учнів (вихованців); 

відповідає за виконання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог; 
складає план навчально-дослідницької роботи учнів на початку поточного 

навчального року; 
звітується перед педагогічною радою навчального закладу про здійснену 

навчально-виховну і дослідницьку роботу в куточку живої природи; 
спільно з учителями, керівниками гуртків, груп та інших творчих об'єднань 

навчального закладу визначає кращі роботи, експонати чи об'єкти за результатами 
навчально-дослідницької роботи учнів; 

подає пропозиції керівнику навчального закладу, педагогічній раді щодо 
удосконалення діяльності куточка живої природи, використання коштів, матеріально-
технічного забезпечення та реалізації отриманої продукції. 

3.8. Учителі та керівники гуртків навчального закладу, що проводять заняття на 
базі куточка живої природи, під час навчально-дослідницької роботи чи догляду за 
рослинами, тваринами куточка живої природи: 

забезпечують дотримання учнями (вихованцями) правил техніки безпеки і 
санітарно-гігієнічних вимог; 

відповідають за збереження обладнання, інвентарю та об'єктів рослинного і 
тваринного світу, що утримуються в куточку живої природи; 

організовують раціональний режим праці і відпочинку учнів. 
4. Охорона праці учнів 

4.1.   Згідно з правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу з учнями 
(вихованцями), які залучаються до проведення дослідницької роботи та догляду за 
рослинами і тваринами куточка живої природи, проводяться заняття, які організовує 
спеціаліст (вчитель біології, керівник гуртка, групи та іншого творчого об'єднання 
еколого-натуралістичного напряму). 

4.2.  Навчально-дослідницьку роботу та догляд за рослинами і тваринами учні 
здійснюють лише в денний час, при цьому забороняється робота учнів з 
отрутохімікатами та хворими тваринами. 

4.3.   Керівники та вчителя, які здійснюють керівництво роботою в куточку живої 
природи, несуть повну відповідальність за дотримання трудового законодавства, 
правил, норм, інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки. 
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ДОДАТОК 5 
ПРОГРАМА ГУРТКА  «БДЖІЛЬНИЦТВО» 

Всього 48 годин: теоретичних занять 40 годин, практичних — 8 годин.  
І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі. 

Метою викладання дисципліни є професійна підготовка юних бджолярів як з 
теоретичних основ бджільництва: біології бджіл, анатомії та фізіології, особливостей 
утримання, отримання продукції, так і оволодіння учнівською молоддю 
практичними навичками роботи з бджільництва. 

В результаті вивчення дисципліни юні бджолярі повинні знати: 
Біологію бджолиної сім'ї. 
Організацію кормової бази для бджільництва. 
Технологію отримання продукції бджільництва. 
Обладнання пасік та основний інвентар. 
Хвороби, шкідників бджіл та шляхи боротьби з ними. 
Загальні відомості про історію виникнення бджільництва на Україні. 

Майбутні спеціалісти повинні оволодіти навичками: 
складати календар цвітіння медоносних рослин; 
розрізняти різні сорти меду; 
визначати якості квіткового пилку; 
визначати якість різних зразків воску; 
розробляти нектароносний конвейєр. 

ІІ. Зміст дисципліни. 
Значення бджільництва як галузі сільського господарства. Екскурсія на пасіку. 
Біологія бджолиної сім'ї: склад бджолиної сім'ї; анатомічна будова бджіл; роль 

матки, трутнів і робочих бджіл у житті бджолиної сім'ї. 
Будова і функції зовнішніх та внутрішніх органів робочих бджіл, трутнів і маток. 
Розмноження бджіл. Період розвитку і тривалість життя особин бджолиної 

сім'ї. Гніздо бджіл. 
Температурний режим у вулику. Захист вулика. Збір нектару і переробка його в 

мед.  Збір пилку і переробка його в пергу. Живлення бджіл (вуглеводне, протеїнове, 
ліпідне, мінеральне). Роїння бджіл. 

Кормова база бджільництва: медоносні рослини — природне джерело корму 
для бджіл. Особливості комахоїдних рослин. Вивчення медоносних рослин, їх 
біологічних і господарських особливостей. Строки цвітіння медоносних рослин і 
умови для найкращого виділення нектару. Квіткові нектарники, їх значення. 
 Методи підвищення нектаропродуктивності рослин. Перехресне запилення в 
житті рослин. Вплив запилення на врожайність с/г культур. Сільськогосподарські 
медоносні культури. Спеціальні медоносні культури. Медоносні рослини лісових 
угідь та різнотрав'я. Отруйні медоносні рослини. Пилконосні рослини. 

