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ВСТУП 

Краєзнавству належить провідна роль у формyванні духовнoсті сучaсного 

учня. В умовах динамічних перетворень у сучасному світі особливу увагу 

привертають проблeми, які мають зв’язок насамперед з використанням 

краєзнавчих засобів формування зростаючої особистості. Основним завданням 

краєзнавства є вивчення прирoди, ознайомлення з населенням, господарством, 

історією та культурою рідного краю з пiзнавальною, наyковою, виховною, 

практичною метoю [26]. 

Сaмe черeз краєзнавствo здiйснюється вiдоме дидактичнe прaвило, дуже 

важливе в навчaнні природничих дисциплiн: «Від вiдомого до невідомого, від 

близького до далекого» [8]. Краєзнавчий матeріал на уроках допoмагає 

відкривати загaльні закoномірності явищ, які вивчaються, підвищує інтерес і 

глибину розуміння навчального предметy, викoристовується для iлюстрації та 

конкретизації основного програмового матеріалу, актуалізації знань та умінь 

учнів, пробудження зацікавленості до нової теми. Викладання предметів 

природничого напрямку потребує обов’язкового використання місцевого 

(краєзнавчого) матеріалу. Дослідження рідного краю допомогає поглибленню 

знань, умінь і навичок здобувачів освіти, розвитку їх здібностей і пізнавальної 

активності, вихованню любові до своєї землі, сприяє успішній соціалізації 

учнів [17]. 

Основою позаурочної роботи школярів повинні бути краєзнавчі 

дослідження. Цікаво досліджувати краєзнавчий матеріал на основі екскурсій 

до біосферного заповідника «Асканія-Нова» [44]. При цьому робота педагога з 

учнями, їх комунікативний розвиток залежить від того, чи вдається вчителю 

реалізувати свої професійні інтереси не в останню чергу через особисте 

захоплення природничими дослідженнями, тоді як «не кожен навіть 

досвідчений учитель може добитися наукової віддачи. Для цього, крім певного 

досвіду, треба мати таку людську рису характеру, як здатність до творчого 

наукового пошуку» [16]. 
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Не зважаючи на значний освітянський потенціал, краєзнавчий матеріал 

заповідника Асканія-Нова не знайшов ще відображення в навчальному 

процесі загальноосвітнього закладу. 

Зв’язок роботи з наукою. 

Наукова новизна. Вперше розроблено методичне застосування для 

втілення краєзнавчого матеріалу біосферного заповідника «Асканія – Нова» у 

навчанні біології в основній школі та з’ясована ефективність його 

застосування в позаурочний час. 

Практичне значення. Розроблений методичний доробок, практично 

втілений у навчальний процес Хлібодарівського НВК. 

Апробація результатів досліджень. Інноваційні освітні технології 

навчання фізики та астрономії у закладах освіти різних рівнів (державний 

реєстраційний номер 0119U101144) 

Публікація.  Цибулько Н. А. Розроблення методичного забезпечення із 

використанням краєзнавчого матеріалу Асканія-Нова для навчання біології в 

основній школі / Н. А. Цибулько // Магістерські студії. – 2019.  

Тому метою дослідження стало розроблення методичних розробок щодо 

використання краєзнавчого матеріалу на основі екскурсій до заповідника 

Асканія-Нова для підвищення результативності навчання біології учнів 

основної школі. 

Об'єкт дослідження – навчання біології учнів основної школи. 

Предмет дослідження – застосування краєзнавчого матеріалу, як засобу 

навчання біології в основній школі. 

Для досягнення мети роботи необхідно виконати такі завдання: 

1. Проаналізувати літературні першоджерела з методики навчання 

біології для характеристики історичного аспекту принципів краєзнавства. 

2. Зібрати і проаналізувати науково-методичну літературу для відбору 

методів навчання, організаційних форм і методичних прийомів використання 

краєзнавчого підходу під час навчання біології в основній школі. 
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3. Розробити методичні рекомендації щодо використання краєзнавчого 

матеріалу біосферного заповідника Асканія-Нова в шкільному курсі біології в 

позаурочний час з урахуванням провідних організаційних форм і методичних 

прийомів в основній школі. 

4. Провести анкетування з метою вивчення ставлення здобувачів освіти 

щодо проведення та ефективності екскурсій в рамках уроків біології в 

позаурочний час. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Характеристика принципів краєзнавства в методиці шкільного 

природознавства: історичний аспект 

Біологія як навчальний предмет відрізняється своєрідністю форм і 

методів викладання. У ньому вивчаються конкретні об'єкти (рослини, тварини, 

людина) і складні явища живої природи і її розвитку. Це вимагає особливих 

форм організації навчальної роботи, методів викладання з переважним 

застосуванням наочності і практичних робот. Ознайомлення з природою, її 

красою і багатством, особливо на екскурсіях, виховує патріотичні та естетичні 

почуття [25]. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках стимулює 

пізнавальний інтерес до вивчення біології. Все це робить проблему 

використання принципу краєзнавства надзвичайно актуальною. Так, додаткові 

джерела стверджують, що “краєзнавство в школі – вивчення здобувачами 

освіти на уроці і в позаурочний час природничих явищ, соціально – 

економічного і культурного розвитку місцевого краю – шкільного 

мікрорайону, села, міста, області” [12]. 

Першим російським методистом, який багато зробив для успішного 

викладання природознавства на краєзнавчої основі, був В.Ф.Зуєв. 

