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ВСТУП 

Актуальна тенденція модернізації освіти тісно пов'язана з переоцінкою 

цінностей, із завданням і призначенням людини. Основним наслідком цього є 

усвідомлене переосмислення завдань освіти в контексті нових вимог і 

можливостей, що ставить перед людством XXI століття. 

Світова стратегія стійкого розвитку в галузі освіти формулюється таким 

чином: 

- освіта для забезпечення стійкого розвитку здійснюється протягом 

усього життя людини і є невід'ємною частиною процесу загальної освіти; 

- вона не повинна обмежуватися системою формальної освіти; 

- у межах формальної освіти на всіх рівнях бажано поступово досягти 

міждисциплінарності; 

- виховувати свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв'язку та 

взаємозалежності людини та природи, усвідомленні ними необхідності 

збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем 

навколишнього середовища; 

- забезпечити розповсюдження знань, умінь, навичок для прийняття 

рішень. 

Орієнтуючись на кращі світові стандарти, Україна задекларувала свою 

орієнтацію на стратегію стійкого розвитку. Позашкільні освітні заклади здатні 

зробити вагомий внесок у її реалізацію. Розвиток освіти для стійкого розвитку 

викликає потребу в нових педагогічних моделях, педагогічній культурі, новому 

педагогічному змісті. 

Зокрема, позашкільна освіта для сталого розвитку має сприяти 

розповсюдженню знань про стан довкілля та надавати критерії, стандарти, 

рекомендації щодо прийняття рішень з природоохоронних питань. 

Саме позашкільна, а насамперед природнича освіта, має формувати такі 

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

життєву позицію. Вироблення критеріїв результативності освіти для сталого 

розвитку здійснюється через аналіз системи науково- дослідницької, 

експериментальної роботи, природоохоронної роботи. 

Загальною метою навчальних програм є створення педагогічних умов для 

творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі 

засвоєння базових знань з природничих дисциплін та проведення дослідницької 

роботи, формування екологічної культури, розвиток особистісних якостей, 

необхідних для втілення ідей збалансованого розвитку. 

Програми збірника об’єднані загальною ідеологією надання якісної 

позашкільної освіти на засадах формування у вихованців ноосферного мислення 

в умовах постіндустріального суспільства. 

Акцент у навчальних програмах зміщується з області знань в область 

особистого ставлення і ціннісних орієнтацій. 

Інтеграція наукової методології та позашкільної дидактики сприятиме 

формуванню цілісної наукової картини світу, перетворенню 

біологічних знань у наукові переконання, адекватному ставленню до 

загальнолюдських цінностей, забезпечить практичне спрямування екологічних 

знань у майбутній діяльності. 



Загалом ідеться про створення такої системи цінностей, як складову 

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

ситуація, зміна політичної влади тощо, в якій би захист і збереження природи 

вважались такою ж цінністю, як і саме життя. 

Біологічні дисципліни є невід'ємною складовою допрофільної підготовки 

та профільного навчання майбутніх екологів, зоологів, фахівців у сфері 

агропромислового комплексу, оскільки вирішують завдання органічного 

поєднання дисциплін біологічного спрямування, охорони навколишнього 

природного середовища та збалансованого природокористування в єдину цілісну 

систему знань. 

Зміст біологічних дисциплін концентрує змістовно-логічне ядро наукової 

інформації, що становить провідний компонент допрофесійної компетентності 

вихованців позашкільних навчальних закладів. 

Біологічні знання реалізують завдання екологічної освіти на теоретичному 

рівні, розкривають суспільну значущість екологічного матеріалу, сприяють 

розвитку екологічного мислення, збагачують мотиваційну сферу 

природоохоронної діяльності гуманістичними, патріотичними, екологічними, 

естетичними та пізнавальними мотивами. 

Програми збірника побудовані на основі як загальних дидактичних 

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

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

принципів. 

Особливість цього циклу програм полягає у тому, що значна увага 

приділяється самостійній практичній роботі вихованців у лабораторіях, на 

природі та навчально-дослідних ділянках, проведенню розвивальних екскурсій 

до науково-дослідних установ, аграрних підприємств, музеїв, виставок. 
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ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА 



«ОСНОВИ БІОЕТИКИ» 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Процеси гуманізації та гуманітаризації освіти в Україні є 
відображенням світових тенденцій щодо переосмислення ролі людини в 
природі і суспільстві. Перехід від антропоцентризму до біоцентризму є 
теоретичною основою для створення стратегії загальнолюдського та 
індивідуального виживання у ХХІ ст. 

Протягом століть людство розглядало природу як безмежне джерело 
благополуччя. Розвиток технологій, стрімкий прогрес в галузі науки та 
техніки супроводжувався скороченням чисельності та видового різноманіття 
рослинного та тваринного світу. Прогресивна частина людства дійшла 
висновку, що одна з причин екологічної кризи — низький рівень екологічної 
культури населення. Виникла нова галузь знань, що базується на 
моральному ставленні до всього живого — біоетика. Подальший рух по 
шляху розуміння проблеми біоетики не можливий без широкої 
просвітницької роботи серед населення, особливо підростаючого покоління. 

Введення курсу біоетики обумовлене необхідністю певних змін у 
викладанні біології. Виходячи з основної мети біологічної освіти, біологія як 
світоглядна дисципліна, має забезпечити формування в учнів наукової 
картини живої природи, розкрити роль біологічних знань у сфері 
промисловості й культури, створити свідому мотивацію на здоровий спосіб 
життя, засвоєння норм і правил екологічної етики. Біологія повинна давати 
учням не лише набір фактів з анатомії та фізіології тварин, їх використання 
людиною, але й повинна виховувати у дітей етичне ставлення до 
навколишнього середовища. Осмислення людиною необхідності 
враховувати етичні аспекти розвитку нау- ки і техніки, можливі соціальні 
наслідки їх розвитку ставлять перед системою освіти нові завдання — 
навчити підростаюче покоління давати етичну оцінку науковим фактам, 
зокрема оцінювати з етичної позиції ставлення людини до тварин. Тому 
формування у підростаючого покоління етичного гуманного ставлення до 
живої природи — на сьогодні одне з найактуальніших питань. В Україні цим 
питанням приділяється значна увага і на законодавчому рівні, про що 
свідчить прийняття Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» (зі змінами та доповненнями від 15 грудня 2009 року №1759-
УІ). На виконання Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» запроваджується програма «Основи біоетики». 

Програма початкового рівня розрахована на один рік для учнів 7-9 
класів. Може бути використана для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів як факультативна форма роботи, для вихованців позашкільних 
навчальних закладів — як гурткова форма роботи. Рекомендований 
кількісний склад групи — 12-15 чоловік. 

Основною метою гуртка є формування в учнів гуманного та 
відповідального ставлення до живої природи, зокрема тваринного світу. 

Програма передбачає вирішення таких основних завдань: 

• ознайомити учнів з сучасними етико-філософськими концепціями 

стосовно ролі людини в природі, 



• ознайомити учнів з видовим різноманіттям тваринного світу; 

• ознайомити учнів з методами спостережень за живою природою; 

• навчити учнів розуміти потреби тварин; 

• навчити створювати відповідні умови для утримання тварин; 

• сприяти розвитку пізнавального інтересу; 

• сприяти формуванню в учнів переконань, моральних принципів та 

активної життєвої позиції щодо охорони навколишнього природного 

середовища. 

В процесі оволодіння матеріалом програми вихованці знайомляться з 
методами наукового пізнання живої природи, зокрема тваринного світу. 
Вивчення теоретичного матеріалу тісно пов'язане з практичними роботами, 
спостереженнями, проведенням досліджень. З цією метою на заняттях 
гуртка рекомендується використовувати різноманітні методи (когнітивні, 
креативні, оргдіяльнісні) та форми (навчальні заняття, самостійна робота, 
практична діяльність) організації навчально-виховного процесу. 
Ефективності навчально-виховного процесу сприятиме проведення ділових 
ігор, створення відеофільмів (слайдфільмів), написання вихованцями статей 
для дитячих видань тощо. 

Відповідно до листа МОН № 1/9-519 від 03.10.16 року «Про 

використання у 2016/2017 навчальному році навчальних програм з 

позашкільної освіти»   «термін дії грифу Міністерства освіти і науки 

України навчальній літературі з позашкільної освіти - 5 років з дня 

офіційного затвердження відповідного рішення», тому програму «Основи 

біоетики» необхідно затвердити наказом управління освіти і науки 

Тернопільської ОДА.  

До програми «Основи біоетики» були внесені зміни – адаптовано до 

умов м.Тернополя, а саме: змінені місця проведення екскурсій, відповідно 

до наявних у місті  та рекомендовану кількість дітей у групах (з 10-12 до 12-

15). 

Прогнозований результат і методи його діагностики. 

Вихованці повинні мати уявлення про: 

• біоетику як науку та світогляд, 

• взаємодію живої та неживої природи, 

• благополуччя тварин, 

• діяльність державних та громадських установ, організацій з охорони 

тваринного світу. 

Вихованці повинні знати: 

• проблеми, що розглядає біоетика, 

• основні життєві процеси, потреби та відчуття тварин, 

• зв'язок антропогенного фактору та середовища існування тварин, 

• особливості життєдіяльності певних груп тварин, 

• правила утримання тварин. 

Вихованці повинні вміти: 

• прогнозувати наслідки впливу людини на життя певних груп тварин, 

• знати видовий склад тварин своєї місцевості, 

• спостерігати за живими об'єктами в природі та умовах живого 

куточку, 



• аналізувати результати спостережень та робити висновки, 

• складати ланцюги живлення для окремих видів тварин, 

• користуватися лабораторним обладнанням, 

• самостійно працювати з літературними джерелами, 

• застосовувати отримані знання та навички у справі охорони 

тваринного світу. 

Вихованці повинні засвоїти такі поняття та терміни: 

альтернатива, антропогенний фактор, антропоцентризм, біоетика, 
біоцентризм, благополуччя, вегетаріанство, життєвий процес, заказник, 
заповідник, ланцюги живлення, потреби, притулок, середовище проживання. 

Основні навчальні засоби для реалізації програми  

Об'єкти натуральні: навчальної тваринницької ферми. Колекції: 

ентомологічна колекція. 

Таблиці: заповідники України; систематика тварин; породи собак; 
породи котів. 

Карти стінні: зоогеографічна карта світу; Україна. Тваринний світ; 
карта заповідників України. 

Друковані: матеріали Всесвітньої декларації благополуччя тварин; 
матеріали Європейської конвенції захисту тварин; Закон України «Про 
захист тварин від жорстокого поводження». 

Відеофільми: про діяльність громадських організацій по охороні 
тваринного світу; заповідники України. 

 
 



Навчальний тематичний план 

 

№ п/п  
Назва розділу 

Кількість 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Разом 

 Вступ 2  2 

 Теоретико-світоглядні засади біоетики 14 4 18 

 Різноманітність тваринного світу 30 16 46 

 Благополуччя тварин 18 10 28 

 Охорона тваринного світу 12 10 22 

 Співіснування людини і тварин 12 14 26 

 Підсумки  2 2 

Усього 88 56 144 

Програма 

 

Кількість 

годин 

Дата 

проведення 

 

Тема заняття 

Ключові компетентності, які 

формуються під час 

вивчення даної теми 

ВСТУП (2 години) 

ІІ. Теоретико-світоглядні засади біоетики (18 годин) 

  Поняття біоетики. Історія 

становлення біоетики. 

Основоположник біоети-ки — Ван 

Ранселер Поттер. Принципи 

етичного ставлення до тварин: 

антропоцентризм та біоцентризм. 

Філософія та проблеми ставлення до 

тварин. Релігія та проблеми 

ставлення до тварин. Українські 

народні звичаї, традиції та 

ставлення до тварин 

Формулює означення 

поняття «біоетика»; 

називає: основні етапи 

розвитку біоетики; 

принципи етичного 

ставлення до тварин; 

характеризує: 

антропоцентризм та 

біоцентризм як світоглядні 

основи біоетики; 

висловлює судження: про 

особливості ставлення до 

тварин в традиціях 

українського народу 

Практичні роботи 

Масовий захід «Тварини в творчості українського народу» 

Екскурсії 

Екскурсія до краєзнавчого,  історичного (археологічного) музею. 

ІІІ. Різноманітність тваринного світу (46 годин) 

  Комахи. Риби. Земноводні. Плазуни. 

Птахи. Ссавці. Сільськогосподарські       

тварини. 

Тварини — домашні улюбленці. 

Основні представники. 

Усвідомлює: рівноправність та 

рівноцінність усього живого,

 важливість 

дотримання принципів 

етичного       ставлення       до 



  Особливості умов утримання в 

неволі для деяких тварин. Техніка 

безпеки та санітарно-гігієнічні 

вимоги при утриманні домашніх 

тварин 

тварин;     особистісну 

відповідальність    за 

збереження Життя на Землі; 

Застосовує знання: при 

проведенні  дослідницької 

роботи та   в  життєвих 

ситуаціях; 

Дотримується: правил 

техніки безпеки та санітарно- 

гігієнічних вимог при 

утриманні домашніх тварин; 

робить висновок: - про роль 

біологічного різноманіття 

Практичні роботи. 

Виконання тестових завдань. 

Складання ланцюгів живлення для різних видів тварин. Проведення досліджень життя дрібних 

тварин. 

Проведення анкетування учнів свого навчального закладу. 

Екскурсії 

Екскурсія до лісу (парку, тераріуму, клубу акваріумістів). Екскурсія до зоологічного відділу 

краєзнавчого музею. 

Екскурсія на птахофабрику (тваринницьку ферму). 

ІV. Благополуччя тварин (28 годин) 

  Основні життєві процеси у тварин. 

Основні потреби тварин. 

Визначення благополуччя тварин. 

Тварини в суспільстві. Ставлення до 

тварин. Проблема володіння 

тваринами. Проблеми біоетики в 

експериментах з тваринами. 

Використання альтернативних 

методів дослідження 

Описує та характеризує: 

основні життєві процеси у 

тварин; основні потреби 

тварин.; 

Формулює: означення 

благополуччя тварин; 

Усвідомлює:  самостійну 

цінність тварин; 

Дотримується:   принципів 

біоетики при   проведені 

дослідно-експериментальної 

роботи;.  використовує 

альтернативні     методи 

дослідження 

Практичні роботи. 

Виконання тестових завдань. 

Складання «контракту» між майбутнім власником та обраною ним твариною. Розробка 

біоетичного кодексу поведінки учнів навчального закладу. 

 
Екскурсії 

Екскурсія до зоопарку (зоомагазину, зоокутка парку «Топільче»). 

Екскурсія до клініки ветеринарної медицини (з можливістю присутності під час прийому 

пацієнтів). 



V. Охорона тваринного світу (22 години) 

  Антропогенний фактор та 

середовище існування тварин. 

Історія виникнення руху на захист 

тварин. Діяльність громадських та 

державних організацій,  установ по 

охороні тваринного світу. 

Заповідники та заказники України. 

Законодавство України про охорону 

тваринного світу 

Критично  ставиться: 

до аргументів, з допомогою 

яких виправдовується 

сучасна експлуатація тварин; 

Називає: громадські та 

державні   організації, 

установи з охорони тварин; 

дотримується:   норм 

Законодавства України 

про      охорону    тваринного 

світу 

Практичні роботи 

Проведення анкетування. 

Зустріч з представниками громадських організацій, які займаються питаннями охорони тварин 

(Ноїв ковчег»). 

Допомога по догляду за тваринами, які знаходяться під опікою волонтерів. 

 

Екскурсії 

Екскурсія до державних установ, що займаються охороною тваринного світу. Екскурсія до 

заповідника (заказника). 

VІ. Співіснування людини і тварин (26 годин) 

  Проблеми  співіснування людини і 

тварин в сучасних умовах. 

Всесвітня декларація 

благополуччя  тварин. 

Європейська конвенція захисту 

домашніх тварин. Досягнення 

України: основні положення 

законодавства про захист тварин в 

Україні. Правила утримання тварин. 

Проблема безпритульних тварин: 

причина виникнення та шляхи їх 

вирішення. Проблеми жорстокого 

ставлення до тварин та шляхи їх 

подолання. Відомі особистості 

сучасності — борці за права тварин 

Аналізує:  наслідки 

експлуатації тварин людьми; 

наводить приклади: 

вирішення проблем 

безпритульних тварин; 

пояснює:  основи 

законодавства що захисту 

тварин ровесникам; 

дотримується:   норм 

законодавства щодо захисту 

тварин в повсякденному житті; 

демонструє: здатність і 

готовність використовувати 

отримані знання в ситуаціях 

життєвого вибору; 

розвиває: в собі якості лідера, 

щоб слугувати прикладом 

поваги і справедливості щодо 

всіх видів живих істот; 

застосовує знання: для 

розробки проекту притулку для 

собак 

Практичні роботи 

Виконання тестових завдань. 



Розробка та виготовлення стінгазети «Шукаємо господаря!» із фото та історіями тварин- 

жителів притулку. 

Розробка та виготовлення листівок «Їм потрібен дім!» (використовуючи фото тварин- жителів 

притулку) для розповсюдження (спільна акція із організаціями з захисту тварин). 

Проведення фотовиставки «Мій домашній улюбленець». Проведення зоовернісажу. 

Розробка проекту притулку для тварин. 

 

Екскурсії 

Екскурсія до офісу/представництва місцевої/всеукраїнської організації із захисту тварин. 

Екскурсія до притулку для тварин. 

VІІ. Підсумки (2 години) 

  Проведення благодійної 

виставки-ярмарку дитячих робіт 

«Допоможемо безпритульним 

тваринам» 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Для керівників гуртка: 

1. Поттер В.Р. Биозтика мост будущего / Поттер В.Р.; пер. с англ. Т.Г. Буд-ковская, 

С.В. Вековишина; ред. пер. С.В. Вековишина, В.Л. Кулиничен-ко; Украинская 

ассоциация по биозтике. — К.: Видавець Вадим Карпенко, 2002. — 216 с. 

2. Геллатли Д. Любить или убить? / Геллатли Д. — Харьков : Центр зтического 

отношения к животньгм, 1998. 

3. Луцкая Л.А. Самостоятельньїе работьі учащихся по зоологии / Л.А. Луц-кая, А.И. 

Никишов. — М. : Просвещение, 1987. 110 с. 

4. Павлова Т.Н. Биозтика в школе : пособие для учителей / Павлова Т.Н. — Москва, 

1997. 

 

Для гуртківців: 

1. Дмитриев Ю. Д. Твоя Красная книга / Ю.Д. Дмитриев, Н.М. Пожариц-кая. — М. 

: Молодая гвардия. 1986. — 110 с. 

2. Кошки, собаки, попугаи и другие... / Короткая Л.И., Литвинова Т.А., Соколов 

О.А., Коваленко Ю.С. — К. : Книговид. центр «Посредник» ГЛТ), 1994. — 207 с. 

3. Токарєва Р.С. Кімнатні тварини / Токарева Р.С., Литвинова Т.А., Соколов О.О. ; 

пер. із рос. Н. М. Некрут. — К. : Урожай, 1994. — 129 с. 

4. Панько І.С. Тварини — друзі чи вороги / І.С. Панько, В.І. Панько. — К. : Урожай, 

1989. — 160 с. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 «Основи сталого розвитку»  

І рік навчання 

Пояснювальна записка 

Безпека суспільства, збереження створеної ним матеріальної основи життя, 

а також природного середовища – один з найголовніших імперативів людства. 

Сьогодні забруднення і безконтрольне руйнування біосфери відбувається на тлі 

руйнування моральних норм і цінностей у свідомості мільйонів 

людей.Глобальна екологічна криза охопила навіть розвинені країни, 

найактуальнішою стає проблема оптимізації взаємодії суспільства та природи 

шляхом підвищення рівня екологічної культури, що вимагає інтенсивного 

екологічного виховання всього населення, насамперед учнівської молоді. 

Завданням Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті, 

Концепції екологічної освіти України передбачено формування екологічно 

доцільної поведінки школярів. Екологічнаосвітарозглядається як 

базоваскладоваосвіти в інтересахзбалансованого (стійкого) розвитку. 

Під сталим (стійким, збалансованим) розвитком людства розуміють такий, 

що задовольняє його сучасні потреби, але не ставить під загрозу можливості 

майбутніх поколінь задовольнити їхні потреби. У 

вирішенніцьогозавданняособливінадіїпокладаються на освіту. У березні 2005 

року Україна стала однією з 55-ти країн, якіпідписали документ ООН 

«Стратегіяосвіти для сталогорозвитку». Пропонований курс 

реалізуєзавданняосвіти для сталогорозвитку і 

забезпечуєдотриманняУкраїноювідповіднихміжнароднихзобов’язань. 

Програма «Основи сталого розвитку» створена на основі навчально-

методичних матеріалів комплексу «Зелений пакет», що сприятиме розвитку 

екологічної свідомості вихованців закладів позашкільної освіти. 

Мета програми –сприяти  забезпеченню сталого розвитку особистості 

учня, його родини, громади, країни та всього людства через зміну його 

поведінки та способу життя. 

Завданням програми «Основи сталого розвитку» є створення умов 

для: 

 - засвоєнняучнямизнань про сталийрозвиток та шляхи йогодосягнення для 

свідомоговиборусвого способу життя; 

 - усвідомлення учнями необхідності збереження глобальної рівноваги та 

причетності кожного до проблем навколишнього середовища й життя 

суспільства; 

 - організація дій учнів і вироблення моделей поведінки, що відповідають 

потребам сталого розвитку;  

- формування у дітей ставлення до проблем сталого розвитку як 

особистісно важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, а також 

бажання діяти у цьому напрямі.  

Пріоритетними на заняттях гуртка є особистісно зорієнтовані інтерактивні 

технології, якісприяють розвитку у школярів ключових компетентностей: 



- громадянської -  зокрема здатності критично мислити, брати участь в 

обговоренні, аргументувати думку, приймати рішення та виявляти 

громадянську позицію у ситуаціях, пов’язаних із питаннями сталого розвитку, 

використовувати моделі поведінки, які задовольняють спільні інтереси 

особистості й громади;  

- соціальної – ефективно спілкуватись і співпрацювати, зокрема, в парі та 

малій групі, відповідати за результати спільної діяльності;  

- загальнокультурної – здатності застосовувати методи самовиховання, 

зорієнтовані на систему індивідуальних і загальнолюдських цінностей, для 

розроблення і реалізації моделей екологічно доцільної та ресурсозберігаючої 

поведінки;  

- уміння вчитися – здатності міркувати, порівнювати, узагальнювати, 

спостерігати, самостійно шукати інформацію з різних джерел, проводити 

нескладні самостійні дослідження щодо використання ресурсів та їхнього 

збереження у сім’ї, громаді, місті, селі, регіоні, країні в цілому, набувати 

індивідуальний досвід самоорганізації, навчальної рефлексії. 

Програма «Основи сталого розвитку»  передбачає 1 рік  навчання, 

розрахована на 144 год (4 год в тиждень), спрямована на вихованцівсереднього 

та старшого шкільного віку. 

Основний рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Назва розділу Кількість годин 

теоретичні 

заняття 

практичні 

заняття 

усього 

1 Вступ.  2  2 

2. Розділ 1.Компоненти довкілля. 12 18 30 

 2.1. Повітря 2 2 4 

2.2. Вода 2 4 6 

2.3.Грунт 2 2 4 

2.4. Біологічне різноманіття 

Взаємозв’язки у довкіллі. 

6 10 16 

3 Розділ 2. Глобальні екологічні 

проблеми людства 

14 28 42 

3.1.Зміна клімату і загальне 

потепління на планеті 

2 4 6 

3.2.Руйнувавння озонового шару 

Землі 

2 4 6 

3.3. Діяльність людини 8 18 26 

3.4. Забруднення Світового океану 2 2 4 

4. 

 

Розділ 3.Основні поняття і 

визначення сталого розвитку 

10 20 30 

4.1. Сучасні уявлення про сталий 

розвиток людства 

2 4 6 

4.2.Культура споживання 
2 4 6 

4.3Здоров’я та довкілля 6 12 18 

5. Розділ. 4.Сталийрозвиток - 10 28 38 



новий стиль мого життя 

 5.1. Права громадян 4 8 12 

5.2. Повсякденні звички  2 8 10 

5.3. До доброї справи долучаємось 

разом 

2 8 10 

5.4.Майбутнє нашої Землі 2 4 6 

6. Підсумок 1 1 2 

 Разом 49 95 144 

 

Зміст програми 

 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до навчальних 

досягнень учнів 

Вступ(2 год) 

Актуальність екологічних проблем у 

світі і в Україні. Екологічні проблеми 

своєї місцевості. Участь дітей 

шкільного віку у вирішенні екологічних 

проблем регіону.Значення екологічної 

освіти та виховання для вирішення 

проблем довкілля. Ознайомлення з 

планом роботи. Правила безпеки під час 

проведення практичних та 

лабораторних занять, екскурсій, 

експедицій. 

Учні зможуть:  

розповідати: про основні 

ресурси планети, про екологічні 

проблеми людства;  

визначати: як впливає спосіб 

життя людини на стан довкілля; 

висловлюти:власну позицію 

щодо відповідальності кожного 

за надмірне використання 

природних ресурсів та 

визначати свою роль у справі 

ресурсозбереження. 

Розділ 1.Компоненти довкілля. (30 год) 



Тема 1. Повітря (4 год) 

Склад повітря.Роль повітря у житті 

людини, всього живого на планеті. 

Зміна складу атмосферного повітря 

внаслідок людської 

діяльності.Проблема забруднення 

атмосферного повітря та повітря у 

приміщеннях.  

Збереження чистоти повітря у власній 

оселі. 

Практична частина 

Екскурсії в природу, зимовий сад. 

Рослини – індикатори чистоти повітря. 

Дослідження впливу забруднення 

повітря на стан рослин у парках, 

скверах, біля автошляхів тощо. 

Визначення найбільш стійких до 

забруднення видів рослин. 

Круглий стіл «Вплив забруднення 

атмосферного повітря на стан здоров’я 

населення» 

 

Вихованці мають знати і 

розуміти: значення повітря, 

води, ґрунту, біорізноманіття у 

природі та житті людини, зміни 

компонентів довкілля, 

спричинені діяльністю людини, 

заходи, спрямовані на 

збереження та відновлення 

компонентів довкілля.  

Вихованці мають уміти: 

розпізнавати у найближчому 

довкіллі ознаки екологічних 

проблем, здійснювати 

спостереження та прості 

дослідження стану компонентів 

довкілля, виявляти ціннісне 

ставлення до компонентів 

довкілля. 

Вихованцімають набути 

досвід:дотримання правил 

екологічнобезпечної, 

компетентноїповедінки.  

Тема 2. Вода (6 год) 

Вода – джерело життя. Кругообіг води у 

природі. Морська та прісна вода. 

Проблеми забруднення і надмірне 

використання водних ресурсів та 

причини їх виникнення. 

Якість води як суттєвий чинник впливу 

на здоров'я.Як захистити побутову воду 

від забруднення. 

Побутові стічні води. 

Важливість води для людства. Як 

економити воду вдома. 

Практична частина 

Ефективні дії економії води  («мозковий 

штурм»). 

Екскурсії до водойм міста (села). 

Виставка малюнків, фотовиставка. 

Проект «Вода – дорогоцінний дар 

планети». 

Збереження води: нові думки та ідеї. 

Екскурсія на водоочисніспоруди, 

станції водозабору 

(зустрічспеціалістами з 

водопостачання). 

Вихованці зможуть: 
- розповідати про воду, як 

справжнє природне багатство, 

способи зменшення кількості 

води, що використовується;  

- пояснювати необхідність 

здійснення заходів, спрямованих 

на економію води;  

- висловлювати власне 

ставлення до проблеми економії 

води.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Грунт(4 год)  Вихованці зможуть: 



Поняття про грунт та його родючість. 

Основні типи грунтів.Ґрунти своєї 

місцевості. 

Значення ґрунту для живої природи і 

господарської діяльності людини. 

Роль мікроорганізмів, грибів та тварин 

у ґрунтоутворювачі. 

Практична частина 
Ознайомлення з різними типами 

грунтів. 

Екскурсія на навчально-дослідну 

земельну ділянку 

Підготовка суміші грунту для 

перевалки та пересадки кімнатних 

рослин. Перегляд та обговореня 

відеофільму про грунт. 

- розповідати про грунт та його 

родючість, будову грунту, 

фактори ґрунтоутворення, 

властивості грунту, класифікацію 

грунту. 

- проводити фенологічні 

спостереження, складати 

картограми грунтових відмін, 

готувати грунтосуміші для 

пересадки кімнатних рослин. 

 

 

 

Тема 4. Біологічне різноманіття(16 

год) 

Поняття біорізноманіття.Види 

біорізноманіття. Методи збереження 

біорізноманіття. Причини і наслідки 

скорочення біорізноманіття.Червона 

книга України. Зелена книга України. 

Місцеві види рослин і тварин, що 

охороняються. Об'єкти природно-

заповідного фонду своєї місцевості. 

Екологічні проблеми планети, фактори 

впливу на екологічний стан 

навколишнього середовища. 

Взаємозв’язки у довкіллі. Можливі дії 

щодо зменшення негативного впливу 

людини на довкілля. 

Природні багатства Землі, які 

використовуються людством.  

Практична частина 

Розробка проектів відновлення та 

збереження біорізноманіття свого 

населеного пункту. 

Рефлексивна вправа «Якби я був...» 

Участь у природоохоронних заходах, 

акціях, спрямованих на покращення 

екологічного стану довкілля. 

Екскурсії в садово-паркове 

господарство, дендропарк, зоокуток, 

краєзнавчий музей з метою 

ознайомлення з видовим різноманіттям 

рослин і тварин. 

Вихованці мають знати:          
- Законодавчу базу України 

щодо охорони довкілля; 

біорізноманіття рослинного і 

тваринного світу України та її 

основні екосистеми; 

природоохоронні території 

рідного краю; преставники 

рослин і тварин рідного краю, 

що занесені до Червоної книги 

України та регіональних 

червоних списків; 

правила поведінки в природі;        

 

Вихованці мають уміти: 
-прогнозувати наслідки впливу 

людини на біорізноманіття; 

проводити самостійні 

дослідження в природі, 

розробляти екологічні проекти, 

брати участь у дискусії.     

 

Вихованці мають набути 

досвіду: 
- раціонального 

природокористування;  

- проведення моніторингових 

досліджень в природі;  

- просвітницької діяльності з 

охорони довкілля; роботи з 

літературними джерелами;  



Екскурсія на навчально-дослідну 

земельну ділянку з метою 

ознайомлення з агробіорізноманіттям. 

Перегляд  відеофільмів з відео колекції 

«Зеленого пакета» по біорізноманіттю. 

Виставка малюнків «Я і довкілля» 

- презентувати власні проекти; 

робити узагальнення.       

 

  

Розділ 2.  Глобальні екологічні проблеми людства (42год) 

Тема 1.Зміна клімату і загальне 

потепління на планеті(6 год) 

Проблеми та наслідки глобальної зміни 

клімату на Землі. Ефективні шляхи 

вирішенняданих проблем. 

Міжнародні угоди щодо запобігання 

змінам клімату. 

Практична частина 

Перегляд та обговорення тематичних 

відеоматеріалів «Зміна клімату» з відео 

колекції «Зеленого пакета» 

«Мозковий штурм» за темою «Способи 

зниження загрози глобального 

потепління та зміни клімату».  

Участь у акції «Посади дерево». 

Тренінг «Зміна клімату». 

Вихованці мають знати:            
- причини сучасної екологічної 

кризи, її ознаки, глобальні 

екологічні проблеми, проблеми, 

які особливо актуальні для 

України та своєї місцевості. 

 

Вихованці мають уміти:- 

наводити приклади позитивного 

і негативного впливу на стан 

довкілля людської діяльності і 

поведінки; - робити висновки 

про особисту причетність 

кожного і можливу особисту 

участь у вирішенні екологічних 

проблем. 

Тема 2. Руйнування озонового шару 

Землі.(6 год) 

Поняття  «озоновий шар». Явище 

«озонових дір» та його небезпека. 

Небезпека для здоров'я людини та 

життя інших істот віднадмірного 

ультрафіолетового (УФ) опромінення. 

Заходи, спрямовані на зменшення 

викидів озоноруйнуючих речовин 

(ОРР). 

Практична частина 

Перегляд та обговорення тематичних 

відеоматеріалів. 

Анкетування «Сонячне світло та ризики 

для здоров'я». 

Тема 3. Кислотні опади. 

Хімічне забруднення атмосферного 

повітря. Поняття про підкислення. 

Вплив кислотних опадів на довкілля та 

Вихованці мають знати: 
-Поняття явища парникового 

ефекту та його значення для 

кліматичних умов на Землі.  

-Міжнародні угоди щодо 

запобігання змінам клімату.  

-Шляхи вирішення проблем. Що 

таке озоновий шар та причини 

його руйнування. 

- Пояснити, які чинники 

впливають на загрозу здоров’я 

людей та інших живих істот на 

планеті. 



здоров’я людини.Шляхи зменшення 

кислотних опадів. 

Практична частина 

Перегляд  та обговорення відеофільму 

«Кислотні опади». Мозковий штурм 

«Що може зробити суспільство для 

зменшення кислотних опадів? 

Тема 3. Діяльність людини.Зовнішні 

загрози (урбанізація, шум, транспорт, 

промисловість, енергетика,  сільське 

господарство, лісове господарство, 

туризм, відходи, хімікати)  (26год) 

Поняття про урбанізацію як 

закономірний цивілізаційний процес.  

Наша громада – минуле і сьогодення. 

Зміна міського середовища під впливом 

людської діяльності і поведінки. 

Практична частина 

Екскурсія в садово-паркове 

господарство, краєзнавчий музей.  

Експрес-гра «День у місті». Мозковий 

штурм «Місце для ігор». Перегляд та 

обговорення  відеофільму «Рівновага» з 

відеоколекції «Зеленого пакета».  

Шум як результат людської діяльності, 

його вплив на протікання фізіологічних 

і соціальних процесів. Роль звуків у 

житті людини. Джерела шуму. Рівні 

шуму.  Методизниження шумового 

забрудненнядовкілля.  

Практична частина 

Перегляд та обговорення  відеофільму 

«Шум». Гра «Телефонні переговори». 

Екскурсія «Шум на вулиці». 

Значеннятранспорту в 

сучасномужиттілюдини. 

Негативнийвплив транспорту на 

довкілля (автомобільний, залізничний, 

водний та авіатранспорт). Заходи, 

спрямовані на зменшення негативного 

впливу транспорту на довкілля. 

Забрудненість міського та сільського 

середовища внаслідок роботи 

транспорту. Екологія та транспорт. 26 

травня - Міжнародний день 

Вихованці мають знати: 

-екологічні наслідки енергетики, 

транспорту, сільського 

господарства, харчової 

промисловості, лісового 

господарства, туризму та шляхи 

зменшення негативного впливу 

їх на довкілля; 

- які є способи уникнення 

небезпеки при використанні 

побутової хімії; 

- складати власний план дій 

щодо використання побутової 

хімії;  

- аргументувати свій вибір дій 

щодо побутової хімії. 

Вихованці мають набути 

досвід: 

-споживчої поведінки, 

спрямованої на зменшення 

витрат природних ресурсів; 

- зменшення кількості відходів у 

навчальному закладі та побуті; 

- дотримання правил екологічно 

безпечної, компетентної 

поведінки. 

 

 



велосипедиста. На велосипеді у 

майбутнє.Умови розвитку 

велотранспорту вУкраїні.  

Практична частина 

Перегляд та  обговорення фільмів 

«Транспорт і довкілля», «Зробимо 

транспорт чистішим». «Транспортні 

засоби» (компакт-диск). Робота в 

групах «Вплив транспорту на 

довкілля». Мозковий штурм «Як 

зменшити шкідливий вплив автомобілів 

на довкілля?». Перегляд  та 

обговорення відеокліпу «Так та Ні». 

Обговорення уривку Антуана де Сент-

Екзюпері «Маленький принц». 

Обговорення проблеми «Як допомогти 

велосипедистам». 

Промисловість як виробник 

необхідних для життя людини товарів 

продуктів, послуг.  

Чинники негативного впливу 

промисловості на довкілля.Галузі 

промисловості, що є найбільшими 

забруднювача ми довкілля в Україні. 

Практична частина 

Перегляд та обговорення інформації 

«Промисловість» (компакт-диск); 

відеофільму «Екологічні нормативи в 

промисловості». 

Мозковий штурм «Шляхи підвищення 

екологічної безпеки промислової 

діяльності». 

Екскурсія на промислові підприємства 

свого населеного пункту.  

Енергетика.  

Значення енергії для життя та 

господарської діяльності людини. 

Класифікація джерел енергії. Вплив 

виробництва енергії  на довкілля. Як 

заощаджувати енергію. 

Енергозберігаюча електрична лампочка. 

Проблеми утилізації.  Відновлювані 

джерела енергії. Радіація: довкілля та 

людина. Рослини – радіопротекторної 

дії. 

Практична частина 

Перегляд та обговорення фільмів з 



відеоколекції «Зеленого пакета» («Інша 

енергія», «Джерела енергії», «Енергія 

Карпат»). 

Мозковий штурм «У чому полягає 

негативний вплив на довкілля різних 

видів діяльності, пов’язаних з 

виробництвом енергії». Дискусія 

«Перспективність використання в 

Україні відновлюваних джерел енергії». 

Складання плану «Енергоефективність 

моєї оселі». Участь у всеукраїнському 

конкурсі « Енергія і середовище». 

Рослинництво та тваринництво - 

основні галузі сільського 

господарства. 

Хліб та рослинні продукти - основні 

складники раціону багатьох народів 

світу. Історія. Від зерна до 

хліба.ПровіднемісцеУкраїни у 

виробництвізернових культур.  

Різноманітність молочних продуктів у 

різних частинах світу.Склад 

молока.Види молочних продуктів. 

Традиційні молочні продукти українців. 

Органічне землеробство. 

Медоносні бджоли – унікальні 

створіння.Продукти бджільництва. 

Відомі бджолярі (П. Прокопович, В. 

Ващенко, М. Вітвіцький). Чистота у 

вулику. 

Практична частина 

Обговорення текстів «Хліб – усьому 

голова», «Просто хліб». Виставка 

тематичних малюнків. Виготовлення 

оберегів. Перегляд  та обговорення 

відеофільму «Там, де закінчується 

місто». Свято «До кожного свята – своя 

посвята». Екскурсія в  обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості. 

Розмова в колі «Бджола трудівниця». 

Лісове господарство. Туризм. 

Природна фунція лісів. Ліси - 

промислова діяльність та рекреаційна 

діяльність. Проблеми пов’язані з 

вирубуванням лісів та заходи з охорони 

та відтворення лісів. 

Масовий, міжнародний та місцевий 



туризм. Небезпека для заповідних 

районів. Масовий та сільський 

(зелений) туризм. Культура поведінки 

туриста. 

Практична частина 

Перегляд та обговорення відеофільмів 

«Заготівля деревини», «Рівновага». 

Мозковий штурм «Прогулянка в лісі». 