Інвентар бджоляра, пасічні будівлі, обладнання пасік: інвентар і механізми 
для догляду за бджолиними сім´ями. Вулики. Класифікація вуликів. Приладдя до 
вуликів. 

Технологія виробництва продуктів бджільництва: класифікація меду за 
походженням (квітковий, падевий). Характеристика квіткового та падевого меду. 
Кристалізація меду. Особливості зберігання меду. Бджолиний віск та його 
властивості, хімічний склад. Воскова сировина та її переробка на віск. Вощина та 
вимоги до неї. Квітковий пилок, обніжжя і перга. Складові частини і якість 
квіткового пилку. Обробка і зберігання обніжжя. Маточне молочко та його склад і 
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застосування. Прополіс, його властивості і використання. Бджолина отрута, її 
збирання та застосування. 

ІІІ. Практичні заняття: 
Вивчення особин бджолиної сім'ї. Розробка нектароносного конвейєра. 

Складання календаря цвітіння медоносних рослин для даної місцевості. Вивчення 
та дегустація різних сортів меду за походженням. Визначення якості квіткового 
пилку. Визначення якості різних зразків воску. 
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ДОДАТОК 6 
ПРОГРАМА ГУРТКА «КВІТНИКАРСТВО» 

Програма призначена для вивчення основ квітникарства учнів основної школи і 
передбачає один рік навчання. 

В процесі навчання учні ознайомлюються з асортиментом квітково-декоративних 
рослин відкритого та захищеного ґрунту, що використовуються у зовнішньому та 
внутрішньому озелененні, основними агротехнічними прийомами догляду за ними, 
методами їх розмноження, заходами по охороні рослинного світу України, традиціями 
та сучасним розвитком вітчизняного квітникарства. 

Розглядаються також різні культури, що служать матеріалом для флориста. 
Учні вчаться спостерігати за природою, аналізувати та узагальнювати здобуті 

знання з наступним їх застосуванням при створенні букетів та композицій, 
декоративному оформленні приміщень та присадибної ділянки. Розвивають 
наполегливість у роботі, естетичні почуття, формується потреба самовираження, 
самовдосконалення шляхом творення прекрасного навколо себе та бажання 
передавати оточуючим своє бачення навколишнього світу. 

Передбачається після вивчення теоретичного матеріалу проведення ряду 
практичних занять з метою набуття необхідних для практичної роботи вмінь та навичок, 
закріплення знань із пройдених тем та самостійне виконання індивідуальних завдань. 

1. Вступ. 
Значення озеленення для нормалізації психофізіологічного стану людини. Традиції 
та сучасний стан вітчизняного квітникарства. Заходи по охороні рослинного світу 
України. 
2. Рослини відкритого ґрунту 
а) Умови вирощування квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту. 

Підготовка ґрунту. Мінеральні та органічні добрива. Догляд за рослинами. Основні 
шкідники та хвороби квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту. Засоби по 
захисту рослин. 
б) Однорічні рослини відкритого ґрунту. 

Особливості вирощування однорічників. Розсадне та безрозсадне вирощування. 
Строки висіву насіння. 
Красивоквітучі однорічники. Група сухоцвітів. Виткі однорічники. Деко-
ративнолистяні рослини. Злаки. 
в) Дворічники та багаторічники. 

Біологічні особливості багаторічних рослин. Способи розмноження. Строки посадки та 
пересаджування. 
Цибулинні та бульбоцибулинні рослини, особливості їх вирощування. 
Кореневищні та коренебульбові рослини. 
Троянди. 
Ліани. 
Особливості культури дворічників, їх основні види. 
Практична робота. 
Живцювання багаторічників. 
3. Рослини захищеного ґрунту. 
Основні промислові зрізні культури захищеного ґрунту. 
Красивоквітучі рослини. Декоративнолистяні культури. 
Ліани та ампельні рослини.  
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Сукуленти, їх особливості. 
Догляд за рослинами в умовах захищеного ґрунту. 
Основні хвороби та шкідники рослин. Профілактичні та фітосанітарні заходи 