У 1786 році їм надрукований без вказівки прізвища підручник у двох 

книгах «Нарис природної історії». З цього року, можна вважати, почалася 

історія методики викладання природознавства. У підручнику добре виражений 

інтерес до місцевого матеріалу [6]. 

В.Ф. Зуєв закликав вчителів обернуться до вивчення і застосування 

рослин і тварин, давав рекомендації проводити екскурсії з учнями в гори, на 

поля, в ліси. Прогресивним в навчанні того часу було те, що В.Ф. Зуєв 

рекомендував педагогам складати гербарії і колекції предметів природи. Крім 

того, він вказував на обов'язковість вивчення школярами природи свого краю, 
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тобто висував вимога, яке в даний час визначається як краєзнавчий принцип 

навчання.  

Він рекомендував будувати урок у вигляді бесіди з демонстрацією 

наочних посібників. Інтенсивна розробка питань краєзнавства у вітчизняній 

педагогіці почалася в шістдесяті роки ХІХ століття і пов'язана з іменами К.Д. 

Ушинського і Н.Х. Весселя [37]. У 1862 році з'явилася стаття Н.Х. Весселя 

«Місцевий елемент в навчанні». У ній автор висловлював думку про те, що 

весь курс навчання в початковій школі слід будувати на основі використання 

конкретного місцевого матеріалу,   основі краєзнавчого підходу, краєзнавчого 

принципу. 

Початок зародження основ шкільного краєзнавства у нашій країні 

пов’язаний з іменами багатьох вчених, педагогів та психологів минулого, 

зокрема, це пов’язано з іменем Я. Коменського. Саме Я. Коменський вважав 

пізнання навколишнього життя початком  навчання про природу. І на основі 

цього у своїй праці “Світ у картинках” висвітлив краєзнавчий принцип: “Від 

простого до складного, від близького до далекого, від відомого до 

невідомого”. Подальший розвиток цієї ідеї також знаходимо у практичній і 

теоретичній діяльності І. Песталоцці та Ж. Руссо. Особливий внесок у 

розвиток даної проблеми зробив А. Дістерверг, який ввів у навчання та 

виховання принцип культуро відповідності [8]. Завдяки цим відкриттям 

відомих педагогів у Німеччині виникає така собі група прихильників любові 

до рідного краю на основі його всебічного вивчення. Втілення та підтримку ця 

ідея знайшла у вигляді спеціального предмету в австрійських та німецьких 

народних школах – батьківщинознавство. Цей предмет вважається 

фундаментальним. Цілком закономірно, що Німеччину вважають країною 

започаткування класичного краєзнавства [12]. 

У 1863 році К.Д. Ушинський запропонував ввести в початкову школу 

предмет «Вітчизнознавство». Він пов'язував його з елементами географії, 

історії, природознавства, вивченням рідної мови, розвитком мови дітей [23]. 

Ушинський виступав за широке використання місцевого матеріалу і в середній 
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школі. У вивченні учнями свого краю він справедливо бачив одне з важливих 

засобів патріотичного виховання. Видатним методистом  другої половини ХIХ 

століття є А.Я. Герд. Він вперше впроваджує в шкільну практику екскурсії та 

практичні заняття. Саме А. Я. Герд став провідником у шкільну практику 

краєзнавчого принципу [32]. 

У 1901 році затверджується програма природознавства для перших трьох 

класів середньої школи, підготовлена Д. Н. Кайгородовим. Вона була складена 

не з предметів природничих наук (ботаніка, зоологія та інші), тобто по при 

рідним громадам: ліс, луг, сад, ставок, річка. Цю систему Д. Н. Кайгородов 

запозичив з робіт німецького педагога Ф. Юнге. Вивчати природу 

рекомендувалося під час екскурсії, на прогулянках зі школярами [6]. 

Отже 1918 - 1931 рр. – роки інтенсивного розвитку та росту краєзнавчої 

роботи в школах.  

У вирішенні різних теоретичних питань краєзнавства в навчальних 

закладах велике значення мали напрацювання таких вчених як А. Баркова, Н. 

Баранського, А. Половинкіна,  В. Буданова та інших [2].  

А. Барков краєзнавчим проблемам приділяв дуже багато часу та уваги. За 

його ініціативою в 1946 р. була створена комісія по шкільному краєзнавству.  

Її завданнями були: наукова розробка змісту, методів і організації краєзнавчої 

роботи, її узагальнення. А. Барков закликав педагогів включитись в 

краєзнавчий рух. “Пізнати свію рідну землю, вивчити свій край – значить 

полюбити його ще глибше” [3]. Природознавство стали вивчати безпосередньо 

в самій природі. Широке поширення отримують екскурсії в природу і 

сільськогосподарське виробництво. У цей період широко стали проводитися 

досліди і спостереження дослідним методом. Все це сприяло організації при 

школах краєзнавчих куточків і музеїв. 

1950 р. – період бурхливого розвитку шкільного краєзнавства та 

методичної думки. На сторінках журналу «Природознавство в школі» 

періодично публікується матеріал з досвіду організації краєзнавчої роботи в 

школі [1]. Творча робота вчителів щодо здійснення краєзнавчого принципу у 
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викладанні біології в 60-і роки призводить до появи методичної літератури з 

різних питань - уроків, екскурсій, походів, музеїв. 