Екскурсія в садово-паркове 

господарство. Мозковий штурм 

«Масовий туризм». Робота в групах 

«Масовий та сільський (зелений) 

туризм. 

Відходи. 

Поняття «відходи», види відходів. 

Способи поводження з відходами. 

Вторинне використання сировини. 

Принципи та способи переробки 

відходів. Органічні відходи. 

Компостування. 

Практична частина 

Перегляд та обговорення  відеофільмів 

«Відходи», «Неправильно покладені 

речі», «Вторинна переробка паперу». 

Мозковий штурм «Бути чи не бути…», 

«Спалювання відходів». Дослідження 

«Пачкажувальної гумки». Гра 

«Зачароване коло».  Екскурсія  

вобласний центр еколого-

натуралістичної творчості. 

Хімічні речовини. 

 Хімічні речовини в побуті. Вплив 

хімічних речовин на довкілля та 

здоров’я людини. 

Практична частина 

Ознайомлення з інформаційним 

матеріалом  «Хімічні речовини» 

(компакт-диск). Дослідження « Сміття 

вдома». 

Тема 4.Моря і океани.Забруднення 

Світового океану(4 год) 

Океан – блакитний пояс життя нашої 

планети.Роль Світового океану на 

планеті і у цивілізаційному розвитку. 

Види і джерелаза бруднення океану. 

Моря – частина Світового океану. 

Екологічні проблеми Чорного моря і 

Вихованці зможуть: 
-зрозуміти причини і наслідки, 

заходи запобігання змінам 

клімату, забрудненню Світового 

океану; 

- наводити приклади прояву 

глобальних екологічних 

проблем на місцевому рівні. 



шляхи їх вирішення. Міжнародна 

співпраця у вирішенні екологічних 

проблем Світового океану.  

Практична частина 

Ознайомлення та обговорення 

інформації «Загальна роль морів і 

океанів». Конференція «Врятуємо 

Чорне море». 

Розділ  3. Основні поняття і визначення сталого розвитку  (30год) 

Тема 1.Сучасні уявлення про сталий 

розвиток людства(6 год) 

Поняття збалансований (сталий) 

розвиток. Критерії, принципи та 

складові  сталого розвитку. Екологічна 

домінанта сталого розвитку. Сталий 

розвиток в Україні. Пріоритетні 

напрямки діяльності «Живої планети». 

Концепція сталого розвитку. 

Практична частина 

Перегляд та обговорення презентаціяї 

«Освіта для сталого розвитку». 

Екскурсія екологічною стежкою. 

Перегляд та обговорення відеоролика 

«Кожна краплина має значення».  

Вихованці зможуть: 
-зрозуміти поняття, критерії, 

принципи, складові сталого 

розвитку; 

-набути досвід поведінки, що 

відповідає принципам стійкого 

розвитку, особистої участі у 

вирішенні екологічних проблем. 

 

 

 

 

Тема 3. Культура споживання (6год) 

Споживчий кошик. Принципи 

відповідального ставлення до покупок. 

Як купувати технічні новинки?  

Упаковка. Приклади оцінювання 

упаковки. Упаковка та відходи.Види 

упаковки, що менше шкодять довкіллю. 

Етикетки та реклама. Власність як 

ознака статусу. Порушники порядку та 

люди, що вирішують проблеми. 

Тварини та люди.Проблема 

безпритульних тварин.Вирішення 

проблеми безпритульних тварин в 

різних країнах світу та в Україні. 

Практична частина 

Вивчення та обговорення інформації з 

компакт диска «Культура споживання». 

Перегляд та обговорення 

відеоматеріалів «Більше...», «Вибір», 

«Реклама». Вивчення та обговорення 

інформації «Принципи відповідального 

ставлення до покупок». Дослідження 

«Що ми купуємо?». 

Вихованці зможуть: 
-ознайомитись з концепцією 

суспільства, заснованого на 

споживацькій ідеології; 

-зрозуміти  обмеженість у 

покупках та споживанні; 

- висловлювати власні думки до 

проблеми з безпритульними 

тваринами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пошиття міні еко-сумочки. 

Вправа «Вибираємо «Зірку». 

Обговорення уривку з оповідання         

Ф. Бегбедера «99 франків». Дискусія 

«Щоробити з лісом».Вправа для 

обговорення «Ситуація». Круглий стіл 

«Ти мій друг». 

Тема 4.Здоров’я та довкілля (18 год) 

Основа здорового харчування. Поняття 

«екологічно чисті»  продукти. 

Органічне землеробство. Теплі грядки 

В. Розума.Переваги органічних 

продуктів. Генетично модифіковані 

організми (ГМО). Лікарські рослини. 

Охорона та відтворення запасів 

лікарських рослин та рослин, занесених 

до Червоної книги України. Природні 

методи лікування. Народна медицина 

українців. Вода – основа життя на землі. 

Властивості та забруднення води. 

Практична частина 

Екскурсія в обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді.. 

Перегляд та обговорення 

відеоматеріалів «Ноmо Сhemicus», 

«Мольфар». «Мозковий штурм» за 

темою «Ви - те, щовиїсте».Закладання 

колекційної ділянки лікарських рослин, 

шкілки, розсадників. 

Складання календаря заготівлі 

лікарських рослин. Закладання дослідів 

з лікарськими рослинами на навчально-

досліднійділянці.Фітовітальня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихованці зможуть: 
- пояснювати, яким є зв'язок 

продуктів харчування із стійким 

розвитком;  

- розповідати, як вибір 

продуктів харчування впливає 

на планету;  

- аналізувати свій спосіб 

харчування з позиції сталого 

розвитку;  

- висловлювати своє ставлення 

до вибору продуктів 

харчування. 

Розділ  4.   Сталий розвиток – новий стиль мого життя.  (38год) 

Тема 1.Права громадян (12 год) 

Чи може одна особа все змінити. Право 

на інформацію та право на 

участь.Конституція України про 

екологічні права та обов’язки громадян. 

Практична частина 

Обговорення інформації «Алергія та 

забруднення», «Нова автомагістраль». 

Складання запиту на отримання 

екологічної інформації. 

Вихованці зможуть: 
-пояснити вплив економічної 

діяльності суспільства на стан 

здоров’я людини;  

- розуміти, що кожна людина 

має право на доступ до 

екологічної інформації. 

Тема 2.Повсякденні звички (10 год) 

Стосунки з оточуючими.Конфлікти, їх 
Вихованці зможуть: 
-пояснювати, чому стосунки з 



причини та розв’язання. 

Доброзичливість – основа стосунків. 

Мої обов’язки, плани та обіцянки. 

Практична частина 

Ігри та розваги. Екскурсія в садово-

паркове господарство. 

оточуючими – це важливо та як 

пов’язана ця тема зі стійким 

розвитком і з власними 

уявленнями щодо майбутнього; 

-досліджувати власні стосунки;- 

планувати та реалізовувати дії із 

покращення відносин з людьми 

у власному житті;  

Тема 2. До доброї справи долучаємось 

разом(10 год) 

Значення рослин і тварин у житті 

людини. Різноманітність квітково-

декоративних рослин. Дослідницька 

робота.Ознайомлення з умовами 

проведення природоохоронних 

конкурсів, акцій масових («До чистих 

джерел», «Енергія і середовище», «Ліси 

для нащадків», « Парки - легені міст і 

сіл», «Земля - наш спільний дім», «Моя 

Батьківщина - Україна», «Замість 

ялинки – зимовий букет» та ін.). 

Безпосередня участь у конкурсах, 

акціях, масових заходах.) 

Практична чстина 

Розроблення проекту «Рослини – наші 

друзі». Екскурсія в обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. Догляд за квітково-

декоративними рослинами. Розмова в 

колі «Моя добра справа».  Участь  в 

природоохоронних конкурсах, акціях. 

Вихованці зможуть: 
- розповідати про дії, які в 

повсякденному житті 

сприятимуть сталому розвитку;  

- пояснювати необхідність 

здійснення заходів, спрямованих 

на зменшення екологічного 

сліду;  

- висловлювати власне 

ставлення до таких дій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Майбутнє нашої Землі(6 год) 

Міжнародні та національні документи зі 

стійкого розвитку.Впровадження 

принципів стійкого  розвитку у 

повсякденному житті.  

Практича частина 

Обговорення тексту «Острів Пасхи». 

«Перегляд та обговореннявідеокліпу 

«Поводьтесьобережно», відеофільмів 

«Земляни», «Королівство».  

Вихованці зможуть: 
- розповідати про ідею сталого 

розвитку;  

- пояснювати взаємозв’язок між 

способом життєдіяльності 

кожної людини та стійким 

розвитком;  

- здійснювати аудит, міркуючи 

над власним стилем життя. 

Підсумок.  (2 год ) 

Моє майбутнє (оцінка і побажання). 

Твій внесок у справу збереження 

ресурсів та довкілля. 

 

Вихованці зможуть: 
-розповідати про власні 

результати курсу, чи співпали 

вони з очікуваннями;  

-планувати подальші зміни у 

власному способі життя і 



поведінки. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
«ЮНІ БОТАНІКИ» 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
За своїм змістом ботаніка є комплексною наукою. Вона вивчає не тільки 

форму, будову, розвиток, властивості, життєдіяльність окремих рослинних 
організмів. До її завдань входить вивчення цілих угруповань, що об'єднуються у 
фітоценози, їхніх компонентів, взаємозв'язок з іншими ценозами. 

Ботаніка висвітлює також питання про формування та життя ареалів, 
історію розвитку і поширення рослин на планеті, тобто охоплює весь рослинний 
світ на Землі. 

Поглиблене вивчення ботаніки набуває особливої актуальності при 
вирішенні проблеми збереження біорізноманіття, яка давно стала глобальною, 
але потребує неперервного моніторингу, обліку і охорони на регіональному 
рівні. 

Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні ботаніки» реалізується в 
гуртках, творчих об'єднаннях еколого-натуралістичного профілю та спрямована 
на учнів 6 – 9 класів. Кількісний склад – 12– 15 учнів. 

Мета програми –  створення умов для інтелектуального розвитку 
вихованців, залучення їх до дослідницької роботи, практичних заходів із 
збереження біорізноманіття. 

Основні завдання: 
- ознайомити вихованців із предметом, теоретичними та прикладними 

завданнями ботаніки, методами наукових досліджень; 
- надати вихованцям знання про закономірності життєдіяльності 

рослинних організмів; 
- ознайомити з сучасною системою рослинних організмів, із ознаками 

характерних представників різних систематичних груп; 
- ознайомити з методикою збору та визначення рослин; 
- формувати науковий світогляд; 
- розвивати мотивацію до дослідницької роботи; 
- формувати екологічне мислення; 
- розвивати творчі здібності; 
- сприяти професійному самовизначенню. 
Серед основних дидактичних принципів при створенні навчальної 

програми враховано: 
- принцип науковості і доступності; 
- принцип свідомості і активності; 
- принцип наочності; 
- принцип системності; 
- принцип розвиваючого і виховуючого навчання; 
- принцип зв'язку навчання з життям. 
Програма основного рівня передбачає навчання протягом двох років: 
1 рік навчання  основний рівень  – 4 годин на тиждень (144 

години на рік); 2 рік навчання  – основний рівень  – 6 годин на тиждень 
(216 годин на рік). 

Ця програма сприяє розвитку вміння вільно оперувати термінами, 



поняттями, латинськими та українськими назвами, вільно висловлювати свою 
думку, аргументовано доводити проблему. Відбудеться розвиток мислення 
теоретичного типу на основі розвитку здатності учнів до аналізу і синтезу, 
категоризації та схематизації залежностей, що вивчаються, моделювання 
проблемних ситуацій. 

Екологізація змісту програми сприяє формуванню в учнів цілісного та 

всебічного сприйняття природи, вміння бачити взаємозв'язки, взаємозалежності 

всіх складових природи, суспільства та довкілля; формуванню відповідального 

ставлення до природи і готовності до активної охорони; усвідомлення дотримання 

природоохоронного законодавства. 

Форми і методи занять. Кожний розділ програми передбачає обов'язковий 

зв'язок теоретичних занять із безпосереднім спілкуванням з природою 

(проведення екскурсій, практичних робіт, спостережень). Після вивчення кожної 

теми рекомендовано проводити підсумкові заняття: конференції, круглі столи, 

колоквіуми, ділові ігри, розробка творчих проектів У цьому випадку, по-перше, 

вихованці стають активними учасниками, що вимагає від них постановки 

проблеми, пошуку шляхів їх розв'язання та прийняття конкретних рішень; по-

друге, відбувається реалізація важливого принципу навчання біології – 

використання міжпредметних зв'язків. Програмою передбачено проведення 

флористичних експедицій за завданням вчених (а при можливості – за їхньою 

особистою участю), реалізація науково-освітніх проектів тощо. 

Вихованці, котрі задіяні в подібних експедиціях, фактично є співавторами 

реального наукового дослідження, що позитивно впливатиме на їхній розвиток як 

особистості, стимулюватиме до продовження розпочатої діяльності та може 

вплинути на вибір майбутньої професії. 

Робота під безпосереднім керівництвом провідних вчених є важливим 

доповненням до занять у гуртках під керівництвом педагогів. 

Матеріали експедицій, екскурсій, дослідних робіт юннати оформляють у 

вигляді звітів, науково-дослідницьких робіт, гербаріїв та представляють на 

конференціях, всеукраїнських зборах юних ботаніків, засіданнях наукових 

товариств учнів. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові 

заняття, тестування, захист творчих робіт, участь в інтелектуальних учнівських 

конкурсах, підготовка портфоліо. 

У разі необхідності в установленому порядку керівник гуртка може 

вносити зміни щодо структури та змісту навчального матеріалу, розподілу годин 

на вивчення окремих тем. 

 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 4 4 8 

2. Царство Рослини (Vegetabilia, або Plantae) 4 4 8 

3. Нижчі Рослини, або Водорості 6 16 22 



(Thallobionta або Аlgae) 

4. Підцарство Вищі рослини (Embryobionta). 

Відділ Мохоподібні (Вryophyta) 

4 4 8 

5. Відділ Плауноподібні (Lycopodiophyta) 2 6 8 

6. Відділ Хвощеподібні (Equisetophyta) 2 6 8 

7. Відділ Папоротеподібні (Polypodiophyta) 6 8 14 

8. Відділ Голонасінні,або Пінофіти 

(Рinophyta) 

6 12 18 

9. Відділ Покритонасінні, або Магноліофіти 

(Angiosperma або Magnoliophyta) 

2 3 5 

10. Клас Магноліпсіди, або Дводольні 

(Magnoliopsida) 

8 16 24 

11. Клас Однодольні, або Ліліопсіди 

(Liliopsida або Monocotyledones) 

6 8 14 

12. Підсумок 2 5 7 

Разом: 52 92 144 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1. Вступ (8 год.) 
Теоретична частина. Предмет, завдання та методи ботаніки. Історія 

розвитку ботаніки. Ботанічні знання шумерів, вавилонян, китайців, єгиптян, 
давніх греків і римлян. 

Сучасна ботаніка і роль українських вчених в її досягненнях. Зв'язок 
розвитку ботаніки з великими географічними відкриттями та успіхами інших 
наук. 

Екскурсії до науково-дослідної установи або кафедри ботаніки вищого 
навчального закладу. 

2. Царство Рослини (Vegetabilia, або Plantae) (8 год.) 
Теоретична частина. Рослини і біосфера. Сонце  – джерело життя на Землі. 

Рослини – посередники між Сонцем і життям на нашій планеті, основні продуценти 
органічної речовини. Роль рослин у підтриманні складу атмосфери та кругообігів 
речовин. Залежність людини від рослинного світу. Принципи класифікації рослин. 
Методи систематики рослин. Сучасна система царства Рослини. 

Практична   частина.   Досліди   на   випаровування  рослиною води. 

Екскурсії до ботанічного саду, природничого музею. 
3. Нижчі Рослини, або Водорості (Thallobionta або Аlgae) (22 год.) 
Теоретична частина. Традиційні уявлення про поділ на «нижчі» та «вищі» 

рослини. Екологічні групи і життєві форми водоростей. Сучасна класифікація 
водоростей. Різноманітність статевих процесів і особливості циклів відтворення 
водоростей. Характерні представники Підцарства Багрянки, або червоні водорості 
(Rhodobionta), особливості будови та розмноження. 

Підцарство Справжні водорості (Рhусоbіоntа). 
Характеристика окремих представників відділів: Пірофітові (Руrrорhуtа), 

Золотисті (Сhrуsорhуtа), Діатомові (Васillаrіорhуtа), Бурі (Рhаеорhуtа), 
Жовто-Зелені (Хаnthорhуtа), Евгленові (Еuglеnорhуtа), Зелені 

(Сhlоrорhуtа), Харові (Сhаrорhуtа). 



Практична частина. Методи збору та визначення нижчих рослин. 
Світловий мікроскоп, його будова та правила роботи з ним. Вивчення 
мікроскопічної будови клітини водоростей (на прикладі хламідомонади, хлорели, 
протокока, спірогири тощо). Розгляд під мікроскопом будови колоніальної зеленої 
водорості. 

            4.      Підцарство Вищі рослини (Embryobionta) (8год.) Відділ 

Мохоподібні (Вryophyte). 

Теоретична частина. Поняття про вищі спорові рослини. Походження і 
час виникнення мохоподібних. Роль риніофітів (Rhуnіорhіtа) – вимерлих вищих 
спорових рослин у розвитку рослинного світу на суходолі. 

Відділ мохоподібні (Вгуорhуtе) – гаметофітна лінія розвитку рослин на 

суходолі. Особливості будови і циклу відтворення мохоподібних, що дозволили їм 

пристосуватися до різноманітних екологічних умов суходолу. Поділ мохоподібних 

на класи: антоцеротопеіди (Аnthoсеrоtорsіdа); маршанціопсіди або печіночники 

(Маrсhаntіорsidа), бріопсіди або справжні мохи (Вrуорsidа). Ознайомлення з 

особливостями будови і функціонування білих або сфагнових мохів (підклас 

Sphagnidae), чорних або андреєвих мохів (підклас Andreaeidae); зелених або 

брієвих мохів (підклас Brуіdае). 

Практична частина. Методи збирання та визначення мохоподібних.  

Вивчення зовнішньої будови гаметофітів  різних таксонів

 мохоподібних (на гербарному матеріалі). Визначення мохоподібних за 

допомогою визначників. Вивчення внутрішньої будови листків сфагнуму та 

політриха або зозулиного льону. 

Екскурсії до лісу, парку з метою ознайомлення із представниками різних 

порядків мохів та збору гербарного матеріалу. 

5. Відділ Плауноподібні (Lycopodiophyta) (8 год.) 

Теоретична частина. Сучасні плауноподібні; необхідність охорони 

зникаючих видів. Методи охорони плауноподібних. Роль плауноподібних у 

природі та житті людини. 

Практична частина. Вивчення особливостей зовнішньої будови плауно-

подібних за гербарними зразками. Різноманітність плауноподібних (робота з 

гербарними зразками). 

Екскурсія до палеонтологічного музею. Загальна характеристика плаунопо-

дібних як реліктових рослин; викопні плауноподібні та їхнє місце в геологічній 

історії Землі. 

6.  Відділ Хвощеподібні (Equisetophyta) (8 год.) 

Теоретична частина. Хвощі, особливості їх будови та циклу розвитку. 

Сучасна систематика хвощеподібних, їх значення у природі та житті людини. 

Практична частина. Морфологічний аналіз одного з видів хвоща 

з метою встановлення важливих таксономічних ознак. Вивчення будови стробіла. 

Розглядання за допомогою мікроскопа спор хвоща та замальовування 2-3 з 

них. Визначення хвощів за допомогою визначника. 

Екскурсія до заболоченого лісу чи заболоченої луки або на болото з метою 

ознайомлення з різноманітністю хвощів. 

7. Відділ Папоротеподібні (Polypodiophyta) (14 год.) 

Теоретична частина. Походження і напрями еволюції папоротеподібних. 

Місце вимерлих папоротеподібних в еволюції рослин на суходолі і в геологічній 

історії Землі. Загальна характеристика, цикл відтворення, поширення. Екологія і 



класифікація папоротеподібних. Сучасні папоротеподібні і їхня роль у флорі 

України. Участь папоротеподібних в екосистемах. Рідкісні та зникаючі види і 

питання їхньої охорони. Лікарські, декоративні та сидеративні папоротеподібні. 

Практична частина. Методи збору та визначення папоротей. 

Ознайомлення з різноманітністю папоротеподібних  на  гербарних зразках 

і в оранжереї. 

Догляд за папоротеподібними в оранжереї та дослідних ділянках, в живому 

куточку. 

Вивчення будови сорусу папоротей за допомогою мікроскопа.  

Екскурсії до лісу з метою вивчення представників відділу Папоротеподібні 

свого регіону; збір гербарного матеріалу. 
8. Відділ Голонасінні (Рinophyta або Gymnospermae) (18 год.) 

Теоретична частина. Час появи насінних рослин. Особливості будови 

перших голонасінних. Сучасна система відділу Пінофіти, або Голонасінні. Загальна 

характеристика, поширення, екологія і особливості циклу відтворення. 

Цикадопсіди і Гінкгопсіди  – сучасні живі викопні пінофіти. Пінопсіди, або Хвойні 

(Ріnорsidа або Соnіferорsidа) –  найбільша за обсягом та найважливіша за роллю в 

біосфері і в господарській діяльності людини сучасна група голонасінних. Хвойні 

ліси в Україні та світі, їх використання людиною та проблеми збереження. 

Практична частина. Вивчення будови гілок та листків хвойних на 

гербарному матеріалі. 

Ознайомлення з розташуванням, будовою, формою чоловічих і  жіночих 

шишок. 

Вивчення будови пилку сосни за допомогою мікроскопа.  

Екскурсії до дендрарію, до хвойного лісу, визначення хвойних порід дерев 

за вегетативними ознаками та шишками. 

9. Відділ Покритонасінні (Квіткові), або Магноліофіти (Angiospermae 

або Magnoliophyta) (5 год.) 

Теоретична  частина. Загальна характеристика покритонасінних.        

Походження покритонасінних і основні  напрямки еволюції. 

Особливості циклу  відтворення магноліофітів. Порівняльна 

характеристика основних ознак  представників класів Дводольні 

(Magnolipsida) та Однодольні (Liliopsida). 

Практична частина. Складання морфологічних карток для представників 

різних класів відділу Покритонасінні. 

Екскурсія до ботанічного саду (лісу, парку тощо) з метою ознайомлення із 

різноманітністю покритонасінних. 

10. Клас Дводольні, або Магноліопсіди  (Magnoliopsida  або  

Dicotyledones)  (24 год.) 
Теоретична частина. Сучасна система класу Дводольні (Маgnoliopsida): 

поділ на підкласи. Характерні ознаки та представники родин, які є 

найважливішими в  господарській діяльності людини: Магнолієві (Мagnoliaceae), 

Лататтєві (Nymphaeaceae), Жовтецеві (Ranunculaceae), Гвоздичні (Сагуорhуllасеае), 

Кактусові (Сасtасеае), Березові (Веtulасеае), Букові (Fagaceae), Горіхові 

(Juglandaceae), Капустові (Вrassicaceae), Вербові (Salicaceae), Гарбузові 

(Сucurbitaceae), Розоцвіті (Rosidae), Бобові (Fabaceae), Селерові (Аріасеае), 

Гіркокаштанові (Нірросаstаnасеае), Глухокропивові (Lamiaceae), Складноцвіті 



(Аsteridae), Губоцвіті (Lamiidae) та ін. 

Практична частина. Методи збору та визначення квіткових рослин. 

Основи гербарної справи (монтаж та опис гербарію). 

Вивчення життєвих форм та морфологічних особливостей вегетативних та 

генеративних органів рослин Класу Дводольні. 

Екскурсії до ботанічного музею, ботанічного саду – ознайомлення із 

представниками різних родин дводольних, збір гербарного матеріалу. 

Польовий практикум. Фенологічні спостереження за рослинами в 

природі. 

Визначення родини за зовнішнім виглядом. 

11. Клас Однодольні (Liliopsida або Monocotyledones) (14

 год.) 

Теоретична частина. Сучасна система однодольних. Ентомогамна і 

анемогамна лінії еволюції. Загальна характеристика підкласів: Алісматіди 

(Аlismatidae), Тріуридіди (Тriurididae), Ліліїди (Liliidae), Арециди (Аrecidae). 

Характеристика найважливіших родин та їхніх окремих представників, що 

відіграють важливу роль у житті біосфери і людини. 

Практична частина. Визначення рослин Класу Однодольні за 

визначниками та гербарним матеріалом. 
Морфологічний опис рослин за загальноприйнятою схемою. 

Екскурсії до ботанічного музею, ботанічного саду – ознайомлення із 
представниками різних порядків однодольних. Екскурсії у природу – збір 
гербарних зразків. 

Польовий практикум. Місце однодольних в екосистемах, зокрема у 
формуванні рослинних угруповань на луках, болотах, у степах тощо. 

12. Підсумок (7 год.) 
Написання доповідей, рефератів за результатами участі у науково-освітніх 

проектах та регіональних заходах. Оформлення гербарію. Участь у науково-
практичній конференції. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Учні повинні знати: 
- основні принципи класифікації рослин; 
- сучасний поділ рослинного світу на відділи та класи, його еволюційний 

зміст; 
- принципи раціонального природокористування. 

Учні повинні вміти: 
- збирати рослини у природі; 
- виготовляти та етикетувати гербарні зразки; 
 

- визначити види рослин за визначниками; 
- користуватися дихотомічним ключем; 
- проводити відбір альгологічних зразків; 
- працювати з мікроскопом; 
- проводити флористичний опис; 
- проводити порівняння місцевих флор; 
- закладати транссекту; 
- закладати пробні площі; 



- оформляти результати практичних робіт; 
- прогнозувати наслідки впливу людини на екосистеми. 

Учні мають набути досвід: 
- навчальної діяльності в умовах сучасного позашкільного закладу; 
- виступів на учнівських науково-практичних конференціях; 
- участі в учнівських інтелектуальних змаганнях; 
- дистанційної комунікації по Інтернету. 

Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

 

Назва розділу 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Будова та функції рослинної клітини 4 10 14 

2. Біохімія та фізіологія рослинної клітини 16 20 36 

3. Гістологія. Тканини рослин 12 20 32 

 

4. Вегетативні органи вищих рослин 10 22 32 

5. Репродуктивні органи рослин 10 18 28 

6. Ріст, розвиток і розмноження 6 10 16 

7. Основи екології рослин 15 24 39 

8. Основи геоботаніки 3 10 13 

9. Підсумок 2 4 6 

Разом: 78 138  216  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1. Будова та функції рослинної клітини (14 год.) 
Теоретична частина. Клітина – основна структурна одиниця живого. 

Клітинна теорія. Методи вивчення структури і функції клітини. Будова, хімічний 
склад і властивості основних компонентів рослинної клітини. Типи поділу 
рослинної клітини. Особливості будови рослинної клітини, що дозволяють 
рослинам жити на суходолі. 

Практична частина. Методика виготовлення тимчасових 
мікропрепаратів. Вивчення мікроскопічної будови клітини. Дослідження явища 
тургору, плазмолізу і деплазмолізу. 

Вивчення будови пластид рослинної клітини (хлоропластів, 
хромопластів, лейкопластів). Вивчення руху цитоплазми. 

Екскурсія до науково-дослідної установи. 

2. Біохімія та фізіологія рослинної клітини (36 год.) 
Теоретична частина. Фотосинтез. Фізико-хімічні основи фотосинтезу. 

Фотосинтетично активна радіація. Фотосинтетичні пігменти. Хлоропласти, їх 
будова,хімічний склад і функції. С3 та С4 типи фотосинтезу. Глобальне значення 
фотосинтезу у біосфері. Фотосинтез і урожай. 

Дихання. Повітря і його екологічна роль. Фізико-хімічні основи дихання. Будова 
мітохондрій. Співвідношення дихання та фотосинтезу. Залежність дихання від 
зовнішніх факторів. 



Мінеральне живлення рослин. Вміст мінеральних речовин у рослинах. 
Ха- рактеристика фізіологічної ролі макро- та мікроелементів. Методи вивчення 
мінерального живлення рослин. Доступні форми азоту, азотфіксація. 
Фізіологічні основи застосування добрив. 

Водний обмін рослин. Вода у рослинній клітині. Кореневий тиск. 
Транспірація. 
Гутація. Вода у ґрунті, її доступні та недоступні форми. Біохімічні особливості 

рослинних організмів. Полі-  та моносахариди. Ліпіди. 

Нуклеїнові кислоти. Рослинні білки. Ферменти, регуляція ферментативної 

активності. 

Практична частина. Одержання спиртової витяжки хлорофілу. Розподіл 

пігментів за Краусом. 

Вивчення синтезованого крохмалю у листах. Спостереження за виділенням 

кисню у процесі фотосинтезу. Встановлення необхідності СО2 та хлорофілу для 

фотосинтезу. Визначення коефіцієнту дихання пророслого насіння. 

Виявлення дегідрогеназ у тканинах рослин. 

Визначення вмісту золи в різних органах рослин.  

Визначення вмісту нітратів у овочах. 

Визначення вологомісткості ґрунту.  

Визначення всисної сили кореня. 

Визначення водного дефіциту рослин. Хроматографічне розділення пігментів та 

ліпідів. 

Дослідницька робота. Вегетаційні досліди — вплив на ріст та розвиток рослин 

вмісту азоту та фосфору. 

Розв'язання задач з фізіології рослин. 

 3. Гістологія. Тканини рослин (32 год.) 

Теоретична частина. Основні типи тканин рослини: твірна, покривна, основна 

(механічна, запасальна, аеренхіма), провідна, секреторна (видільна). Особливості 

будови різних типів тканин у зв'язку з функціями та пристосуванням рослин до 

життя у різноманітних екологічних умовах. 

Практична частина. Вивчення мікроскопічної будови верхівки пагона. 

Вивчення мікроскопічної будови покривної тканини на прикладі листка ірису. 

Вивчення мікроскопічної будови замикаючих клітин продихової щілини на 

прикладі листка ірису та кукурудзи. 

Вивчення будови запасаючої паренхіми на прикладі зрізу бульби картоплини. 

Вивчення будови паренхіми на прикладі поперечного зрізу

 черешка листка кувшинки. 

На препараті поперечного зрізу черешка листка буряка вивчити будову 

коленхіми. 

На препаратах поперечного та продольного зрізів пагона герані вивчити будову 

клітин склеренхіми. 

Виготовити препарат із м'якоті незрілого плоду груші і вивчити будову склереїд. 

Вивчити будову провідних тканин (ситоподібних трубок та судин) на прикладі 

препарату продольного зрізу провідного пучка пагона тикви. 

На препараті продольного зрізу із деревини сосни розглянути будову трахеїд. 

Виготовити препарат продольного зрізу кореня кульбаби і розглянути під 

мікроскопом будову молочників. 

Екскурсія до науково-дослідної установи. 



4. Вегетативні органи вищих рослин (32 год.) 

Теоретична частина. Спільні і відмінні ознаки в будові вегетативних органів 

вищих спорових та насінних рослин. Поняття про гомологічні і аналогічні 

органи. 

Корінь та типи кореневої системи. Первинна та вторинна анатомічна 
будова кореня. Ріст кореня в довжину. Зв'язок будови кореня з його функціями. 
Спеціалізація та метаморфози коренів як пристосування рослин до життя у 
різноманітних екологічних умовах. Взаємозв'язок коренів із мікроорганізмами 
ґрунту. 

Пагін та система пагонів. Особливості наростання та галуження пагона. 
Брунька – зачаток пагона. Різноманітність бруньок і роль їх у житті рослини. 
Розвиток пагона з бруньки. Листкорозташування, його біологічне значення і 
типи. Спеціалізація та метаморфоз пагонів як пристосування рослин до життя 
на суходолі у різноманітних екологічних умовах . Стебло – вісь пагона. Ознаки, 
що обумовлюють різноманітність стебел. Первинна та вторинна анатомічна 
будова стебла. Особливості анатомічної будови багаторічних стебел 
дводольних, хвойних та однодольних. 

Листок –  бічна частина пагона. Прості і складні листки. Морфологічні 
особливості листкової пластинки. Жилкування листка. Анатомічна будова 
листка. Зв'язок зовнішньої і внутрішньої будови листка з основними функціями: 
фотосинтезом, транспірацією та газообміном. 

Практична частина. Вивчення мікроскопічної будови кореня 
однодольних рослин (первинна будова) на прикладі препарату зрізу кореня 
ірису. 

Вивчення мікроскопічної будови кореня дводольних рослин (вторинна 
будова) на прикладі препарату із молодого кореня тикви. 

Ознайомлення з бульбокоренями на прикладі пшінки весняної або 
жовтцю бульбистого. 

Вивчення макроскопічної будови листка на гербарному матеріалі. 
Вивчення мікроскопічної будови листа на прикладі листа кукурудзи, 

сосни-хвої, лимона. Порівняти та зробити висновки. 
Вивчення мікроскопічної будови продихового апарату. 
Вивчення зовнішньої та внутрішньої будови бруньки 

кінського каштана. Порівняльне вивчення бруньок різних рослин: 
тополі, дуба, сливи тощо. Дослідження розпилів багаторічних 
стовбурів або гілок (2-3 види). 

Вивчення мікроскопічної будови стебла трав'янистих дводольних на 
прикладі мікропрепарату стебла льону, соняшника, жовтцю. 

Вивчення мікроскопічної будови стебел голонасінних та дерев'янистих 
по- критонасінних рослин. 

Вивчення мікроскопічної будови стебла однодольних рослин на 
прикладі стебла ірису, кукурудзи, пшениці. 

Практична частина. Складання морфологічної колекції стебел, які 
розрізняються за способом наростання, формою поперечного перетину, 
положенням у просторі, типом галуження. 

Екскурсії ботанічного саду, парку, лісу. Видозміни листка як 
пристосування рослин до життя у різноманітних екологічних умовах довкілля. 

5. Репродуктивні органи рослин (28 год.) 
Теоретична частина. Квітка – найдосконаліший репродуктивний орган 



рослин. Походження квітки. Будова і ознаки, що обумовлюють різноманітність 
квіток. Андроцей. Гінецей. Однодомність та дводомність. Різноманітність 
способів запилення як пристосування рослин до життя у різноманітних 
екологічних умовах довкілля. Запилення як умова запліднення. Особливості 
запліднення (подвійне запліднення) та розвитку насіння. 

Поняття про суцвіття. Будова і класифікація суцвіть. 
Плід як видозмінена у процесі запліднення квітка. Утворення та 

морфологія плодів. Сучасна класифікація плодів, що базується на будові 
гінецея: апокарпії та ценокарпії. Поняття про супліддя. 

Насінина. Будова і класифікація насіння. 
Практична частина. Вивчення будови і різноманітності квіток.  

Методика складання формул та діаграм квітки. Визначення рослин за 

визначником. 

Ознайомлення з особливостями будови андроцею шипшини, тюльпана, 

гірчиці, соняшника, гороху. Вивчення мікроскопічної будови пиляка. 

Ознайомлення з різноманітними типами суцвіть на прикладі 

подорожника, черемхи, конюшини, моркви, суниць, бузку, молочаю, шавлії. 

Морфологічний аналіз плодів і насіння вівса, пшениці, квасолі, гороху, 

соняшника з метою встановлення типу, до якого вони належать. 

Вивчення мікроскопічної будови насінини. 

Морфологічний аналіз колекції плодів з метою встановлення, до яких 

типів вони належать. 

Дослідницька робота. Вивчення умов, що необхідні для проростання та 

розвитку насіння: живий зародок, волога, кисень, температура. 

Поняття про стратифікацію насіння. Спостереження за підземним і 

надземним проростанням насіння. 

Польовий практикум. Вивчення різноманітності квіток, суцвіть, плодів 

рослин певного регіону. 

Екскурсії до науково-дослідної установи, ботанічного саду. 

6. Ріст, розвиток і розмноження рослин (16 год.) 

Теоретична частина. Співвідношення росту і розвитку рослин. Фази 

росту та їхні особливості. Типи росту органів рослин. Вплив екологічних 

факторів середовища та процеси росту і розвитку. Фотоперіодизм. Тропізми і 

настії. Фі-тогормони, їх природа і функції. Загальні закономірності розвитку 

рослин. 

Розмноження. Основні форми розмноження: безстатеве і статеве. 

Різноманітність способів нестатевого розмноження. Переваги статевого 

розмноження. Специфіка статевого розмноження у рослин: чергування ядерних 

фаз і поколінь. Значення різноспоровості для пристосування рослин до життя на 

суходолі. 

Практична частина. Спостереження за фототропічною

 реакцією рослин. 

Розмноження рослин трав'янистими живцями. 

Розмноження рослин здерев'янілими живцями. Розмноження рослин 

щепленням. 

Спостереження за геотропічною реакцією рослин. 

Визначення зон росту коренів і стебел методом позначок. Вплив солей 

важких металів на ростові реакції рослин. 



Визначення життєздатності насіння за допомогою анілових барвників. 

Екскурсія до науково-дослідної установи. 

7. Основи екології рослин (39 год.) 

Теоретична частина. Рослини і екологічні фактори довкілля. Поняття 

про популяцію. Екологічні групи рослин. Періодичні явища в житті рослин і 

використання їх людиною у практичній діяльності. 

Поняття про фітоценоз та типи рослинності. Життєві форми рослин і їхня 

участь у формуванні фітоценозів. Поняття про релікти, ендеміки, рідкісні і 

зникаючі види рослин: причини зникнення та шляхи збереження. Червона та 

Зелена книги України. 

Рослини та їхні угруповання як біоіндикатори факторів довкілля. Основи 

традиційної фітоіндикації. 

Практична частина. Проведення вегетаційних дослідів – вплив на ріст та 

розвиток рослин світла, температури, вологи, вмісту азоту та фосфору. 

Дослідження локальної популяції рослин із побудовою графіків вікової 

структури популяції. 

Аналіз морфологічних особливостей рослин як адаптацій до факторів 

зовнішнього середовища. 

Ознайомлення із гербарними зразками рідкісних та зникаючих видів рослин. 

Опис рослинних асоціацій у місцях із різним ступенем антропогенного 

навантаження. Дослідження спектра життєвих форм рослин. 

Екскурсія в природу з метою визначення переважного напрямку антропогенного 

впливу. 

Екскурсії до ботанічного саду та у природу (ліс, заплавні луки, поле, болото 

тощо) для ознайомлення із рослинами різних екологічних груп та із типами 

життєвих форм рослин. 

8. Основи геоботаніки (13 год.) 

Теоретична частина. Геоботаніка, або фітоценологія –  наука про рослинність. 

Поняття про рослинні формації та асоціації. Практичні методи геоботанічних 

досліджень. Будова фітоценозу: видовий склад, структура, проективне покриття, 

аспектність тощо. Основні типи фітоценозів України. Фітоценози, які 

потребують охорони і занесені до Зеленої книги України. 

Практична частина. Опис профілю рослинності. Закладання пробних площ 

рендомним методом. 

Визначення   проективного  покриття  та біомаси на кореню, побудова 

графіків домінування – вирівнювання. 

9. Підсумок (6 год.) 