захисту рослин. 
Вигінка цибулинних та бульбоцибулинних рослин. 
Вигінка чагарників. Техніка вигінки гілок красивоквітучих дерев та чагарників. 
Однорічники та дворічники. Вигінка кореневищних багаторічників. 
5. Рослини у інтер'єрі. 
Підбір рослин для оформлення інтер'єру. Розміщення рослин у приміщеннях. 
Посуд. Додаткове освітлення. 
Догляд за рослинами (полив, підживлення, обприскування, перевалювання та 
пересаджування). 
Фітокомпозиції; виготовлення та особливості догляду за ними. Влаштування 

«зелених стін», «зелених вікон», «зелених фонтанів». Оформлення вікон. Підвісні 
композиції. Рослини у ванній кімнаті. Оформлення балконів, терас. 
Особливості оформлення інтер'єрів громадських споруд. 
Практична робота. 
Створення фітокомпозицій. 
6. Декоративне оформлення садиби. 
Планування та впорядкування ділянки. Принципи вибору трав'янистих квітково-

декоративних рослин для квіткового оформлення. Стилі оформлення (регулярний, 
ландшафтний, змішаний). Прийоми декоративною оформлення. 

Квітники. Види квіткового оформлення. Газон. Рокарій. Водойма. Вертикальне 
озеленення. Живоплоти. Завдання для самостійної роботи: Проектування 
квітника. Підбір рослин. Завдання озеленення приміщення. Вирощування рослин 
для сухих композицій. 

Орієнтовний тематичний план 
№ Тема  Кількість годин 
  Всього Теоретич. Практич.

1 
 
 
 

Вступ  
Значення озеленення для оптимізаци 
психофізіологічного стану людини. Традиції та 
сучасний стан вітчизняного квітникарства  

1 1  

2 
 
 
 
 

Квітникарство відкритого ґрунту:  
а)умови вирощування квітково-декоративних рослин 
відкритого фунту;  
б)однорічні квітково-декоративні рослини; 
в)дворічники та багаторічники  

 
2 
 
2 
5 

 
2 
 
2 
3 

 
 
 
 
2 

3 Рослини захищеного ґрунту  4 4  

4 Рослини у інтер'єрі 4 2 2 
5 Декоративне оформлення садиби         : 4 4  
 Всього 22 18 4 
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 ДОДАТОК 7 
СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ 

Мета: Навчитись складати маршрут і відбирати зміст екологічних екскурсій в 
природу. 
1. Підготовча робота учнів по створенню «Екологічної стежки». 

1.1.З'ясувати зони екологічної небезпеки свого мікрорайону, села та прилеглих до 
нього лісів, луків, полів, водоймищ. 

1.2. Створити шкільні об'єднання (ботаніків, зоологів, географів, істориків, 
«зеленого» і «голубого» патрулів), програма дій яких буде спрямована на 
усунення екологічних негараздів рідного краю. 

1.3. Створити контрольні пункти спостережень і практичної допомоги охорони 
джерелець, мурашників, домівок для птахів; закріплення ґрунтів берегової лінії та 
ярів; збереження рідкісних рослин, тварин. 

1.4. Залучити широкі кола населення до захисту екологічних об'єктів і надавати 
цим об'єктам практичну допомогу. 

1.5.Розробити «Екологічну стежку», яка буде проходити поряд з об'єктами, що 
охороняються юними екологами. 

1.6.Результати спостережень і практичних дій включити у зміст екскурсії 
екологічною стежкою. 

2. Зміст практичної діяльності учнів по створенню «Екологічної 
стежки». 

 

3. Варіанти завдань для самостійного дослідження юних геологів, зоологів, 
екологів. 

Мета діяльності Орієнтовний зміст 

Оволодіння науковими знаннями 
і вміннями по вивченню 
довкілля 

Оволодіння навичками дослідної роботи: збирання 
матеріалу, його обробка й оформлення. Визначення 
об'єкта природи, спостереження, запис результатів дослі-
дів. З'ясування причинно-наслідкових зв'язків 

Досвід оцінних екологічних 
суджень, переконань 

Оцінювання стану довкілля, зіставлення проблем села, 
мікрорайону, ділянки лісу, озера, джерела з 
національними глобальними проблемами 

Досвід вибору рішення Дотримання етичних і правових норм поведінки. 
Обговорення наслідків діяльності людини, можливих 
варіантів використання природи 

Оволодіння трудовими 
навичками і вміннями 
природоохоронного характеру 

Інвентаризація природних об'єктів, що охороняються. 
Складання карт, схем, таблиць, описів екологічної 
стежки. Збереження природних об'єктів, пропаганда 
природоохоронних знань 
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№ 1. 
1. Дослідити ділянку лісу, парку, берега водоймища і з'ясувати рівень його 

забрудненості. 
Об'єкт Його 

площа
% від її загальної 
площі

Кількість 
пошкоджених дерев

Стежка  
Вогнище  
Згарище  
Дорога  
Пошкоджені дерева

   

2. Скласти пам'ятку для відпочивальників на цій території. 