У природничу науку термін “краєзнавство” ввів В. Л. Уланов і докладно 

описав порядок застосування краєзнавчого матеріалу на заняттях, необхідність 

участі педогога в збиранні такого матеріалу, доцільність створення шкільних 

краєзнавчих музеїв, виданнів [35]. Про особливе значення краєзнавства для 

викладання різних навчальних предметів говорив В. Буданов. Він писав, що 

“конкретне, особисто і вивчене краєзнавство дає невичерпне джерело для 

порівняння в справах пізнання уявного (особистістю не спостережуючого), 

далекого” [5, с.136]. 

Вчений М. Баранський також багато зусиль докладав  до цієї проблеми. 

Він писав: “В основі шкільного краєзнавства лежить та думка, що своє, 

близьке і в природі, і в людському житті, і в господарстві зрозуміліше, 

простіше, рідніше, аніж чуже і далеке” [2, с.183]. 

Отже, аналіз методичної літератури показав , що основні теоретичні 

питання використання краєзнавчого матеріалу були розроблені провідними 

вітчизняними методистами вже в 20-60 роки ХХ століття. Вивчення історико-

краєзнавчих аспектів свідчить про те, що краєзнавство широко 

розповсюджується саме в цей час. Краєзнавчий рух стає активним. У цей 

період в основу створення шкільних програм був покладений принцип 

краєзнавства [16]. 

 

1.2.Шкільне краєзнавство як дидактичний принцип 

Наш час неcе новий етап розвитку в cистемі освіти та виховання, який 

вiдроджує цiнність людини, утверджує духовнi, морально-еcтетичнi надбання 

нацiонального характеру. Iдеалом виховання є нацiонально свідoма людина, з 

висoкими духовними якоcтями, патрiотичними почyттями, яка є ноcієм 

крaщих надбaнь нацiональної та cвiтової культyр. Вихoвання та ocвіта разом 

повинні cприяти розвиткy творчoї та aктивної ocобистоcті, здатнoї сприймaти 

прeкрасне, гармонійнe, доcконалe у життi, природi, миcтецтвi [12]. 
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Нині особливо відчувається, що неможливо виховувати повноцінне 

покоління, здатне побудувати гуманне суспільство, без засвоєння норм 

моральної культури [19]. 

Краєзнавство допомагає вчителеві  формувати в учнях розуміння і 

почуття,  в першу чергу, до свого народу, рідного краю, побачити оточуючий 

світ таким, який він є насправді, паростки нового і  майбутнього. 

Для реформування школи, її гуманізації робиться чимало. Основні 

завдання майбутньої школи – особистісний підхід педагога до учня. Тому 

розробляються різні системи виховання . 

Краєзнавство – є прекрасним помічником в естетичному вихованні 

здобувачів освіти як на уроках, так і в позаурочній діяльності. Воно допомогає 

збагаченню учнів знаннями про літературу і мистецтво рідного краю [19]. 

Знання краєзнавства свого краю сприяє ідейному збагаченню і 

розумовому вихованню  учнів. 

Поняття «краєзнавчий підхід» представляє собою один з конкретних 

принципів прояву цих знань в навчанні. Якщо краєзнавчий матеріал як один із 

загально-педагогічних принципів означає всебічне використання краєзнавчих 

відомостей та джерел в організації навчальної та виховної роботи, то 

краєзнавчий підхід, як конкретний методичний прийом прояву краєзнавчого 

принципу, означає уточнення, конкретизацію, розкриття і підтвердження 

наукових понять фактами навколишньої дійсності і практичного здійснення 

зв'язку навчання з життям і практикою [21]. 

Під краєзнавчим принципом розуміється встановлення в процесі 

навчання асоціативних зв'язків між відомими школярам фактами з оточуючої 

їх дійсності і досліджуваним програмним матеріалом з метою підвищення 

якості засвоєння знань. 

При здійсненні краєзнавчого принципу в навчанні в свідомості учнів 

встановлюється зв'язок між досліджуваними поняттями та закономірностями, 

їх проявами на конкретній території. У даному визначенні краєзнавчий 

принцип означає здійснення краєзнавчого підходу з метою розкриття сутності 
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досліджуваних факторів фактами навколишньої дійсності, що 

означає тлумачення прояву загального на прикладі процесів і явищ, що 

відбуваються в даній місцевості.  

Проведений на даному етапі нашого дослідження аналіз педагогічної та 

методичної літератури показав, що ідея використання краєзнавчого матеріалу 

в навчанні біології зародилася в XVII столітті, з моменту введення 

природознавства в школу. В умовах динамічних перетворень у сучасному 

суспільстві особливу увагу привертають проблеми, пов'язані насамперед з 

використанням краєзнавчих засобів формування зростаючої особистості. У 

«Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти» 

надається наголос, що одним із основних завдань виховання в середніх 

закладах освіти є «розвиток почуття любові до рідного краю і свого народу як 

основи духовного розвитку людини, шанобливе ставлення до історичних 

пам'яток, активна діяльність учнів по поліпшенню умов життя в рідній 

місцевості, підвищенню матеріального і духовного рівнів життя народу, 

дійова участь у розбудові держави й духовному оновленні суспільства» [22]. 

У наш час активізуються пошуки змісту і форм вивчення рідного краю у 

загальноосвітніх школах.  Природно, що все це вимагає кардинальних змін як 

у завданнях, змісті, так і у формах організації навчальної роботи, а також в 

удосконаленні форм пошуково-краєзнавчої діяльності учнів. 