Підготовка індивідуально-групових звітів. 

Оформлення гербарію. 

Проведення науково-практичної конференції, виставки рослин гербарію). 

Підведення підсумків роботи гуртка. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- властивості живих систем; 
- основні органели рослинної клітини; 
- основи фізіології і біохімії рослинної клітини; 
- фази росту рослин і їхні особливості; 



- основні рослинні тканини; 
- екологічні групи рослин; 
- життєві форми рослин, їхню класифікацію; 
- загальну методологію геоботанічних досліджень; 
- принципи раціонального природокористування. 

Вихованці мають вміти: 

- працювати з мікроскопом; 
- виготовляти зрізи рослинних тканин; 
- проводити морфологічний аналіз колекції плодів; 
- визначати вміст нітратів в овочах; 
- проводити вегетаційні досліди; 
- оформляти результати практичних робіт; 
- прогнозувати наслідки впливу людини на екосистеми. 
 

Вихованці мають набути досвід: 
- розроблення екологічних і дослідницьких проектів; 
- виступів на учнівських науково-практичних конференціях; 
- участі в учнівських інтелектуальних змаганнях; 
- дистанційної комунікації по Інтернету; 
- участі в практичній екологоспрямованій діяльності; 
- здоров'язбережувальної діяльності. 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

Відповідно до «Типових переліків навчально-наочних посібників та 
технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи 
Міністерства освіти і науки України» 

Об’єкти натуральні 

Гербарії 

Дикорослі рослини                                                                                1 комп. 

Культурні рослини України                                                                       1 комп. 

Культурні рослини                                                                                1 комп. 

Морфологія та біологія рослин                                                            1 комп. 

Систематика рослин                                                                                1 комп. 

Плодові культурні рослини                                                                      1 комп. 

Овочеві культурні рослини                                                                      1 комп. 

Зернові культурні рослини                                                                      1 комп. 

Бур'яни — супутники культурних рослин                                       1 комп. 

Вологі препарати 

Корінь бобової рослини з бульбочками                                                 1 комп. 

Колекції 

Кімнатні рослини                                                                                1 наб. 

Культурні рослини                                                                                1 наб. 

Плодові рослини України                                                                      1 наб. 

Бур'яни                                                                                                    1 наб. 

Шкідники лісу                                                                                          1 наб. 

Шкідники городу                                                                                          1 наб. 

Шкідники поля                                                                                          1 наб. 

Шкідники саду                                                                                          1 наб. 



Насіння та плоди                                                                                          1 наб. 

Дерева та кущі                                                                                          1 наб. 

Органічні та мінеральні добрива                                                            1 наб. 

Торф та продукти його переробки                                                            1 наб. 

Ґрунт та його склад                                                                                      1 наб. 

Моделі 

Квітка складноцвітих:                                                                                1 наб. 

-трубчасті 

-язичкові 

-лійкоподібні 

Квітка лілійних:                                                                                          1 наб. 

-лілія 

-тюльпан 

-конвалія 

Квітка вишні                                                                                          1 наб. 

Квітка гороху                                                                                          1 наб. 

Квітка капусти                                                                                          1 наб. 

Квітка пшениці                                                                                          1 наб. 

Зернівка пшениці                                                                                 

Клітинна будова кореня                                                                      1 наб. 

Клітинна будова листка                                                                      1 наб. 

Клітинна будова стебла                                                                      1 наб. 

Муляжі 

Гриби                                                                                                    1 наб. 

Плоди та коренеплоди                                                                                1 наб. 

Дика форма яблуні та культурні сорти яблуні                                        1 наб. 

Дари природи                                                                                          1 наб. 

Дика форма томатів та культурних сортів томатів                              1 наб. 

Цикл розвитку одноклітинної водорості                                                  1 шт. 

Цикл розвитку багатоклітинної водорості                                        1 шт. 

Цикл розвитку моху                                                                                1 шт. 

Цикл розвитку папороті                                                                      1 шт. 

Цикл розвитку сосни                                                                                1 шт. 

Цикл розвитку шапкового гриба                                                           1 шт. 

Прилади та пристосування 

Демонстрування всмоктування коренем води                                      1 шт. 

Спостереження за розвитком кореневої системи у рослин                  1 шт. 

Виявлення дихального газообміну у насіння                                       1 шт. 

Прилад для дослідів з ґрунтом                                                           1 шт. 

Психометр                                                                                                    1 шт. 

Мікроскоп біологічний                                                                                15 шт. 

Мікротоп                                                                                                     2 шт. 

Термометр для повітря                                                                         2 шт. 

Термометр для ґрунтів                                                                          2 шт. 

Термоскоп з ботаніки                                                                                 1 шт. 

Ваги технічні                                                                                          15 шт. 

Ваги лабораторні                                                                                          15 шт. 



Лупа ручна                                                                                                     15 шт. 

Лупа штативна                                                                                          15 шт. 

Прес ботанічний                                                                                          15 шт. 

Компас шкільний                                                                                         15 шт. 

Інструменти 

Садово-городні                                                                                         15 шт. 

Ножиці для обрізування чагарників                                                 15 шт. 

Пінцет                                                                                                    15 шт. 

Ботанічна сітка                                                                                          15 шт. 

Обприскувач                                                                                          5 шт. 

Скальпель                                                                                                     15 шт. 

Контрольно-вимірювальні 

Рулетка 10 м                                                                                          2 шт. 

 Метр складний 

Лінійка металева 300 мм                                                                               5шт 

                                                                                                                       

Лабораторний посуд та спорядження 

Колба конічна                                                                                           15 шт. 

Пробірка біологічна                                                                                 100 шт. 

Чашка Петрі                                                                                           30 шт. 

Піпетка                                                                                                     15 шт. 

Стакан хімічний                                                                                           15 шт. 

Циліндр мірний                                                                                           10 шт. 

Горщик                                                                                                      3 шт. 

Совок вузький для викопування рослин                                                   5 шт. 

Відро                                                                                                               3 шт. 

Кілки                                                                                                               10 шт. 

Шпагат                                                                                                     10 м 

Сітка Раменського                                                                                1 шт. 

Папка гербарна                                                                                          2 шт. 

Гербарний прес                                                                                          2 шт. 

Ножиці побутові                                                                                    8 шт. 

Друковані таблиці 

Кореневі системи (стрижнева і мичкувата)                                       1 комп. 

Вегетативне розмноження рослин                                                           1 комп. 

Запліднення у квіткових рослин                                                           1 комп. 

Плодово-ягідні культури                                                                     1 комп. 

Овочеві культури                                                                                         1 комп. 

Олійні культури                                                                                            1 комп 

Папоротеподібні (папороть, хвощі, плавуни)                                       1 комп. 

Мохи (зозулин мох, сфагнум)                                                           1 комп. 

Водорості (хламідомонада, хлорела, спірогіра, улотрікс)                  1 комп. 

Морські водорості                                                                              1 комп. 

Отруйні та їстівні гриби                                                                    1 комп. 

Плісеневі гриби (мукор, пеніцил)                                                          1 комп. 

Дріжджі                                                                                                   1 комп. 

Гриби-паразити                                                                                        1 комп. 



Культурні і дикорослі квіткові рослини                                               1 комп. 

Основні групи рослин                                                                               1 комп. 

Будова рослин                                                                                       1 комп. 

Портрети 

Портрети вчених-біологів Карти настінні 

Зоогеографічна карта світу                                                                   1 шт. 

Україна. Рослинний світ                                                                   1 шт. 

Україна. Тваринний світ                                                                           1 шт                          
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ДОДАТКИ 

Теми рефератів: 

Значення водоростей в екосистемах і в житті людини. 

Місце мохоподібних в екосистемах та використання їх людиною. 

Мохоподібні у флорі України, участь їх у рослинному покриві. 

Екзотичні, реліктові, ендемічні, рідкісні і зникаючі таксони пінофітів. 



Значення Дводольних у природі та житті людини.

 Господарське значення Дводольних. 

Значення покритонасінних в житті людини. Харчові, кормові, лікарські, 

декоративні рослини з класу Ліліопсіди. 

Біологічне і практичне значення квіток і суцвіть. Біологічне і практичне 

значення насіння і плодів. Поширення плодів і насіння. 
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ПРОГРАМА ГУРТКА 

ЛЮБИТЕЛІ СУКУЛЕНТНИХ РОСЛИН 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Захоплення кактусами та іншими сукулентними рослинами зумовлено 

бажанням розкрити таємницю їхнього життя, потребою милуватись їхнім 

зовнішнім виглядом та красою квітування. Рослини-сукуленти викликають інтерес 

не лише різноманіттям будови, а й фізіологічними особливостями, які 

сформувались у процесі історичного розвитку під впливом умов зовнішнього 

середовища. Сукуленти - це рослини, що переважно ростуть повільно і вже в 

ранньому віці набувають всіх видових ознак, що дозволяє їх любителям збирати та 

утримувати колекції кактусів великої видової різноманітності. 

Гурток «Любителі сукулентних рослин» спрямований на розвиток 

пізнавальних інтересів школярів, формування умінь встановлювати гармонійні 

стосунки з природою, виховання особистості, яка усвідомлює власну 

відповідальність перед суспільством за збереження та примноження рослинного 

світу на планеті.  

Мета роботи гуртка: поглиблення і розширення знань учнів з біології 

рослин, екології, квітникарства та формування в учнів оцінних суджень про роль 

рослин у природі та необхідність їх охорони. 

Програма гуртка передбачає вирішення таких завдань:  

- розширення знань учнів про біологічні особливості рослин-сукулентів;  

- вивчення будови кактусів; 

- набуття вмінь та навичок вирощування і догляду за кактусами; 

- формування вмінь дослідницької роботи;  

- виховання бережливого ставлення до рослинного світу; 

- виховання естетичного і художнього смаків учнів. 

- формування суджень про роль рослин у природі й житті людини.  

 

Програма гуртка розрахована на два роки навчання учнів основної та старшої 

школи. 

1-й рік навчання – початковий рівень – 144 год. на рік/ 4 год. на тиждень;  

2-й рік навчання – основний рівень –  144 год. на рік/ 4 год. на тиждень. 

У перший рік навчання учні знайомляться з систематикою, різноманітністю 

рослин - сукулентів, особливостями їх вирощування та правилами догляду за ними.  

Впродовж другого року навчання учні детальніше вивчають родину 

Кактусові: особливості морфології та фізіології кактусів, способи їх розмноження, 

поглиблено вивчають систематику родини Кактусових, набувають знань про 

окремі екологічні групи цих рослин. 

 Програмою передбачена дослідницька робота школярів, результати якої 

оформляються і використовуються у подальшому навчанні.  

Зміст програми реалізується на теоретичних та практичних заняття, 

екскурсіях. На теоретичних заняттях учні поглиблюють знання про систематику, 

особливості будови, вирощування та догляду за рослинами-сукулентами. На 

практичних заняттях набувають умінь і навичок з технології догляду та 

розмноження рослин, оволодівають методикою дослідницької діяльності та 



спостережень.  

Роботу гуртка «Любителі сукулентних рослин» можна організувати за 

наявності фондової колекції та необхідних умов утримання рослин.  

Керівник гуртка повинен звертати увагу на доступність навчального 

матеріалу для учнів та спрямувати його на розвиток пізнавальних і творчих 

здібностей учнів.  

Форми і методи занять повинні сприяти розвитку індивідуальних творчих 

здібностей учнів.  

Форми занять: аудіовізуальні, кінестетичні, полімодальні, візуальні: 

практичні роботи, екскурсії, конкурси-виставки, вікторини, написання рефератів, 

складання календаря сезонних робіт, каталогу, плану виставки, оформлення 

альбомів тощо.  

 З-поміж методів навчання особливе місце посідає дослідницька робота 

учнів, у процесі якої вони набувають умінь спостерігати природу, аналізувати і 

узагальнювати отримані знання. Профорієнтацію учнів забезпечують екскурсії до 

ботанічних музеїв, ботанічних садів, тепличних господарств, спеціалізованих 

магазинів, господарств декоративного рослинництва, ботанічних науково-

дослідницьких установ. 

 Прогнозований результат та методи його діагностики по закінченню 

реалізації програми.  

Головним результатом реалізації програми є досягнення основних цілей 

програми: розширення обсягу знань учнів з біології рослин, рослин-сукулентів, 

квітникарства, набуття вмінь та навичок практичної та дослідницької роботи; 

розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення; виховання в 

учнів шанобливого ставлення до природи.  

Основними формами і методами діагностики прогнозованих результатів 

є: спостереження за роботою учнів під час виконання практичних робіт, 

опитування, тестування, написання рефератів, складання календаря догляду за 

рослинами, каталогу, участь учнів у тематичних виставках, конкурсах, проведення 

дослідницької роботи.  

Контроль отриманих результатів: бесіда, співбесіда, перевірка засвоєння 

практичних навичок, здобутих на заняттях, організація та проведення виставок, 

оформлення результатів дослідницької роботи.  

Учні повинні засвоїти такі поняття та терміни: ареоли, глохідії, ґрунтові 

домішки, дезінфекція, дренаж, ендемізм, етикетаж, життєва форма, живцювання, 

інсектициди, каталог, колекція, конвергенція ознак, культивування, оранжерея, 

перевалка, пересаджування, підщепа, пропарювання, сукулент, теплиця, 

фітокомпозиція, хемокультура.  
 

 

Навчально-тематичний план 

Перший рік навчання 

№ 

п/п 

Назва розділу Всього 

годин 

У тому числі: 

теоретичні 

заняття 

практичні 

заняття 
 Вступ 4 2 2 

1 Історія вивчення сукулентних 10 4 6 



рослин 

2 Різноманітність рослин-сукулентів 20 10 10 

3 Вирощування сукулентів у 

колекціях 

32 10 22 

4 Догляд за рослинами-сукулентами 30 10 20 

5 Боротьба з шкідниками та 

хворобами 

16 8 8 

6 Дослідницька та проектна 

діяльність 

30 10 20 

7 Узагальнення 2 - 2 
 Усього: 144 54 90 

 

Перевірка та оцінювання знань та вмінь учнів: підсумкова робота, участь 

у конкурсах, тестування, написання рефератів, оформлення виставок. 

 

 

Програма 

 

Тема заняття Ключові компетентності, які 

формуються під час вивчення даної 

теми 

ВСТУП (4 години) 

Поширення сукулентів на материках 

та континентах земної кулі. Умови 

існування рослин-сукулентів.  

Значення сукулентів у природі та в 

житті людини, їх господарське 

значення на батьківщині. Рідкісні 

рослини-сукуленти. Охорона рослин. 

Закон про охорону рослин 

Учень:  

наводить приклади: рослин, що 

відносяться до групи сукулентних 

рослин 

характеризує: загальні риси будови 

рослин-сукулентів; риси        

пристосування сукулентів до умов 

існування  

робить висновок: про значення 

сукулентів у природі та житті людини;  

необхідність охорони рослин 

Практична робота. 

 Розпізнавання сукулентних рослин за зовнішнім виглядом на малюнках та 

серед колекції кімнатних рослин.  

Екскурсія до оранжереї, теплиці, магазину квітів з метою ознайомлення з 

рослинами-сукулентами. 

Тема І. Історія вивчення рослин-сукулентів (10 годин) 

Кактуси та інші рослини-сукуленти у 

природі та в колекціях. Культивування 

рослин-сукулентів. Історія 

колекціонування рослин у Європі. 

Колекції рослин - сукулентів в 

Україні. Сучасні досягнення у 

виведенні нових сортів. Дослідницька 

Учень: 
описує: історію культивування рослин-

сукулентів; колекції сукулентних 

рослин в Україні; досягнення у 

виведенні нових сортів сукулентів; 

висловлює судження про: потребу у 

дослідницькій діяльності з виведення 



робота нових різновидностей та сортів 

рослин;  значення рослин-сукулентів у 

житті людини;  

дотримується правил: складання 

плану дослідницької роботи;  роботи з 

науково - популярною літературою; 

підготовки звіту про екскурсію 

Практичні роботи:  
Робота з літературою. Підготовка рефератів. Вибір теми дослідницької роботи, 

складання плану роботи. 

 Екскурсії до ботанічного музею, приватної колекції. 

Тема ІІ. Різноманітність рослин-сукулентів (20 годин) 

Поширення сукулентів. Рослини-

сукуленти посушливих областей 

Північної та Центральної Америки, 

Африки. Вплив середовища існування 

на ріст і розвиток рослин. 

Морфологічні особливості сукулентів. 

Систематика сукулентних рослин. 

Родини: Кактусові, Агавові, 

Асфоделові, Молочайні, Товстянкові, 

Ластівневі 

Учень: 
описує: сукулентні рослини; 

характеризує:  пристосування 

сукулентів до умов існування; 

морфологічні особливості кактусів та 

інших рослин-сукулентів; основні 

таксономічні одиниці; 

порівнює: рослини-сукуленти різних 

родин між собою;  

застосовує знання для:визначення 

рослин-сукулентів; розміщення рослин 

колекції згідно екологічних груп та 

систематики;  підготовки рослин до 

зимівлі;  

висловлює судження про: 

пристосування рослин до середовища 

існування 

Практичні роботи:  

Ознайомлення з різноманітністю форм сукулентів у колекції. Визначення 

рослин-сукулентів колекції. Розміщення рослин колекції згідно екологічних 

груп та систематики. Підготовка рослин до зимівлі. 

Екскурсія в оранжерею тепличного господарства 

 

Тема ІІІ. Вирощування сукулентів у колекціях (32 годин) 



Біологічні особливості сукулентних 

рослин. Умови утримання сукулентів 

у приміщеннях. Вирощування 

сукулентів у теплицях та оранжереях. 

Особливості вирощування сукулентів 

у квартирі. Сезонне вирощування 

рослин-сукулентів під відкритим 

небом. Дослідження біологічних 

особливостей рослин-сукулентів 

Учень: 

описує: умови, необхідні для 

вирощування сукулентів;  

характеризує:біологічні особливості 

сукулентних рослин; 

застосовує знання: для вирощування 

кактусів та інших рослин-сукулентів у 

теплиці та в кабінеті;  

дотримується правил: спостереження 

за процесами життєдіяльності рослин; 

догляду за сукулентами взимку;  

підготовки сукулентів до зимівлі; 

складання плану спостережень за 

розвитком сукулентів протягом року;  

дослідження адаптаційних механізмів 

сукулентів;  

робить висновок:про необхідність 

створення відповідних умов для 

вирощування сукулентів 

Практичні роботи:  
Складання основних правил утримання кактусів та інших рослин - сукулентів у 

класах та житлових приміщеннях. Догляд за сукулентами взимку. 

Спостереження за ростом і розвитком сукулентів. Обладнання переносної 

теплиці для зимівлі деяких видів кактусів. Підготовка сукулентів до зимівлі. 

Складання плану спостережень за розвитком сукулентів протягом року. 

Дослідження адаптаційних механізмів сукулентів. Закладання дослідів. Робота 

над проектом. Екскурсія до ботанічного саду чи іншої колекції сукулентних 

рослин 

Тема ІV. Догляд за рослинами-сукулентами (30 годин) 

Основні кліматичні фактори та їх 

дотримання при вирощуванні 

сукулентів. Роль світла у житті 

рослин. Вплив кількості та 

інтенсивності світла на ріст і розвиток 

рослин. Температура, як кліматичний 

фактор. Оптимальна температура для 

вегетації. Зимівля у житті кактусів у 

природі та в культурі. Роль води у 

житті сукулентів. Літній і зимовий 

полив. Грунт. Співвідношення частин 

ґрунту при виготовленні землесуміші 

для посадки кактусів. Домішки, що 

необхідні для ґрунтосумішей. 

Мінеральні добрива у культурі 

сукулентів. Підбір горщиків для 

вирощування сукулентів. Підготовка 

Учень:  
описує: необхідні умови для росту 

рослин; живлення, ріст, розвиток, 

розмноження сукулентів;  

пояснює: необхідність дотримання 

основних кліматичних факторів при 

вирощуванні рослин;  

застосовує знання для: обґрунтування 

заходів їх вирощування; складання 

календаря пересаджування кактусів 

колекції; дотримується правил: 

догляд за рослинами згідно складеного 

плану; 

виготовлення ґрунтових сумішей для 

сукулентів; вибору посуду і підготовка 

його для посадки; підживлення 

кактусів мінеральними добривами; 



їх до посадки. Пересаджування у 

житті рослин, строки та агротехніка. 

Правила посадки рослин, необхідність 

дренажу та підбір землесумішей. 

Засипання кореневої шийки гравієм. 

Обстеження та обробка коріння перед 

посадкою, дезинфікування, 

пропарювання. Повне видалення 

коріння при пошкодженні його 

шкідниками і його укорінення 

підживлення органічними добривами; 

облаштування закритої теплички для 

утримання епіфітів і інших 

вологолюбних кактусів у зволоженому 

середовищі; обстеження та обробки 

коріння перед посадкою; 

пересаджування та перевалки 

сукулентів;  складання календаря 

пересаджування кактусів колекції;  

догляду за пересадженими рослинами; 

робить висновок: про важливість 

дотримання умов вирощування 

рослин-сукулентів 

Практичні роботи:  
Догляд за рослинами згідно складеного плану. Виготовлення ґрунтових 

сумішей для сукулентів. Вибір посуду і підготовка його для посадки. 

Підживлення кактусів мінеральними добривами. Підживлення органічними 

добривами. Облаштування закритої теплички для утримання епіфітів і інших 

вологолюбних кактусів у зволоженому середовищі. Обстеження та обробка 

коріння перед посадкою. Пересаджування та перевалка сукулентів. Складання 

календаря пересаджування кактусів колекції. Догляд за пересадженими 

рослинами. Робота над проектом. Екскурсія до тепличного господарства. 

Тема V. Боротьба з шкідниками та хворобами (16 годин) 

Фактори, що спричиняють 

захворювання рослин: кліматичні, 

ґрунтові.  

Інфекційні хвороби рослин: (грибкові, 

вірусні, бактеріальні). Профілактика 

та заходи боротьби.  

Шкідники рослин, що живуть у ґрунті. 

Шкідники, що пошкоджують наземну 

частину сукулентів.  

Заходи боротьби. Профілактичні та 

фітосанітарні заходи.  

Техніка безпеки та правила 

поводження при догляді за рослинами 

Учень:  

характеризує: фактори, що 

спричиняють захворювання рослин;  

заходи профілактики та боротьби з 

хворобами й шкідниками; інфекційні 

та неінфекційні хвороби сукулентів; 

пояснює: необхідність запровадження 

профілактичних та фітосанітарних 

заходів;  

дотримується правил: визначення 

захворювань та шкідників сукулентів; 

боротьби з шкідниками та хворобами; 

робить висновок про: необхідність 

захисту рослин від шкідників; 

дотримання техніки безпеки при 

догляді за рослинами, що оброблені 

хімічними засобами від хвороб та 

шкідників 

 

Практичні роботи:  
Визначення захворювань та шкідників сукулентів. Техніка безпеки та правила 

поводження при догляді за рослинами, що оброблені хімічними засобами від 

хвороб та шкідників. Запровадження заходів боротьби з ґрунтовими 

шкідниками та хворобами. Запровадження заходів боротьби зі шкідниками, що 



пошкоджують наземну частину рослин. 

Екскурсія до господарства декоративного рослинництва 

Тема VI. Дослідницька та проектна діяльність (30 годин) 

Досягнення і передовий досвід у 

селекції сукулентних рослин. Основні 

умови та вимоги до проведення 

дослідів. Ведення необхідної 

документації (план роботи, щоденник 

спостережень, журнал фенологічних 

спостережень тощо). Робота над 

проектом 

Учень:  

характеризує: селекційну роботу в 

квітникарстві; ведення документації 

дослідницької роботи;  

порівнює:  природні та селекційні 

форми сукулентних рослин; 

спостерігає та описує: ріст та 

розвиток обраних для досліду рослин; 

дотримується правил:  оформлення 

щоденників спостережень, звіту про 

результатидослідницької роботи; 

висловлює судження про: значення 

дослідницької роботи у квітникарстві 

Практичні роботи: 

 Ведення необхідної документації. Оформлення щоденників. Підготовка звіту 

виконаної роботи. Підготовка звіту за роботу над проектом.  

Екскурсія до ботанічного науково-дослідницького інституту, ботанічного саду 

VII. Узагальнення (2 годин) 

Підведення підсумків роботи 

гуртківців. Завдання на літо. 

Оформлення виставки кактусів. 

Презентація результатів проектної 

діяльності 

Учень:  
висловлює судження про: роль 

сукулентних рослин у природі і житті 

людини;  

виявляє ставлення до: рослин-

сукулентів 

 

Навчально-тематичний план 

Другий рік навчання 

№ 

п/п 

Назва розділу Всього 

годин 

У тому числі: 

теоретичні 

заняття 

практичні 

заняття 

 Вступ  6 2 4 

1 Морфологічні та фізіологічні 

особливості кактусів  

26 12 14 

2 Розмноження кактусів  24 10 14 

3 Систематика кактусів.  10 6 4 

4 Підродина Пейрескієвих  14 6 8 

5 Підродина Опунцієвих  16 6 10 

6 Підродина Цереусових  20 8 12 

7 Дослідницька та проектна діяльність  12 6 6 

8 Оформлення колекції кактусів  12 4 8 

9 Узагальнення 4 2 2 

 Усього: 144 62 82 



 

Перевірка та оцінювання знань т а вмінь учнів: виступи, підсумкова робота, 

участь у конкурсах, проведення дослідів, створення тематичних композицій. 

 

Програма 

 

Тема заняття Ключові компетентності, які 

формуються під час вивчення 

даної теми 

ВСТУП (6 години) 

Поширення кактусів у природі та в 

культурі. Вибір тематики дослідницької 

роботи. Основні умови та вимоги до 

проведення дослідів. Закладання дослідів 

за завданням вчених та фахівців.  

Оформлення результатів дослідницької 

діяльності 

 

Учень: 

 описує: загальні риси 

пристосування кактусів до умов 

існування;  спільні та відмінні 

риси будови кактусів; 

дотримується правил:  
закладання дослідів та ведення 

документації;  

робить висновок:  про значення 

кактусів у природі 

Практичні роботи. 

Складання річного плану догляду за кактусами колекції. Вибір тематики 

дослідницької роботи. 

Екскурсія до ботанічного саду 

 

Тема І. Морфологічні та фізіологічні особливості кактусів (26 год.) 

Будова стебла кактусів. Вирости на стеблі: 

ребра, бугорки, сосочки, ареоли, колючки, 

щетинки, волоски; їх значення в житті 

кактусів. Анатомічна будова епідермісу 

кактусів. Водозапасаючі клітини. 

Особливості фотосинтезу та транспірації. 

Механізми стійкості до високих 

температур. Коренева система кактусів, її 

особливості. Квітки та плоди, умови їх 

утворення у представників, що 

культивуються. Поняття про хемокультуру. 

Переваги та недоліки над традиційним 

ґрунтовим складом. Вимоги і техніка 

хемокультури кактусів 

Учень:  
описує: морфологічну будову;  

анатомічну будову; фізіологічні 

особливості кактусів;  

дотримується правил: 
дослідження епідермісу клітин 

кактуса за допомогою мікроскопа; 

дослідження транспірації у 

кактусів; дослідження кореневої 

системи, форм стебла та виростів 

на стеблі у різних видів кактусів; 

дослідження в'язкості цитоплазми 

клітини кактусів; вирощування 

кактусів методом хемокультури; 

робить висновок: про 

взаємозв'язок будови органів 

рослини з виконуваними 

функціями 

Практичні роботи. 

Екскурсія до ботанічного саду. 



Тема II. Розмноження кактусів (24 год.) 

Вегетативне розмноження кактусів: 

боковими та кореневими паростками, 

живцями, окремими сосочками та іншими 

частинами пагону.  

Щеплення кактусів: передумови, 

найкращий час, вимоги до вибору прищепи 

та підщепи. Техніка щеплення: швидкість, 

правильне закріплення, створення 

комфортних умов для розвитку 

прищеплених кактусів.  

Генеративне розмноження кактусів. Підбір 

насіння та висів його. Створення умов для 

появи сходів. Догляд за сходами. 

Пересаджування кактусів 

Учень:  
описує: види розмноження 

рослин;  способи вегетативного 

розмноження у природі і в 

культурі; метод щеплення; 

дотримується правил: 
розмноження кактусів боковими 

та кореневими паростками; 

техніки щеплення;  штучного 

запилення квітки для отримання 

насіння; збору насіння кактусів; 

підготовки ґрунту до висівання 

насіння кактусів;  підготовки 

насіння до висівання; 

спостереження за проростанням 

насіння та розвитком щеплених 

рослин 

Практичні роботи. 

 Розмноження кактусів боковими паростками. Розмноження кактусів 

кореневими паростками. Опанування правилами й технікою щеплення. Вибір і 

підготовка кактусів до щеплення. Щеплення кактусів. Штучне запилення квітки 

для отримання насіння. Збір насіння кактусів. Підготовка ґрунту до висівання 

насіння кактусів. Підготовка насіння до висівання. Спостереження за 

проростанням насіння та розвитком щеплених рослин 

Тема III. Систематики кактусів (10 год.) 

Систематичні одиниці. Ознайомлення з 

систематичною таблицею кактусів. 

Класифікація К. Шумана. Сучасна 

класифікація К.Бакеберга 

Учень:  
описує: сучасну класифікацію 

кактусів;  

дотримується правил: 
визначення кактусів колекції; 

спостереження за дослідом з 

вивчення способів розмноження 

кактусів 

Практичні роботи. 

 Визначення кактусів колекції. Спостереження за дослідом. Екскурсія до 

ботанічного науково-дослідницького інституту або ботанічного саду 

 

Тема IV. Підродина Пейрескієвих (14 год.) 



Характеристика родини. Найбільш 

примітивна і давня група кактусів. Листяні 

кактуси. Особливості росту і форми стебла 

Учень:  

описує: ознаки кактусів підродини 

Пейрескієвих; основні 

таксономічні одиниці;  

порівнює: рослини різних родин 

між собою та з іншими 

рослинами;  

дотримується правил: 
визначення кактусів підродини 

Пейрескієвих;  складання 

календаря догляду за кактусами 

взимку; догляду за рослинами 

згідно складеного плану 

Практичні роботи. 

 Визначення кактусів підродини Пейрескієвих. Складання календаря зимового 

догляду за кактусами. Догляд за рослинами згідно складеного плану. 

 

Тема V. Підродина Опунцієвих (16 год.) 

Систематика опунцій, кількість родів та 

видів. Циліндричні, круглі і плоскі види 

опунцій різних екологічних груп. Глохідії і 

рудименти листків на ареолах. 

Господарське значення опунцій в житті 

корінного населення Америки. 

Пристосованість опунцій до різноманітних 

умов існування. Щеплення кактусів на 

стовпчасті і лепешковидні опунції для їх 

розмноження і росту 

Учень:  
описує: ознаки кактусів підродини 

Опунцієвих; основні таксономічні 

одиниці;  живцювання 

Опунцієвих;  

характеризує: пристосування 

Опунцієвих до умов існування; 

дотримується правил: визначення 

кактусів підродини Опунцієвих; 

складання календаря догляду за 

опунціями та догляду за ними; 

живцювання опунцій;  щеплення 

кактусів на опунції;  

робить висновок: про значення 

Опунцієвих у  природі та в житті 

людини 

Практичні роботи. 

 Визначення кактусів підродини Опунцієвих. Догляд за опунціями. 

Живцювання опунцій та догляд за ними. Щеплення кактусів на різні опунції. 

Складання календаря догляду. Екскурсія для ознайомлення з приватною 

колекцією 

 

Тема VI. Підродина Цереусових (20 год.) 

Характеристика родини Цереусові. 

Різноманітність форм кактусів: 

шароподібні свічкоподібні. Різноманітність 

розмірів кактусів: карлики і велетні.  

 

Учень:  
описує: морфологічні особливості 

кактусів підродини Цереусових;  

екологічні групи кактусів; 

характеризує: пристосування 



Екологічні групи кактусів:  

- цереуси Південної Америки; 

- цереуси Північної Америки; 

- кактуси-епіфіти 

 

 

Цереусових до умов існування; 

порівнює:  рослини різних родин 

між собою та з іншими 

рослинами;  

дотримується правил:  
визначення кактусів підродини 

Цереусових;  складання календаря 

догляду;  обєднання кактусів 

колекції у різні екологічні групи; 

пересаджування, перевалки 

кактусів; щеплення цереусів; 

догляду за кактусами;  

робить висновок: про значення 

Цереусових у природі та в житті 

людини 

Практичні роботи. 

Визначення кактусів підродини Цереусових. Складання календаря догляду. 

Об'єднання кактусів колекції у різні екологічні групи. Пересаджування 

кактусів. Перевалка кактусів. Щеплення цереусів. Догляд за кактусами.  

Екскурсія до ботанічного саду. 

Тема VII. Дослідницька робота (12 год.) 

Досягнення в галузі кактусівництва. 

Методика проведення дослідницької 

роботи. Оформлення результатів дослідів 

та виготовлення наочних посібників. 

Значення дослідницької роботи учнів. 

Участь у семінарах, конференціях, роботі 

МАН 

 

 

Учень:  
описує: документацію при 

проведенні дослідницької роботи;  

характеризує: селекційну роботу 

в квітникарстві;  

спостерігає та описує: ріст та 

розвиток обраних для досліду 

рослин;  

дотримується правил: 
дослідницької роботи; 

оформлення щоденників 

спостережень; 

 висловлює судження про:  про 

значення дослідницької роботи у 

кактусівництві 

Практичні роботи:  

Оформлення щоденників спостережень та необхідної документації. 

Виготовлення фотографій та оформлення звітів роботи.  

Екскурсія в ботанічний сад, ботанічну науково-дослідну установу. 

 

Тема VIII. Колекції кактусів (12 год.) 

Оформлення колекції кактусів. Інформація 

про вид, рід, батьківщину кожної рослини. 

Підбір посуду для створення колекції 

кактусів. Вимоги до експозиційного 

Учень: 
описує: прийоми оформлення 

колекції кактусів; вимоги до 

експозиційного розміщення 



розміщення кактусів згідно екологічних 

груп. Оформлення живих фітокомпозицій з 

різних видів кактусів і сукулентів. 

Етикетаж колекції 

кактусів згідно екологічних груп; 

прийоми оформлення живих 

фітокомпозицій з різних видів 

кактусів і сукулентів;  

дотримується правил: 
визначення кактусів та етикетажу 

кактусів; оформлення колекції для 

експозиції; написання рефератів 

про особливості вирощування 

кактусів; створення композицій з 

кактусів і сукулентів 

Практичні  роботи:  
Визначення кактусів та виготовлення етикеток. Етикетаж кактусів. Оформлення 

колекції для експозиції. Написання рефератів. Оформлення альбомів. 

Створення композицій з кактусів і сукулентів.  

Екскурсія на виставку кактусів. 

 

Тема IX. Узагальнення (4 год.) 

Підведення підсумків роботи гуртка. 

Презентація рефератів, альбомів та 

дослідницьких робіт. Підготовка виставки 

робіт 

Учень: 

висловлює судження про: 

значення сукулентів у природі й 

житті людини 

  

 

Список рекомендованої літератури для учнів і педагогів: 

 

1. Белорусец Е.Ш., Гило Л.С. Цветоводство защищенного грунта. — К.: Урожай, 

1983. 

 2. Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М. Сукулентні рослини // Квіти 

України. — К., 2002.  
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14. Широбокова Д.Н., Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М., Баглай К.М. Кактуси та інші 

сукулентні рослини. — К.: Українські пропілеї, 2003 
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ПРОГРАМА ГУРТКА 

«РІДНИЙ КРАЙ» 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Реформування системи освіти в Україні нині набуло глобального характеру. 

Оновлено цілі та завдання освіти, які закріплено в Державних стандартах  базової 

та повної середньої освіти, що мають за мету формування в учнів ідентичності та 

почуття власної гідності в результаті осмислення соціального та морального 

досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті 

історичного процесу. 
Створення навчальної програми «Рідний край» обумовлено необхідністю 

формування в учнів цілісної картини світу через пізнання та вивчення краєзнавчого 

матеріалу, уявлення про самоорганізацію та саморозвиток місцевої природи, 

пояснення нерозривної взаємодії тваринного, рослинного світів і соціального 

середовища, а також важливості вивчення та збереження історії та традицій рідного 

краю.  

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості через вивчення еколого-краєзнавчих, природоохоронних, історичних 

та культурних особливостей рідного краю. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей:  

- пізнавальні: знайомство та вивчення пам’яток історичної культури, формування 

особистісного сприйняття дослідженого матеріалу, вміння досліджувати 

навколишнє середовище, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів, 

формування зацікавленості у пошуковій та дослідницькій роботі,ознайомлення  з  

проблемами екології свого краю та напрямами  охорони природи, формується 

правильний погляд на взаємовідношення людини з природою, сприяє виробленню 

екологічного мислення та культури; 

- практичні: уміння описувати краєзнавчі об’єкти, оформлювати польовий зошит 

та щоденник досліджень з обраної теми, дотримуватися правил техніки безпеки під 

час екскурсій, формування у гуртківців мовної культури, засвоєння історичної, 

культурної, краєзнавчої термінології та місцевих діалектів, практичних навичок 

роботи з краєзнавчим обладнанням, виховує культуру праці, розширює кругозір та 

знання народних звичаїв та традицій; 

 - творчі: розвиток творчих здібностей, уяви, вміння логічно викладати свої думки, 

що співвідносяться з реально пізнаваними історичними та художніми об’єктами, 

формувати художній смак; 

 -соціальні: здатність до співпраці, соціальної активності, виховання культури 

спілкування, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, 

збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, 

поваги до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери 

(самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність тощо), 

виховання доброзичливості, уміння працювати в колективі.  

Програму створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і 

повної середньої освіти. За основу у програмі взято ключові компоненти, що 

вивчають у закладах середньої освіти, знання яких мають бути поглиблені на 



заняттях гуртка шляхом міждисциплінарних зв’язків, екскурсій, опрацювання 

енциклопедичної літератури тощо.   

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 5–6 класів протягом 1 року 

навчання. Кількісний склад навчальної групи – 15 – 20 учнів. 

На опрацювання навчального матеріалу відводиться – 144 години (4 години 

на тиждень).  

Основним принципом є добровільність участі у діяльності гуртка та 

необмеженість у віці учасників (у вищезазначених вікових рамках). Запропонована 

послідовність вивчення тем програми пов’язана з урахуванням рівня підготовки, 

віку, інтересів вихованців. Навчальна програма передбачає поєднання 

теоретичного матеріалу з практичними завданнями. Серед різноманітних форм 

проведення практичних робіт перевага надається краєзнавчим екскурсіям для 

ознайомленням з краєзнавчими об’єктами, пошуковій роботі тощо.  

На заняттях гуртка використовують різноманітні форми (комбіноване 

заняття, заняття-практична робота, екскурсія тощо) та методи навчання: 

пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація та ін.), 

репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь і 

навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові). У процесі 

роботи рекомендується велику увагу приділяти масовим формам занять та заходів 

(вікторини, ребуси, кросворди, ігри, тематичні вечори і т.і.) 