№2. 
1. Дослідити дороги своєї місцевості (стежку, ґрунтовку, асфальтову) 
2. З'ясувати, в якому стані придорожні ділянки. 
3. Визначити об'єм родючого ґрунту. 
№ 3. 
Вивчення видового складу рослин, тварин лісу, лугу, парку. Оцінити стан 

природного угруповання, простежити антропогенний вплив на нього. 
1. Опис видового складу рослин. 
Назва природного 
угруповання (фітоценоз) 

Видовий склад Ярус Кількість Загальний 
стан 

2. Опис видового складу тварин. 
 

Назва природного 
угруповання 

Види тварин Їх кількість Способи визначення 

 
 

 
 

 
 

Візуально По голосу Сліди 
життєдіяль
ності 

№ 4. Розробка й оформлення  матеріалів екологічної стежки. 
Крок перший. До місцевої водойми  

Мета: ознайомити учнів з рослинами і тваринами прісних водойм і їх 
пристосуванням до життя. 
 Спорядження: сачки, відерця з кришками, коробки, банки, пінцети, лупи, 
щільний папір для виловлювання і розгляду водяних тварин. 
 Індивідуальні завдання (заздалегідь пишуться на картках і роздаються групам 
дітей по кілька осіб): 

1) Виявити, які рослини ростуть на березі водойми. Зібрати зразки цих рослин для 
гербарію. 

2) Зібрати в банки кілька рослин, які плавають на поверхні води, для спостережень 
у кутку живої приводи. 

3) Виявити, які рослини ростуть на дні водойм, а їх листки і квітки плавають на 
поверхні води. Зібрати зразки цих рослин для гербарію. 

4) Піймати кілька тварин, які плавають на поверхні води. Описати форму їх тіла, 
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розмір, забарвлення, як вони рухаються і тримаються на воді. Зібрати зразки цих 
тварин для колекції. 

5) Піймати кілька тварин, які живуть у товщі води. Описати форму їх тіла, розмір, 
забарвлення, спосіб пересування. Зібрати жуків-плавунців і ставковиків для кутка 
живої природи. 

6) Піймати кілька тварин із дна водойми. Описати форму і забарвлення їх тіла, 
розмір. Зібрати зразки цих тварин для колекції і спостережень у кутку живої 
природи. 
Оволодіння новими знаннями. Учні оглядають водойму, помічають, що в ній є 

багато різних рослин і тварин. 
Спочатку розглядають рослини, які ростуть у прибережній зоні (хвощ болотяний, 

осока, рогіз широколистий тощо). Учитель звертає увагу на те, що ці рослини 
здебільшого великі й соковиті. Пропонує розглянути і помацати їх листки. Учні 
відзначають, що вони шорсткі, на листках деяких рослин, наприклад, осоки, є 
зубчики. Ось чому такі рослини, хоч вони й соковиті, худоба не їсть. Учитель 
пропонує розломити стебла деяких рослин, наприклад, хвоща і рогозу. Показує, що у 
стеблі є повітряні порожнини. З цих порожнин рослини вбирають повітря для 
дихання. Повітряні порожнини - це пристосування рослин до життя біля води. Учні 
збирають прибережні рослини для гербарію. 
Розглядаються тварини і рослини, які живуть на поверхні води. Вчитель пропонує 

звернути увагу на водомірку і жука-вертячку (який у них зовнішній вигляд, як вони 
рухаються). Спостерігаючи за рухом водомірки, учні встановлюють, що вона 
тримається на воді за допомогою довгих і широко розставлених ніг, які створюють їй 
велику площу опори. Вчитель зазначає, що обтічна форма тіла водомірки дає їй 
можливість робити швидкі, спритні рухи, а темно-коричневе забарвлення робить її 
малопомітною на поверхні води. Спостерігаючи за вертячкою, учні з'ясовують що 
вона рухається швидше, ніж водомірка, трохи занурюючись у воду й описуючи кола і 
спіралі. Вона може пірнати, працюючи при цьому ногами, як веслами. Ноги у 
вертячки короткі, але сильні, мають перетинки, які тримають жука на воді. Форма 
тіла обтічна, поверхня гладенька. Доходять висновку, що водомірки і вертячки 
пристосовані до життя на поверхні води. 
Із рослин, що зустрічаються на поверхні води, розглядається ряска. Для 