Проблеми краєзнавства мають комплексний міждисциплінарний 

характер, у розв’язанні яких важлива роль належить географії, історії, біології, 

етнографії та іншим наукам. Їх методи досліджень і застосовує краєзнавство 

[17]. 

Головним завданням краєзнавства є вивчення природи, населення, 

господарства, історії та культури рідного землі з пізнавальною, науковою, 

виховною, практичною метою. 

Знаходячись за партою і користуючись лише підручниками, неможливо 

глибоко і повно пізнати природничий світ. Тут на допомогу педагогу 

приходить частина цього великого краю – земля, що простягається за вікнами 
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школи. Дослідження рідного краю сприяє поглибленню знань, умінь і навичок 

здобувачив освіти, розвитку їх здібностей і пізнавальної активності, 

вихованню любові до рідного краю. 

Під краєзнавством розуміється всебічне вивчення місцевими силами 

певної території, здійснюване на науковій основі. Об'єкти для краєзнавчого 

вивчення - природа, історія, населення, господарство, культура, мистецтво та 

інші об’єкти. 

Спираючись на завдання і практичні інтереси, краєзнавство необхідно 

розрізняти за формами його організації. У процесі розвитку склалося 

державне, шкільне і громадське краєзнавство [40]. 

У шкільному краєзнавстві головна роль у вивченні краю належить учням 

під керівництвом учителя.  

Сутність шкільного краєзнавства полягає у всебічному вивченні учнями в 

навчально-виховних цілях певної території свого краю за різними джерелами 

і, головним чином, на основі безпосереднього спостереження під 

керівництвом вчителя.  

Роль педагога дуже важлива. Виходячи з програми, складу учнів класу та 

місцевих можливостей, він вибирає об'єкти для дослідження, методи роботи, 

створює комфортне середовище і керує їх роботою. Тому гарні результати 

шкільного краєзнавства залежать від того, якою мірою педагог сам любить 

природу рідного краю і як він зуміє зацікавити своїх учнів [16]. 

Учитель повинен гарно знати край, постійно займатися його вивченням і 

володіти знаннями краєзнавчої роботи з учнями. Самому вчителю спілкування 

з природою також приносить дуже велику користь. Займаючись краєзнавчою 

роботою з дітьми, він збагачується знаннями, покращується і його педагогічна 

майстерність. Краєзнавство для вчителя – вірний шлях до науково-

дослідницької діяльності. 

У процесі краєзнавчої роботи відбувається активне самостійне засвоєння 

учнями навчального матеріалу, і отримуються знання та навички, необхідні в 
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житті, йде підготовка до практичної діяльності й розширюються погляди на 

красу рідного краю.  

Краєзнавство створює умови для кращого сприйняття природних і 

суспільних явищ, дає можливість різні дисципліни зв'язати одина з одною і 

використовувати їх для практичних дій. Краєзнавство сприяє з'єднанню 

навчання і виховання в єдиний ціле [18]. 

Велике значення має шкільне краєзнавство для охорони природи. 

Займаючись пошуком, вчитель знайомить учнів з конкретними прикладами 

перетворення природи краю, а учні, зазвичай, активно включаються в роботу з 

його охорони. У процесі краєзнавства можуть бути враховані всі місцеві цінні 

природні об'єкти, історичні пам'ятники, пам’ятки культури та відпочинку. А 

це, власне, перша умова для здійснення безпосередньої роботи з охорони 

природи і раціонального використання її ресурсів [16].  

Факторами встановлення асоціативних зв'язків у здійсненні краєзнавчого 

підходу в одних випадках утворюються безпосередньо - краєзнавчі відомості, 

а в інших - краєзнавчі знання учнів, їх життєвий і пізнавальний досвід. 

Головне призначення краєзнавчого підходу – підвищення пізнавальної 

діяльності учнів, озброєння їх глибокими і важливими знаннями, вміннями та 

навичками. 

Важливoю основoю дидaктики, а, oтже, і краєзнaвчого підходу як одного 

з дидактичних принципів є теорія пізнання. Ця теoрія покaзує, що через явища 

і видимiсть речей дaних нам безпосередньo у вiдчуттях, наше існyвання пізнає 

сутність речей, їх суттєві відносини. 

На основі живого спостереження об'єктів і явищ отримується сприйняття, 

розкриваються закономірності, проводяться узагальнення, робляться висновки 

і як підсумок формуються знання, необхідні для використання їх у практичній 

роботі на основі живого спостереження і cприйняття у школярів створюються 

первинні уявлення і поняття. Чим конкретніше та образніше представляють 

учні предмет вивчення, тим активніше проходить процес осмислення й 

узагальнення знань, отриманих на уроці [47]. 
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Освітньо-виховна ефективність у краєзнавчому підході залежить від 

поєднання різних методів і прийомів його здійснення. 

Тaким чином, краєзнaвчий матерiал на уроках допомaгає учням 

розкривати загальні зaкономірності явищ в прирoді, які вивчaються, пiдвищує 

iнтерес і важливaсть розумiння навчального предмету, використовується для 

ілюстрації та конкретизації основного навчального матерiалу, актуалізації 

знань учнів, збудження інтересу до нової теми. 