Перевірка набутих знань вихованців здійснюється під час проведення 

практичних занять у формі вікторин, виконання індивідуальних завдань та 

представлення результатів.  

На заняттях використовуються наочні посібники, довідники, картографічний 

роздавальний матеріал, технічні засоби навчання, що відповідають стану 

матеріально-технічної бази закладу, у якому працює гурток. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Розділ,тема 

 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ. 2 - 2 

2. Географічне положення краю 8 8 16 

3. З історії рідного краю 6 14 20 

4. Еколого-географічна ситуація 

краю 

 

4 

 

4 

 

8 

5. Природно-ресурсний потенціал 

краю 

 

8 

 

4 

 

12 

6. Природно-заповідний фонд 

рідного краю 

 

4 

 

6 

 

10 

7. Охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів краю 

 

2 

 

4 

 

6 

8. Природа – об’єкт  краєзнавчої 

діяльності 

 

12 

 

24 

 

36 

9. Природоохоронна діяльність 

людини 

 

4 

 

6 

 

10 

10. Народні звичаї і традиції рідного    



краю 8 14 22 

11. Підсумок 2 - 2 

Всього 60 84 144 
 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
1. Вступ (2год) 

Теоретична частина. Знайомство учнів із завданнями, програмою, планом 

роботи та змістом гуртка. Вступний інструктаж. Правила проведення спостережень 

під час екскурсій і походів, проведення практичних робіт, масових заходів, акцій та 

конкурсів. Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі та 

кабінеті. 

 

2. Географічне положення краю (16 год) 

Теоретична частина.  

Фізико-географічні особливості рідного краю. Поняття про ландшафт. 

Взаємозв’язки компонентів ландшафту: рельєфу, клімату, ґрунтів, водних ресурсів, 

рослинного та тваринного світу. Вплив господарської діяльності людини на 

видозміни ландшафту. Особливості рельєфу своєї місцевості. Штучний та 

природний рельєфний дизайн. 

Практична частина. 

Екскурсії в природу для вивчення ландшафту характерного для даної 

місцевості, на найбільш цікаві об’єкти району з метою вивчення взаємозв’язків 

рослинного та тваринного світу з кліматоутворюючими факторами, з факторами 

антропогенного впливу. 

Робота з атласами, картами, путівниками та іншими довідковими 

матеріалами. 

Перегляд відео матеріалів про різноманітні ландшафти, презентація фото та 

відео матеріалів із зображенням своєї місцевості. 

 

3. З історії рідного краю (20 год) 

Теоретична частина. 

Стародавня історія рідного краю. Пам’ятки історії та культури. Історичні 

ландшафти.   

Охорона історичної спадщини – необхідна умова збереження та відтворення 

надбань минулих поколінь для майбутніх нащадків. Видатні особистості рідного 

краю. 

Батьківщина. Рідний край. Історичні відомості про рідний край, походження 

його назви. Місто, село. Наша вулиця. Моя земля – земля моїх батьків. 

Практична частина. 

Екскурсії по місту, селу, району з метою огляду та вивчення пам’яток історії 

та культури. В музеї видатних людей свого краю.  

Проведення вікторини «Історичні відомості про моє місто (село, район, 

область)».  

Спілкування із старожилами, співпраця щодо вивчення історії малої 

батьківщини. Оформлення результатів опитування населення. 



 

4. Еколого-географічна ситуація краю (8 год) 

Теоретична частина. 

Забруднення навколишнього середовища рідного краю промисловими 

викидами та побутовими відходами.  

Екологічні катастрофи, що відбувалися в нашому краю. Вплив аварії на ЧАЕС 

на сучасну екологічну ситуацію своєї місцевості. Запобігання виникнення нових 

глобальних катастроф. Сучасні форми боротьби із забрудненням навколишнього 

середовища. 

Практична частина. 

Робота над прикладним проектом «Поліпшення якості повітря класної 

кімнати». Робота над інформаційним проектом «Рослини – індикатори чистоти 

повітря». 

Екскурсія на місцеве підприємство для ознайомлення з очисними спорудами. 

 

5. Природно-ресурсний потенціал краю (12 год) 

Теоретична частина 

Земельні ресурси та ресурси надр. Характеристика земельних ресурсів. 

Поширення корисних копалин по області їх характеристика. 

Рослинний і тваринний світ рідного краю. Роль рослин і тварин в природі, 

житті людини та в народному господарстві. Коротка характеристика місцевої 

фауни. Типові ендеміки та реліктові тварини рідного краю. Червонокнижні 

рослини і тварини рідного краю. 

Водні ресурси краю. Характеристика обводненості території.  

Рекреаційні ресурси рідного краю. Місця відпочинку їх характеристика та 

особливості в межах міста, села, району, області. 

Практична частина 

Екскурсія в природу для вивчення земельних ресурсів краю. Спостереження 

за рослинним і тваринним світом краю. 

Екскурсія в місцевий краєзнавчий музей у природничий відділ. Перегляд 

відео-презентації промісцеву природу. 

 

6. Природно-заповідний фонд рідного краю (10 год) 

Теоретична частина 

Природно-заповідний фонд рідного краю. Охорона природи в Україні. 

Створення заповідників, заказників, національних парків, ботанічних і зоологічних 

садів з метою збереження природи. 

Практична частина 

Екскурсія на об’єкти місцевого природо-заповідного фонду. 

Створення та перегляд відео-презентації про заповідні місця рідного краю. 

Написання та зачитування інформацій про об’єкти природо-заповідного фонду 

області. 

 

7. Охорона та раціональне використання природних ресурсів краю 

(6год) 

Теоретична частина 

Закони України про охорону та раціональне використання природних 



ресурсів. Важливість збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь в 

первинному стані. Етичне ставлення людини до всього оточуючого її живого світу. 

Екоетика. 

Практична частина 

Екскурсія в природу для проведення «уроку милування» «Я люблю свій 

рідний край». 

Екскурсія в обласне управління екології та природних ресурсів в 

Тернопільській області (в регіональні представництва). 
 

8. Природа – об’єкт  краєзнавчої діяльності (36 год) 

Теоретична частина 

Кліматичні фактори та методи їх дослідження. Взаємозв’язок найважливіших 

кліматичних факторів: води, повітря, світла.  

Едафічні фактори та методи їх дослідження (ґрунт). Поняття про ґрунт, його 

походження та будову. Типи ґрунтів, їх властивості. Ерозія ґрунтів та методи її 

запобігання. 

Гідрологічні умови. Характеристика річкової сітки рідного краю. Найбільші 

ріки та озера. 

Геологічна будова, рельєф та корисні копалини. Характеристика геологічної 

будови та особливостей рельєфу. Корисні копалини рідного краю та їх промислове 

використання. 

Рослинний і тваринний світ рідного краю. Характерні особливості 

різноманіття рослинного та тваринного видового складу, взаємозв’язки між ними 

та вплив один на одного. 

Основні правила ведення фенологічних спостережень. Фенологічні 

спостереження в природі і сільському господарстві. Сезонні явища в природі. 

Ведення фенологічних спостережень в різні пори року, характеристика їх 

особливостей. Ведення календаря погоди. 

Практична частина 

Екскурсія по місту (селу) для спостереження за особливостями рельєфу. 

Екскурсія до місцевої водойми для складання характеристики русла річки, 

особливості берегів та річкового дна. 

Практична робота по вивченню різноманітних типів ґрунтів, визначення 

вмісту води у зразку ґрунту та вміст органічних речовин. 

Практична робота на метеорологічному майданчику. 

Практичні роботи: вимірювання кількості опадів, прозорості води, висота 

снігового покриву, особливості складу ґрунту та ін. 

Екскурсії в природу для проведення фенологічних спостереження за змінами 

в різні пори року.  

Проведення «уроків милування»: «Озернись довкола», «Королева – Золота 

осінь», «Білосніжна зима», «Перший сніг», «Послухай спів весни», «Земля 

прокинула зі сну», «Тепле літо йде в гості» та ін. 

 

9. Природоохоронна діяльність людини (10 год) 

Теоретична частина 

Поняття про антропогенні фактори середовища. Біосфера та науково-

технічний прогрес. Поняття про ноосферу. Управління природними процесами в 

біосфері (позитивний та негативний вплив людської діяльності) 



Практична частина 

Екскурсії та подорожі по рідному краю з метою оволодіння знаннями про 

екологічне та культурне значення місцевих природних ресурсів, їх раціональне 

використання та збереження для майбутніх поколінь (тематика за вибором 

педагога). 

 

10. Народні звичаї і традиції рідного краю (22 год) 

Теоретична частина 

Вивчення народних звичаїв і традицій рідного краю з метою збереження та 

передачі майбутнім поколінням. Особливості обряду своєї місцевості, характерні 

відмінності для кожної пори року. 

Перлини народної творчості. Народні прикмети рідного краю. Міфи та 

легенди рідного краю. Народний календар.  

Історія ремесел та обрядів населеного пункту (загальне знайомство). Види 

ремесел та обрядів, характерних для свого регіону.  

Українське мистецтво. Народна пісня. Місцевий фольклор. Обереги. Рушник. 

Вінок. Вишиванка. Писанка. Криниця у нашому дворі. Культ води у народі. 

Практична частина. 

Дослідження народної творчості своєї місцевості.  

Перегляд кінофільму «Пропала грамота» (кіностудія О. Довженка) в якості 

ілюстрації культури, побуту, народних звичаїв та творчості українців. 

Відвідування музеїв архітектури та побуту. Знайомство з деякими ремеслами. 

Проведення народних обрядів.  

Збирання фольклорних творів. Розучування народних пісень. 

Збирання оберегів. Оформлення виставки «Український оберіг». 

Відвідування народних свят. Підготовка та проведення народних свят. Огляд 

народознавчих матеріалів, перегляд кінофільмів з фрагментами народних свят, 

документальних фільмів з народознавчої тематики. 

Проведення свят за народними звичаями та обрядами (обжинки, «Андрія», 

«Українські вечорниці», «свято Миколая», «Різдвяні свята», перший посів та ін.). 

 

11.  Підсумок (2 год) 

Підбиття підсумків роботи. 
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ПРОГРАМА ГУРТКА 

«РІДНИЙ КРАЙ» 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Реформування системи освіти в Україні нині набуло глобального характеру. 

Оновлено цілі та завдання освіти, які закріплено в Державних стандартах  базової 

та повної середньої освіти, що мають за мету формування в учнів ідентичності та 

почуття власної гідності в результаті осмислення соціального та морального 

досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті 

історичного процесу. 
Створення навчальної програми «Рідний край» обумовлено необхідністю 

формування в учнів цілісної картини світу через пізнання та вивчення краєзнавчого 

матеріалу, уявлення про самоорганізацію та саморозвиток місцевої природи, 

пояснення нерозривної взаємодії тваринного, рослинного світів і соціального 

середовища, а також важливості вивчення та збереження історії та традицій рідного 

краю.  

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості через вивчення еколого-краєзнавчих, природоохоронних, історичних 

та культурних особливостей рідного краю. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей:  

- пізнавальні: знайомство та вивчення пам’яток історичної культури, формування 

особистісного сприйняття дослідженого матеріалу, вміння досліджувати 

навколишнє середовище, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів, 

формування зацікавленості у пошуковій та дослідницькій роботі,ознайомлення  з  

проблемами екології свого краю та напрямами  охорони природи, формується 

правильний погляд на взаємовідношення людини з природою, сприяє виробленню 

екологічного мислення та культури; 

- практичні: уміння описувати краєзнавчі об’єкти, оформлювати польовий зошит 

та щоденник досліджень з обраної теми, дотримуватися правил техніки безпеки під 

час екскурсій, формування у гуртківців мовної культури, засвоєння історичної, 

культурної, краєзнавчої термінології та місцевих діалектів, практичних навичок 

роботи з краєзнавчим обладнанням, виховує культуру праці, розширює кругозір та 

знання народних звичаїв та традицій; 

 - творчі: розвиток творчих здібностей, уяви, вміння логічно викладати свої думки, 

що співвідносяться з реально пізнаваними історичними та художніми об’єктами, 

формувати художній смак; 

 -соціальні: здатність до співпраці, соціальної активності, виховання культури 

спілкування, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, 

збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, 

поваги до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери 

(самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність тощо), 

виховання доброзичливості, уміння працювати в колективі.  

Програму створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і 

повної середньої освіти. За основу у програмі взято ключові компоненти, що 

вивчають у закладах середньої освіти, знання яких мають бути поглиблені на 



заняттях гуртка шляхом міждисциплінарних зв’язків, екскурсій, опрацювання 

енциклопедичної літератури тощо.   

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 5–6 класів у закладах 

середньої освіти протягом 1 року навчання. Кількісний склад навчальної групи – 15 

– 20 учнів. 

На опрацювання навчального матеріалу відводиться – 36 годин (1 година на 

тиждень).  

Основним принципом є добровільність участі у діяльності гуртка та 

необмеженість у віці учасників (у вищезазначених вікових рамках). Запропонована 

послідовність вивчення тем програми пов’язана з урахуванням рівня підготовки, 

віку, інтересів вихованців. Навчальна програма передбачає поєднання 

теоретичного матеріалу з практичними завданнями. Серед різноманітних форм 

проведення практичних робіт перевага надається краєзнавчим екскурсіям для 

ознайомленням з краєзнавчими об’єктами, пошуковій роботі тощо.  

На заняттях гуртка використовують різноманітні форми (комбіноване 

заняття, заняття-практична робота, екскурсія тощо) та методи навчання: 

пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація та ін.), 

репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь і 

навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові). У процесі 

роботи рекомендується велику увагу приділяти масовим формам занять та заходів 

(вікторини, ребуси, кросворди, ігри, тематичні вечори і т.і.) 

Перевірка набутих знань вихованців здійснюється під час проведення 

практичних занять у формі вікторин, виконання індивідуальних завдань та 

представлення результатів.  

На заняттях використовуються наочні посібники, довідники, картографічний 

роздавальний матеріал, технічні засоби навчання, що відповідають стану 

матеріально-технічної бази закладу, у якому працює гурток. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Розділ,тема 

 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ. 1 - 1 

2. Географічне положення краю 2 2 4 

3. З історії рідного краю 2 2 4 

4. Еколого-географічна ситуація 

краю 

 

1 

 

1 

 

2 

5. Природно-ресурсний потенціал 

краю 

 

2 

 

1 

 

3 

6. Природно-заповідний фонд 

рідного краю 

 

1 

 

1 

 

2 

7. Охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів краю 

 

1 

 

1 

 

2 

8. Природа – об’єкт  краєзнавчої 

діяльності 

 

3 

 

5 

 

8 

9. Природоохоронна діяльність 

людини 

 

1 

 

2 

 

3 



10. Народні звичаї і традиції рідного 

краю 

 

2 

 

4 

 

6 

11. Підсумок 1 - 1 

Всього 17 19 36 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
                 1. Вступ (1год) 

Теоретична частина. Знайомство учнів із завданнями, програмою, планом 

роботи та змістом гуртка. Вступний інструктаж. Правила проведення спостережень 

під час екскурсій і походів, проведення практичних робіт, масових заходів, акцій та 

конкурсів. Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі та 

кабінеті. 

 

           2.    Географічне положення краю (4 год) 

Теоретична частина.  

Фізико-географічні особливості рідного краю. Поняття про ландшафт. 

Взаємозв’язки компонентів ландшафту: рельєфу, клімату, ґрунтів, водних ресурсів, 

рослинного та тваринного світу. Вплив господарської діяльності людини на 

видозміни ландшафту. Особливості рельєфу своєї місцевості.   

Практична частина. 

Екскурсії в природу для вивчення ландшафту характерного для даної 

місцевості, на найбільш цікаві об’єкти району з метою вивчення взаємозв’язків 

рослинного та тваринного світу з кліматоутворюючими факторами, з факторами 

антропогенного впливу. 

 Перегляд відео матеріалів про різноманітні ландшафти, презентація фото та 

відео матеріалів із зображенням своєї місцевості. 

 

3.З історії рідного краю (4 год) 

Теоретична частина. 

Стародавня історія рідного краю. Пам’ятки історії та культури. Історичні 

ландшафти.   

Видатні особистості рідного краю. 

Батьківщина. Рідний край. Історичні відомості про рідний край, походження 

його назви. Місто, село. Наша вулиця.   

Практична частина. 

Екскурсії по місту, селу, району з метою огляду та вивчення пам’яток історії 

та культури. В музеї видатних людей свого краю.  

Спілкування із старожилами, співпраця щодо вивчення історії малої 

батьківщини. Оформлення результатів опитування населення. 

 

4.Еколого-географічна ситуація краю (2 год) 

Теоретична частина. 

Забруднення навколишнього середовища рідного краю промисловими 

викидами та побутовими відходами.  

Екологічні катастрофи, що відбувалися в нашому краю.  

Практична частина. 

Робота над прикладним проектом «Поліпшення якості повітря класної 



кімнати». Робота над інформаційним проектом «Рослини – індикатори чистоти 

повітря». 

  

5.Природно-ресурсний потенціал краю (3 год) 

Теоретична частина 

Земельні ресурси та ресурси надр. Характеристика земельних ресурсів.   

Рослинний і тваринний світ рідного краю. Роль рослин і тварин в природі, 

житті людини та в народному господарстві. Коротка характеристика місцевої 

фауни. Типові ендеміки та реліктові тварини рідного краю. Червонокнижні 

рослини і тварини рідного краю. 

Водні ресурси краю. Характеристика обводненості території.  

Рекреаційні ресурси рідного краю.   

Практична частина 

Екскурсія в природу для вивчення земельних ресурсів краю. Спостереження 

за рослинним і тваринним світом краю. 

 

6.Природно-заповідний фонд рідного краю (2 год) 

Теоретична частина 

Природно-заповідний фонд рідного краю. Охорона природи в Україні. 

Створення заповідників, заказників, національних парків, ботанічних і зоологічних 

садів з метою збереження природи. 

Практична частина 

Екскурсія на об’єкти місцевого природо-заповідного фонду. 

 

7.Охорона та раціональне використання природних ресурсів краю 

(2год) 

Теоретична частина 

Закони України про охорону та раціональне використання природних 

ресурсів. Важливість збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь в 

первинному стані. Етичне ставлення людини до всього оточуючого її живого світу. 

Екоетика. 

Практична частина 

Екскурсія в обласне управління екології та природних ресурсів в 

Тернопільській області (в регіональні представництва). 
 

8. Природа – об’єкт  краєзнавчої діяльності (8 год) 

Теоретична частина 

Кліматичні фактори та методи їх дослідження. Взаємозв’язок найважливіших 

кліматичних факторів: води, повітря, світла.  

Едафічні фактори та методи їх дослідження (ґрунт). Поняття про ґрунт, його 

походження та будову. Типи ґрунтів, їх властивості. Ерозія ґрунтів та методи її 

запобігання. 

Гідрологічні умови. Характеристика річкової сітки рідного краю. Найбільші 

ріки та озера. 

Геологічна будова, рельєф та корисні копалини. Характеристика геологічної 

будови та особливостей рельєфу. Корисні копалини рідного краю та їх промислове 

використання. 

Рослинний і тваринний світ рідного краю. Характерні особливості 



різноманіття рослинного та тваринного видового складу, взаємозв’язки між ними 

та вплив один на одного. 

 Практична частина 

Екскурсія по місту (селу) для спостереження за особливостями рельєфу. 

Екскурсія до місцевої водойми для складання характеристики русла річки, 

особливості берегів та річкового дна. 

Практична робота по вивченню різноманітних типів ґрунтів, визначення 

вмісту води у зразку ґрунту та вміст органічних речовин. 

Практичні роботи: вимірювання кількості опадів, прозорості води, висота 

снігового покриву, особливості складу ґрунту та ін. 

Екскурсії в природу для проведення фенологічних спостереження за змінами 

в різні пори року.  

 

9.  Природоохоронна діяльність людини (3 год) 

Теоретична частина 

Поняття про антропогенні фактори середовища. Біосфера та науково-

технічний прогрес. Поняття про ноосферу. Управління природними процесами в 

біосфері (позитивний та негативний вплив людської діяльності) 

Практична частина 

Екскурсії та подорожі по рідному краю з метою оволодіння знаннями про 

екологічне та культурне значення місцевих природних ресурсів, їх раціональне 

використання та збереження для майбутніх поколінь (тематика за вибором 

педагога). 

 

10. Народні звичаї і традиції рідного краю (6 год) 

Теоретична частина 

Вивчення народних звичаїв і традицій рідного краю з метою збереження та 

передачі майбутнім поколінням. Перлини народної творчості. Народні прикмети 

рідного краю. Міфи та легенди рідного краю. Народний календар.  

Історія ремесел та обрядів населеного пункту (загальне знайомство). Види 

ремесел та обрядів, характерних для свого регіону.  

Практична частина. 

Дослідження народної творчості своєї місцевості.  

Збирання фольклорних творів. Розучування народних пісень. 

Збирання оберегів. Оформлення виставки «Український оберіг». 

Проведення свят за народними звичаями та обрядами (обжинки, «Андрія», 

«Українські вечорниці», «свято Миколая», «Різдвяні свята», перший посів та ін.). 

 

11.  Підсумок (1 год) 

Підбиття підсумків роботи. 
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Навчальна програма 

«Юні квітникарі» 

 
Пояснювальна записка 

В умовах інтенсивного використання природних ресурсів і забруднення 

навколишнього природного середовища особливої гостроти набуває проблема 

оздоровлення довкілля, озеленення міст і сіл. Важливу роль тут відіграє 

квітникарство як галузь рослинництва, яка займається вирощуванням квітково-

декоративних рослин для висаджування в парках, садах, скверах, для внутрішнього 

декорування приміщень, отримання квітів для букетів. Залучення учнів до 

створення і підтримки естетичної привабливості середовища – важливе завдання 

позашкільної еколого-біологічної освіти. Це актуалізує створення відповідних 

навчальних програм. 

Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні квітникарі» спрямована на 

еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, 

творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. 

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей 

«Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Мета навчальної програми – створення умов для творчої самореалізації 

вихованців у процесі засвоєння базових знань з квітникарства. 

Основні завдання: 

- поглибити знання вихованців про біологічні і декоративні якості квіткових 

рослин; 

- ознайомити з інноваційними технологіями в сучасному квітникарстві; 

- формувати мотивацію до збереження і підтримання естетичної якості 

та гармонійності середовища; 

-  розвивати творчі здібності вихованців; 

- виховувати повагу до національних звичаїв і традицій; 

- формувати екологічну культуру, культуру здорового і безпечного 

способу життя; 

- сприяти професійному самовизначенню. 

 

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:  

1-й рік навчання – початковий рівень – 144 год. на рік/ 4 год. на тиждень;  

2-й рік навчання – основний рівень – – 144 год. на рік/ 4 год. на тиждень. 

Програма гуртка розрахована на два роки навчання учнів середнього та 

старшого шкільного віку. 

Під час освоєння програми вихованці отримують ґрунтовні знання з основ 

квітникарства. Програмою передбачено вивчення практично всіх груп рослин, які 

використовуються в озелененні та оформленні інтер’єрів. Для кращого засвоєння 

тем більшу кількість годин відведено на практичні заняття. 

Вихованці беруть активну участь у масових еколого-натуралістичних 

заходах, тематичних святах, організації виставок квітів. Систематична робота з 

вирощування розсади квітів, догляду за рослинами у парниково-тепличному 



комплексі, квітниках, навчально-дослідній ділянці формує в учнів трудові навички, 

екологічну свідомість, сприяє професійному самовизначенню. 

Важливе значення має навчально-дослідна робота з різними групами рослин 

у напрямах: інтродукція та акліматизація, способи розмноження квітково-

декоративних рослин, селекція. В процесі дослідної роботи учні вчаться 

спостерігати природу, аналізувати і узагальнювати отримані знання подальшим 

застосуванням при створенні квіткових композицій і букетів, виготовленні 

навчальних посібників. Значна увага приділяється профорієнтації вихованців, яка 

здійснюється під час екскурсій до зелених господарств, ботанічних садів, під час 

зустрічі з вченими та фахівцями виробництва, при проведенні науково-практичних 

конференцій. 

Керівник гуртка надає перевагу формам і методам занять, які сприяють 

розвитку творчих здібностей вихованців.  

Форми занять: навчальні, виїзні, дослідницькі; проведення практичних робіт, 

екскурсій, конкурсів-виставок, вікторин, написання рефератів, складання планів, 

проектів озеленення, фі-тодизайну приміщень тощо.  

Методи занять: візуальні, кінестетичні, аудіальні, полімодальні. Формами 

контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, опитування, 

захист творчої роботи, участь у конкурсах, виставках. 

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах 

індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про 

порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних 

закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 

11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України № 1123 від 10.12.2008 р.). 

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу 

навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень 

підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в 

якому працюють гуртки. 

Перший рік навчання, початковий рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Назва розділу Кількість годин 

теоретичні 

заняття 

практичні 

заняття 

усього 

1 Вступ 2 2 4 

2 Iсторiя квітникарства 6 4 10 

3 Однорічні квітково-декоративні 

рослини 

8 12 20 

4 Дворічні квітково-декоративні 

рослини 

6 8 14 

5 Багаторічні квітково-декоративні 

рослини 

8 12 20 

6 Квітково-декоративні  рослини  

захище- ного ґрунту 

14 16 30 

7 Розмноження квітково-

декоративних рослин 

8 18 26 

8 Основи дослідницької роботи 6 8 14 



9 Підсумок 4 2 6 

 Разом 62 82 144 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (4 год.)  

Теоретична частина. Квітникарство. Сучасний стан квітникарства в Україні. 

Різноманітність квіткових та квітково-декоративних рослин, їх значення у житті 

людини. Роль ботанічних садів, парків, заповідників та заказників в охороні 

рослинного світу. Червона книга. Представники місцевої флори, занесені до 

Червоної книги України.  

Практична частина. Екскурсія до оранжереї, теплиці, зимового саду з метою 

ознайомлення з квітковими рослинами.  

2. Історія квітникарства (10 год.)  

Теоретична частина. Розвиток культури квітів у різні історичні епохи розвитку 

суспільства. Сучасні досягнення науки та виробництва у селекції та агротехніці 

вирощування квітів. Економічні основи квітникарства. Практична частина. 

Підготовка рефератів про відомих квітникарів, ботаніків, селекціонерів. Участь у 

підготовці та проведенні Свята квітів. Екскурсія до ботанічного саду, садово-

паркового господарства. 

3. Однорічні квітково-декоративні рослини (20 год.)  

Теоретична частина. Однорічні квітково-декоративні рослини. Різноманітність 

однорічників: квітучі, декоративно-листяні, виткі, килимові, сухоцвіти. 

Агротехніка вирощування однорічних квітково-декоративних рослин. Квіти в 

легендах та переказах, традиційні українські квіти. Однорічні злакові рослини. 

Використання однорічних квітів у фітодизайні інтер'єру приміщень та флористиці. 

Практична частина. Календар безперервного квітування. Визначення однорічних 

квітів за зовнішніми ознаками. Збирання, очищення і зберігання насіння 

однорічних квітів. Виготовлення гербарію та колекцій насіння однорічників. 

Складання букетів і композицій із засушених квітів, злаків і сухоцвітів. 

Вегетативне та генеративне розмноження однорічників. Екскурсія до тепличного 

господарства.  

4. Дворічні квітково-декоративні рослини (14 год.)  

Теоретична частина. Різноманітність дворічних квітково-декоративних рослин. 

Особливості росту і розвитку. Агротехніка вирощування дворічних квітково-

декоративних рослин. Використання дворічників в озелененні та флористиці. Роль 

гарноквітучих дворічних квітів в зовнішньому озелененні. Дворічники в букеті. 

Традиційні українські дворічники.  

Практична частина. Створення колекції насіння дворічних квітів. Визначення 

схожості насіння. Висівання насіння у закритий ґрунт, вирощування розсади. 

Виготовлення гербарію. Об'ємне засушування квітів. Використання дворічників у 

зимовому букеті та композиції. Догляд за рослинами. Закладання дослідів з 

квітковими рослинами. Екскурсія до ботанічного саду чи об'єктів захищеного 

ґрунту.  

5. Багаторічні квіткові рослини (20 год.)  

Теоретична частина. Багаторічні квіткові рослини. Цибулинні та 

бульбоцибулинні рослини. Кореневищні та бульбокореневі рослини. Ліани. 

Малопоширені багаторічники. Вегетативне та генеративне розмноження 



багаторічників. Квіти в народних переказах, легендах, літературних творах. 

Використання багаторічних квітів у міксбордерах, солітерних та групових 

посадках, альпінаріях і рокаріях.  

Практична частина. Підготовка насіння до зберігання. Визначення схожості 

насіння. Виготовлення гербарію, колекції насіння. Зимово-весняна вигонка 

багаторічників. Створення букетів та композицій з багаторічників. Об'ємне 

засушування багаторічних квітів. Підготовка рефератів на тему «Квіти в народних 

переказах, легендах, літературних творах». 

 

 

6. Квітково-декоративні рослини захищеного ґрунту (30 год.)  

Теоретична частина. Вимоги рослин до умов вирощування в захищеному ґрунті 

(температура повітря, вологість повітря, освітлення). Світлолюбні та 

тіньовитривалі, посухостійкі та вологолюбні рослини. Біологічні особливості 

вирощування рослин пустель, тропіків та субтропіків - трав'янисті, деревоподібні 

рослини, ліани і сукуленти. Догляд за кімнатними та оранжерейними рослинами. 

Способи розмноження. Шкідники рослин захищеного ґрунту, механічні і біологічні 

методи боротьби з ними.  

Практична частина. Складання картотеки найбільш поширених кімнатних та 

оранжерейних рослин. Правила етикетування кімнатних рослин. Фенологічні 

спостереження за ростом та розвитком рослин. Догляд за квітково-декоративними 

рослинами: підживлення органічними та мінеральними добривами, знищення 

шкідників, боротьба з хворобами. Екскурсія до зимового саду, оранжереї чи 

ботанічного саду.  

7. Розмноження квітково-декоративних рослин (26 год.)  

Теоретична частина. Способи розмноження квіткових та декоративно-листяних 

рослин. Насіннєве розмноження. Штучне запилення. Підготовка насіння до посіву. 

Вегетативне розмноження: поділ куща, бульб, цибулин, бульбоцибулин; вусами, 

кореневищем, відводками; живцювання (стеблові, кореневі, листові), щеплення. 

Укорінення та стимулятори росту. Практична частина. Розмноження кімнатних 

квітів поділом. Розмноження кімнатних квітів листовими живцями. Розмноження 

квітково-декоративних рослин стебловими живцями. Розмноження квітково-

декоративних рослин кореневими живцями. Підготовка та висівання насіння. 

Догляд за квітково-декоративними рослинами. Екскурсія до квіткового 

господарства. 

8. Основи дослідницької роботи (14 год.)  

Теоретична частина. Досягнення науки і передовий досвід у квітникарстві. 

Методика наукових досліджень у квітникарстві. Основні терміни методики 

наукових досліджень. Методи наукових досліджень. Елементи методики, їхній 

вплив на точність польового досліду. Класифікація польових дослідів. Вимоги до 

польового досліду. Планування, закладання і проведення дослідів. Статистичний 

аналіз результатів досліджень. Тематика дослідів, які проводяться на навчально-

дослідній земельній ділянці, теплиці.  

Практична частина. Розроблення дослідницького проекту. Закладання дослідів 

за завданням вчених, фахівців. Ведення документації досліду (щоденник, польовий 

журнал, звіт). Фенологічні спостереження. Агротехнічні заходи. Статистична 

обробка результатів досліджень. Формулювання висновків і пропозицій. 



Виготовлення наочних посібників. Підготовка до участі в конкурсах 

дослідницького характеру. Участь у науково-практичній конференції. Екскурсії до 

науково-дослідних установ, ботанічного саду.  

9. Підсумок (6 год.)  
Підведення підсумків роботи гуртківців. Завдання на літо. Презентація результатів 

проекту.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

• групи рослин, що використовуються у зовнішньому озелененні; 

• агротехніку вирощування квітково-декоративних рослин;  

• основні правила складання букетів та композицій.  

 

Вихованці мають вміти:  
• розпізнавати різні види квітково-декоративних рослин;  

• вирощувати квітково-декоративні рослини закритого та відкритого ґрунту;  

• вести щоденник спостережень, польовий журнал;  

• створювати різні види квіткового оформлення.  

 

Вихованці мають набути досвід:  

• проведення дослідницької роботи;  

• вирощування квітково-декоративних рослин;  

• догляду за квітково-декоративними рослинами. 

 

 

 

Другий рік навчання, основний рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Назва розділу Кількість годин 

теоретичні 

заняття 

практичні 

заняття 

усього 

1 Вступ  4 2 6 

2 Інтродукція квітково-декоративних 

рослин 

4 6 10 

3 Об'єкти захищеного ґрунту  8 8 16 

4 Особливості вирощування 

кімнатних рослин  

6 8 14 

5 Мистецтво квіткової композиції  10 14 24 

6 Квітково-декоративні елементи в 

ландшафтному дизайні  

10 16 26 

7 Декоративні дерева і кущі в 

озелененні  

8 10 18 

8 Основи дослідницької роботи  4 12 16 

9 Озеленення території навчально- 

виховного закладу  

4 6 10 

10 Підсумок  4 4 



 Разом 58 86 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (6 год.)  

Теоретична частина. Естетико-екологічний потенціал квітникарства. Сучасне 

озеленення населених пунктів і закладів освіти. Традиційні українські квіти, 

дерева, кущі. Обрядове значення квітів. Охорона дикорослих гарноквітучих 

рослин.  

Практична частина. Закладання у колекційному відділку ділянки колекції 

рідкісних квітково-декоративних рослин. Складання картотеки представників 

місцевої флори, що підлягають охороні.  

Екскурсія до парку.  

2. Інтродукція квітково-декоративних рослин (10 год.)  

Теоретична частина. Поняття про інтродукцію та акліматизацію рослин.. 

Акліматизація квітково-декоративних культур відкритого та захищеного ґрунту. 

Вивчення та введення в культуру дикорослих рослин, правила догляду за ними.  

Практична частина. Розмноження та догляд за новими видами та сортами 

квітково-декоративних рослин. Фенологічні спостереження за розвитком рослин у 

теплиці, на навчально-дослідній земельній ділянці, у природі. Рослини Червоної 

книги України.  

3. Об'єкти захищеного ґрунту (16 год.)  

Теоретична частина. Призначення і асортимент рослин шкільної теплиці. 

Квітково-декоративні рослини. Вигонка дворічних та багаторічних квітів у теплиці. 

Вирощування однорічників на зріз. Гідропоніка. 

 Використання парників (вирощування розсади одно-, дво-, багаторічних квітів, 

живцювання декоративних кущів тощо).  

Роль органічних та мінеральних добрив у вирощуванні квітів захищеного ґрунту. 

Ґрунтові суміші.  

Основні вимоги та методи проведення дослідницької роботи в теплиці.  

Практична частина. Вегетативне розмноження різних груп квітів. 

Пересаджування кімнатних рослин. Інтегрований захист кімнатних рослин від 

шкідників і хвороб. Складання графіка та проведення поточного догляду за 

рослинами в теплиці. Підготовка ґрунтосумішей.  

Екскурсія до тепличного комплексу, зеленого господарства.  

4. Особливості вирощування кімнатних рослин (14 год.) 

Теоретична частина. Історичні відомості та легенди про квіти, що 

використовуються у зовнішньому озелененні. Основні види кімнатних квітів та 

особливості їх вирощування.  

Правила внесення добрив для підживлення кімнатних рослин. Правила догляду 

за кімнатними квітами.  

Фітодизайн. Правила розміщення кімнатних квітів в інтер'єрах. Сучасний дизайн 

зимових садів, інтер'єрів. Фітокомпозиції.  

Практична частина. Догляд за кімнатними рослинами. Оформлення інтер'єру 

закладу освіти кімнатними рослинами. Визначення необхідності пересаджування 

рослин. Етикетування та виготовлення паспортів кімнатних рослин. Складання 

довідника та календаря квітування найбільш поширених кімнатних рослин. 



Складання календаря підживлення кімнатних рослин. Створення фітокомпозицій. 

Фенологічні спостереження за ростом та розвитком квітів у теплиці чи оранжереї.  

Екскурсія до ботанічного саду чи оранжереї.  

5. Мистецтво квіткової композиції (24 год.)  

Теоретична частина. Розвиток європейської школи флористики та фітодизайну. 

Вегетативний (природний), декоративний стилі.  

Основні форми композиції. Симетрія і асиметрія. Контраст. Фурнітура і 

упаковка. Підбір ваз, кошиків, підставок.  

Практична частина. Підбір та підготовка рослинного матеріалу. Виготовлення 

букетів. Створення композицій та оформлення виставки. Українські традиційні 

квіти у європейській флористиці. Створення тематичних композицій. Участь у 

конкурсі «Новорічна композиція». Екскурсії до квіткової крамниці, відвідування 

виставок квітів.  

6. Квітково-декоративні елементи у ландшафтному дизайні  

(26 год.)  
Теоретична частина. Сучасний дизайн парків, скверів, міст, сіл, закладів освіти, 

приватних садиб. Стилі оформлення (регулярний та природний). Квітково-

декоративні елементи квітників (клумби, рабатки, бордюри, міскбордери, групові 

та солітерні посадки тощо). 

Газон - невід'ємний елемент квітково-декоративного оформлення. Види трав для 

газону.  

Вертикальне озеленення. Рослини для вертикального озеленення.  

Основні види квітково-декоративних композицій (партер, квітники, розарій, 

жоржинарій, екзотарій, альпінарій, змішані бордюри, оформлення відкритих 

водойм).  

Практична частина. Створення проектів зовнішнього озеленення школи, 

позашкільного навчального закладу. Підбір рослин для закладання клумб, 

міскбордерів, бордюрів, рабаток.   

Догляд за газоном.  

Екскурсії до зелених господарств.  

Ознайомлення з професіями квітникаря, агронома, озеленювача, ландшафтного 

дизайнера.  

Озеленення навчального закладу або своєї садиби. Догляд за висадженими 

рослинами на клумбах. Участь в трудовій акції «Парад квітів біля школи».  

7. Декоративні дерева і кущі в озелененні (18 год.)  

Теоретична частина. Садово-паркова архітектура. Використання хвойних порід у 

створенні парків, озелененні міст і сіл. Біологічні особливості декоративних дерев 

та кущів. Основні способи розмноження декоративних дерев та кущів. Догляд за 

ними у різні пори року. Досягнення науки у створенні нових сортів декоративних 

кущів, хвойних порід.  

Практична частина. Розроблення проекту озеленення. Закладання дендрарію. 

Заготівля та укорінення живців декоративних дерев, кущів, догляд за ними. 

Закладання розсадника, догляд за ним. Виготовлення гербарію, колекції насіння, 

плодів декоративних дерев і кущів.  

Екскурсії до розсадника, ботанічного саду, парку.  

8. Основи дослідницької роботи (16 год.)  