ознайомлення з будовою ряски вчитель пропонує кілька рослин кинути на поверхню 
води. Рослини, які впали на воду корінням угору, майже всі через деякий час 
перевертаються. Доходять висновку, що корінь ряски не тільки вбирає воду й 
поживні речовини, а й є органом рівноваги. Ряска - гарний корм для ондатри, нутрії 
та деяких інших тварин, її охоче їдять водоплавні птахи. 
Учитель звертає увагу учнів на густі зарості рдесника. Листя його вкрите 

восковим нальотом, тому воно не змочується водою. Вчитель дістає рослину, дає її 
одному з учнів і пропонує розірвати листок. Учні спостерігають, що в ньому багато 
повітряних порожнин. Завдяки цим порожнинам листя рдесника тримається на 
поверхні води. У заростях рдесника часто мечуть ікру різні види риб, а їхні мальки 
ховаються від ворогів. Аналогічно розглядають глечики жовті, стрілолист звичайний. 
Після цього учні ознайомлюються з рослинами, які ростуть у воді (елодеєю, 
пухирником, зеленими нитчастими водоростями тощо). Розглядають елодею. 
Вчитель звертає увагу на її стебло: воно гіллясте, густо вкрите довгими 
листочками. Розростаючись, елодея заглушує інші рослини, заважає рибній 
ловлі, а іноді й судноплавству, тому її ще називають «водяною чумою». 
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Витягнувши з води стебло пухирника, учні помічають на ньому нитковидне листя, на 
якому багато пухирців. У ці пухирці потрапляють дрібні тварини і там 
перетравлюються. 
Під час бесіди про рослини водойм учитель підкреслює, що розсіченість 

листкових пластинок і їх велика кількість - це важливе пристосування рослин до 
світла. Учні збирають зразки рослин, що ростуть на дні, у товщі водойми, та зразки 
тварин, що живуть на дні водойми. Пухирник та елодею вміщують у банку з водою 
для спостережень у кутку живої природи. У банки з рослинами вміщують ставковика 
і жука-плавунця для спостережень.  
Нарешті розглядають тварин, що живуть на дні водойми. Виявляють 

пристосування у тварин, що ведуть придонний спосіб життя, на прикладі скорпіона 
водяного. Учні відзначають сплющену листкоподібну форму тіла і бруднувате 
забарвлення під колір мулу. Завдяки йому скорпіон непомітний і для своїх ворогів, і 
для здобичі, яку він підстерігає. Плаває він дуже погано і рідко, бо не має для цього 
пристосувань. Учні збирають у банки з водою кілька водяних скорпіонів та інших 
водяних тварин, яких було спіймано на дні водойми, для спостережень у кутку 
живої природи. 
У підсумковій бесіді слід зазначити, що рослинний і тваринний світ водойм 

різноманітний. Мешканці водойм мають різні пристосування до умов, в яких вони 
живуть. 
Із зібраного матеріалу учні виготовляють гербарії й колекції. 

Крок другий. Луки 
Мета: ознайомити учнів з лучними рослинами, з їх використанням людиною. 
Спорядження: гербарні папки, газети, копачі, кошики, банки, блокноти, олівці. 
Індивідуальні завдання: 
1) Визначте, що називається луками. 
2) Визначте рослинність луків. Зберіть зразки для гербарію. 
3) Визначте видовий склад комах луків. 
4) Визначте птахів цієї місцевості. 
5) Визначте медоносні й лікарські рослини луків. 
6) Визначте господарське значення луків. 

Крок третій. Ліс 
Мета: ознайомити з ярусністю лісів, характеристикою дерев, чагарників, трав; 

показати їх біологічні особливості та пристосування до навколишнього 
середовища; ознайомити з рослинами і тваринами лісу. 
Обладнання: коробки, кошики, папки для рослин, копачі, лопати, банки, олівці, 

блокноти. 
Індивідуальні завдання: 
1)  Спостерігати за птахами. Після екскурсії описати їх зовнішній вигляд. 
2) Спостерігати за комахами. Описати їх поведінку. 
3) Зібрати зразки рослинності з різних ярусів лісу. 
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