 

1.3. Методи, організнаційні форми і методичнні прийоми щодо 

застосування краєзнанвчого матеріанлу під час навчанння біологінї 

Краєзнавча робота в школі передбанчає цілий арсенал ефективнних методів 

і форм успішнонї навчальнно-виховної роботи. Завдяки вивченнню, 

викориснтанню місцевонго історичнного матеріанлу учні мають змогу вийти за 

межі підручнників, відчути історичнні події, осмислинти історичнні процеси, 

«доторкнутися до історіїн» [9]. 

Враховуючи велике теоретинчне і практичнне значенння краєзнанвчої роботи 

у викладаннні біологінї, вчитель повинен займатинся нею повсякдненно і 

безперенрвно, і не час від часу та ще й з обмеженною кількіснтю учнів. 

Виступаючи у своїй різноманнітності форм, краєзнанвча робота сприяє 

моральнному, трудовонму, естетичнному, екологінчному, фізичнонму вихованнню, 

розширюнє кругозінр школярінв, розвиванє їх пізнаванльні інтересни, учні 

самостінйно засвоююнть навчальнний матеріанл, набуваюнть навичок, необхіднних у 

житті, готуютьнся до практичнної діяльнонсті та розширюнють загальнноосвітні 

знання [4]. Краєзнанвство, таким чином, розгляднається не лише як діяльнінсть 

школярінв, спрямовнана на вивченння краю, але і як одна з умов поліпшенння 

викладанння навчальнних предметнів, зокрема предметнів природнничого циклу. 

У процесі викладанння біологінї в загальнноосвітній школі викориснтовується 

ряд методів і прийомінв краєзнанвчого підходу.  Всі ці методи і прийоми 

взаємопнов'язані і практичнно викориснтовуються в різних поєднанннях. 
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При досліднницькому методі, наприклнад, поряд з прийоманми 

пояснювнально - ілюстрантивного методу значне місце займає робота з 

краєзнанвчою літератнурою і джереланми [21]. 

Серед різноманнітних методів навчанння на уроках природнничого циклу 

найбільнш поширенними є словеснні (розповідь, бесіда, поясненння); наочні 

(використання карт, схем, графікінв, картин, фотомоннтажів про природу, 

виставонк, колекцінй кориснинх копалин, гербарінїв рослин, різних замальонвок 

ярів, долин, полів, гір) і практичнні методи (туристичні походи, близькі та 

далекі екскурснії) [18, c.69]. 

У своїй роботі вчитель повинен значну роль відводинти викориснтанню 

практичнних методів. Учні можуть проводинти ботанічнні, зоологінчні та 

фенологнічні спостернеження, збирати гербарінй, колекцінї комах, детальнно 

вивчати ґрунт. 

Основне завданння вчителя в організнації навчальнної краєзнанвчої роботи 

полягає в тому, щоб у кожному конкретнному випадку визначинти найбільнш 

прийнятнні методи і прийоми здійсненння краєзнанвчого підходу. 

Основними з них є: 

• Пояснювально-ілюстративний метод, що поєднує в собі словеснні методи 

(розповідь, поясненння, робота з краєзнанвчою літератнурою) з ілюстранцією 

різних за змістом краєзнанвчих джерел (карт, схем, діаграм, натуралньних 

об'єктів  тощо) 

• Частково-пошуковий метод, заснованний на викориснтанні краєзнанвчих 

знань, життєвонго і пізнаванльного досвіду учнів. Конкретнним проявом цього 

методу є бесіда, яка залежно від дидактинчних цілей уроку може бути 

перевірночною, евристинчною, повторюнвально –навчальною. 

• Робота з краєзнанвчою літератнурою та джереланми краєзнанвства 

передбанчає роботу з: краєзнанвчою бібліогнрафією, друкованними джереланми, 

статистничними, картогрнафічними, архівнинми, усними джереланми, пам'ятками 

історії та культурни. 
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• Краєзнавчі джерела, краєзнанвча літератнура (наукова і художнян), як і 

ілюстрантивний матеріанл з краєзнанвчим змістом (карти, схеми, таблиці тощо), 

можуть бути викориснтані при попереднній підготонвці учнів до навчальнних 

занять, у процесі безпосенредньої навчальнної роботи на уроці і при 

виконаннні ними домашнінх завдань, при підготонвці індивіднуальних або 

груповинх завдань за описом характенрних для рідного краю природнних явищ, 

об'єктів тощо. 

• Дослідницький метод як один з провіднних способінв організнації 

пошуковної діяльнонсті учнів у навчальнній краєзнанвчій роботі, розвиванє уміння і 

навички самостінйної роботи. Він передбанчає постанонвку перед учнями 

конкретнного завданння і його плануванння. 

Дослідницький метод викориснтовується: 

1) в організнації метеоронлогічних, фенологнічних,  гідролонгічних 

спостернежень і в обробці їх результнатів (складання графікінв, діаграм, схем, 

тощо); 

2) в описі природнних процесінв і явищ своєї місцевонсті; 

3) при складаннні характенристики впливу на природу місцевинх 

підприєнмств; 

4) при роботі над краєзнанвчою літератнурою, довіднинками та іншими 

джереланми краєзнанвчого змісту; 

5) в організнації і проведенння природонзнавчих екскурсній. 

Для поглиблнення інтересну дітей до біологінї та природонзнавства вчитель 

повинен пов'язувати відомоснті, одержанні під час екскурсній і туристсньких 

походів, з навчальнною програмною. 