Теоретична частина. Методика проведення дослідницької роботи з 

квітникарства. Інновації та інноваційна діяльність у квітникарстві. Практична 

частина. Закладання дослідів. Проведення фенологічних спостережень. 

Оформлення документації. Виготовлення наочних посібників. Підготовка до участі 

у науково-практичних конференціях, конкурсах. 

 Екскурсія до ботанічного саду, науково-дослідної установи. 

 

9. Озеленення території навчально-виховного закладу (10 год.) 
Теоретична частина. Вибір стилю та підбір квітково-декоративних рослин для 

зовнішнього озеленення навчального закладу. Влаштування квітників. Квіткове 

оформлення газону.  

Особливості ландшафтного проектування в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах. Основні вимоги до планування, розміщення квітково-

декоративних рослин на навчально-дослідній ділянці. Агротехніка вирощування 

квітів на навчально-дослідній ділянці та у квітниках.  

Практична частина. Вирощування розсади квітів. Пікірування розсади квітів. 

Висаджування розсади. Висаджування клумб та догляд за ними. Участь у трудовій 

акції «Парад квітів біля школи». Складання каталогу квітів колекційної ділянки.  

Екскурсія до парку, зеленої зони міста.  

10.  Підсумок (4 год.)  

Практична частина. Презентація рефератів, альбомів та дослідницьких робіт. 

Підготовка виставки робіт 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Вихованці мають знати:  

• групи рослин, що використовуються у внутрішньому озелененні;  

• агротехніку вирощування квітково-декоративних рослин;  

• основні види сучасного озеленення та фітодизайну приміщень.  

 

Вихованці мають вміти:  
• розпізнавати різні види квітково-декоративних рослин;  

• вирощувати квітково-декоративні рослини захищеного ґрунту;  

• вести щоденник спостережень;  

• створювати різні види квіткового оформлення. 

 

 Вихованці мають набути досвід:  
• проведення дослідницької роботи; 

• вирощування квітково-декоративних рослин;  

• догляду за квітково-декоративними рослинами. 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

 обладнання спеціалізоване: декоративні горщики та кашпо для квітів, ємкості для 

практичних робіт, вази, декоративні плошки;  

інструменти: секатори, ножиці побутові, лопатки, сапки, лопати садові, ножі, 

садові ножиці, підставки, кошики;  



матеріали: ґрунтосуміші, дренаж, квітково-декоративні рослини, фурнітура, дріт, 

папір, ватман, скоч, анкор, тейп-стрічка, оазис, декор, живі квіти та зелень. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Заверуха Б. В. Квіти дванадцяти місяців. - 2-ге вид., доп. і перероблене. -К.: 

Урожай, 1986. - 176 с.  

2. Заверуха Б. В., Шемшученко Ю. С. та ін. Рослини Червоної книги. - К.: 1985. -

136 с.  

3. Залотницький Л. Ф. Квіти в легендах і переказах. - К.: Урожай, 1992. - 196 с.  

4. Капранова Н. Н. Комнатные растения в интерьере. - М.: Изд-во Московского 

университета, 1989. — 187 с.  

5. Корниенко Т. С., Добруцкий И. И. Искусство цветов: Иллюстрированное 

методическое пособие по технике аражировки цветов. — К.: МСВП 

«Компьютерные системы», 1992. — 175 с.  

6. Коляда М.Г. Тайны растительного мира. Удивительные факты из жизни 

растений. — Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. — 272 с.  

7. Комнатные растения. Новейший справочник. Составитель: Новоселова Т.А. — 

М.: ООО «ИКЦ «ЛАДА», 2005. — 480 с., ил.  

8. Кохно Н. А. Деревья и кустарники декоративних городских насаждений. — К.: 

Наукова думка, 1991. — 234 с.  

9. Куприенкова И.В. Все о цветах и букетах. - М.: РИПОЛ класик, 2005. - 192 с.  

10. Миронова Г.В. Великолепные сухие и искуственные цветы и букеты. — М.: 

РИПОЛ класик, 2005. — 256 с.  

11. Приходько С. Н. Цілюща флора у вашій кімнаті. - К.: Наукова думка, 1990.  

12. Приходько С. Н., Михайловская М. Д. Приусадебное цветоводство. - К.: 

Урожай, 1991. — 120 с. 

13. Приходько С. Н., Михайловская М. Д. Цветы в квартире. — К.: Урожай, 1989. 

— 130 с.  

14. Пронников В. А. Икебана или Вселенная, запечатленная в цветах. — М.: Наука, 

1990. — 205 с.  

15. Ричкова Ю.В. Комнатные растения в вашем доме. — М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2004. — 235 с., ил.  

16. Родина В. А. Цветоводство в школе. — М.: Просвещение, 1994.  

17. Родионова С. В. Пособие цветовода-любителя. — М.: Цитадель, 2000. 18. 

Сироватська Л. С., Гречишкін А., Білорусець Є. Ш. та ін. Азбука квітникаря. — К.: 

Урожай, 1993.  

19. Хапова С.А. Все о цветах и зкзотических растениях в вашем доме. — 

Ярославль: Академия развития, 2006. — 235 с., ил.  

20. Хессайонн Д. Г. Все о декоративних растениях. — М.: Кладезь, 1996. 21. Цветы 

в доме и фитодизайн. Серия: «Мир увлечений». — М.: ООО «Аделант», 2006. — 

480 с.  

22. Червона книга України /Відп. ред. К. М. Ситник. — К.: Наукова думка, 1980. — 

504 с.  

23. Черевченко Т. М. Довідник квітникаря-любителя. — К.: Урожай. — 1994. — 

368 с.  

24. Школьник Ю. Растения. Полная знциклопедия. — М.: Зсмо, 2006. — 256 с., ил. 



 

 

 

            МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УПРАВЛІНННЯ ОСВІТИ  І  НАУКИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання науково-                                  Наказ управління освіти і 

методичної ради Тернопільського                          науки Тернопільської 

обласного комунального інституту                        облдержадміністрації 

післядипломної педагогічної освіти                      05.09.2018р. №225                                                  

28.08.2018р. №5  

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму 

«Основи кліматичних знань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 2018 



 

 

Укладач: 

 

Шум’як Наталія Романівна – керівник гуртків Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичного творчості учнівської молоді. 

 

 

Рецензенти: 

 

Герц Іван Іванович – директор Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичного творчості учнівської молоді. 

 

Вітенко Ігор Михайлович – заступник директора з науково-методичної 

роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Хома Світозара Олегівна – методист лабораторії виховної роботи та 

громадянського виховання Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність програми «Основи кліматичних знань» полягає у розширенні, 

поглибленні і систематизації знань вихованців про зміни клімату та їх вплив на 

природу рідного краю, флору та фауну, господарство, ресурси, людину оскільки в 

21 столітті проблема взаємодії людського суспільства з навколишнім природним 

середовищем стала однією з найважливіших і найгостріших.  

Людина опинилася на межі остаточної руйнації довкілля і самознищення. 

Вирішення цієї проблеми вимагає екологічних знань від кожного члена 

суспільства, обов’язкового узгодження людської діяльності з фундаментальними 

законами розвитку навколишнього середовища. Тому неабиякого значення набуває 

просвітницька робота серед молоді, формування екологічного стилю мислення 

школярів, мотивації до економії енергії, сприяння залученню підростаючого 

покоління до участі в енергозберігаючих проектах, привернення уваги до проблем 

змін клімату, раціонального використання ресурсів. 

Ефективне використання енергії та ресурсів – ключ до успішного розв’язання 

глобальних екологічних проблем. Школярі повинні бути обізнаними з дієвими 

практичними заходами пом’якшення змін клімату. Кожен має усвідомити свою 

відповідальність за майбутнє планети і побачити можливості своєї участі у 

виконанні першочергових завдань. 

 Запропонована програма побудована на основі компетентнісного підходу у 

вихованні гуртківців.  

Робота педагога, насамперед, орієнтована на пробудження у гуртківців 

цікавості до висвітлюваних проблем, набуття необхідних практичних знань та 

навичок, активізацію дитячої творчості для досягнення мети. У гуртківців не тільки 

формуються знання про зміни клімату та його взаємозв’язки з довкіллям, але й 

створюється мотивація для збереження ресурсів та енергії, виховуються навички 

екологічно стійкого та безпечного стилю життя, вихованців долучається до 

корисної діяльності з енерго- та ресурсозбереження, що сприяє розвиткові їхнього 

екологічного мислення, творчих здібностей, вихованню навичок людини 21 

століття. Формування екологічної свідомості та основ екологічної культури 

школярів, подолання споживацького ставлення до природи та її ресурсів, 

виховання почуття відповідальності за сучасне і майбутнє живого світу має стати 

метою роботи гуртка екологічного спрямування. 

Навчальна програма з позашкільної освіти «Основи кліматичних знань» 

спрямована на екологічно-натуралістичний напрям позашкільної освіти для 

реалізації в гуртках закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Робота 

гуртка орієнтована на учнів середнього шкільного віку з урахуванням того, що 

отримані знання стануть першим щаблем екологічної освіти, дослідницької та 

творчої роботи. Кількісний склад гуртка – 15 осіб. Навчальна програма передбачає 

1 рік навчання – основний рівень - 4 години на тиждень (144 години на рік). 



 

Мета і основний зміст роботи 

Освітня мета програми – надання знань з природничих наук поза межами 

шкільної програми з включенням тем енергозбереження та змін клімату; 

застосування одержаних знань у різноманітних дослідженнях з наступним 

закріпленням і поглибленням на практичних заняттях. 

Розвивальна – через набуті у гуртку знання і навички практичної діяльності 

сприяти активізації у гуртківців пізнавального інтересу, розвитку творчих 

здібностей, тренуванню мислення, уяви, мови, вихованню уважності, ретельності, 

спостережливості, витримки, самостійності; спонукати учнів до наукового пошуку. 

Виховна – сприяти формуванню екологічного світогляду, критичного 

самоаналізу; виховання взаємодопомоги і здатності до колективної творчості, 

впевненості у виборі власного майбуття. 

Зміст навчальної програми реалізується за допомогою таких методів 

навчання: аудіальних, візуальних, методів евристичного навчання (евристичного 

спостереження, прогнозування, образного бачення), методу проектів тощо та форм: 

вікторин, екскурсій, практичних робіт тощо. 

Форми проведення занять різноманітні: лекції, бесіди, дискусії, повідомлення 

гуртківців, практичні роботи, колективні проекти, екскурсії, ігри, тренінги, 

воркшопи. 

Учням, що набули певних знань і опанували навички практичної роботи, 

надається можливість виконання індивідуальних досліджень, що включають 

вивчення наукової літератури, самостійне опанування методик і проведення 

експериментів, виконання завдань за науково-практичними програмами різних 

рівнів, написання наукових робіт, проектів, доповідей, тез, участь у наукових 

конкурсах, конференціях. 

Реалізація програми дає можливість учням вести пошукову та дослідницьку 

діяльність з використанням знань природничих дисциплін, навчити узагальнювати 

і оформляти результати власних досліджень. 

Вимоги до знань, умінь та навичок вихованців гуртка 

Прогнозований результат наприкінці навчання: вихованці гуртка повинні 

 пояснювати: взаємозалежність людини і довкілля; між 

спостереженнями та майбутніми змінами у природі; залежність цих змін із 

перетворенням енергії; здатність живих систем до авторегуляції; застосування 

біоіндикації як способу виявленя впливу людини на довкілля; баланс між синтезом 

та розкладанням речовини; переваги природних конструкцій над людськими 

винаходами; необхідність вивчення та збереження екосистем. 

 знати: організацію ведення фенологічних спостережень, різноманіття 

елементів довкілля. 

 вміти: планувати проектну діяльність, проводити фенологічні 

спостереження, складати фенологічні прогнози, захищати природоохоронні та 



природознавчі проекти; набути початкового досвіду підготовки доповідей і 

дискусій. 

 навчитися спостерігати та оцінювати: наслідки негативного впливу 

людини на природу та застосування біотехнологіїй. 

 оволодіти: навичками природоохоронної, дослідницької та творчої 

роботи, ведення самостійного дослідження. 

Контроль набутих знань і умінь передбачається різноманітний: 

 регулярний поточний контроль засвоєння матеріалу у формі 

невимушеної індивідуальної бесіди під час виконання практичних робіт з метою 

виявлення теоретичних знань, а також спостереження за правильними, грамотними 

діями гуртківців під час роботи; 

 періодичний, як підсумок певної теми, обговорення, співбесіда; 

 етапний: підсумкові заняття за півріччя, за рік, проведення перевірки 

знань в ігровій формі з урахуванням участі кожного, щоб зняти напруження, зайве 

хвилювання, та інші комплекси; виступи під час захисту проектів, на конкурсах і 

конференціях. 

Також, навчання у гуртку може стати певним орієнтиром у професійному 

визначенні як біолога-дослідника, еколога тощо. Знання, отримані на заняттях 

гуртка, не повинні перетворитися на «мертвий багаж», а мають працювати на 

майбутнє. 

 

Навчально-тематичний план гуртка  

«Основи кліматичних знань» 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

теоретичних практичних екскурсій усього 

1 Вступ. Мотивація 

гуртківців до вивчення 

курсу. Тренінг «Клімат 

змінюється – час 

діяти!» 

 2  2 

 Модуль 1: Проблеми змін клімату 

2 Зміна клімату. Поняття 

змін клімату: причини 

змін, прояви, їх 

наслідки, клімат 

минулого і клімат 

сучасності 

8 10 2 20 



3 Глобальне 

співробітництво в 

галузі змін клімату та 

сталого розвитку. 

Позиція Європи та 

світу щодо змін 

клімату. 

Місце України в 

процесі глобальної 

зміни клімату. 

4 2  6 

 Модуль 2: Вплив змін клімату на природу і людину 

4 Зміна клімату і погода 2  2 4 

5 Зміна клімату і повітря  2 2  4 

6 Зміни клімату і 

сільське господарство 

6 2 2 10 

7 Зміни клімату і водні 

ресурси 

2  2 4 

8 Зміна клімату і флора 

та фауна 

4 4 2 10 

9 Зміна клімату і ліси 2  2 4 

10 Зміна клімату і 

прибережні регіони 

2   2 

11 Зміна клімату і гірські 

регіони 

2   2 

12 Зміна клімату і 

арктичні та 

антарктичні регіони 

2   2 

13 Зміна клімату і людина 6 6 4 16 

14 Зміна клімату і міста 4 2 2 8 

 Модуль 3: Адаптація до змін клімату та протидія їх наслідкам 

15 Еколого-економічні 

основи 

природокористування 

20 22  42 

16 Мислити глобально – 

діяти локально 

(практичні проекти, 

акції) 

 6  6 

17. Підсумок  2  2 

Разом 66 60 18 144 

 

Зміст програми 

 

Вступ (2 год.) 

ВСТУП. Мотивація гуртківців до вивчення курсу. Тренінг «Клімат змінюється – 

час діяти!» 

МОДУЛЬ 1: ПРОБЛЕМИ ЗМІН КЛІМАТУ 

Тема 1. Зміна клімату (20 год.) 



Теоретична частина. Клімат і погода. Типи кліматів і кліматичні пояси. Як і 

чому змінювався клімат в минулому. Сучасні зміни клімату. Глобальні зміни 

клімату – спостережувані явища та їх наслідки. Суть явища зміни клімату. 

Причини цих змін. Наслідки змін клімату (затоплення прибережник територій; 

танення багаторічної мерзлоти, надходження метану і посилення парникового 

ефекту; зміщення кліматичних  зон; міграція населення тощо). 

Практична частина. Перегляд та обговорення відеоматеріалів «Зміна 

клімату». Брейшторм за темою «Способи зниження загрози глобально зміни 

клімату». Участь у акціях із насадження дерев.  Розробка проектів «Загрози зміни 

клімату». Кліматичні ігри «Вивчаємо клімат разом», «Світ у 2050». 

Екскурсія в природу для здійснення фенологічних спостережень ознак змін 

клімату. 

 

Тема 2. Глобальне співробітництво в галузі змін клімату та сталого розвитку 

(6 год.) 

Теоретична частина. Міжнародні угоди щодо запобігання змінам клімату. 

Позиція Європи та світу щодо змін клімату.  Місце України в процесі глобальної 

зміни клімату. Поведінка, що сприяє зменшенню впливу на клімат. 

Практична частина. Екологічна інсценізація «Моделювання міжнародних 

переговорів». 

 

 

МОДУЛЬ 2: ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРИРОДУ І ЛЮДИНУ  

 

Тема 3. Зміна клімату і погода (4 год.) 

Теоретична частина. Організація фенологічних спостережень в природі. 

Обладнання для спостережень, ведення щоденника спостережень або робочого 

журналу. Погодні аномалії. Взаємозалежність зміни погоди регіону від змін 

клімату. 

Екскурсія в гідрометеоцентр. 

 

Тема 4. Зміна клімату і повітря (4 год.) 

Теоретична частина. Парниковий ефект. Руйнування озонового шару. 

Джерела викидів парникових газів. 

Практична частина. Моделювання парникового ефекту. Кліматична гра 

«Парниковий театр» 

 

Тема 5. Зміни клімату і сільське господарство (10 год.) 

Теоретична частина. Вплив зміни клімату на якість ґрунту. Кліматично 

безпечне сільське господарство. Оцінка вразливості та адаптація до змін клімату 

сільського господарства України. Поєднання сільського господарства із захистом 

клімату. Малі фермерські господарства, як основа для сталого сільського розвитку. 

Практична частина. Робота над прикладним проектом «Екоферма».  

Екскурсія на фермерське господарство. 

 

Тема 6. Зміни клімату і водні ресурси (4 год.) 
Теоретична частина. Вплив зміни клімату на водні ресурси. Вода в природі. 



Як зміни клімату впливають на водні ресурси? Як можна знизити ризики? 

Екскурсія до місцевої водойми. «Моделювання етапів екологічно безпечного 

очищення води». 

 

Тема 7. Зміна клімату і флора та фауна (10 год.) 

Теоретична частина. Вплив потепління клімату на екосистеми планети. 

Реакції живих організмів на зміни клімату. Адаптація рослин до змін клімату. 

Адаптація тварин до змін клімату. Вимирання видів флори та фауни в наслідок 

кліматичних змін. Виявлення пристосувань організмів до життя у різних 

середовищах внаслідок кліматичних змін. Значення об’єктів природо-заповідного 

фонду для збереження біорізноманіття.  

Практична частина. Виявлення пристосувань організмів до життя у різних 

середовищах. Проект «Наш парк». Кліматичні ігри «Ефект метелика», «Слонячі 

сліди». 

Екскурсія в парк «Вивчення біорізноманіття екосистеми парку». 

 

Тема 8. Зміна клімату і ліси (4 год.) 

Теоретична частина. Як ліс залежить від клімату? Вплив лісів на клімат. 

Вплив змін клімату на ліс. Загибель лісів від пожеж, шкідників, екстимальної 

погоди. Що таке пул та  бюджет вуглеводів?  

Практична частина. Експеримент «Які рослини найбільш чутливі до 

потепління». Кліматична гра «Люди, дерева, СО2». 

 

Тема 9. Зміна клімату і прибережні регіони (2 год.) 

Теоретична частина. Підвищення рівня Світового океану. Штормове 

попередження. Руйнування берегів. Загрози для при бережних екосистем. Зміни 

клімату і рибальство.  

 

 

Тема 10. Зміна клімату і гірські регіони (2 год.) 

Теоретична частина. Гори і клімат. Гірські льодовики відступають. Як зміни 

клімату впливають на життя людей в горах. Стихійні лиха в горах. Скорочення 

запасів прісних вод.  

 

Тема 11. Зміна клімату і арктичні та антарктичні регіони (2 год.) 

Теоретична частина. Зникаючі льодовики Арктики та Антарктики. Загрози для 

тварин. Погодні аномалії в Арктиці та Антарктиці.  

 

Тема 12. Зміна клімату і людина (16 год.) 

Теоретична частина. Прямі та опосередковані зв’язки між людиною і 

довкіллям. Ланцюгові реакції в природі. Здатність систем до авторегуляції. 

Біоіндикація як спосіб виявлення впливу людини на довкілля. Антропогенний 

вплив на процеси змін клімату. Вплив змін клімату на здоров’я людини.  

Практична частина. «Вивчення стану довкілля за допомогою біоіндикації». 

Дослідження «Вплив людини на довкілля», «Вплив змін клімату на людину». 

Тренінг з елементами керованої дискусії «Важливість взаємодії людини з 

природою». Кліматичні ігри  «Мій екологічний слід», «Карбокроки». 



Екскурсії «Виявлення проявів впливу людини на довкілля». «Спостереження 

за діяльністю людини в природі та її наслідками». 

 

Тема 13. Зміна клімату і міста (8 год.) 

Теоретична частина. Зміни клімату та його вплив на жителів міст. Соціальна 

нерівність. Кліматичні міграції. Міжнародне співробітництво для надання 

соціальної допомоги. Виявлення зв’язків різних типів у населених пунктах 

(спостереження підготовки до зими рослин; організація збору насіння квіткових 

декоративних та деревних рослин, спостереження  підготовки до зими тварин, 

розвішування годівниць). Організація спостережень за діяльністю людини в 

природі та її наслідками (наприклад, роботи з підготовки до зими на присадибних 

ділянках або дачах, прибирання сміття у парках та скверах робітниками 

комунальної служби або школярами, складання карти сміттєзвалищ). 

 Практична частина. Робота над проектом «Нам тут жити: як можна 

покращити екологічний стан мікрорайону». 

Екскурсія «Виявлення зв’язків різних типів на прикладі мікрорайону закладу 

освіти». 

 

МОДУЛЬ 3: АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІН КЛІМАТУ  

ТА ПРОТИДІЇ ЇХ НАСЛІДКАМ 

 

Тема 14. Еколого-економічні основи природокористування (42 год.) 

Теоретична частина. Глобальне потепління та зміни клімату. Можливі 

кліматичні сценарії у майбутньому. Пом'якшення змін клімату: проблеми та їх 

вирішення. Чи зможемо ми своєчасно пристосуватися до умов, що змінюються? 

Як запобігти небезпечним зміни клімату? Науково-технічний прогрес та його 

наслідки. Екологічна криза та потреба у сталому розвитку.  

Негативний вплив транспорту на довкілля (автомобільний, залізничний, 

водний та авіатранспорт). Заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу 

транспорту на довкілля (зменшення витрат та розробка нових видів палива, 

регулювання транспортних потоків, зменшення кількості перевезень тощо).  

Екологічні види транспорту. 

Енергозбереження - шлях зменшення негативного впливу енергетики. Що 

таке енергія? Основні джерела енергії. Вуглеводневі джерела енергії. Атомна 

енергетика. Поновлювані джерела енергії. Переваги та недоліки різних джерел 

енергії. Енергоефективність та енергозбереження. Відновлювані джерела енергії 

(енергія вітру, сонця, біомаса тощо). Природні і штучні, невичерпні (Сонце, вітер, 

рухома вода) та вичерпні (паливні корисні копалини) джерела енергії в регіоні. 

Альтернативні джерела енергії. «Зелені» джерела енергії. Проблема 

енергозбереження в країні та краї. Джерела енергії моєї оселі. Визначення 

найбільш ефективних джерел енергії. Побутова техніка та електроприлади. 

Відмінність енергозберігаючих лампочок від лампочок розжарювання. Зелене 

будівництво. Пасивні і активні будинку. Зелені міста.  Вуглецевий слід. 

Ознайомлення зі знаками екологічного маркування. Виявлення екологічного  

маркування на етикетках харчових продуктів та промислових товарів. Оцінка їх 

якості відповідно до змісту маркувальних позначок. Тверді побутові відходи. 

Сортування. Дослідження обсягу і складу побутового сміття та сміттєвого кошика 



в закладі освіти. Макулатура: сміття чи багатство? Друге життя паперу.  

Практична частина «Дослідження свого способу життя». «Як я можу 

допомогти планеті?». Робота над прикладним проектом «Енергозбереження моєї 

оселі», «Заощадження енергії у закладі освіти». Дискусії «Джерела енергії», 

«Перспективи використання відновлюваної енергії в Україні». Воркшоп «Друге 

життя речей: відходи в доходи». Тренінг з елементами керованої дискусії 

«Важливість взаємодії людини з природою». Кліматична гра «Енергетика». 

Дослідницькі практикуми: «Причини втрат тепла та електроенергії в кабінеті 

(лабораторії) закладу освіти і вдома». «Складання правил збереження тепла і 

заощадження електроенергії в кімнаті для занять гуртка та перевірка їх дієвості».  

«Сортування твердих побутових відходів». «Виявлення екологічного маркування 

на етикетках. Оцінка їх якості відповідно до змісту маркувальних позначок». 

«Дослідження обсягу і складу побутового сміття». Дослідження на місцевості 

«Вплив транспорту на довкілля» та «Як зменшити негативний вплив транспорту на 

довкілля нашого населеного пункту?».  Проект з елементами STEM-освіти 

«Створення інсталяцій на екологічну тематику».  

 

Тема 15. Мислити глобально - діяти локально (6 год.) 

Практична частина. Проекти «Нам тут жити: як можна покращити 

екологічний стан мікрорайону», «Енергозбереження в оселі» та їх обговорення. 

Воркшоп «Друге життя речей: відходи в доходи» та його обговорення. 

 

Підсумок (2 год.) 

Дискусія «Земля на роздоріжжі, або час діяти!». Гра «Монополія природи». 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Провідною галуззю сільського господарства є овочівництво, яке забезпечує 

населення високовітамінними продуктами харчування. Зміни в аграрному секторі 
актуалізують питання збільшення урожайності та поліпшення якості продукції 
овочівництва. Для цього вкрай необхідно активізувати зусилля для поповнення 
галузі талановитою молоддю. Важлива роль тут належить поза-шкільним 
навчальним закладам еколого-натуралістичного напряму – традиційним центрам 
аграрного дослідництва учнів. Цим обумовлено створення навчальної програми 
«Юні овочівники». 

Новизна навчальної програми полягає в доповненні змісту програми «Юні 
овочівники» (2004 р.) питаннями дослідницької роботи, застосування сучасних 
технологій вирощування овочевих рослин з метою одержання екологічно безпечної 
продукції. 

Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні овочівники» спрямована на 
еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, 
творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на 
учнів 5—9-их класів. 

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», 
«Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти. 

 
Мета програми – створення умов для творчої самореалізації і професійного 

самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з овочівництва, 
оволодіння технологіями вирощування овочевих рослин. 

Основні завдання: 
 -систематизувати базові знання; 
 -поглибити знання з біології, хімії, екології; 
 -надати знання з основ овочівництва; 
 -розвивати вміння та навички застосування теоретичних знань у практичній 

діяльності; 
 -сформувати навички вирощування овочевих рослин в умовах захищеного і 

відкритого ґрунту; 
 -формувати мотивацію до дослідницької роботи; 
 -розвивати творчі здібності; 
 -формувати екологічне мислення; 
 -розвивати самостійність, відповідальність, підприємливість. 
Навчальна програма передбачає два роки навчання: 1-й рік навчання – 

початковий рівень – 144 год. на рік, 2 год. на тиждень; 2-й рік навчання – основний 
рівень – 144 год. на рік, 2 год. на тиждень. Залежно від змісту програми педагог 
може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і 
полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, 
дослідницькі). 

Передбачено також широке використання в начальному процесі активних та 
інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд 
ситуацій, комп’ютерні) в поєднанні з дослідницькою роботою. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 
опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах, 



виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо. 
Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах 

індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про 
порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних 
закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 
11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і 
науки України № 1123від 10.12.2008 р.). 

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу 
навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень 
підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в 
якому працюють гуртки. 

 

 

Перший рік навчання, початковий рівень 
                                        НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва розділу Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2  2 

2. Загальна характеристика овочевих 10 14 24 

3. Особливості обробітку ґрунту 

підовочеві культури 

4 2 6 

4. Живлення рослин. Добрива 6 2 8 

5. Сівозміни 4 2 6 

6. Вирощування капустяних овочевих 

культур 

4 12 16 

7. Вирощування коренеплідних 

овочевих культур 

8 2 10 

8. Вирощування плодових та овочевих 

культур 

6 2 8 

9. Вирощування розсади 

овочевихкультур для відкритого 

ґрунту 

8 2 10 

10. Вирощування цибулинних овочевих 

культур 

4 2 6 

11. Вирощування зеленних овочевих 

культур 

4 2 6 

12. Основи дослідницької роботи 16 22 38 

13. Підсумок 4  4 

 Разом 80 64 144 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Історія, сучасний стан та напрями розвитку овочівництва як галузі рослин-

ництва. Структура галузі. Овочі як вітамінний продукт харчування. 

Завдання овочівництва щодо забезпечення населення свіжими овочами 

протягом року. 

2.Загальна характеристика овочевих рослин(24 год.) 
Теоретична частина. Виробничо-біологічне групування овочевих рослин. 

Походження овочевих рослин. Біологічні особливості овочевих рослин. 

Ознайомлення з продуктивними органами овочевих рослин. 

3. Особливості обробітку ґрунту під овочеві культури (6 год.) 

Практична частина. Визначення овочевих рослин. Життєві форми 

овочевих рослин. Овочеві рослини групи плодових. Овочеві рослини 

групи коренеплідних. Овочеві рослини групи цибулинних. Овочеві 

рослини групи бульбоплідних. Овочеві рослини групи капустяних. 

Овочеві рослини групи зеленних. Овочеві рослини групи багаторічних. 

Теоретична частина. Поняття про ґрунт та його родючість. 

Механічнийсклад та структура ґрунту. Водний, повітряний і тепловий 

режим ґрунту та способи їх покращення. Основні типи ґрунтів. 

Особливості обробітку ґрунту під ранні, пізні і багаторічні овочеві 

культури. 

Практична частина. Методи визначення вологості ґрунту. Визначення 

стиглості ґрунту. Ознайомлення з різними типами ґрунтів. Вивчення 

різноманітних схем обробітку ґрунту, агротехнічна оцінка якості 

обробітку. 

4. Живлення рослин. Добрива (8 год.) 

Теоретична частина. Повітряне та кореневе живлення рослин. Вимоги 

рослин до умов живлення в різні періоди росту. Органічні добрива, їхній 

вплив на якість ґрунту і ріст рослин. Основні види мінеральних добрив. 

Позакореневе живлення. 

Практична частина. Визначення мінеральних добрив за зовнішніми 

ознаками. Розрахунки норм внесення органічних і мінеральних добрив. 

Дози, способи і строки внесення добрив. 

5. Сівозміни (6 год.) 



Теоретична частина. Поняття про сівозміну. Чергування культур. 

Перевагивирощування овочевих культур у сівозміні. 

Практична частина. Складання схем чергування культур у сівозміні та 

ротаційних таблиць. Вплив попередників на врожайність овочевих 

культур. Розроблення проекту овочевої сівозміни. 

6. Вирощування капустяних овочевих культур (16 год.) 
Теоретична частина. Народногосподарське значення. Ботанічна 

характеристика і біологічні особливості капусти. Технологія вирощування 

капусти. Районовані сорти. Особливості насінництва капусти. 

 

 

Практична частина. Вивчення морфологічних ознак видів капусти. Роз-

роблення технологічної схеми вирощування капусти білоголової 

розсаднимбезрозсадним способом. Особливості вирощування цвітної 

капусти. Догляд за капустяними овочевими культурами. Збір урожаю. 

7. Вирощування коренеплідних овочевих культур (10 год.) 
Теоретична частина. Народногосподарське значення. Ботанічна 

характеристика і біологічні особливості. Технологія вирощування моркви, 

столового буряку, петрушки, редьки, редиски, селери. Районовані сорти і 

гібриди. Особливості насінництва моркви, редиски і редьки. 

Практична частина. Визначення насіння моркви, столового буряку, 

редьки, редиски, петрушки, селери. Підготовка насіння до сівби. Літні і 

підзимові посіви. Догляд за рослинами. Збирання врожаю коренеплодів. 

8. Вирощування плодових овочевих культур (8 год.) 

Теоретична частина. Плодові овочеві рослини родини Пасльонові. 

Ботанічна характеристика і біологічні особливості. Вирощування 

помідорів при розсадному і безрозсадному способах. Вирощування перцю, 

баклажана і фізалісу. Районовані сорти і гібриди. Насінництво плодових 

овочевих рослин родини Пасльонові. 

Плодові овочеві рослини родини Гарбузових. Народногосподарське 

значення. Ботанічна характеристика і біологічні особливості. Технологія 

вирощування огірків у відкритому ґрунті. Районовані сорти і гібриди. 

Насінництво огірків. 

Практична частина. Морфологічні ознаки помідора, перцю, 

баклажана..Визначення посівних якостей насіння овочевих рослин родини 

Пасльонові. Розроблення технологічної схеми вирощування помідора у 

відкритому ґрунті. Розроблення технологічної схеми вирощування перцю 

солодкого. Розроблення технологічної схеми вирощування баклажана. 



Розроблення технологічної схеми вирощування огірка. 

 

Вирощування розсади овочевих культур для відкритого ґрунту (10 

год.)  

Теоретична частина. Розсадний спосіб вирощування овочевих культур. 

Способи вирощування. Особливості вирощування розсади ранньої 

капусти. Особливості вирощування розсади пізньої капусти. Особливості 

вирощування розсади помідорів, баклажанів і перцю. 

Практична частина. Підготовка ґрунтосуміші, насіння овочевих культур 

довисівання. Обробка насіння. Висівання насіння, пікірування розсади, 

догляд за рослинами. Гартування розсади і його значення. Тривалість 

вирощування розсади залежно від культури. Строки висаджування розсади 

у відкритий ґрунт. 

10. Вирощування цибулинних овочевих культур (6 год.) 

Теоретична частина. Народногосподарське значення цибулинних 

овочевихкультур. Ботанічна характеристика і біологічні особливості 

овочевих рослин родини Цибулеві: цибулі-ріпки, цибулі-порею, цибулі-

шалот, цибулі-батун, цибулі-шніт, багатоярусної, цибулі-слизун. Ботанічна 

характеристика і біологічні особливості часнику. Фітонцидні властивості 

цибулинних овочевих культур. Районовані сорти і гібриди. Технологія 

вирощування цибулі-ріпки, цибулі-порею, цибулі-шалот.  

Технологія вирощування часнику. Особливості зберігання цибулинних 

овочевих культур. 

Практична частина. Вивчення морфологічних ознак овочевих рослин 

родини Цибулеві. Розроблення технологічної схеми вирощування цибулі 

ріпчастої на ріпку із насіння. Вигонка цибулі на перо. Висаджування, 

догляд. Збір урожаю. Розроблення технологічної схеми вирощування 

озимого стрілкуючого і ярого нестрілкуючого часнику. 

         11. Вирощування зеленних овочевих культур (6 год.) 

Теоретична частина. Значення багаторічних зеленних овочевих культур. 

Ботанічна характеристика і біологічні особливості салату, шпинату, кропу. 

Районовані сорти. Технологія вирощування у відкритому і закритому 

ґрунті. 

Практична частина. Вивчення морфологічних ознак овочевих рослин гру-

пи зеленні. Насіння овочевих зеленних культур. Сівба насіння. Догляд за 

рос-линами. Особливості технології збирання врожаю. Дегустація 

продукції. 

12. Основи дослідницької роботи (38 год.)  
Теоретична частина. Основні терміни методики наукових 



досліджень.Методи наукових досліджень. Елементи методики, їхній вплив 
на точність польового досліду. Класифікація польових дослідів. Вимоги до 
польового досліду. Планування, закладання і проведення дослідів. 
Статистичний аналіз результатів досліджень. Тематика дослідів, які 
проводяться на навчально-дослідній земельній ділянці, теплиці. 
Практична частина. Закладання дослідів з овочевими культурами на 
навчально-дослідній земельній ділянці. Підготовка насіння до сівби 
(калібрування, яровизація, прогрівання, гартування, пророщування). 
Передпосівна обробка насіння. Розрахунок і внесення органічних і 
мінеральних добрив. Підготовка ґрунту згідно зі строками сівби насіння та 
висаджування розсади овочевих культур. Технологія сівби, висаджування 
розсади, бульб, цибулин, кореневищ, живців у відкритий ґрунт. Ведення 
документації досліду (щоденник, польовий журнал, звіт). Фенологічні 
спосте-реження. Агротехнічні заходи. Статистична обробка результатів 
досліджень. Формулювання висновків і пропозицій. Підготовка до участі в 
конкурсах дослідницького характеру. Участь у науково-практичній 
конференції. 
13. Підсумок (4 год.) 
Практична частина. Екскурсії до науково-дослідних установ, дослідно-
селекційних станцій, тепличного господарства, овочесховищ. Оформлення 
щоденників, рефератів, дослідницьких робіт. Виготовлення наочних 
посібників, оформлення виставки. 
 



 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

 значення овочівництва в народному господарстві; 

 механічний склад та структуру ґрунту; 

 процеси повітряного та кореневого живлення рослин; 

 органічні та мінеральні добрива; 

 правила техніки безпеки при роботі з добривами; 

 переваги вирощування овочевих культур у сівозміні; 

 способи розмноження та строки посадки розсади помідора, перцю, 
баклажана, фізалісу; 

 ботанічну характеристику капусти; 

 ботанічну характеристику коренеплідних овочевих культур; 

 ботанічну характеристику цибулинних овочевих культур; 

 ботанічну характеристику зеленних овочевих культур; 

 способи вирощування розсади овочевих культур для відкритого ґрунту; 

 методику польового досліду; 

 техніку безпеки під час виконання весняних робіт та робіт з окремими 
видами овочевих культур; 

 технологію сівби, висаджування розсади, бульб, цибулин, кореневищ, 
живців у відкритий ґрунт 
 

Вихованці мають вміти: 

 давати агротехнічну оцінку якості обробітку ґрунту; 

 визначати мінеральні добрива за зовнішніми ознаками; 

 робити розрахунок і вносити органічні і мінеральні добрива; 

 складати схеми чергування культур у сівозміні та складати ротаційні 
таблиці; 

 визначати чистоту і схожість насіння пасльонових культур; 

 вирощувати цвітну капусту; 

 готувати насіння моркви, столового буряку, редьки, редиски, 
петрушки, селери до сівби; 

 обробляти насіння помідора, перцю, баклажана, огірківперманганатом 
калію і мікроелементами; 

 висівати насіння зеленних овочевих культур; 

 розробляти технологічні схеми; 

 оформлювати наслідки дослідницької роботи у вигляді щоденників, 
рефератів, гербаріїв, натуральних експонатів, дослідницьких та 
експериментальних робіт. 

            Вихованці мають набути досвід: 



 визначення посівних якостей насіння овочевих культур; 

 вирощування капусти розсадним і безрозсадним способом; 

 збирання врожаю коренеплодів; 

 статистичної обробки даних закладених дослідів; 

 передпосівної обробки насіння перманганатом калію і 
мікроелементами, стимуляторами росту; 

 підготовки ґрунту згідно зі строками сівби насіння та висаджування 
роз-сади овочевих культур; 

 участі в практичній екологоспрямованій діяльності; 

 здоров’язбережувальної діяльності. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Сучасні досягнення і перспективи 

розвиткуовочівництва в Україні, за кордоном. Застосування прогресивних 
технологій для виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції. 

 
2. Екологічні основи рослинництва (2 год.) 
Теоретична частина. Вплив екологічних факторів на якість 

урожаюовочів. Способи зниження нагромадження нітратів в овочевій 
продукції. Природоохоронні заходи в овочівництві. 

Практична частина. Оцінка овочів за вмістом нітратів і поживних 
речовин. 

3.Осінні роботи на навчально-дослідній земельній ділянці (20 год.)  
Теоретична частина. Облік урожаю. Строки і техніка збирання 

врожаюовочевих культур. Агротехнічні вимоги до основного обробітку 
ґрунту і вне-сення органічних та мінеральних добрив, їх значення. 

Практична частина. Збирання врожаю овочевих культур і 
післяжнивнихзалишків. Сортування, калібрування овочів. Збір насіння. 
Дегустація овочів. 

Другий рік навчання, основний рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва розділу Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2  2 

2. Екологічні основи 

рослинництва 

2  2 

3. Осінні роботи на 

навчально-дослідній 

земельній ділянці 

2 18 20 

4. Насінництво 4 10 14 



овочевих культур 

5. Вирощування овочів 

у культиваційних 

спорудах закритого 

ґрунту  

10 16 26 

6. Інтегрований захист 

рослин від бур’янів, 

хвороб та шкідників 

2 4 6 

7. Система 

підживлення 

овочевих культур 

2 4 6 

8. Вирощування 

бобових і 

тонконогових 

овочевих культур 

2 2 4 

9. Вирощування 

малопоширених 

овочевих культур 

2 4 6 

10. Вирощування 

картоплі 

2 4 6 

11. Зберігання і 

переробка овочів 

2 4 6 

12. Економіка 

овочівництва 

2 8 10 

13. Основи 

дослідницької 

роботи 

6 28 34 

14. Підсумкові заняття 2  2 

 Разом 40 102 144 

 

         4. Насінництво овочевих культур (14 год.) 
Теоретична частина. Насіння і плоди овочевих культур, їх формування 

ідостигання. Вимоги до посівного матеріалу. Вплив екологічних умов та 
агро-техніки наякість насіння овочевих культур. Сортова і посівна якість 
насіння. Сортовий і насіннєвий контроль. Документація сортового 
насінництва. Насінництво однорічних і дворічних овочевих культур. 
Просторова ізоляція культур і сортівта її значення в одержанні 
високоякісного насіння. Біотехнологічні методи отримання насіннєвого 
матеріалу. Перспективи інноваційного розвитку насінництва овочевих 
культур в Україні. 



Практична частина. Строки і способи сівби маточників, сортові і 
видовіматочників, їх дорощування. Способи висаджування, формування 
куща дворічних овочевих культур. Очищення і сортування насіння та 
підготовка його до сівби. Визначення посівних якостей насіння. 

5.Вирощування овочів у культиваційних спорудах закритого ґрунту 
(26 год.) Теоретична частина. Культиваційні споруди закритого ґрунту. 
Типи теплиць та парників. Особливості влаштування різних видів 
утепленого ґрунту. Вирощування овочевих рослин у теплиці на ґрунті й 
гідропонним методом. Особливості й переваги безґрунтового вирощування 
рослин. Інтегрований захист рослин від хвороб та шкідників. 

Практична частина. Вивчення будови парників з біологічним і 
технічнимпідігрівом. Вивчення будови зимових теплиць різного типу. 
Парниково-тепличний інвентар. Екскурсія до тепличного господарства. 

6.Інтегрований захист рослин від бур’янів, хвороб та шкідників (6 
год.) Теоретична частина. Найпоширеніші шкідники і хвороби 
овочевихкультур. Інтегрований захист рослин від хвороб та шкідників. 
Бур’яни. Основні біологічні групи бур’янів. Карантинні бур’яни. Заходи 
боротьби з бур’янами. 

Практична частина. Визначення шкідників, хвороб за зовнішнім 
виглядомколекції, гербарію та у польових умовах. Визначення бур’янів за 
визначника-ми. Збір гербарію бур’янів. 

 
 
7. Система підживлення овочевих культур (6 год.) 
Теоретична частина. Вимоги овочевих культур до умов мінерального 

жив-лення. Потреба в елементах живлення відповідно до фаз росту і 
розвитку овочевих рослин. Види добрив.  
Правила зберігання, транспортування і застосування добрив. Запобігання 
забрудненню навколишнього середовища. Способи внесення добрив під 
овочеві культури. Діагностика мінерального живлення. Вплив доз, способів 
і строків внесення добрив на якість продукції. Сортові особливості 
мінерального живлення овочевих рослин. 

Практична частина. Визначення потреби овочевих рослин у елемен-тах 
живлення за зовнішніми ознаками. Визначення доз і строків внесення 
органічних і мінеральних добрив під овочеві культури. 

8. Вирощування бобових і тонконогових овочевих культур (4 год.) 
Теоретична частина. Ботанічна характеристика і біологічні 
особливостіовочевого гороху, квасолі, бобів і цукрової кукурудзи. 
Агротехніка вирощу-вання. Районовані сорти та гібриди. 

Практична частина. Морфологічні ознаки овочевих рослин родини 
Бобові.Передпосівна підготовка ґрунту і насіння. Сівба і догляд за 
рослинами. Збір урожаю і післяжнивних решток. 



9. Вирощування малопоширених овочевих культур (6 год.) 
Теоретична частина. Походження, значення культури і лікарські 

властивостібатату (солодка картопля), скорцонери, мангольда, огіркової 
трави, садової лободи, гірчиці тощо. Морфологічна характеристика і 
біологічні особливості малопоширених овочевих культур. Агротехніка 
вирощування. 

Практична частина. Вирощування розсади батату. Підготовка ґрунту, 
сівбависаджування. Догляд за рослинами. Оформлення гербаріїв рослин, 
засушених у різних фазах росту і розвитку. Збір урожаю. 

10. Вирощування картоплі (6 год.) 
Теоретична частина. Значення картоплі як важливої продовольчої 

культури. Ботанічна характеристика і біологічні особливості культури. 
Агротехніка вирощування. Способи прискореного розмноження картоплі. 
Шкідники та хвороби і заходи боротьби з ними. Районовані сорти. 

Практична частина. Ознайомлення з різними сортами картоплі. 
Розроблення технологічної схеми вирощування продовольчої картоплі. 
Підготовка бульб до садіння. Особливість підготовки садивного матеріалу 
для одержання раннього врожаю. Вирощування картоплі вічками. 
Живцювання пагонів картоплі. Садіння картоплі, догляд за рослинами. Збір 
урожаю. Дегустація сортів. 

11. Зберігання і переробка овочів (6 год.) 
Теоретична частина. Основні завдання зберігання і переробки овочів. 

Вимоги до якості овочів, що закладаються на тривале зберігання та для 
переробки. Овочесховища. Вплив умов на тривалість зберігання і якість 
продукції різних овочів. Найпростіші методи переробки.Біологічні і фізичні 
зміни, що відбуваються в овочах після закладки їх на зберігання. 

Практична частина. Визначення якості овочевої продукції. Екскурсіяна 
консервний завод, овочесховище для ознайомлення з організацією і 
технологією роботи на виробництві. 

 
 

12. Економіка овочівництва (10 год.) 

Теоретична частина. Поняття «ринкова економіка». Принципи 

ринковоїекономіки. Умови функціонування ринку. Ринкова інфраструктура 

та її функції. 
Підприємництво - соціально-економічна основа ринкової економіки. По-

казники ефективності виробництва. 
Витрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження. 

Поняття про ціни та їх види. Фактори підвищення та зниження цін. 
Прибуток та його економічна природа. Види прибутку. Рентабельність 
виробництва. Фактори впливу на підвищення прибутковості підприємства. 
Система оподаткування прибутків. Організація вирощування овочевої 



продукції та оплата праці при різних формах організації праці. 
Практична частина.Проведення розрахунку собівартості продукції та 

рентабельності. Скла-дання схеми розподілу прибутків господарства. 
Розробка бізнес-плану. 

13. Основи дослідницької роботи (34 год.) 
Теоретична частина. Лабораторно-польовий, лабораторний і 

вегетаційний методи досліджень. Виробничий дослід та методика його 

проведення. Тематика дослідницької роботи і спостережень. Планування 

наукових досліджень. 
 
Практична частина. Закладання дослідів з овочевими культурами у 

відкритому і закритому ґрунті. Передпосівна підготовка ґрунту. Сівба 
ранніх овочевих культур. Висаджування розсади помідора, перцю, 
баклажана, гарбуза, кавуна, дині, огірка, батату у відкритий ґрунт. 
Фенологічні та метеорологічні спостереження. Ведення документації 
досліду (щоденник, польовий журнал, звіт). Агротехнічні заходи. Збір 
урожаю. Статистична обробка результатів досліджень. Визначення 
собівартості продукції. Підготовка до участі в конкурсах дослідницького 
характеру. Участь у науково-практичній конференції. 

14. Підсумкові заняття (2год.) 
Практична частина. Екскурсії до тепличного господарства, науково-

дослідних установ. Участь у інтелектуальних конкурсах. 
 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

 сучасні досягнення і перспективи розвитку овочівництва в Україні, за 

кордоном; 

 принципи раціонального природокористування; 

 способи зниження нагромадження нітратів в овочевій продукції; 

 вимоги до якості насіння; 

 типи теплиць, парників та утеплення ґрунту; 

 техніку безпеки при роботі в теплиці; 

 найпоширеніші шкідники і хвороби овочевих культур; 

 види добрив та строки і способи їх внесення; 

 правила техніки безпеки при роботі з добривами; 

 ботанічну характеристику бобових і тонконогових овочевих культур; 

 ботанічну характеристику малопоширених овочевих культур (батату 
скорцонери, мангольда, огіркової трави, садової лободи, гірчиці); 

 ботанічну характеристику картоплі; 

 способи прискореного розмноження картоплі; 



 найпростіші методи переробки овочів, овочесховища. 
 
Вихованці мають вміти: 

 визначати вміст нітратів і поживних речовин в овочах; 

 визначати посівні якості насіння; 

 визначати шкідників, хвороби і бур’яни за їхнім зовнішнім виглядом; 

 проводити передпосівну підготовку ґрунту та насіння бобових і 
тонконо-гових овочевих культур; 

 вирощувати розсаду батату; 

 підготувати бульби картоплі до садіння; 

 визначати якість овочевої продукції; 

 оформляти результати дослідницької роботи; 

 визначати собівартість продукції. 
 
Вихованці мають набути досвід: 

 висаджування, формування куща дворічних овочевих культур; 

 висівання і догляду за бобовими і тонконоговими овочевими 
культурами; 

 вирощування картоплі вічками; 

 живцювання пагонів картоплі (з 1 бульби до 30 кущів); 

 закладання дослідів з овочевими культурами у відкритому і закритому 
ґрунті; 

 розроблення екологічних і дослідницьких проектів; 

 участі в творчих конкурсах дослідницького характеру; 

 участі в практичній екологоспрямованій діяльності 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

Назва Кількість 

Мікроскоп біологічний 1 шт. 

Лупа штативна 1 шт. 

Лупа ручна 15 шт. 

Ваги лабораторні 2 шт. 

Ваги технічні 1 шт. 

Вентилятор 1 шт. 

Термометр зовнішній 1 шт. 

Термоскоп з ботаніки 1 шт. 

Об'єкти натуральні  

Гербарії  



Дикорослі рослини 1 комп. 

Культурні рослини 1 комп. 

Бур'яни — супутники культурних рослин 1 комп. 

Колекції  

Культурні рослини 1 наб. 

Насіння та плоди 15 наб. 

Органічні та мінеральні добрива 1 наб. 

Шкідники городу, поля, саду 1 наб. 

Ґрунт та його склад 1 наб. 

Моделі  
Квітки складноцвітних (трубчасті, язичкові, 
лійкоподібні) 1 комп. 

Квітка гороху 1 шт. 

Квітка капусти 1 шт. 

Квітка картоплі 1 шт. 

Муляжі  

Гриби 1 наб. 

Плоди та коренеплоди 1 наб. 

Дика форма томатів та культурні сорти томатів 1 наб. 

Інструменти  

Секатор 15 шт. 

Ножиці побутові 15 шт. 

Сітка для чищення насіння 15 шт. 

Садово-городні набори 15 шт. 

Друковані  

Таблиці  

Кореневі системи (стрижнева, мичкувата) 1 шт. 

Будова кореня 1 шт. 

Видозміни кореня (кореневище, бульба, 1 шт. 

цибулина) 1 шт. 

Овочеві культури 1 шт. 

Вегетативне розмноження рослин 1 шт. 

Запліднення у квіткових рослин 1 шт. 

Проростання насіння 1 шт. 

Видозміни листків 1 шт. 
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Пояснювальна записка 

З глибини віків до нащадків доходить лише найцінніше. Як кожна 

людина бере з собою в далеку дорогу лише те, що може пригодитися на все 

життя, так і кожен народ крізь усі катаклізми своєї історії проносить 

найдорожчий свій скарб – пісні, легенди, перекази, прислів’я. Вивчаючи  

рослини всебічно, гурток «Рослини – символи України» об’єднав у собі декілька 

напрямів: 

Біологічний  – ботаніку та біологію, де учні знайомляться з будовою, 

морфологічними особливостями найбільш популярними в Україні рослинами, їх 

цілющими  властивостями.  

Народознавчий, національно-патріотичний – сприяє формуванню в  

дітей уявлення про культуру, побут, звичаї, традиції українського народу, тим 

самим виховує патріотичні почуття, гордість за себе і свою Батьківщину, повагу 

до Конституції України, Законів України, державної  символіки – Герба, 

Прапора, Гімну України та історичних святинь, формує духовні цінності 

українського патріота, забезпечує сприятливі умови для самореалізації 



особистості та духовної єдності поколінь.  

 Мистецтво народних ремесел, образотворче мистецтво та декоративно-

ужиткове, які відіграють вадливу роль в  естетичному  вихованні дітей. 

Дитина може прийти до розуміння культури як єдиного цілого, 

спробувавши відтворити власними силами, розумом, мовою символів предмети 

вжитку, безпосередньо знаходячись у процесі відтворення культури та знань 

своїх пращурів. 

Структура навчальних занять дає змогу активізувати пошукову і 

пізнавальну діяльність вихованців по вивченню українського фольклору, 

звичаїв, традицій, виховувати патріотичні почуття, розуміння народних 

символів. Значне місце в програмі відведено практичним роботам, проведенню 

екскурсій.  

Програма основного  рівня  навчання розроблена для дітей 5-9 класів. 

Розрахована на 2 роки навчання (перший рік - 2 заняття на тиждень, 

тривалістю 2 години, всього 144 години, другій рік - 2 заняття, тривалістю 2 

години, всього 144 години). 

Навчальна програма розроблена на основі програми гуртка «Рослини – 

символи України»» із збірника  «Програми для еколого-натуралістичних гуртків 

позашкільних закладів  за заг. ред. В.В.Вербицького, Г.М.Дащенко. - К.: 

ІЗМН.1996. – 192с., адаптована для дітей з обмеженими можливостями. 

Мета роботи гуртка є – ознайомлення вихованців з рослинами-символами як 

своєрідною скарбницею українського народу. 

Головними завданнями програми є:  

- розвиток  інтерес у вихованців до  вивчення природи рідного краю; 

- поглиблення знань про особливості будови та поширення рослин-

символів; 



- сприяння поглибленню  знань про основні лікарські властивості 

рослин; 

-  формування чіткої особистої позиції  щодо власного здоров’я ; 

- формування в дітей уявлення про культуру, побут, традиції та обряди 

українського народу; 

- розвиток інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традиції; 

- ознайомлення вихованців з українськими народними піснями, творами 

українських класиків; 

- формування етичних смаків; 

- формування у вихованців умінь і  навичок практичної діяльності; 

Форми і методи навчання: бесіда, розповідь, практична робота, екскурсія, 

рольова або ділова гра, демонстрація фото та відео матеріалів, тематичні вечори, 

родинні свята.  

Засвоївши програмовий матеріал, вихованці повинні знати: 

- рослини-символи України; 

- біологічну та морфологічну характеристику рослин-символів; 

- найбільш поширені види лікарських рослин 

- значення рослин-символів в природі і житті людини; 

- рідкісні та зникаючи види рослин; 

- особливості застосування цілющих чаїв; 

- особливості використання рослин в українські кухні; 

- народні звичаї, традиції, обряди; 

- пісні, легенди, перекази про рослини-символи; 

- твори українських письменників, в яких оспівуються рослини-символи; 

- символіку українського віночка; 

- українські національні традиції використання рушників, віночків в 

обрядах і побуті; 



- правила техніки безпеки під час роботи з колючими і ріжучими 

інструментами; 

- обладнання, необхідне для вишивання та лозоплетіння; 

- основні вимоги щодо оформлення власних робіт 

вміти: 

- застосовувати набуті знання в повсякденному житті; 

- передавати свої знання і досвід членам родини, друзям; 

- розпізнавати рослини, які вивчалися; 

- володіти навичками ландшафтної архітектури; 

- відчувати цілющу дію природного матеріалу, з яким працюють; 

- дотримуватися техніки безпеки й основ життєдіяльності; 

- вміти користуватися різними матеріалами і техніками; 

- користуватися різними інструментами  для створення поробок з плодів 

дерев; 

- правильно заготовляти сухий рослинний матеріал для подальшої 

роботи; 

- виготовляти аплікації із сухого рослинного матеріалу; 

- виготовляти штучні квіти; 

- художньо оформляти виставки своїх робіт; 

-  оцінювати з естетичної точки зору свої роботи та роботи своїх друзів; 

бережливо ставитись до природи. 

Основні терміни і поняття 

 

         Ботаніка – наука, яка вивчає зовнішню і внутрішню будову 

рослин, їхні розвиток, життєдіяльність, історію 

розвитку та поширення. 



Біологія – комплексна наука про живу природу. Предметом 

вчинення якої є життя у сіх його проявах. 

Вишивка – взаємозв’язок художніх ознак із технологією і 

матеріалом. 

Живопис – вид образотворчого мистецтва, в якому 

використовують фарби (акварель, масло, акрил). 

Екологія – наука, що вивчає взаємозв’язки організмів і 

надорганізмених систем з оточуючим середовищем. 

Корінь – один із основних вегетативних органів вищих 

рослин. 

Квітка – орган статевого розмноження покритонасінних 

рослин. 

Кущ – багаторічна дерев’яниста рослина, у якого немає 

головного стовбура або він мало виявлений.  

Коренепластика - вид декоративного мистецтва. 

Колаж – нанесення певного зображення на плоску поверхню, 

яке виконується шляхом накладання різних 

природних матеріалів на певну основу. 

Листок – один з головних вегетативних органів вищих рослин. 

Легенда – твір, сюжет і персонажі якого відбивають 

християнську міфологію. 

Лікарські рослини – рослини, які містять біологічно активні речовини та 

використовуються для лікування та профілактики 

численних недуг. 

Лозоплетіння – вид декоративно-прикладного мистецтва, який 

заснований на використанні природного матеріалу. 



Медоносні рослини – рослини, з яких бджоли збирають нектар. 

Насінина – утвір у насінних рослин, що містить зародок. 

Народний звичай – передача від покоління до покоління культурно-

побутових особливостей. 

Обряд – колективні символічні дії, здійснювані з нагоди 

найважливіших подій у житті людини, сім’ї, 

колективу. 

Панно – вид  декоративно-вжиткового мистецтва. 

Пагін – 

 

Плід – 

частина стебла рослин разом з листками й 

бруньками. 

орган покритонасінних рослин, який утворюється 

після запліднення з маточки, а також іноді й з інших 

частин квітки внаслідок зростання й видозмінення 

їх. 

Переказ – Детальне відтворення певного тексту. 

Прислів’я – вид усної народної творчості 

Рослини-індикатори – рослини, які пристосувались до умов життя на 

ґрунтах, з різним хімічним складом. 

Рослини 

радіопротектори – 

рослини, які здатні виводити радіонукліди з 

організму і захищають імунну систему людини. 

Символ – узагальнення образних понять. 

Сухоцвіти – висушені рослини, які використовуються в 

декоративно вжитковому мистецтві. 

Флористика – Вид декоративно-прикладного мистецтва, 

заснованого на використанні природного засушеного 

матеріалу. 



Цілющий чай – Напій, який містить вітаміни та мікроелементи 

необхідні для повноцінного функціонування 

організму. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Перший рік навчання 

№ 

п/п 
Назва розділу 

Кількість годин 

Разом Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

1.  Вступ 2 2 4 

2.  Розділ I. Рослини – вічні супутники 

людини 

18 22 40 

3.  Розділ II. «Зацвіла в долині червона 

калина» 

8 14 22 

4.  Розділ III. «Там, де тихії верби» 8 10 18 

5.  Розділ VI. «Ой у ролі тополя стояла» 5 5 10 

6.  Розділ V. Дуб – символ могутності і 

довголіття 

4 4 8 

7.  Розділ VI. «А липи цвітуть духмяні, 

духмяні» 

4 4 8 

8.  Розділ VII. «Каштанових суцвіть 

нестримні, теплі сльози» 

4 4 8 

9.  Розділ VIII. «Садок вишневий коло 

хати» 

6 6 12 

10.  Розділ IX. «Цвіте терен, цвіте 

терен...» 

6 6 12 



11.  Заняття-підсумок  2 2 

 Разом 65 79 144 

 



Зміст програмового матеріалу 

I рік навчання 

Вступ (4 год.) 

Ознайомлення  з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки при роботі в 

кабінеті, під час проведення екскурсій в природу. 

Екскурсія в природу з метою ознайомлення учнів із красою рідного краю 

«Чарівна осінь», ТОЦЕНТУМ. 

Розділ I.  Рослини – вічні супутники людини (40 год.) 

Загальна характеристика царства рослин. Систематика рослин.   Екологічні 

групи рослин. Періодичні явища в житті рослин і використання їх людиною в 

практичній діяльності. 

Вегетативні органи вищих рослин. Корінь і типи кореневої системи. Пагін  

і  система  пагонів. Брунька – зачаток пагона. Стебло – вісь пагона. Ознаки, що 

зумовлюють різноманітність стебел. Листок – бічна частина пагона. Прості і 

складні листки. Різноманітність листків.  

Репродуктивні органи рослин. Квітка – найдосконаліший репродуктивний 

орган рослин. Походження квітки. Будова й ознаки, що зумовлюють 

різноманітність квіток. Квіти в легенда та переказах. Традиційні українські 

квіти. Поняття про суцвіття. Будова і кваліфікація суцвіть. Плід, як видозмінена 

у процесі запліднення квітка. Утворення та морфологія плодів. Поняття про 

супліддя.  Насінина. Будова і кваліфікація насіння. 

Практична робота Коренепластика – вид декоративного мистецтва. 

Практична робота  Аплікація з листя за зразком «Жар-птиця». 

Практична робота  Техніка виготовлення аплікації із соломки. 

Практична робота  Вивчення різноманітності квіток за гербарним 



матеріалом. 

Практична робота  Аплікація із засушених квітів. 

Практична робота  Мозаїка. Ознайомлення з технікою мозаїки як 

різновидом народної творчості. 

Практична робота  Складання колекції плодів і насіння. 

Практична робота  Презентація робіт «Спогади про літо». 

Екскурсії в парк, ТОЦЕНТУМ. 

Виготовлення квітів з паперу, тканини, бісеру і ін. 

Розділ II. «Зацвіла в долині червона калина» (22 год.) 

Калина  символ рідної землі. Біологічні особливості, будова, місця 

поширення. Цілющі і лікарські властивості калини. Використання калини в 

українській кухні. Калина в народних легендах, переказах, піснях, творах 

українських поетів та письменників. Використання калини в народних обрядах, 

звичаях, народні прикмети, пов’язані з нею. Калина на рушникові – символ 

дівочої вроди. 

Практична робота  Приготування цілющих чаїв, напоїв, їх вплив на 

здоров’я людини. 

Практична робота  Калина і  народній вишивці. Обладнання, 

необхідне для вишивання. Вишивка як різновид 

народної художньої творчості.  

Практична робота  Ознайомлення х технікою вишивки хрестиком, 

бісером. Тренувальні вправи з вишивання. 

Практична робота  Вишивання хрестиком рушничка «Калинова 

гілка». 

Практична робота  Оздоблення вишитого виробу. Виготовлення 

намиста. 



Практична робота  Презентація робіт «Хизується калина красою над 

річковою водою». Конкурс національно-

патріотичних пісень про калину. 

Розділ III. «Там де тихі верби» (18 год.) 

Найпоширеніші види верби в Україні. Біологічні особливості, значення 

верби в природі та житті людини.  Використання верби в народній медицині та 

народних промислах. Народні звичаї, обряди, пов’язані з вербою. Вербна неділя. 

Верба в народних піснях, легендах, переказах, казках та   творчості видатних 

українських поетів та письменників. 

Практична робота  Ознайомлення з технікою лозоплетіння як 

різновидом народної творчості. 

Практична робота  Виготовлення вербового віночка. 

Практична робота  

 

Практична робота 

Інсценування легенди про вербу «Де ростуть 

верби, там чисті джерела». 

Виготовлення композицій з використання 

вербових гілок. 

Розділ IV. «Ой у полі тополя стояла» (10 год.) 

Біологічні особливості, місця поширення та види тополь, які зустрічаються 

на Україні. Значення тополі в природі і житті людини. Народні легенди, пісні, 

балади про тополю. Образи тополі у поетичних рядках творів українських поетів 

і письменників. 

Практична робота  Виставка малюнків «Тополя – найістотніша 

прикмета сільського пейзажу». Виконання 

малюнку акварельними фарбами. 

Практична робота  Літні «снігопади». Виготовлення картини з 

тополиного пуху. 



Екскурсія в природу з метою ознайомлення з 

різними видами тополь.  

Розділ V. Дуб – символ могутності  і довголіття (8 год.) 

Найпоширеніші види дубів в Україні. Основні біологічні особливості. 

Значення дуба в природі та житті людини. Використання дуба в народній 

медицині.  

Практична робота  

Практична робота 

Практична робота 

Об’ємні вироби з природного матеріалу. 

Виготовлення іграшок із жолудів. 

Використання ліків з дуба в народній медицині. 

Розділ VI. «А липи цвітуть духмяні, духмяні» (8 год.) 

Липа. Біологічна характеристика. Традиційні сорти липи, які поширені на 

Україні. Липовий цвіт як лікувальний засіб та джерело медозбору. Липа у 

народних піснях, прислів’ях, приказках. 

Практична робота  

 

Практична робота 

Практична робота 

Виконання малюнка акварельними фарбами «На 

пасіці». 

Збирання та засушування  лікарських рослин. 

Приготування лікувальних чаїв з використанням 

липового цвіту. 

Розділ VII. «Каштани, каштани» (8 год.) 

Кінський каштан. Біологічні особливості. Види каштанів, місця 

поширення. Лікувальні властивості каштанів, їх використання в народній 

медицині. Пісні, легенди про каштан. 

Практична робота  Техніка виготовлення виробів із каштанів. 

Екскурсія в природу. 

Розділ VIII. «Садок вишневий коло хати» (12 год.) 

Вишня. Основні біологічні особливості, поширення, основні види і сорти 



вишень в Україні. Лікувальна цінність вишні. Оспівування вишні в творах 

класиків української літератури та фольклорній творчості нашого народу. 

Практична робота  Складання рецептів лікувальних сиропів, напоїв, 

коктейлів з вишні, їх благотворна дія на організм 

людини. 

Практична робота  Розучування пісень про вишню. 

Практична робота  Виготовлення квітів, аплікацій із фруктових 

кісточок. 

Розділ IX. «Цвіте терен, цвіте терен...» (12 год.) 

Терен звичайний. Основні біологічні особливості. Будова. Місця 

поширення. Терен – медоносна та лікарська рослина. Значення в природі і житті 

людини. Терен в народних піснях, легендах, переказах, віршах. 

Практична робота «Тернова гілка». Виготовлення композицій з 

природних матеріалів. 

Практична робота Робота з додатковою літературою, написання 

рефератів. 

Екскурсія в природу. Терен – рідний дім птахів і 

звірів.  

Заняття-підсумок (2 год.) 

Вікторина  «Дерева – окраса нашого життя» 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Другий рік навчання 

 

№ 

п/п 

Назва розділу Кількість годин Разом 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

1.  Вступ 2 2 4 

2.  Розділ I. «Барвінок цвів і зеленів» 6 10  16 

3.  Розділ II. «При долині мак, розцвітає 

мак» 

6  10 16 

4.  Розділ III. Волошки улюбленці 

українських дівчат 

6 8 14 

5.  Розділ IV. «Чорнобривців насіяла 

мати» 

6 10 16 

6.  Розділ V. «А льон цвіте синьо, синьо...» 2 6 8 

7.  Розділ VI. «Буйне розмаїття» 10 12 22 

8.  Розділ VII. Котився віночок у поля... 4 6 10 

9.  Розділ VIII. Значення рослин в природі 

та житті людини 

14 18 32 

10.  Розділ IX. Під охороною закону  2 2 4 

11.  Урок-підсумок  2 2 

 Всього  60 84 144 

 



Зміст програмового матеріалу 

II рік навчання 

Вступ (4 год.) 

Ознайомлення  з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки під час 

проведення практичних робіт, екскурсій 

Екскурсія в парк, ТОЦЕНТУМ. 

Розділ I «Барвінок цвів і зеленів» (16 год.) 

Барвінок малий. Основні біологічні особливості, місця поширення. 

Використання трави барвінку в народній медицині. Барвінок – символ краси, 

символ безсмертя. Барвінок – символ першого кохання та чистого шлюбу. Його 

роль у народних весільних обрядах. 

Практична робота   Барвінок в народній вишивці.  

Виготовлення композицій, аплікацій з 

використанням барвінку 

Практична робота   Створення рослинних орнаментів для вишивок, 

перенесення малюнків на тканину 

Ознайомлення із технікою вишивки гладдю, 

хрестиком, бісером 

Вишивання серветки, рушничка, сорочки 

(вишивка-оберіг для захисників України ) і ін.  

Розділ II «При долині мак, розцвітає мак» (16 год.) 

Мак. Основні  біологічні особливості. Види. Поширення. Мак – символ 

поєдинку любові та ненависті. Оспівування маку в творах українських поетів, 

народних піснях, легендах. Мак в обрядах нашого народу. Свято Маковія. 

Практична робота   Мак на полотнах українських художників. 



Виконання малюнку  акварельними фарбами. 

Практична робота   «Вогняна квітка пам’яті». Виготовлення маків із 

тканини, бісеру, паперу. 

Розділ III.  Волошки – улюблені квіти українських дівчат (14 год.) 

Основні біологічні ознаки волошки синьої. Поширення розмноження. 

Лікувальні властивості.  

Волошки – окраси хлібних нив (легенди, прислів’я, загадки). Роль волошки 

в українських народних святах, традиціях, пов’язаних з хліборобством. Заняття-

мандрівка «Хліб – душа рідних полів» 

Практична робота   Виконання малюнку аквареллю «Хліб усьому 

голова». 

Виготовлення аплікацій з природного 

матеріалу. 

Екскурсія в парк, ТОЦЕНТУМ. 

Розділ IV. «Чорнобривців насіяла мати»  (16 год.) 

Чорнобривці. Біологічні особливості. Будова. Лікувальні особливості. 

Використання квітів в квітникарстві та садівництві. Пісні, легенди, загадки про 

чорнобривці. 

Практична робота   Розучування пісні «Чорнобривців насіяла 

мати». 

Використання чорнобривців в озелененні. 

Плетіння віночка з використання чорнобривців. 

Робота на квітнику біля навчального закладу. 

Збір насіння однорічних рослин. 

Розділ V. «А льон цвіте синьо, синьо...» (8 год.) 

Льон звичайний. Основні біологічні особливості. Місця поширення. 



Лікувальні властивості. Народні пісні, традиції, пов’язані з виготовленням 

лляного полотна.  

Практична робота   Виготовлення льону у техніці квіллінг. 

Виготовлення картини  з природного матеріалу. 

Складання кросвордів, ребусів. 

Розділ VI. «Буйне розмаїття» (22 год.) 

Хміль – символ парубка, козака. Народні обряд, пов’язані з хмелем. 

Любисток – символ здорової краси. Використання любистку в українських 

обрядах. Трави з монастирських городів (чебрець звичайний, васильки духмяні, 

м’ята, череда). 

Квітковий  калейдоскоп: 

 «Не забудь мене» незабудка – символ кохання і вірності; 

 «Вечорами пахнуть матіоли»; 

 «Сади стоять у хуртовині айстр». Айстра – символ богині весни; 

 Соняшник – квітка сонця, символ зачарування довколишнім світом; 

 Фіалка – квітка імператриці Жозефіни; 

 Материнка – символ материнської любові; 

 Народні легенди про червону руту; 

 Дзвіночок польовий – символ вдячності; 

 Троянда – королева квітів. 

Практична робота   Оформлення альбому, презентації  «Рослини – 

символи України». 

Екскурсія на НДЗД ТОЦЕНТУМ. 

Збір та засушування лікарських рослин. 

Збір насіння квітів, виготовлення гербарію. 

Робота на НДЗД ТОЦЕНТУМ. 



Виставка малюнків «Квіти в моєму житті». 

Розділ VII.  «Котився віночок з поля...» (10 год.) 

Віночок – символ молодості і кохання. Види віночків. Використання  в 

українських народних обрядах, легендах. Обжинковий вінок. Обряди, пісні, 

пов’язані з його виготовленням.  

Практична робота   Плетіння віночка, вінка України 

Екскурсія в ТОЦЕНТУМ 

Виготовлення обжинкового вінка 

Розділ VIII. Значення рослин в природі та житті людини (32 год.) 

Лікарські рослини-символи. Використання в науковій та народній 

медицині. Рослини-синоптики. Як визначити час за рослинами? Рослини-

годинники. Квіти – символи нашого саду. Рослини-барвники. Секрети 

природного кольору. Рослини-індикатори. Рослини-радіопротектори й 

антиоксиданти – помічники в поліпшенні самопочуття людини. Древні рослини 

– природні захисники ланів. Рослини – захисники землі і здоров’я людини.   

Практична робота   Колажі. Матеріали, необхідні для їх 

виготовлення. 

Техніка виготовлення колажу «Квітниковий 

вернісаж». 

Техніка виготовлення панно з квітів. 

Традиційні рецепти виготовлення народних 

барвників. 

Писанкарство. Використання рослин-

орнаментів у розписі писанок. 

Виготовлення гербарію лікарських рослин. 

Робота на квітнику навчального закладу. 



Екскурсія на НДЗД ТОЦЕНТУМ.  

Розділ I X. Під охороною закону (4 год.) 

Структура природоохоронних  організацій України. Червона книга 

України. Рідкісні та зникаючі види місцевої флори. Охорона та  раціональне 

використання рослин. 

Екскурсія в парк. 

Заняття-підсумок (2 год.) 

Презентація роботи гуртка «Що каже свіжих квітів жмуток? Про що їх 

мова непроста?» 
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Матеріали для організації роботи гуртка 

Квіти і дерева в легендах  

Господь і квіти  

Був сонячний ранок. У райській долині квіти чекали на прихід Господа. Хоч 

тоді квітам ще дозволялося вільно рухатися по долині, та цього ранку вони 

стояли непорушно у сподіванні ласки Божої. 

Ось надходить Господь. Першою помітив квітку проліска. Вона зустріла 

Його поглядом синіх оченят, в яких було стільки надії. Господь ласкаво 

доторкнувся до неї і промовив: 

 – Будеш ранньою весняною квіткою. Виростай першою, сповіщай про прихід 

весни. 

Почувши мову Господню, фіалочка подумала: «Щаслива проліска, вона 

приноситиме радісну звістку. А то ж так приємно дарувати радість усім 

навкруги!» За такі хороші думки Господь нагородив фіалочку ніжними 

пахощами. Відтоді вона стала першою пахучою весняною квіткою. 

Підійшов Господь до троянди. Зарожевілася квітка від щастя і потягнулася 

вгору, щоб вдячно торкнутися Господньої руки. Від гарячого почуття 

захоплення і відданості її туго завиті пелюстки розгорталися і щораз густиш 

наливалися чудовими барвами. І почула вона слова Господа: 

 – Розів'єшся пишним цвітом. Будеш найгарнішою квіткою 

на Землі. 

Біла лілія зустріла Господа побожно схиленою голівкою, ледь чутно 

шепочучи слова молитви-привітання. Так і зосталася вона назавжди побожною 

квіткою, квіткою чистоти. З того часу люди несуть лілію у Божий храм і 

кладуть її перед вівтарем Божої Матері. 

Пішов Господь долі долиною. Горицвіт, шавлія, м'ята, подорожник, 



звіробій, золототисячник, валеріана, ромен і багато інших рослин гуртом   

– Допомагайте людям у біді! Ростіть, всмоктуйте соки землі, ловіть 

сонячне проміння! Збирайте ліки у своїх листочках, у корінцях, у насінні! Кожен 

з вас буде мати в собі ліки від якоїсь хвороби. Була там і конвалія. 

– Господи! – озвалася вона несміливо. – Я хочу робити добро людям, та чи 

знайдуть вони мене в лісових тінистих схованках? До того ж я мала і непомітна. 

І почула відповідь: 

– Не турбуйся, квіточко, люди будуть шукати і знаходитимуть тебе. Для того 

даю тобі дивні пахощі, а разом із цим у своїх дрібних білих квітках-дзвіночках 

матимеш цінні ліки для серця. 

Поблизу стояв будяк. Почувши розмову, він запишався: коли невеликі 

квіти мають таке велике призначення, то йому – будякові – буде дане ще 

важливіше! Він гордо випростався, розштовхав своїм жилавим листом менші 

рослини – того притиснув до землі, тому обірвав гілочки – і приступив до 

Господа. Тож був покараний за зухвальство та зневагу до менших: 

– Нікому не буде користі з тебе! Ніяка тварина не захоче живитися твоїм 

листям, бо на ньому виростуть тверді колючки, – сказав Господь і пішов далі. 

Будяк здригнувся і в думці гірко покаявся. Тоді Милосердний повернувся і 

промовив: 

– Будеш рятувати верблюдів від голодної смерті в пустелях. Ішов Господь далі й 

далі. Кожній зустрічній квітці давав якесь доручення. Нарешті захотів присісти й 

відпочити. Озирнувся навкруги, а вже соняшник підставив свій міцний стовбур, 

щоб Господу було до чого прихилити спину, простяг широке листя, щоб зробити 

холодок. Його велика квітка випнула свої жовті пелюстки, запрошуючи бджіл 

звеселити Господа бджолиним гудінням-музикою. І нагородив Господь добру 

рослину за таку увагу: 

– Станеш у великій пригоді людям. З твоєї квітки бджоли будуть збирати нектар 



і перероблятимуть його на мед, а в насінні будеш мати цінну поживу для людей. 

Для того вони тебе й вирощуватимуть. Всі тебе любитимуть. 

Відпочив Господь і пішов далі. Поміж сірим каміння  

– Де ти примостилась, моя дитино, чому не йдеш до веселого гурту на 

зелені трави? – Запитав Господь. 