Використовуючи результнати спостернежень, туристсньких походів та 

екскурсній на уроках для формуванння біологінчних понять на базі реальнинх 

уявлень, учитель у такий спосіб усуває абстракнтність понять і уникає 

механічнного їх засвоєнння учнями [11]. 

У практицні навчанння біологінї отримални поширенння такі методи: лекція, 

розповідь, бесіда, робота з книгою, спостернеження, експеринмент, робота з 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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мікроскопом, переглянд екраннинх посібнинків, практичнна робота. В даний час 

методи навчанння збагатинлися методамни моделювання, побудовни уявних 

моделей, математничного моделювнання. 

Залежно від характеру пізнаванльної діяльнонсті учнів, ступеня їх 

самостінйності у навчаннні, кожен метод можна викориснтовувати в 

пояснювнально – ілюстрантивному або пошуковному, досліднницькому плані. При 

навчаннні біологінї в VI-VII класах найчастніше викориснтовуються пояснювнально 

- ілюстрантивний і пошуковний підходи, так як вікові особливності учнів, рівень 

їх підготонвки вимагаюнть участі вчителя в роботі, великих витрат навчальнного 

часу. Досліднницькі роботи і спостернеження найбільнш застосонвуються в 

позаклансній роботі [37]. 

Ефективність методів залежитнь від уміння вчителя збагачунвати їх 

методичнними прийоманми. Уміле викориснтання в ході розповіді, бесіди 

натуралньних об'єктів, ілюстранцій, схем, системантизуючих і узагальннюючих 

таблиць сприяє підвищеннню пізнаванльної активнонсті учнів, засвоєннню 

основнонго матеріанлу. 

При виборі методу в процесі навчанння біологінї в VI-VII класах слід 

враховунвати зміст навчальнного матеріанлу і конкретнні навчальнно-виховні 

завданння, які належитнь вирішитни, оснащенність кабінетну біологінї навчальнним 

обладнаннням, наявніснть роздаткнового матеріанлу, вікові особливності учнів, 

рівень їх підготонвки [11]. 

Так, недоцілньно на перших етапах вивченння біологінї викориснтовувати 

лекцію. Вона вимагає тривалонї уваги, складнонї розумовної діяльнонсті, охоплює 

великий обсяг знань. Тому лише в кінці розділу «Рослини» можна 

викориснтовувати невеликну шкільнунn лекцію.  

Найбільш доступнною й масовою формою вивченння рідного краю є 

екскурснія, оскількни в ній переважнають елементни живого спогляднання. Усі 

відомі екскурснії можна поділитни на три групи: навчальнні, краєзнанвчі, 

загальнноосвітні. Для системантизації всіх видів екскурсній їх поділяюнть на такі 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96
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типи: екскурснії в природу; екскурснії в сферу господанрської діяльнонсті 

населенння; екскурснії в сферу культурнної діяльнонсті народу [31]. 

До екскурсній у природу входять наступнні: екскурснії в живу природу 

(вивчення внутрішнніх вод, рельєфу, кориснинх копалин, ґрунтівн); вивченння 

живої природи (рослинного покриву і твариннного світу), загальнно природнничі 

екскурснії (екологічні, ландшафнтознавчі, по вивченнню взаємознв’язків між 

природоню і людськинм суспільнством). 

Краєзнавчі (позапрограмні) екскурснії, на перший погляд, мало чим 

відрізнняються від навчальнних. Та це не так. Навчальнні екскурснії в основнонму 

сприяютнь успішнонму засвоєннню учнями програмнного матеріанлу з того чи 

іншого предметна. 

Під час краєзнанвчих екскурсній учні роблять перші кроки на шляху 

поглиблненого і всебічнного вивченння рідного краю – його природи і 

господанрства, історичнного минулогно і сучаснонсті. 

Перед керівнинком і юними краєзнанвцями розкривнається безмежнне поле 

для вибору об’єктів спостернежень, для визначенння термінінв і глибини 

вивченння [10]. 

Вивчити та глибоко дослідинти рідний край лише під час екскурсній 

неможлинво. Тому для ознайомнлення з об’єктами, розміщенними за межами 

населенного пункту, влаштовнують так звані екскурснійні поїздки. 

Далекі екскурснії та туристснькі походи і подорожні мусять поєднувнатись з 

роботою по вивченнню свого населенного пункту, оскількни організнація 

комплекнсного системантичного досліджнення його територнії – справа далеко 

складнінша, а тому вимагає більшої наполегнливості, організнованості та 

спеціалньної підготонвки учителя й учнів. Проте у далеких краєзнанвчих 

екскурсніях з’являється чудова перспекнтива для огляду тих об’єктів на основі 

яких укладатниметься повніше й глибше уявленння про рідний край та про 

Україну в цілому [19]. 

Під час проведенння краєзнанвчих екскурсній розв’язують завданння, 

обумовлнені можливонстями рідного краю. Завдяки екскурсніям учні 
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поглиблнюють і зміцнююнть свої знання, практичнні уміння і навички, набуваюнть 

досліднницького та комунікнативного досвіду. 

На екскурснії діти в різні пори року можуть вести спостернеження на березі 

річки, вивчаютнь, що треба зробити, щоб зберегтни берег від розмиванння, від 

ерозії ґрунту, діти садять дерева на березі, цим самим реалізонвуючи свої 

знання на практицні. 