– А це каміння, Боженьку, залишити самотнім? Без мене не буде тут 

життя. 

Зворушила Господа така відповідь. Він вирішив дати цій квітці особливе 

завдання. 

– Будь ломикамнем! Даю тобі незвичайну силу – проростати крізь твердий 

ґрунт, пробивати у своєму рості каміння. Розцвітай синім і фіолетовим квітом! 

Не бійся тяжкої праці та невигоди! Давай іншим приклад витривалості й 

мужності! 

Ще раз довелося Милосердному розгніватись. Гарне суцвіття бамбука 

виросло найвище від усіх квіток, але пнулося все вище й вище. Бамбук з 

погордою дивився згори на інших. Чуючи розмову Господа з квітами, він 

спалахував від заздрощів і злісно шепотів: «Чому не мені дано бути 

найгарнішою квіткою на Землі? Чому не мені дано найніжніші пахощі?» І, не 

дочекавшись, поки Господь підійде до нього, сам наблизився і спитав: 

– Господи, чи одержу я краще призначення, ніж ця дрібнота? Чи матиму 

славу й належну мені шану від людей? 

– Соромся! – промовив Господь. – Грішиш гордощами. Не прославляти, а 

жахатися будуть тебе люди. 

Так і сталося, хоча у деяких країнах люди вирощують бамбук. Ця 

багаторічна рослина протягом кількох років дає їм їжу – поживні молоді пагони. 

Але коли бамбук раз зацвіте, він вмирає, і тому люди жахаються, побачивши на 

ньому цвіт. 



Ідучи далі, Господь помітив, як схвильовано ворушилися листочки однієї 

квіточки, як голівка її то нахиляється, то піднімається вгору, ніби подає знаки. 

– Чому ти так непокоїшся, квіточко? 

– Бедрикові загрожує небезпека, Боженьку! Тут літають пташки і можуть 

схопити цю корисну комаху. Нехай би сховався під моє листячко! 

– Така ти добросердна рятувальниця? Ну, коли вже маєш до цього нахил, рятуй 

людей! Звелю вітрам рознести твоє насіння по схилах вулканів. Люди, що 

оселились там, не можуть відчути наближення підземного вибуху, а ти кожного 

разу перед вибухом розцвітай червоним квітом і тим попереджуй про небезпеку. 

Люди будуть тобі вдячні, бо матимуть час урятуватися. Називатися будеш 

королівською примулою. 

Обійшов Господь усю широку долину, не минув ні однієї квітки. 

Здавалося, всіх наділив призначенням; Аж ось біля самої вихідної брами ступив 

на тверде зелене листя.  

– Чого це ти, барвінку, так низенько розіслався по вологій улоговині? 

– Стелюся, Боже, килимом Тобі під ноги, щоб перейщов по сухому. 

– Ніжне серце маєш, рослино моя! За це всі й усюди любитимуть тебе, молоді 

дівчата будуть тебе садити й плекати; пісні про тебе співатимуть. Не завмирай 

на зиму і під снігом залишайся свіжим! Весели всіх навкруги зеленим листом! А 

як доведеться кому покинути рідний край і жити на чужині, заглядай йому в 

душу ясним синім очком, усмиряй його тугу! — промовив Господь і вийшов з 

долини. 

Так і до наших часів квіти виконують завдання, що їх того ранку поклав на них 

Господь Сотворитель. 

(Д. Лагода) 

 

 



Цариця квітів – троянда 

Її любили, перед нею схилялись, її оспівували з давніх-давен. Мабуть, 

жодній квітці не присвячено стільки легенд, переказів, поем, віршів, прозових 

творів, як квітам троянд. З усього написаного про них можна було б створити 

самостійну бібліотеку. Наприклад, в Ірані створено національний епос «Гюль-

Наме» – книгу про троянди. Прекрасний, сповнений невимовних чар і поезії світ 

старовинних легенд. 

Одна з грецьких легенд твердить, що коли з морської піни біля берегів 

Кіпру виникла божественно прекрасна Афродіта, то Земля дуже розгнівалась і 

твердо вирішила створити щось не менш прекрасне. Так була створена квітка 

троянда, яка своєю красою покликана змагатись із самою богинею краси. Білу 

троянду, що з'явилася у всій своїй цнотливості й чистоті, жерці Афродіти 

віднесли до храму цієї богині і прикрасили нею вівтар та сад навколо нього. І 

троянда залишилась білою, аж поки серце Афродіти не вразила звістка про те, 

що її коханого Адоніса смертельно поранив вепр. 

Забувши про все, Афродіта у невтішному горі мчить туди, де лежить її 

милий, не звертаючи уваги на гострі шипи троянд, що ранять її тіло. Кілька 

крапель цієї божественної крові падають на білі квіти троянди, і вони з білих 

перетворюються на яскраво-червоні. 

Згідно з індійськими переказами, богиня краси і кохання, найчарівніша 

жінка в світі Лакмші народилась із розквітаючого бутона білої троянди, який 

складався із ста восьми великих і тисяча восьми дрібних пелюсток. Вішну, 

хранитель всесвіту, побачив цю красуню, що ховалася у своїй дивовижній 

трояндовій колисці, і, захоплений її вродою, розбудив поцілунком і таким чином 

зробив своєю дружиною. Троянда, що ховала її, стала символом божественної 

таїни й почала вважатися у всіх східних народів священною. 

Ще поетичніша легенда про створення червоної троянди богинею Флорою. 



Флора, яка тривалий час не любила й уникала зустрічей з Амуром, була, 

нарешті, вражена його стрілою й одразу загорілась до нього палким коханням. 

Але хитрий божок, досягнувши бажаного, почав тепер сам уникати Флори, і ось 

тоді, у невгамованій пристрасті, вона вирішила створити квітку, яка сміється й 

плаче, поєднуючи в собі смуток і радість. 

Побачивши чудову квітку, що виросла в її руці, богиня у захваті хотіла 

вигукнути: «Ерос!» (так звали греки Амура), але, соромлива від природи, 

затнулась, почервоніла і, проковтнувши перший склад, лише мовила «рос» 

(тобто рожа, що на грецькій означає «троянда»). Квіти, що росли навколо, 

підхопили це слово і відтоді її почали називати саме так. 

І, нарешті, ще за одним переказом, троянда своїм походженням завдячує 

богині полювання Діані. 

Закохана в Амура богиня приревнувала його до дивовижно красивої німфи 

Розалії, вважаючи, що той вибрав саме її. І ось одного разу в лихому гніві, вона 

схопила нещасну, потягла в найближчий терновий кущ і, зранивши страшними 

колючками, позбавила німфу життя. 

Дізнавшись про гірку долю коханої, Амур подався на місце злочину і, 

знайшовши її мертвою, у невтішному горі заплакав. Сльози його капали, капали 

на терен, мов роса, і – о, диво! – зрошуваний ними кущ почав розквітати 

дивними квітами. Ці квіти були троянди. 

 

Цариця вод і квітка русалок – лілея 

Комиші береги обліпили, 

     На ставу – дзеркала молоді; 

                Сніжнобілі чаруночки лілій 

                Розцвіли у прозорій воді... 

Світанок. На озері тиша — ні вітру, ні хвилі. Вода, мов дзеркало, й посе-



ред того дзеркала то там, то сям визирають, немовби голівки русалок, чудесні 

білі лілеї, з повними красивими бутонами, з круглим, наче восковим, листям-ла-

таттям... По всій Україні ми зустрічаємося з цією чарівною, однією з найбільших 

квіток нашої флори. 

Чарівна водяна лілея, як стверджує одна грецька легенда, виникла з тіла 

прекрасної німфи, котра загинула через кохання й ревнощі до незворушливого 

Геркулеса. Від неї й походить наукова назва лілеї - німфея.    

Очевидно, як відгомін легенди, у давньогерманських казках йдеться про 

те, що в ставках і озерах серед квітів та очеретів постійно живуть німфи –нікси. 

Вони заманюють людей у воду й тягнуть на дно. Але, з іншого боку, й сама ця 

чарівна квітка за своїми властивостями має чимало спільного з водяними дівами. 

Вона так само приваблює усіх своєю красою й так само губить тих, хто надто 

захоплюється її красою. Не раз необачні полювальники накладали головою, 

запливаючи надто далеко, щоб нарвати лілей: або не ставало сил повернутися на 

берег, або заплутувались у їхніх довгих підводних стеблах. Особливо 

страждають діти від свого непереборного бажання заволодіти квіткою. 

Народне німецьке повір'я стверджує, що ті німфи ховаються в озері у 

квітах і на лататті разом із крихітними ельфами, для яких ці квіти — човники 

або ж кораблики. Опівночі німфи починають водити хороводи і знаджують за 

собою людей, котрі проходять у цей час повз озеро. Особливо пожвавленими й 

веселими бувають ці хороводи місячної ночі. І горе тому сміливцю, котрий 

надумав би зірвати на озері лілею о цій порі. Німфи, що охороняють квіти, 

хапають його й тягнуть на глибину, і якщо навіть йому вдається вирватися з 

їхніх рук, все одно горе висушить його. 

У слов'янській міфології німфи та нікси замінені русалками. За 

українськими переказами русалки – це водяні красуні; вони бліді, але риси їхні 

виразні, стан чарівний, коса — нижче колін. Вночі при місяці вони виходять на 



берег озер, річок і струмків, оголені, у вінках з осоки й гілок. 

Чорні коси, розплітаючись, 

З голих пліч стікають пріч. 

І щезають, вигинаючись, 

Вслід за хвилями у ніг. 

Груди діви пристрасть гріє, – 

Перед ними ніч зітхне, 

Хвиля раптом стороніє 

Й тихо — тихо омине... 

Ось русалки вийшли на берег, сіли на траву, розчісують коси. Ось уже 

водять хоровод. Іноді вони щезають серед кущів, у траві. Найчастіше їх 

викликає з води вечірня зоря. Коли сільські дівчата йдуть на річку по воду, 

русалки, затаївшись, чекають на них. Біда необережній, котра забула прихопити 

з собою полину, це зілля – оберіг у таких випадках. Русалки кидаються на 

дівчину, лоскочуть її до смерті й тягнуть за собою у річку. Те саме чекає й 

хлопця, який не запасся полином або захопився красою русалки. 

Русалки живуть у відповідних кришталевих хоромах, викладених із мушлі, 

дрібних черепашок, де сяють перли, яхонти, срібло й корали. Поряд, на 

устеленому різнокольоровими камінчиками дні жебонять смарагдові джерела. 

Сонце просвічує крізь воду у ці оселі, а місяць та зорі викликають русалок на 

берег. 

Ці русалки перетворюються на чарівні білі лілеї. 

 

Півонія 

За красою своєї великої яскраво забарвленої квітки, витонченим 

різьбленим листям півонія – одна з найдивовижніших, найкращих наших 

садових рослин.  



Під час цвітіння засаджена яскраво-малиновими, ніжно-рожевими, білими 

й палевими півоніями галявина являє собою воістину вражаюче видовище. 

Наукову назву квітка одержала від фракійської місцевості Певонії, де один 

з її різновидів ріс у давнину в дикому стані. Проте, як стверджує легенда, ця 

назва пов'язана з ім'ям учня давньогрецького лікаря Ескулапа – Пеона, котрий з 

допомогою цієї рослини здійснив дивовижні зцілення й вилікував нею навіть 

бога підземного царства Плутона від рани, нанесеної Геркулесом. Але добути 

цю рослину було нелегко. Півонію пильно оберігав строкатий дятел, 

викльовував очі кожному, хто намагався її зірвати. А тому по неї ходили тільки 

вночі, коли дятел спав. 

Як стверджує легенда, Пеон одержав цю рослину на горі Олімп з рук 

матері Аполлона. Зцілення Плутона викликало величезні заздрощі в Ескулапа, і 

він наказав таємно умертвити свого учня Пеона, але вдячний Плутон не дав 

йому загинути, перетворивши на однойменну квітку. 

Взагалі, у давнину півонія славилась своїми чудодійними властивостями, 

її вважали одним із див творіння. Стверджували також, що злі духи щезають з 

тих місць, де росте півонія, і що навіть невеликих її шматочків на нитці, 

пов'язаній довкола шиї, досить, щоб захиститись від будь-яких зазіхань диявола. 

Мовою квітів у східних народів півонія означає «сором'язливість», звідси, 

очевидно, й вислів: «вона спалахнула, мов півонія» – про дівчину, яка 

почервоніла. Але з іншого боку, ця квітка – символ незграбності, нерозумних 

гордощів, чванства. Про це розповідає ось яка легенда. 

Одного разу богиня Флора одержала від батька богів Юпітера дуже 

делікатне, але надзвичайно важливе доручення: вирушити на планету Венеру й 

приборкати заколот серед квітів, що спалахнув там. Але вирушаючи в таку 

далеку і тривалу подорож, вона не могла залишити земні квіти без управителя. А 

тому, зійшовши з неба, скликала усі квіти й запропонувала обрати зі свого 



середовища старшу над усіма. 

На обговорення Флора дала сорок вісім годин, після чого наказала знову 

вирішити вибір голосуванням. Квіти погодились, розбрелися по лісах, горах та 

долинах, роздумуючи, кого ж обрати. 

Минуло два дні і, як і домовлялися, з усіх кінців Землі – з глибоких долин 

та дрімучих лісів, з гір, річок, озер та морів до Флори потягнулися її діти у 

найкращому, найколоритнішому своєму вбранні. Вона вже очікувала їх, сидячи 

на порослому оксамитовим мохом зеленому пні. Вперше вона бачила своїх чарі-

вних підданих у повному зборі. 

Проте Флора помилялася, не вистачало поки що троянди – тієї самої 

троянди, котру з повним правом і належало обрати старшою над усіма квітами, 

заступницею богині. 

Усі мовчали й терпляче очікували; тільки нерозумна півонія, впевнена в 

своїх перевагах, марила вже про те, що оскільки нема троянди, то правителькою 

над квітами оберуть неодмінно її. 

Але з'явилась, нарешті, чудесна, дивовижна, незрівнянна троянда, і всі 

квіти мимоволі притихли, вражені величчю і красою. Однак півонія дивилась на 

неї з викликом і зневагою. її червоні, немов кров'ю налиті пелюстки, здавалось, 

розбухли від надмірної самовпевненості, так хотілося їй перевершити троянду. 

Таке нахабство вразило всіх. Квіти здивовано перезиралися між собою, а Флора 

в'їдливо посміхалася. 

Нарешті настав час виборів. Усі квіти віддали перевагу троянді. Тільки 

півонія була проти. Лиш вона, присоромлена, галасувала: «Не згодна! Не 

згодна!» 

Тоді Флора, знявши з себе вінець цариці, увінчала ним голову троянди, а 

потім, звертаючись до півонії, сказала презирливо: «Горда, дурна квітко! 

Залишайся ж на покару за свою пиху та пустопорожність назавжди такою 



надутою і товстою, як сьогодні. І нехай жоден метелик тебе ніколи не поцілує, 

жодна бджілка не візьме з тебе меду й жодна дівчина не пришпилить твоєї 

квітки до грудей!». 

Як сказала богиня Флора, так і сталося: півонія залишилась товстою і 

незграбною, перетворившись на емблему чванства й порожнечі... 

 

Сніг і підсніжник 

Все має свій колір, усьому Бог дав якусь барву. А снігові сказав: 

– Колір добери собі сам. 

І пішов сніг шукати собі кольору. Просив у трави: 

– Травичко-зеленичко! Дай мені свій зелений колір! 

Засміялася трава: 

– І я зелена, і листя дерев зелене, – ніхто тебе не впізнає. Краще попроси у 

фіалки. 

Фіалка сказала, що її вбрання дуже скромне, і в такому одязі на сніг ніхто 

й не гляне. Може б червона рожа дала свій колір. Але й горда рожа відмовила. 

Ходив сніг і ходив, просив і просив... Нарешті звернувся зі слізьми до 

підсніжника: 

– Маленька моя квіточко! Білий мій дзвіночку! Дай мені свій колір. Дуже 

прошу. Бо буде зі мною, як з вітром, що такий недобрий, бо ніхто його не 

бачить. 

– Та моя одежа простенька дуже. Але як тобі подобається, бери собі –зглянувся 

ласкавий підсніжник. 

Забрав сніг колір у підсніжника, і з того часу став білим. Але відтоді не 

любить він жодної квітки. А підсніжники пестить і голубить, як рідну дитину. 

Одна із старовинних легенд говорить, що в той час, коли перші міфічні 

люди були вигнані з раю, ішов сніг, і Єва дуже замерзла. Щоб її зігріти і подати 



надію на кращі часи, декілька ажурних сніжинок перетворились у ніжні квіти 

підсніжника – провісника тепла, символ сподівань на краще майбуття. Так вони і 

лишились у народі символом надії. 

Масове цвітіння підсніжника – воістину захоплююче видовище. Здається, 

грунт у весняному лісі прикритий якоюсь тонкою мережаною білою 

скатертиною, зітканою з безлічі дзвоникоподібних сніжно-білих квіточок. Ці 

чарівні прекрасні квіточки — справжні посланці зеленокосої весни. Вони всім 

своїм єством повідомляють, що надходить радісна пора пробудження природи із 

зимового сну. 

У багатьох місцевостях України, де колись підсніжників було багато, вони 

зникають або вже зовсім зникли. Тому підсніжники потребують охорони. Треба 

берегти їх повсюдно, щоб навесні в наших лісах завжди розкривалися квітки 

надії. 

 

Сон-трава 

У весняному хороводі квітів є своя загальновизнана королева весняної 

флори. Зустрічі з нею кожної весни приносять то радості й естетичної насолоди. 

Ось вони великі, дзвонико- або келихоподібні темно-фіолетові або бузково-сині, 

а часом білі чи ніжно-жовті, закутані від весняних холодів у теплий кожушок 

густого опушення білястих волосків. Здається, ніби сріблясте сяйво оточує ці 

квіти. Це цвіте і з найкращих весняних рослин – сон. 

У погану погоду та на ніч квіти еону закриваються і схиляють свої 

квітчані голівки. 

Враження таке, ніби вони справді засинають. Може, тому в народі і 

назвали цю рослину так поетично: сон-трава, сон-зілля, сончик. А може, назва 

пов'язана із стародавнім слов'янським повір'ям, яке говорить, що коли покласти 

сон-траву на ніч під голову, то уві сні побачиш своє майбутнє. Або, може, з тим, 



що цю рослину використовують як заспокійливий та снодійний засіб. Існує 

легенда про мисливця, який побачив, як ведмідь лизав корінь сон-трави, після 

чого солодко заснув. Мисливець і собі спробував полизати і також заснув. 

В Україні була поширена ще й така легенда. Кожна квітка, як і все живе на 

світі, має свою матір. Лише у сон-трави не рідна мама, а зла мачуха. Ще тільки-

тільки сніг зійшов, а вона вже розбудила її, розштовхала: «Вставай, сонлива та 

дрімлива, вже всі квітки цвітуть, а ти все спиш!». Сон-трава схопилася й одцвіла 

раніше за всіх, і ніхто її краси не бачив. 

При зустрічі з прекрасними квітками «королеви весняної флори» майте 

шану до цих справді чарівних і до того ж цілющих рослин. Не наривайте 

даремно оберемки квітів, які згодом бездумно викинете. Краще помилуйтесь 

ними в природі, а на згадку візьміть одну-дві квіточки. Тим дорожчі вони будуть 

для вас. Бережіть красу природи, весняні усмішки рідної землі – сапфірові квіти 

сон-трави. Вони справді варті цього! 

 

 

Материнка 

 

Чую в лісі я плач материнки,  

Коли з коренем цвіт її рвуть.  

Рясно падають сльози-краплинки... 

 Без коріння нікому не буть. 

(Ф. Лівинський) 

 

Материнка... Таку лагідну назву український народ дав цій рослині за те, 

що вона зараджувала при найрізноманітніших жіночих хворобах, пов'язаних з 

материнством. 



Одна з легенд розповідає, що коли померла мати, діти щодня прибігали на 

її могилу, все кликали неньку повернутись. Одного разу вони побачили, що на 

могилі виросла запашна квітка з рожево-бузковим суцвіттям. Діти вирішили, що 

то з'явилася до них душа матері в образі квітки і назвали рослину материнкою. 

А ще розповідають ось що. Ця дивина трапилась у 1709 році на 

Полтавській землі. А потім перейшла у легенду, яка дожила до наших днів. 

... Дув холодний осінній вітер. Темна ніч вкрила все навкруги. Великі 

краплини дощу все густіше й частіше падали на землю, розмиваючи шлях на 

Полтаву. Карету вихитувало по розбитій дорозі, мов ту коробку, – то в один, то в 

іншій бік. Та ось попереду замаячив вогник. Карета в супроводі двох солдат 

під'їхала до хати старости. Охоронці набралися води так, наче б вимокли в озері. 

Холод діставав до кожної кісточки, тільки й було тепла, що від коня. 

Із карети вийшло двоє. Перший – високого зросту велетень у накидці з 

лисячого хутра. Другий – у кітелі і з шаблею при боці. У хаті їх зустріла молода 

господиня. Руса коса до коліна, чорні брови, сірі виразні, хоч і перелякані очі. 

Гості, привітавшись, почали роздягатись. Чоловік, який усе бігав і 

догоджав високому, підійшов до завіски, що ділила кімнату на дві. Там на 

великій лаві лежала хвора літня жінка. Подивившись на неї, гість покликав 

молоду хазяйку, щось шепнув їй. Дівчина швиденько подалася за ширму. А 

через хвилину вийшли обоє – мати й дочка. Хвора полізла на піч. Дівчина взяла 

зі скрині святкове рядно, накрила лаву. Непрохані гості за завіскою почали 

ладнатися до сну. Дівчина полізла на піч до матері. Та не могла заснути. 

Велетень все ходив і ходив по хаті, мов привид, не давав нікому спати. Його 

великі чоботища так гупали об долівку, що вся хата аж двигтіла. 

Нарешті дівчина встала з печі, шаснула до припічка, щось налила в 

кухоль. Потім зайшла до гостей. Менший, що відпочивав долі, ухопив пістоля і 

наставив на дівчину. Коли обоє роздивилися, то розреготалися так, що аж шибки 



у вікні почали бряжчати. 

– Дядечку, напевно, вас сон не здолає. Нате ось випийте оцього зілля. 

Заснете, мов після маку. Бо ви так гупаєте своїми чобітьми, що ось-ось хата 

завалиться. Самі не спите і іншим не даєте. 

Гості почали реготати, хапаючись за животи. Потім велетень ласкаво 

промовив дівчині: 

– Испей сама вначале, потом и я отведаю твоего зелия.  

Дівчина надпила з кухля, потім віддала гостеві. Той випив і ліг на лаву. А через 

декілька хвилин глибоко заснув. На ранок велетень покликав молоду 

господиню. 

– А где твой отец? 

– Де татко мій? Воює із шведами, і два брати теж. Вони ж 

козаки. 

– А что ты мне вчера за зелие дала отведать? И спал хорошо, и бодрый 

встал. 

– Люди звуть цю траву заспокійник пахучий. 

– А как же тебя зовут, красавица? 

– Мотрею. А татко й мама звуть мене Материнкою. 

– Сия трава добрая, как и ты, Материнка. Пускай зто зелье будет твоим 

именем зваться, душа моя, – і незнайомець поцілував Мотрю. 

А коли сідали до карети, менший із шаблею шепнув на вухо Материнці: 

– А ты знаешь, кто тебя поцеловал? 

– Не знаю, дядечку, – і Мотря засоромилась, опустила очі. 

– Сам Петр Великий. 

–  Що великий, я й сама бачу. Головою стелю дістає. 

Відтоді, кажуть, і почали називати заспокійника пахучою материнкою. А 

російською – душица . Ніби від того виразу  - «душа  моя». 



 

Білі квіти терну 

Розповідають, що у терну спочатку були зовсім маленькі непоказні квіточ-

ки. Лише після Воскресіння Христа вони стали такими великими й 

білосніжними, якими ми бачимо їх сьогодні. 

Легенда розповідає так. Воїн, котрого послали вранці Страсної П'ятниці за 

колючими гілками, з яких повинен бути сплетений мученицький вінець для 

Христа, зрізав спочатку лише гілки дикої троянди. Але по дорозі назад він 

побачив кущ терну, чиї гострі колючки повинні були колоти особливо боляче, і 

він захопив з собою одну гілку з цього куща. 

Сам терновий кущ тяжко переживав те, що він ненароком причинив біль 

невинному Сину Божому. Напередодні він зібрався цвісти. Кожного року ця 

пора була для нього періодом величезної радості. Його ніколи не засмучувало 

те, що жодна людина не обдарувала своєю увагою його непоказні квіточки. 

Цвітіння само по собі несло радість кущеві. 

Але тепер глибока печаль паралізувала всі життєві сили терну і бруньки 

його так і не розкрились. Вони залишались закритими два дні. А потім сталося 

так, що вночі воскреслий Христос проходив полями, лугами і лісами, 

благословляючи все навкруги. Коли Він наблизився до заглибленого у свою 

скорботу терну, той звернувся до Нього. «Я дійсно не хотів цього», – сказав те-

рен. «Якби моя воля, жодна б моя гілочка не потрапила б до Твого вінця. О, 

милосердний Сине Божий, я прошу Тебе: прости мене і не вважай винним у 

Твоїх муках!» 

Лик Христа торкнула добра, світла усмішка, і Він відповів: «Як я можу 

звинувачувати тебе, маленький кущик. Утішся. А щоб віднині жодна людина не 

вимагала від тебе відповіді за чужу провину, хай буде виявлена твоя невинність 

у твоїх квітах. Кожен, хто побачить їх, взнає, що ти не винний і полюбить тебе 



за це». 

Після цих слів Христа в куща терну знову пробудилась радість до життя. 

Наступного ранку він стояв заквітчаний не маленькими непоказними 

квіточками, а білосніжними, як сама невинність, квітами. І люди, проходячи 

мимо, зупинялися й зачудовано споглядали це диво. 

 

 

Мати-й-мачуха 

Зійшли, станули з полів сніги. Духмяним вітром війнув над землею 

чарівник-квітень. І ось уже повсюдно на пагорбах з'явились яскраво-жовті, 

сонячно-променисті суцвіття-кошики. Дивишся, і здається, що перед тобою 

мініатюрний соняшник... Це розгорнув свої квіточки назустріч сонцю і теплу 

підбіл звичайний. А в народі його називають мати-й-мачуха. Назвали його так 

тому, що листки цієї рослини зверху гладенькі темно-зелені і трохи лискучі. 

Нижній же, спідній бік зовсім інший. Там вони вкриті густим плетивом білих 

волосинок, наче підбиті фланеллю. Якщо помацати листок, то зверху він буде 

холодний на дотик, а знизу здаватиметься теплим. Як кажуть у народі, з одного 

боку від нього віє холодом, як від мачухи, а з іншого – теплом, наче від рідної 

неньки. 

Про появу цієї рослини існує така легенда. Жив собі один чоловік. Любив 

він працювати. Все робити міг. І хати мурував, і криниці копав, і в теслярській 

справі перший на селі був. Почав вчащати до одної жінки, а потім і лишився в 

неї, не повернувся додому. Залишилися дочка з матір'ю, погорювали, поплакали, 

– а що зробиш? Та було-таки навідувався додому. То хустину дочці принесе, то 

платтячко квітчасте. Любив батько дочку. Дізналася мачуха, що він подарунки 

дочці носить, заїло її. Боялася, що до донечки повернеться, та й задумала лихе. 

Якось підпоїла чоловіка та й підговорила, щоб він дочку взяв до них хоч на день. 



Мовляв, накупила їй гостинців та й подивитися на неї хочу. І так намовила, щоб 

зробив він це від матері потай, бо та ж не відпустить дитину. Дівчинці було вже 

шість років, то батько й умовив її піти з ним до мачухи по гостинці. 

Мачуха зустріла лагідно, ще й сльозу пустила, що любить їх обох 

сердечно. Добре пригостила. А що дитині треба? Воно й раденьке. Батько 

добряче підпив та й заснув. 

Уже й звечоріло, батько не прокидається, а дитя ж з ним хоче йти додому. 

Тут мачуха запропонувала дівчинці прогулятися, поки батько спить. Дійшли 

вони до кручі. І яке то серце треба мати, щоб штовхнути в кручу мале довірливе 

дитя! Воно летіло, бідолашне, поламало ніжку та зачепилося платтячком за гос-

трий камінь і повисло над урвищем... 

 

Чорнобривці 

«Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковим краю…» 

Їх можна зустріти повсюди – на квітникових грядках, клумбах, рабатках, у 

садах, парках, скверах, на присадибних ділянках. А в селах білосніжні 

будиночки ніби обвиті жовтогарячими вінками – то прикрашають їх квітники з 

цих прекрасних квітів. Вони немов увібрали в себе весь жар літньої пори. їхні 

яскраві суцвіття виграють у промінні сонця всіма відтінками лимонних та 

золотисто-жовтих, оранжевих, цегляно-червоних та червонувато-коричневих 

барв. 

Українська назва цих квітів пов'язана з однойменною назвою одного з 

видів народної вишивки – чорнобривцем. 

А інша легенда говорить так: у давнину українські майстри-чоботарі шили 

надзвичайно гарні жіночі чобітки, які мали яскраво-червоні халяви та чорні 

голівки. Називали такі чобітки «чорнобривцями». Отож, подібність цього взуття 

до суцвіття згаданої квітки, мовляв, і обумовила її назву. 



Як би там не було, а чорнобривці – вельми популярні в народі квіти. Карл 

Лінней у своїй книзі «Види рослин» дав їм назву «тагенес» – від імені 

етруського божества Тагета, сина генія та онука Юпітера. 

В античній міфології Тагет – гарний хлопчик, що був наділений розумом 

неабиякого мудреця. За легендою він з'явився несподівано з борозни під час 

оранки. Чутка про це диво миттю облетіла навколишні поля, і з усіх кінців сюди 

почав сходитися народ. Так ось. Тагет нібито відкрив етрусам багато таємниць 

буття, навчив їх передбачати майбутнє. Ліннею цей міф асоціювався з 

несподіваною появою чорнобривців у Європі, тому й виникла така назва. 

А завезли їх до Європи іспанці з Америки після відкриття її Колумбом. 

Європейці були вражені багатством цієї раніше не відомої їм частини світу, 

різноманітними дивами тамтешньої природи. Звернули вони увагу й на гарні 

квіти, що їх культивували місцеві індіанські племена. Це були чорнобривці, які 

досить швидко поширились у Європі. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У зв'язку з соціально-економічними перетвореннями, що відбуваються в 
аграрному секторі та зміною форм власності на землю, постає питання 
моніторингу ґрунтів з метою збільшення їхньої родючості, управління якістю та 
раціонального використання. 

У розрізі цих проблем питання агрохімічного сервісу стоять особливо 
гостро, оскільки агрохімія вивчає живлення рослин, добрива та агроекологічні 
вимоги щодо їх раціонального застосування. Агрохімія є сучасною науково-
обґрунтованою основою використання мінеральних та органічних добрив й 
охоплює найважливіші питання хімії в сільському господарстві, вивчає 
взаємовідносини між рослинами, ґрунтом, добривами в процесі живлення 
рослин, а також тісно пов'язана з такими науками, як ґрунтознавство, 
рослинництво, землеробство тощо. Знання з агрохімії, екологічно безпечних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур необхідні для всіх, хто 
займається сільським господарство. 

Залученню учнів до вирішення агроекологічних проблем на регіональному 
рівні передбачає навчальна програма з позашкільної освіти «Основи агрохімії», 
спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та 
реалізується в гуртках, творчих об'єднаннях позашкільних навчальних закладів. 
Програма розрахована на учнів 8—11 класів загальноосвітніх шкіл.  

Навчальна програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «При- 
родознавство», «Математика», «Технології», «Здоров'я і фізична культура» 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Метою програми є задоволення освітніх потреб вихованців у галузі 
агрохімії та ґрунтознавства для застосовування у практичній діяльності. 

Основні завдання: 
- поглибити знання з біології, хімії, екології;. 
- надати знання з основ агрохімії; 
- розвивати мотивацію до дослідницької роботи; 
- формувати екологічне мислення; 
- розвивати творчі здібності; 
- сприяти професійному самовизначенню.  
Навчальна програма передбачає 2 роки навчання: 
1 рік навчання — основний рівень — 4 годин на тиждень (144 годин на 

рік); 2 рік навчання — основний рівень — 4 годин на тиждень (144 годин на рік). 
У процесі роботи в гуртку вихованці мають навчитись визначати типи 

ґрунтів, проводити агрохімічні аналізи, розпізнавати та правильно застосовувати 
добрива, складати системи удобрення ґрунту в сівозмінах тощо. Для більш 
ефективного засвоєння теоретичного матеріалу програмою передбачено значний 
обсяг практичних занять і дослідницької роботи. 



Досліди, що виконуються вихованцями гуртка, повинні мати навчально-
виховну, виробничу та наукову спрямованість. 

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи 
занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації 
занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі). 

Передбачено широке використання в начальному процесі активних та 

інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд 

ситуацій, комп'ютерне моделювання) в поєднанні з дослідницькою роботою. 

Контроль за рівнем досягнень вихованців здійснюється під час проведення 

практичних занять у формі проектів, екологічних ігор, вікторин, конкурсів тощо. 

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у 

групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення 

про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних 

навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.). 

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до 

розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи 

рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази 

закладу.



 

 

Перший рік навчання, основний рівень 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва розділу Кількість годин 

теоретич

них 

практичних усього 

1. Вступ 2 2 4 

2. Ґрунт як складова частина в еволюції 
органічного світу 

4 8 12 

3. Будова ґрунту та його властивості 10 12 22 

4. Класифікація ґрунтів 6 8 14 

5. Охорона ґрунтів 4 8 12 

6. Живлення рослин 10 24 34 

7. Основи дослідницької роботи 16 24 40 

8. Підсумкові заняття 2 4 6 

Разом: 54 90 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
1. Вступ (4 год.) 
Теоретична частина. Агрохімія, предмет, завдання і місце в системі прикладних наук. 

Короткі історичні відомості про розвиток агрохімії та ґрунтознавства. Методи 

агрохімічних досліджень. Техніка безпеки при роботі в агрохімічній лабораторії. 

Практична частина. Екскурсія до агрохімічної лабораторії. Техніка безпеки при 

роботі в агрохімічній лабораторії. 
2. Ґрунт як складова частина в еволюції органічного світу (12 год.) 

Теоретична частина. Ґрунт. Формування профілю ґрунту і його горизонтів. Фактори 

ґрунтоутворювання. Причини відмінностей між ґрунтами. Роль мікроорганізмів, 

грибів, рослин та тварин у ґрунтоутворюванні. 

Практична частина. Ґрунтовий розріз та його морфологічний опис. Обладнання 

агрохімічної лабораторії. Підготовка зразків ґрунту до аналізу. Землевпорядкувальні 

плани та картограми ґрунтових відмін. 
3. Будова ґрунту та його властивості (22 год.) 
Теоретична частина. Фази ґрунту. Ґрунтовий розчин. Газоподібна фаза ґрунту. 

Тверда частина ґрунту. Хімічний склад ґрунту. Мінеральні речовини ґрунту. 

Механічний склад ґрунту. Класифікація ґрунтів за механічним складом. Органічна 

частина ґрунту. Гумус. Склад гумусу. Структура ґрунту. Фізичні і фізико-механічні 

властивості ґрунту (питома вага, об'ємна вага, липкість, пластичність, набухання, 

усадка). Ґрунтова волога і водні властивості ґрунту. Вологоємність, водопідіймальна 

здатність, водопроникність. Теплові властивості ґрунту. 

 
 

 



Родючість — основна властивість ґрунту. Фактори родючості ґрунту. Види 

родючості ґрунту (природна, штучна, ефективна, потенціальна). Шляхи підвищення 

родючості ґрунту. Кислотність та лужність (карбонатність) ґрунтів. Відношення 

різних рослин до кислотності ґрунту. Визначення потреби у вапнуванні. Засоленість 

ґрунтів. Норми, строки і способи внесення гіпсу. 

Практична частина. Визначення механічного складу ґрунту в польових та 

лабораторних умовах. Визначення вологості ґрунту. Визначення водопроникності і 

водопідіймальної здатності ґрунту. Визначення структурного складу ґрунту. 

Визначення рН водної і сольової витяжки, гідролітичної кислотності.  
4. Класифікація ґрунтів (14 год.) 

Теоретична частина. Основні принципи класифікації ґрунтів за 

В.В.Докучаєвим. 

Поняття про тип, підтип, вид і різновидність ґрунтів, профілі ґрунтів. 

Причини відмінностей між ґрунтами. Природні зони ґрунтів, їх утворення та 

територіальне розташування. Закономірності розташування ґрунтів. 

Практична частина. Таблиці класифікацій ґрунтів України. Карта ґрунтів 

України та картограма місцевих ґрунтів. Схема будови основних типів ґрунтів. Ґрунти 

місцевого господарства, учнівської виробничої бригади, навчально-дослідної 

земельної ділянки тощо. 
5. Охорона ґрунтів (12 год.) 
Теоретична частина. Раціональне використання та охорона ґрунтів. Вплив 

діяльності людини на ґрунти. Виснаження ґрунтів. Ущільнення та руйнування 

структури ґрунтів. Ґрунтотворний процес під впливом антропогенних факторів. Ерозія 

ґрунтів.  

Агрохімічні та агротехнічні заходи з охорони і меліорації ґрунтів. Заходи по 

боротьбі з ерозією ґрунтів. 

Практична частина. Виявлення на землях місцевих господарств місць 

руйнування ґрунтів. Насадження полезахисних смуг та лісових масивів на схилах 

балок, ярах, вздовж берегів річок тощо. Снігозатримання на навчально-дослідній 

земельній ділянці або на полі учнівської виробничої бригади. 

Відношення різних рослин до рН ґрунту. Визначення потреби у вапнуванні 

ґрунтів. 

Визначення засоленості ґрунтів. 
6.  Живлення рослин (34  год.) 

Теоретична частина. Поняття про кореневе і повітряне живлення рослин. 

Історичні відомості про живлення рослин. Роботи К.А. Тімірязєва, Д.І. Менделєєва, 

Д.М. Прянішнікова, представників української агрохімічної школи. 

Елементи живлення рослин. Фізіологічна роль елементів живлення у житті 

рослин. Періодичність надходження поживних елементів до рослини. Способи 

регулювання живлення рослин. Діагностичний контроль забезпечення рослин 

елементами живлення. Гідропоніка. Правила приготування поживних сумішей. 

Практична частина. Визначення зовнішніх ознак дефіциту і надлишку 

елементів живлення рослин. 

    Визначення вмісту нітратів у сільськогосподарській продукції. Приготування 

поживних сумішей для водних культур. 

Екскурсія на об'єкти захищеного ґрунту, навчально-дослідні земельні ділянки з 

метою виявлення мінеральної нестачі в живленні рослин. 
7. Основи дослідницької роботи (40 год.) 



Теоретична частина. Короткі історичні відомості з історії 

сільськогосподарського дослідництва. Суть і принципи наукового дослідження. 

Спостереження та експеримент. Класифікація та характеристика методів агрохімічних 

досліджень: лабораторний, вегетаційний, лізиметричний, вегетаційно-польовий та 

польовий досліди. 

Польовий дослід в агрохімічних дослідженнях. Види польових дослідів. 

Термінологічний апарат методики польового досліду. Основні методичні вимоги до 

польового досліду. Документація. Щоденник польових робіт та журнал польового 

досліду. Планування і організація польового досліду. Визначення теми. Розроблення 

робочої гіпотези та побудова схеми досліду. Методика і техніка закладання та 

проведення польового досліду. 

Практична частина. Складання схем польових дослідів. Вибір ділянки для 

польового досліду. Планування території і розбивка поля на дослідні ділянки. 

Закладання і проведення польових дослідів. Агротехнічні заходи. Фенологічні 

спостереження. Збирання та облік урожаю. Статистична обробка одержаних 

результатів. Розрахунок економічної ефективності застосування добрив. 
8. Підсумкові заняття (6 год.) 

Практична частина. Підготовка доповідей та рефератів. Самостійна робота з 

науковою та науково-популярною літературою. Оформлення результатів дослідної 

роботи. Екскурсії до науково-дослідних установ, підприємств тощо. Участь в 

олімпіадах, у роботі лекторіїв, товариств, святах, конференціях, благодійних акціях. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- будову ґрунту; 
- фактори ґрунтоутворення; 
- властивості ґрунту; 
- класифікацію ґрунту; 
- основи меліорації ґрунтів; 
- екологічні фактори та їхня роль у житті рослин; 
- фізіологічну роль елементів живлення у житті рослин; 

- зовнішні ознаки дефіциту і надлишку елементів живлення рослин. 

 
Вихованці мають вміти: 

- користуватися обладнанням агрохімічної лабораторії; 
- відбирати та готувати зразки ґрунту до агрохімічного аналізу; 
- проводити агрохімічний аналіз ґрунту та діагностичний контроль 

забезпеченості рослин елементами живлення; 
- складати картограми ґрунтових відмін; 
- проводити фенологічні спостереження; 
- складати схеми польових дослідів. 

 
Вихованці мають набути досвід: 

- проведення агротехнічних заходів; 
- проведення дослідницької діяльності; 
- участі в практичній екологоспрямованій діяльності; 
- здоров'язбережувальної діяльності. 



Другий рік навчання, основний рівень 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 

№ 

з/п 

Назва розділу Кількість годин 

теоретич

них 

практич

них 

усього 

1. Вступ 2 — 2 

2. Елементи кореневого живлення рослин 
та їх значення 

10 20 30 

3. Добрива та бактеріальні препарати 8 16 24 

 

4. 

Система удобрення 
сільськогосподарських культур у 
сівозмінах 

 

10 

 

12 

 

22 

 

5. 

Принципи районування сортів і 

гібридів сільськогосподарських 

культур 

 

4 

 

4 

 

8 

 

6. 

Екологічні засади збалансованого 

розвитку землекористування і 
аграрного виробництва 

 

6 

 

8 

 

14 

8. Основи дослідницької роботи 10 20 30 

9. Підсумкові заняття 2 2 4 

Разом 62 82 144 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Інновації та інноваційна діяльність в АПК. 
Значення поширення інноваційних технологій з метою збалансованого 
розвитку всіх галузей АПК і забезпечення продовольчої безпеки України. 
Роль аграрної науки як джерела інновацій. 

Практична частина. Екскурсія до наукової установи. 

2. Елементи кореневого живлення рослин та їх значення (30 
год.) 

Теоретична частина. Елементи кореневого живлення рослин. Сучасні 

уявлення про механізм засвоєння хімічних елементів корінням рослин. 

Макроелементи. 

Роль азоту в житті рослин. Кругообіг азоту в природі. Надходження 
його в ґрунт. Фіксація атмосферного азоту. Вміст азоту в ґрунті та його 
форми. Амоніфікація та нітрифікація. Втрати азоту з ґрунту та надходження з 
різних джерел (добрива, азотфіксація, опади). 

 



Значення фосфору для рослин. Вміст фосфору в ґрунті та його форми. 
П Кругообіг фосфору в природі. 

Роль калію в житті рослин. Вміст і форми калію в ґрунті та їхня 
доступність для рослин. 

Значення сірки, кальцію та магнію в житті рослин. Роль мікроелементів 
у житті рослин. 

Практична частина. Закладання і проведення вегетаційних дослідів по 
вивченню впливу елементів живлення на ріст і розвиток рослин. 

Вибір і підготовка зразків ґрунту до аналізу. Отримання витяжки для 
визначення елементів живлення.  

3. Добрива та бактеріальні препарати (24 год.) 
Теоретична частина. Значення добрив у підвищенні урожайності та 

поліпшенні якості продукції рослинництва. Поняття про органічні, 
мінеральні, сидеральні добрива та бактеріальні препарати. Класифікація 
добрив. 

Азотні добрива та їхня класифікація. Умови і способи добування 
азотних добрив. Фізичні і хімічні властивості азотних добрив. Особливості 
використання азотних добрив. Вплив азотних добрив на урожайність і якість 
продукції рослинництва. 

Фосфорні добрива. Класифікація фосфорних добрив та їхня 
характеристика.  

Калійні добрива. Класифікація калійних добрив та їхня характеристика. 
Родовища калійних солей, способи добування калійних добрив. Особливості 
застосування калійних добрив у різних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Комплексні добрива, їхні переваги і недоліки. Характеристика 
основних видів комплексних добрив. 

Мікродобрива, їх значення, характеристика та застосування. Способи 
внесення мінеральних добрив у ґрунт. 

Органічні добрива. Характеристика основних видів органічних добрив. 
Гній як джерело мінерального і вуглекислого живлення для рослин. Способи 
і умови зберігання гною. Види торфу та його використання. Компости, їх 
значення та способи приготування. Біогумус та його застосування. Значення 
гноївки і пташиного посліду як добрив. 

Значення органічних добрив для підвищення родючості ґрунтів. 
Зберігання і внесення органічних добрив у ґрунт. 

Зелене добриво (сидерація). Значення його для малопродуктивних 
піщаних ґрунтів. 

Рослини, які використовуються як зелене добриво і способи їх 
використання. 

Бактеріальні препарати. Умови їх ефективного використання та 
способи внесення в ґрунт. 

Техніка безпеки та санітарні норми при роботі з добривами та 
бактеріальними препаратами. 

Практична частина. Розпізнавання мінеральних добрив за зовнішнім 
виглядом. Визначення мінеральних добрив за допомогою якісних хімічних 
реакцій. Розрахунок доз мінеральних і органічних добрив на одиницю площі. 



Визначення кислотності торфу і його придатності на добриво. 
 Виготовлення компостів. Види рослин, які можна використовувати на 

зелене добриво. Виготовлення бактеріальних препаратів. Умови зберігання 
органічних добрив. 

Екскурсії на підприємство з виробництва мінеральних добрив, до 
об'єднань агрохімсервісу, господарств. 

 

4. Система удобрення сільськогосподарських культур у 

сівозмінах (22 год.) 

Теоретична частина. Поняття про сівозміну і ротацію. Переваги 

сівозміни 

перед монокультурою. Наукове обґрунтування чергування культур у 

сівозміні. 

Класифікація, проектування та освоєння сівозміни. 

Основи вирощування та особливості удобрення сільськогосподарських 

культур (зернових, кормових, технічних, овочевих, плодових, ягідних). 

Поняття про систему удобрення. Наукові основи системи удобрення 

(ґрунтово- кліматичні умови, біологічні особливості сільськогосподарських 

культур), величина запланованого урожаю, наявний асортимент добрив, 

рівень агротехніки тощо. Вивчення впливу зеленого добрива на урожайність 

сільськогосподарських культур. Визначення впливу мікроелементів та 

бактеріальних препаратів на ріст, розвиток та урожайність 

сільськогосподарських культур. Фенологічні спостереження. Збирання та 

облік урожаю. Статистична обробка результатів досліджень. Ведення 

документації дослідницької роботи. Оформлення результатів дослідницької 

роботи. Розробка рекомендацій на основі проведених наукових досліджень. 

Самостійна робота з літературою. Написання рефератів та звітів. 

Екскурсії до науково-дослідних установ. Проведення агрохімічних та 
хімічних вечорів. 

Основні ланки системи удобрення: визначення запасу поживних 

речовин у ґрунтах, розрахунок доз добрив під кожну культуру в сівозміні, 

визначення строків і способів внесення добрив. 

Практична частина. Схеми сівозмін місцевого господарства, 

навчально-дослідної земельної ділянки, полів учнівської виробничої бригади. 

Розроблення системи удобрення с/г культур у сівозміні. 

5. Принципи районування сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур (14 год.) 

Теоретична частина. Поняття про сорт та гібрид. Значення 

правильного підбору сортів і гібридів сільськогосподарських культур. 

Поняття про сортозміну та сортооновлення. Особливості максимального 

використання продуктивного потенціалу сортів. Реєстр сортів рослин 

України. 

Практична частина. Підбір сортів і гібридів сільськогосподарських 

культур для дослідів на навчально-дослідній земельній ділянці. 

6. Екологічні засади збалансованого розвитку 



землекористування і аграрного виробництва (14 год.) 

Теоретична частина. Концепція збалансованого розвитку. Шляхи 

оптимі-зації агроекосистем і зниження негативного впливу на навколишнє 

середовище. 

Іонізуюче випромінювання як екологічний фактор у сфері 

агропромислового виробництва. Міграція радіонуклідів у системі ґрунт-

рослина-тварина і людина. 

Добрива як потенційні забрудники ґрунту важкими металами і 

нітратами. Небезпека від потрапляння нітратів у рослинну продукцію, 

ґрунтові води. Нормування використання агрохімікатів у землеробстві.  

Використання біотехнології і генетично модифікованих організмів у 

рослинництві. Різновиди біологічного землеробства: органічне, органо-

біологічне, біодинамічне. Біологічне (екологічне, органічне) землеробство та 

його принципові особливості. 

Практична частина. Агроекологічний моніторинг у системі 

землеробства, його суть і особливості. Оцінка екологічного стану ґрунту і 

рослинного покриву. Визначення залишкової кількості нітратів в овочах.  

7. Основи дослідницької роботи (30 год.) 

Теоретична частина. Вегетаційний метод дослідження, його місце в 

агрохімічних дослідженнях. Значення вегетаційного методу для вивчення 

живлення рослин, властивостей ґрунту і добрив.  Модифікація вегетаційного 

методу досліджень. 

Відмінності вегетації рослин при проведенні польового та 

вегетаційного дослідів. Побудова схем дослідів. Ґрунтові культури, їх 

значення і завдання. Піщані культури, їх значення і завдання. Водні 

культури. 

Практична частина. Закладання вегетаційних та польових дослідів. 
8. Підсумкові заняття (4 год.) 

Участь у конференціях, святах, масових заходах, благодійних акціях 
тощо. 



 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- добрива та їхню класифікацію; 
- особливості удобрення с/г культур; 
- механізм засвоєння хімічних елементів корінням рослин; 
- бактеріальні препарати та їх застосування; 
- концепцію збалансованого розвитку; 
- санітарно-гігієнічні наслідки використання пестицидів. 
Вихованці мають вміти: 

- розпізнавати мінеральні добрива за зовнішнім виглядом та за 

допомогою якісних реакцій; 
- розраховувати норми внесення органічних і мінеральних добрив; 
- складати схеми сівозмін; 
- розробляти систему удобрення с/г культур у сівозміні; 
- закладати і проводити польові досліди; 
- проводити статистичну обробку результатів досліджень. 
Вихованці мають набути досвід: 

- роботи з лабораторними приладами та обладнанням; 
- проведення лабораторного аналізу зразків ґрунту, рослин і продукції 

рослинництва; 
- складання агрохімічних картограм, ґрунтових і агроекологічних карт 

навчально- дослідної земельної ділянки; 
- проведення вегетаційних та польових дослідів; 
- розроблення екологічних і дослідницьких проектів; 
- участі в творчих конкурсах дослідницького характеру; 
- участі в практичній екологоспрямованій діяльності; 
- здоров'язбережувальної діяльності. 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
08.01.2002 № 5 «Про затвердження Типових переліків навчально-наочних 
посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-
натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних 
навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки». 



 

 

Прилади та пристосування 

Апарат для дистиляції води 1 шт. 

Шафа сушильна 1 шт. 

Штатив лабораторний 15 шт. 

Щипці тигельні 5 шт. 

Термометр лабораторний 10 шт. 

Трубка паяльна металева 1 шт. 

Плитка електрична лабораторна 5 шт. 

Ваги лабораторні 2 шт. 

Термометр для ґрунтів 2 шт. 

Прилад для дослідів з ґрунтом 1 шт. 

  

Лабораторний посуд 

Баня комбінована 1 шт. 

Дошка для сушки посуду 1 шт. 

Зажим пробірковий 15 шт. 

Зажим пружинний 15 шт. 

Окуляри захисні 15 шт. 

Паличка скляна 15 шт. 

Підставка для піпеток 5 шт. 

Підставка для циліндрів 5 шт. 

Сітка латунна 5 шт. 

Ступка металева 5 шт. 

Шпатель фарфоровий 5 шт. 

Лійка хімічна скляна 1 шт. 

Колба конічна 8 шт. 

Колба мірна з однією міткою 1 шт. 

Мензурка на 250 мл 1 шт. 

Мензурка на 500 мл 1 шт. 

Циліндр вимірювальний на 250 мл 1 шт. 

Циліндр вимірювальний на 500 мл 1 шт. 

Чашка випарювальна 1 шт. 

Ексикатор без крану 1 шт. 
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Навчальна програма „Юні фермери” 

Пояснювальна записка 

   В умовах розвитку ринкової економіки, підприємництва, оренди, росту 

числа малих і середніх підприємств, кооперативів, фермерських господарств 

важливе значення має вивчення учнями основ підприємницької діяльності з 

метою формування в них готовності до самостійної трудової діяльності, 

зокрема в сільськогосподарському виробництві. Для підвищення 

ефективності фермерських господарств необхідні певні знання і навички. 

Кожний майбутній фермер повинен знати, що в природі існує залежність між 

рослинами, ґрунтом, кліматом і господарською діяльністю людини. При 

вирощуванні сільсько-господарських культур необхідно враховувати їх 

біологічні особливості. Всі агротехнічні засоби повинні здійснюватися в 

певний термін і якісно. Програма розрахована на учнів 6 - 9-их класів (один 

рік навчання).  

   Мета: формування знань вирощування сільськогосподарських рослин, 

утримання тварин в домашніх умовах, технологій одержання продукції 

рослинного і тваринного походження в домашніх умовах, зеленої 

архітектури.  

   Основні завдання: 

 - ознайомити та оволодіти основними та сучасними технологіями 

вирощування сільськогосподарських культур,  догляд за тваринами;                 

-   сприяти розвитку дослідницькій та експериментальній роботі; 

- створити умови для допрофесійної підготовки учнів до роботи у 

сільськогосподарському відділі; 

- співпраця з профільними науковими, освітніми установами, фермерськими 

господарствами; 

- формувати в гуртківців знання основних економічних понять, категорій, 

законів, форм організації виробництва в рослинництві і тваринництві;  

 - ознайомити з основними елементами маркетингу, нормування праці. 

 

 

 

            Орієнтовний тематичний план занять на один рік  

№ 

п/п 

                        Тема         Кількість годин 

разом теорія практичні 

1. Вступ 2 2  

2. Правова школа фермера 10 8 2 

3. Овочівництво відкритого ґрунту 20 10 10 

4. Овочівництво закритого ґрунту 20 8 12 

5. Рослинництво 20 8 12 

6. Вирощування і збереження овочевих 

культур 

14 8 6 

7. Плодівництво 24 8  16 

8. Присадибне  квітництво 16 10 6 



9. Сучасне домашнє тваринництво 4 4  

10. Кролівництво 14 8 6 

 ВСЬОГО 144 год.      74 70 

 

Програма 

1. Вступ (2 год) 

   Ознайомлення з планом роботи гуртка, правилами введення щоденника 

спостережень та дослідної роботи. Техніка безпеки та правила поведінки 

гуртківців. 

  2. Правова школа фермера (10 год). 

Теоретичні заняття. 

  Юридична та економічна документація фермерського господарства. Оренда 

землі, форми кредитів банку, організація виробництва. Малогабаритна 

техніка та її використання в фермерському господарстві. Форми 

взаємовідносин з державними сільськогосподарськими підприємствами. 

Практичні заняття. Складання юридичних та економічних документів, 

зустріч з відповідними фахівцями з питань організації фермерства. 

  3. Овочівництво відкритого ґрунту  (20 год).  

Теоретичні заняття. Класифікація овочевих культур. Основні ґрупи 

овочевих культур, їх відношення до умов життя. Добрива, їх застосування в 

овочівництві. Особливості вирощування  розсади овочевих культур. Якість 

посівного матеріалу. Посів і посадка овочевих культур. Догляд за рослинами 

і збирання врожаю. 

 Практичні заняття. Ознайомлення з морфобіологічними і біологічними 

особливостями овочевих культур по гербаріях, слайдах, муляжах, вологих 

препаратах. Ознайомлення з видами добрив. Посівні якості насіння (чистота, 

схожість, зараженість насіння хворобами, шкідниками). Передпосівна 

підготовка насіння (калібровка, термічна обробка, дезінфекція, намочування, 

хімічна обробка). Біологічні і народні методи боротьби зі шкідниками і 

хворобами овочевих культур. Збирання та облік урожаю. Екскурсії до 

агрохімлабораторії та контрольно-насіннєву станцію. 

 4. Овочівництво закритого ґрунту (20 год).  

  Теоретичні заняття  

  Вирощування розсади і овочів у закритому ґрунті. Вирощування зелених 

овочевих культур. Особливості вирощування овочів методом гідропоніки.  

  Практичні заняття. Підготовка ґрунтової суміші. Посів насіння в парники, 

горщечки. Пікіровка розсади. Догляд за нею, висадка в ґрунт Екскурсія до 

тепличного господарства.  

  5. Рослинництво (20 год)  

  Теоретичні заняття. Агротехніка вирощування зернових, олійних, 

технічних культур. Збирання врожаю та його збереження. Грунт та його 

родючість 

  Практичні заняття. Система обробки ґрунту. Складання карти ґрунтів 

селища або міста, обробіток ґрунту під сільськогосподарські культури. 



Екскурсія до сільськогосподарського підприємства з метою ознайомлення з 

агротехнікою вирощування сільськогосподарських  культур. 

6. Вирощування і збереження овочевих культур (14год). 

  Теоретичні заняття. Біологічні особливості росту і розвитку основних 

овочевих культур: огірків, томатів, капусти, буряків, гарбузів, цибулі та інші. 

  Агротехніка вирощування основних овочевих культур. 

  Нові овочеві культури: фізаліс, арахіс, топінамбур та інші. Сорти, 

районовані в нашій зоні. 

  Хвороби та шкідники овочевих культур. Біологічні засоби захисту рослин. 

Зберігання овочів. 

  Практичні заняття та екскурсії. 

Екскурсії - до тепличного господарства з метою ознайомлення сучасних 

засобів тривалого збереження овочів та плодів і обладнання овочесховищ;  

- до науково-виробничого підприємства. Встановлення придатності насіння 

овочевих культур. Норми висіву. Складання календаря городника. 

Вирощування розсади в кімнатних теплицях.  

7. Плодівництво (24год). 

  Теоретичні заняття. Плодові та ягідні культури. Плодовий сад,  підбір  

сортів. Вирощування посадкового матеріалу плодових культур. Вирощування 

ягідних культур. Способи і техніка розмноження ягідних культур. 

Формування та обрізка. Боротьба зі шкідниками та хворобами саду, 

збирання, товарна обробка, збереження плодів, садовий інвентар, 

призначення. 

    Практичні заняття . Ознайомлення з плодово-ягідними культурами. 

Складання плану закладки саду. Заготовка живців, прищеплення дичок. 

Участь у закладанні плантації ягідників і саду. Дегустація продуктів 

переробки саду. Ознайомлення із садовим інвентарем, машинами й 

обладнанням, які застосовуються в саду. Формування і знищування гнізд 

шкідників. Екскурсія до плодово-ягідного саду для ознайомлення із сортами 

плодово-ягідних культур.  

8. Присадибне квітництво (16 год). 
  Теоретичні заняття. Різноманітність однорічних квітково-декоративних 

рослин. Видовий склад. Особливості культури однорічників. 

Дворічники. Значення дворічників в озелененні. Різноманітність 

багаторічних видів квітково-декоративних рослин. Засоби вегетативного 

розмноження багаторічників. Декоративні дерева і кущі, які використовують 

в озелененні.  Вигонка квітів у шкільних та домашніх теплицях. 

  Практичні заняття. Визначення однорічних квітів за зовнішнім виглядом. 

Складання буклетів і композицій.  

9. Сучасне домашнє тваринництво( 4 год). 

 Теоретичні заняття. Організація птахоферми. Гуси, качки, кури. Їх породи і 

догляд за ними. Домашній інкубатор. 

Нутрії та фредки. Хвороби і засоби боротьби. 

10. Кролівництво(14 год). 

 Теоретичні заняття . Біологічні особливості кролів. Система утримання 



кролів і догляд за ними. Корми і годівля кролів. Породи кролів. Методи 

розведення кролів. Відбір і підбір пар. Відтворення стада. Вирощування 

молодняка. Ветеринарна профілактика виникнення захворювань. Хвороби 

кролів, засоби їх попередження і лікування.  

 Практичні заняття. Екскурсія на кролеферму. Ознайомлення із зовнішньою 

будовою кроля: формою тіла, шерстним покровом, особливостями будови 

кінцівок, органів чуттів, верхньої губи, зубів. Спостереження за поведінкою 

кролів, їх пересуванням, поїданням кормів і линькою.  

   Підготовка кормів. Складання раціонів годування. Заготівля гілок під час 

обрізки саду, лісу, збирання коренеплодів. Участь у закладці їх на 

збереження. Розрахунок кількості кормів на зимовий період одному кролю.  

       Опис різних порід кролів. Складання плану добору пар. Складання 

графіків проведення окролів.  

  

 Література: 

Барабаш О.Ю. Овочівництво. – К.: Вища школа, 1994. 
Барабаш О.Ю. Насінництво овочевих і баштанних культур. – К.: Урожай, 
1985. 
Барабаш О.Ю., Семенчук П.С. Все про городництво. – К.: Вирій, 1999. 
Бондаренко Г.Л. і інші. На допомогу городникам. – К.: Урожай, 1994. 
Лобода Н.В. і інші. Справочник по семеноводству. – К.: Урожай, 1991. 
Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / Е.Р. Ермантраут, 
А.С. Малиновський, В.Г. Дідора [та ін.] – Житомир: ЖНАЕУ, 2010. – 124 с. 
Овочівництво. Практикум / за заг. ред. Лихацького В.І. – Вінниця, 2012. – 451 
с. 
Реєстр сортів рослин України на 2000 р. картоплі, овочеві та плодові 
культури. – К.: Компанія «Юнівест Маркетинг», 1999. 

 

Webсторінки 1. http://www.rchi,nlm.nir).gov/(an гл.) — сайт Національного 

центру інформації з біотехнологій;  

2. http://www.rcbi.nlm.nih.gov/Taxonomv/taxonomvhome.htrnl (англ.) — 

таксономія за особливостями генетичного коду організмів та їхніх органел;  

3. http://www.rcbi.nlm.nih.gov/BLAST/ - програма, що порівнює пуклеогидиі 

та амінокислотні послідовності у ДНК і білках, пошук відмінностей і 

еволюційної відстані ;  

4. http://www2.ebi.ac.uk/translate (англ.) — протеїнова машина — переклад з 

нуклеотидних послідовностей на амінокислотні;  

5. http://www.proinformatix.com/movics.html (англ.) анімації, які ілюструючі 

будову різних білків; 6. http://molbiol.cdu.ru (рос.) — сайт молекулярна 

біологія. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність навчальної програми пов’язана з тим, що біологія людини 

як навчальна дисципліна є значно ширшою, ніж анатомія та фізіологія 

людини. Предметом вивчення біології людини є цілий комплекс понять, 

пов’язаних з людиною, її походженням, популяціями, харчовими ресурсами, 

типологією, фізіологічними, морфологічними, генетичними особливостями, 

особливим впливом на довкілля. 

Вступна характеристика предмету: біологія людини – наука про 

походження, еволюцію, анатомію, фізіологію, розвиток, поведінку, 

географічне розселення людей. 

Освітня концепція предмету: формування навичок здорового способу 

життя, поглиблене вивчення анатомії, фізіології, гігієни людини, орієнтація 

на подальше навчання на медичних чи біологічних факультетах. 

Мета програми: сформувати цілісне уявлення про будову та функції 

організму людини. 

Основні завдання програми: 

дати уявлення про науковий метод пізнання світу; 

сформувати структурно-функціональний підхід до вивчення організму 

людини; 

забезпечити поглиблене вивчення анатомії та фізіології людини; 

систематизувати базові знання; 

виробити чітке розуміння зв’язку біології людини з іншими 

біологічними науками: генетикою, біохімією, цитологією, гістологією, 

екологією, порівняльною анатомією та фізіологією тварин; 

сформувати навички самостійного опрацювання наукової літератури, 

формулювання власної думки. 

Методи занять: методи проблемного діалогу (дискусії, дебати, брейн-

ринги, конференції), практичні методи (практикуми, спостереження, 

експерименти), мультимедійні, когнітивні методи. 

Форми організації занять: навчальні, лабораторні, дослідницькі, виїзні; 

відеолекторії, екскурсії. 

Крім теоретичних занять, передбачено проведення лабораторних робіт, 

екскурсій до науково-дослідних установ, зустрічей з викладачами вищих 

навчальних закладів, виконання наукових робіт в МАН. Належна увага 

приділяється розвитку особистості та реалізації творчих здібностей учнів. 

Перевірка та оцінювання знань учнів: на поточних заняттях – співбесіди, 

тестування; після вивчення розділу – контрольна робота, виконання 

практичних робіт, комп’ютерне тестування. 

Програма розрахована на використання в роботі творчих учнівських 

об’єднань основного рівня. До занять залучаються учні 8-9-х класів. 

Навчальна програма передбачає один рік навчання, основний рівень – 144 

год. на рік/ 4 год. на тиждень. 



У разі потреби до програми можуть вноситися часткові зміни щодо 

структури та змісту навчального матеріалу, розподілу годин на вивчення 

окремих тем. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

теоре- 

тичних 

прак- 

тичних 

 

усього 

1 Вступ. Науковий метод пізнання. Основні по- 

няття 

4 4 8 

2 Тканини 4 8 12 

3 Опорно-рухова система 6 4 10 

4 Внутрішнє середовище організму 4 8 12 

5 Імунітет 2 – 2 

6 Серцево-судинна система 6 10 16 

7 Дихальна система 4 4 8 

8 Травна система 8 4 12 

9 Обмін речовин та перетворення енергії 6 4 10 

10 Видільна система 2 – 2 

11 Шкіра – 4 4 

12 Статева система. Розмноження, онтогенез 4 – 4 

13 Нейрогуморальна регуляція функцій 6 4 10 

14 Сенсорні системи 6 4 10 

15 Вища нервова діяльність 4 4 8 

16 Екологічна фізіологія 4 – 4 

17 Фізіологія праці та спорту 4 – 4 

18 Основи гігієни людини 4 – 4 

19 Підсумкові заняття 4 – 4 

 Разом: 82 62 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ. Науковий метод пізнання. Основні поняття (8 год.) 

Місце анатомії та фізіології людини у комплексі біологічних наук. 

Науковий метод пізнання. Виникнення і  розвиток  науки.  Наукові  

парадигми і концепції як моделі реальності. Основні поняття: анатомія, 

фізіологія, функція, процес, механізм, система, орган, тканина. Наукова 

термінологія. Структурна й функціональна організація клітини. Зв’язок між 

структурою та функцією. Методи фізіологічних досліджень (пригнічення та 

стимулювання функцій, реєстрація електричної активності, моделювання). 

Розділ 1. Тканини (12 год.) 

Поняття про гістологію. Класифікація тканин. 

Епітеліальна тканина, її типи та характеристика. 



Сполучна тканина, її види (кров, лімфа, пухка та щільна сполучні тканини, 

жирова, ретикулярна, хрящова, кісткова) та характеристика. 

М’язова тканина, її види (посмугована, непосмугована, серцева) та 

характеристика. 

Нервова тканина, її види (нейрони, нейроглія) та характеристика. 

Лабораторні роботи: 

Будова та правила роботи з мікроскопом. 

Вивчення клітин епітелію ротової порожнини людини. 

Методика приготування тимчасових гістологічних препаратів. 

Вивчення особливостей будови тканин. 

Розділ 2. Опорно-рухова система (10 год.) 

Будова скелета. Хребет, грудна клітка, верхні та нижні кінцівки, череп. 

Сполучення кісток: безперервні (синдесмоз, синхондроз, симфіз, синостоз) та 

суглоби. Функції скелета. 

Будова м’язів. М’язи голови, шиї, спини, грудей, живота, верхніх та нижніх 

кінцівок. Клітинна фізіологія посмугованих м’язів: будова філаментів, 

механізм скорочення. Енергетичні системи м’язової тканини. Особливості 

функціонування непосмугованих м’язів. Рухові одиниці м’яза. Сила та 

робота м’язів. Втома м’язів та її значення. 

Лабораторні роботи. 

Надання першої допомоги при травмах. 

Пряме та непряме подразнення м’яза. 

Ергографія. 

Розділ 3. Внутрішнє середовище організму (12 год.) 

Внутрішнє середовище організму. Зв’язок між його складовими (кров, 

лімфа, тканинна рідина). Поняття про гомеостаз. Механізми підтримання 

гомеостазу. 

Кров, її склад та функції. Плазма та формені елементи. Еритроцити, їхні 

функції. Гемоглобін. Швидкість зсідання еритроцитів. Лейкоцити, їхні 

функції. Лейкоцитарна формула. Тромбоцити. Механізм зсідання крові. 

Системи груп крові (АВ0, система резус та інші). 

Екскурсія до станції переливання крові. 

Лабораторні роботи: 

Вивчення мікроскопічної будови крові. 

Визначення кількості гемоглобіну. 

Підрахунок формених елементів крові. 

Визначення швидкості осідання еритроцитів. 

Визначення груп крові та резус-фактора. 

Розв’язання ситуативних задач. 

Розділ 4. Імунітет (2 год.) 

Імунітет неспецифічний та специфічний. Імунокомпетентні клітини. Види 

природного та штучного імунітету. 

Розділ 5. Серцево-судинна система (16 год.) 

Серце. Клапани серця. Будова та властивості міокарда. Автоматія серця. 

Механічні та електричні прояви роботи серця. Серцевий цикл. Нервова та 



гуморальна регуляція роботи серця. Механічна саморегуляція серця (закон 

Франка-Старлінга). 

Кровообіг. Судини. Судини великого та малого кіл кровообігу. 

Функціональна класифікація судин. Рух крові по судинах. Капілярний 

кровообіг. Механізми транс капілярного транспорту. Судинний тонус. 

Нервова та гуморальна регуляція кровообігу. 

Лімфатична система, її будова та функції. 

Лабораторні роботи: 

Надання першої допомоги при зупинці серця. 

Електрокардіографія. 

Аускультація серця. 

Вплив фізичного навантаження на показники пульсу та кров’яного тиску. 

Надання першої допомоги при кровотечах. 

Розділ 6. Дихальна система (8 год.) 

Повітроносні шляхи. Легені. Ацинус. Плевра. 

Дихання. Легеневі об’єми. Дифузія газів. Транспорт газів кров’ю. 

Нейрогуморальна регуляція дихання. 

Дихання за різних умов (фізичне навантаження, підвищений чи 

знижений атмосферний тиск). 

Лабораторні роботи: 

Надання першої допомоги при зупинці дихання. 

Спірометрія. 

Спірографія, рефлекторні впливи на дихання. 

Розділ 7. Травна система (13 год.) 

Травлення та його механізми (секреція, моторика, транспорт). Регуляція 

травлення. Типи травлення. 

Травна система. Травлення у ротовій порожнині. Регуляція салівації. 

Глотка та стравохід. Ковтання. Шлунок. Травлення в шлунку. Регуляція 

шлункової секреції. Тонкий кишечник. Травні залози (печінка, підшлункова 

залоза, кишкові залози). Товстий кишечник. Очеревина. 

Всмоктування. Голод. Спрага. 

Лабораторні роботи: 

Визначення активності слинної амілази. 

Вивчення рентгенівських знімків шлунка, відділів кишечника. 

Рішення ситуативних задач. 

Розділ 8. Обмін речовин та перетворення енергії (10 год.) 

Метаболічні процеси (пластичний та енергетичний обмін). Схема 

метаболізму. Шляхи отримання енергії. Енергетичний обмін (катаболізм) та 

його етапи. Закон Рубнера. Терморегуляція. Правило ізодинамії. 

Обмін білків, вуглеводів, жирів. Вітаміни. Водно-сольовий обмін. 

Лабораторні роботи: 

Розрахунок ефективності основного та енергетичного обмінів. 

Складання харчових раціонів. 

Розділ 9. Видільна система (2 год.) 

Поняття про екскрети. Органи виділення (нирки, легені, шкіра, печінка, 



товстий кишечник). 

Будова та функції нирок. Нефрон. Етапи сечоутворення. 

Нейрогуморальна регуляція діурезу. 

Розділ 10. Шкіра (4 год.) 

Будова та функції шкіри. 

Похідні шкіри (нігті, волосся, потові та сальні залози). 

Лабораторні роботи: 

Визначення ступеня теплової та холодової адаптації. 

Вивчення будови шкіри та її похідних. 

Розділ 11. Статева система. Розмноження. Онтогенез 

 (6 год.) 

Чоловіча та жіноча статеві системи. Статеві клітини. Запліднення, 

вагітність, пологи. 

Онтогенез. Демографічні проблеми у світі та в Україні. 

 

Розділ 12. Нейрогуморальна регуляція функцій (14 год.) 

Механізми регуляції функцій організму. Неспеціалізований та 

спеціалізований контроль метаболізму. Інформони (нейромедіатори, горм ни, 

антитіла). 

Ендокринні залози. Регуляція функцій ендокринної системи. Механізм 

дії гормонів. Ендокринні залози та залози змішаної секреції: гіпоталамус, 

гіпофіз, щитоподібна залоза, статеві залози, надниркові залози, 

паращитоподібна та ультимобранхіальні залози, епіфіз, тімус, підшлункова 

залоза, нирки, печінка, залози шлунково-кишкового тракту. 

Клітинна фізіологія збудливих тканин. Мембранні потенціали: потенціал 

спокою і потенціал дії. Проведення нервового імпульсу. Синапси: хімічні та 

електричні. Збуджуючі та гальмівні медіатори. Нервові сітки. Дивергенція, 

конвергенція, просторове полегшення, оклюзія. Види сумації. Гальмування у 

нервових сітках (реципрокне, зворотне, латеральне, пряме, взаємне). 

Рефлекси та рефлекторні дуги. Нервові центри та їхні властивості. 

Інтеграційна роль нервової системи. 

Центральна нервова система. Спинний мозок: будова та функції. 

Оболонки спинного мозку. Провідні шляхи. 

Головний мозок, його відділи: довгастий, задній, середній, проміжний, 

кінцевий. Ретикулярна формація. Лімбічна система. 

Периферична нервова система: соматична та вегетативна (автономна). 

Симпатична та парасимпатична частини автономної нервової системи. 

Лабораторні роботи: 

Розрахунок потенціалів спокою та дії. 

Аналіз частин рефлекторної дуги. Колінний рефлекс. 

Розділ 13. Сенсорні системи (12 год.) 

Органи чуттів та сенсорні системи. 

Орган зору. Будова очного яблука. Допоміжні органи. Оптична система 

ока. Механізм фоторецепції. 

Завитково-присінковий орган. Механізм сприйняття звуку. 



Вестибулярний апарат. 

Види аналізаторів: зоровий, слуховий, статокінетичний, смаковий, 

нюховий, тактильний, пропріоцептивний, вісцероцептивний, ноцицептив- 

ний, температурний. 

Лабораторні роботи: 

Визначення гостроти зору. 

Визначення ступеня смакової чутливості. 

Естезіометрія шкіри. 

Розділ 14. Вища нервова діяльність (8 год.) 

Вища нервова діяльність та методи її дослідження. 

Безумовні та умовні (класичні, оперантні) рефлекси. Закони утворення 

асоціативних зв’язків. Механізм утворення умовних рефлексів. Гальмування 

умовних рефлексів (внутрішнє, зовнішнє). 

Мотиваційно-емоційні аспекти поведінки. Пам’ять. Сон. Перша та друга 

сигнальні системи. Мислення. Свідомість та підсвідомість. 

Лабораторні роботи: 

Вироблення умовного зіничного рефлексу. 

Вироблення умовного судинного рефлексу. 

Визначення типу темпераменту. 

Розділ 15. Екологічна фізіологія (6 год.) 

Особливості фізіології людини на високих та низьких широтах (морфо-

функціональні особливості та адаптивні реакції). Акліматизація. 

Особливості фізіології людини в умовах низького (у горах) та високого 

(під водою) тиску. 

Вплив на людину іонізуючого опромінення, електромагнітного поля, 

шуму, вібрації, прискорення. 

Розділ 16. Фізіологія праці та спорту (4 год.) 

Основи фізіології праці. Особливості фізичної та наукової праці. 

Механізми формування трудових навичок. Працездатність, втома, 

виснаження. Наукова організація праці. 

Стани організму при спортивній діяльності. Фізіологічні основи 

спортивного тренування. 

Розділ 17. Основи гігієни людини (4 год.) 

Визначення поняття «здоров’я». Фізіологічні основи здоров’я. 

Профілактика захворювань, шкідливих звичок. Правила збереження здоров’я. 

Взаємозв’язок здоров’я із станом довкілля. Стрес (загальний адаптаційний 

синдром). 

Підсумкові заняття (4 год.) 

Підготовка доповідей, рефератів, презентацій. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

історію розвитку анатомії та фізіології людини; 

науковий метод пізнання світу; 



загальні закономірності генетики, біохімії, цитології, гістології, екології, 

порівняльної анатомії та фізіології тварин; 

сучасний стан та перспективи розвитку біології людини; 

загальні властивості організму людини як живої системи; 

рівні організації організму людини; 

методи фізіологічних досліджень; 

будову та функції тканин, органів, систем органів; 

механізми регуляції фізіологічних функцій. 

 

Вихованці мають вміти: 

надавати першу медичну допомогу; 

проводити лабораторні роботи і оформляти їхні результати; 

самостійно працювати з науковою літературою; 

користуватись інформацією з освітніх і наукових сайтів; 

складати конспекти лекцій; 

готувати реферати, доповіді, презентації, науково-дослідницькі роботи. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

навчальної діяльності в умовах сучасного позашкільного закладу; 

виступів на учнівських науково-практичних конференціях; 

участі в учнівських інтелектуальних змаганнях; 

дистанційної комунікації по Інтернету. 
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