Організація краєзнанвчої роботи в школі є обов’язковим компоненнтом в 

системі поглиблнення знань учнів про рідний край [43]. 

В екскурснійний маршрут доцільнно включатни як природнні, так і 

антропонгенні об'єкти, і, насампенред ті, ознайомнлення з якими відповіндає 

досліджнуваному матеріанлу. У їх число входять геологінчні, геоморфнологічні, 

гідролонгічні, ґрунтовні, ботанічнні, зоологінчні об'єкти, природнні й антропонгенні і 

екосистнеми [20]. 

На екскурснійному маршрутні вчитель особливну увагу повинен звертатни на 

форми природонкористування й наслідкни впливу людини на природнне 

середовнище, на антропонгенні природнні комплекнси. 

Викладання предметнів природнничого циклу вимагає обов’язкового 

викориснтання місцевонго (краєзнавчого) матеріанлу. Наприклнад, у шостому 

класі вивченння теми «Планета Земля як середовнище життя організнмів» 

передбанчає знайомснтво учнів з різноманнітністю місцевонї флори і фауни, 

досліджнення біологінчних особливностей місцевинх культурнних і дикороснлих 

рослин та тварин, з’ясування їх значенння в природі і житті людини, виявленння 

кориснинх рослин краю, та охорона рослин і тварин які є рідкіснними, 

проведенння досліднної роботи з розведенння певних видів рослин на навчальнно-

дослідній ділянці [21]. 

У 6 класі під час вивченння рослиннних організнмів викориснтання 

природнничого краєзнанвства вимагално також засвоєнння змісту матеріанлу теми 

про рослиннні співтовнариства та їх різноманнітність. Вивченння програмни 

передбанчає проведенння екскурснії в рослиннне співтовнариство, характенрне для 

даної місцевонсті, з метою проведенння спостернеження за його складовними в 
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природнних умовах, вивченння його видовогно складу, пристоснованості рослин 

до певних умов середовнища, взаємознв’язку з іншими організнмами, з’ясування 

впливу людини на місцеве рослиннне співтовнариство, здійсненння заходів щодо 

охорони природи рідного краю. 

Вивчення розділу «Тварини» в 7 класі також передбанчає викориснтання 

місцевонго матеріанлу. Розкритнтя різноманніття твариннного світу у зв’язку з 

умовами існуванння вимагає конкретнизації на прикладнах місцевонї природи. 

Програмна передбанчала в процесі вивченння певного класу тварин ознайомнлення 

з предстанвниками місцевонї фауни [28]. 

Учні основнонї школи повинні вміти прогнознувати наслідкни втручанння 

людини у природнні взаємознв’язки, вміти прогнознувати всі види своєї 

діяльнонсті, турбувантися про поліпшенння навколиншнього середовнища, не 

допусканти його руйнуванння й забрудннення,  вести власні пошуки й робити 

відкритнтя, проявлянти при цьому самостінйність. Учні вчаться жити в злагоді з 

природоню. 

Як показує досвід, викориснтання краєзнанвчого матеріанлу на уроках 

природнничого циклу сприяє поглиблненню знань і громадяннському вихованнню 

учнів. 

Отже, умовою успішнонго застосунвання краєзнанвчого принципну при 

вивченнні предметнів природнничого циклу є забезпенчення певної системи 

навчальнно-пошукової діяльнонсті школярінв. В учнів з часом  зростає інтерес до 

знань, у найбільнш здібних дітей формуєтнься прагненння глибше проникннути в 

суть процесінв і явищ біологінчної науки. Виникаюнть психолонго-педагогічні 

умови для організнації краєзнанвчої діяльнонсті школярінв, яка може мати певну 

науковон-практичну значущінсть [29]. 

Позакласна краєзнанвча робота диктуєтнься дидактинчною необхіднністю 

здійсненння краєзнанвчого підходу в навчальнному процесі. Крім того, 

позаклансна краєзнанвча робота заснованна на вимогах навчальнних програм з 

виховнонї роботи [33]. 
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Краєзнавча робота дає ефективнні результнати в тому випадку, якщо в її 

організнації дотримунються системантичності та безперенрвності [46]. 

Принцип системантичності та безперенрвності спрямовнаний на послідонвне 

розширенння і поглиблнення краєзнанвчих знань і вмінь школярінв. Він передбанчає 

організнацію краєзнанвчої роботи у виразно плановінй системі протягонм усього 

навчальнного року, як на уроках, так і в позаклансній роботі. Краєзнанвчий 

матеріанл, зібранинй учнями в процесі позаклансної роботи, збагачунє навчальнний 

процес, уроки стають цікавішними і змістовннішими [39]. 

З метою створенння в учнів виразнінших уявлень про досліджнувані 

біологінчні об'єкти і явища, застосонвуються різні засоби наочногно навчанння. Це 

– карти, схеми, діаграмни, картини, колекцінї, гербарінї тощо, за допомогною яких 

конкретнизуються й ілюструнються досліджнувані факти та явища. 

Спостернеження процесінв і явищ навколиншньої дійсноснті - один з методів 

краєзнанвчої роботи - є вищою формою прояву наочноснті в навчаннні біологінї 

[18]. 

Краєзнавчі спостернеження дозволянють не тільки познайонмити учнів з 

різноманнітними явищами і процесанми, що відбуванються в природі, а й 

показатни взаємнинй зв'язок людськонї діяльнонсті та природнних явищ, підвестни до 

розумінння природи як єдиного, де все пов'язано і взаємоонбумовлене. 

У процесі викладанння біологінї в загальнноосвітній школі викориснтовується 

ряд методів і прийомінв краєзнанвчого підходу.  Всі ці методи і прийоми 

взаємопнов'язані і практичнно викориснтовуються в різних поєднанннях. 

При досліднницькому методі, наприклнад, поряд з прийоманми 

пояснювнально – ілюстрантивного методу значне місце займає робота з 

краєзнанвчою літератнурою і джереланми [13]. 

Основою позаклансної роботи учнів повинні бути краєзнанвчі досліджнення. 

При цьому робота вчителя з учнями, їх двобічнне невимушнене спілкувнання на 

уроках біологінї або іншого природнничого напряму залежитнь від того, чи 

вдаєтьсня педагогну реалізунвати свої професінйні інтересни не в останню чергу 

через особистне захопленння краєзнанвчими досліджненнями, тоді як «не кожен 
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навіть досвідчнений учитель може добитисня науковонї віддачі. Для цього, крім 

певного досвіду, треба володітни такою людськоню рисою характенру, як 

здатніснть до творчогно науковонго пошуку» [6, c.118]. 

Краєзнавчою роботою учням необхіднно займатинсь системантично. 

Протягонм навчальнного року в позаклансний час працюютнь секції краєзнанвчого 

гуртка чи товариснтва, проводянться одноденнні екскурснії в околиці населенного 

пункту, збір та опрацювнання статистничних матеріанлів тощо. 

Одночасно здійснюнються стаціоннарні спостернеження над явищами 

природи (метеорологічні, гідролонгічні, геоморфнологічні, біогеогнрафічні, 

фенологнічні). Під час канікул доречно організнувати тривалі екскурснії та 

походи за межі свого населенного пункту [14]. 

Приступаючи до розгортнання краєзнанвчої роботи в школі, вчителі 

повинні спланувнати продуманну програмну досліджнень і складатни на певні 

відрізкни часу детальнні календанрні плани виконанння цієї програмни. 

Під час навчальнних занять передбанчається орієнтанція на краєзнанвчий 

принцип, під яким, слідом за Н.Ю. Рудницьнкою, розумієнмо таку структунру 

змісту навчальнного матеріанлу, яка дозволянє встановнити взаємознв’язок між 

науковон-теоретичними знаннямни школярінв та результнатами досліджнення 

регіону, в якому вони проживанють . 

«По суті, – стверджнує досліднниця, – реалізанція краєзнанвчого принципну на 

рівні школи дозволянє забезпенчити регіонанльний підхід до визначанння змісту, 

методів і форм навчальнно-виховного процесун» [36]. Однак особливну увагу 

привертнає краєзнанвча робота, яка проводинться переважнно в позаурончний час. 

Організовуючи краєзнанвчу роботу, необхіднно застосонвувати також 

принцип своєріднної естафетни «поколінь» юних краєзнанвців, у процесі якої 

наступнне «покоління» поповнюнє відомоснті про свій населенний пункт, здобуті 

попереднниками, і зберіганє матеріанльні результнати їхніх досліджнень. Це, 

звичайнно стосуєтнься і учителінв, які керують краєзнанвчою роботою [32]. 

Залучаючи учнів до краєзнанвчої роботи, потрібнно щоб вони протягонм 

певного часу виконувнали окремі нескладнні завданння, аж поки не доведутнь 
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свого бажання постійнно проводинти краєзнанвчі досліджнення. В той же час не 

слід забуватни про те, що єдиним критерінєм залученння учнів до краєзнанвчої 

роботи має бути інтерес до неї та нахил до виконанння певних конкретнних 

функцій (метеорологічні спостернеження, ґрунтозннавчі досліджнення, ботанічнні 

та зоогеогнрафічні досліджнення тощо) [24]. 

Самодіяльність учасникнів краєзнанвчої роботи полягає в самостінйному 

вирішеннні учнями під керівнинцтвом учителінв усіх організнаційних питань, у 

підготонвці власнимни руками всього потрібнного обладнанння та власнорнучному 

оформленнні матеріанльних результнатів досліджнень, які можуть слугуванти 

основою написанння науковонї роботи з природнничих дисциплнін [27]. 

Результати краєзнанвчих досліджнень можуть також викориснтовуватись 

підчас вивченння окремих тем або під час плановинх екскурсній в околицянх 

населенного пункту. 

З краєзнанвчою роботою школи мусять бути обізнанні не лише колектинв 

учнів і вчителінв школи, а й батьки учнів, місцеві організнації. Популярнизувати 

краєзнанвчу роботу можна у формі епізодинчних виставонк і доповідней, і не лише 

в школі, але й на рівні населенного пункту, району чи області [39]. 

Аналіз літератнурних першоджнерел з організнації і пристоснування 

краєзнанвчого матеріанлу в навчанння дозволинв з’ясувати, що краєзнанвчий 

матеріанл викориснтовується в залежнонсті від дидактинчних цілей і виховнинх 

завдань уроку, виступанє як джерело теоретинчних знань та підтверндження їх 

істиннонсті, як засіб пізнанння і як об’єкт розв’язання навчальнно-пізнавальних 

завдань у процесі навчанння. 

З’ясовано, що краєзнанвчий матеріанл, що викориснтовується в залежнонсті 

від дидактинчних цілей і виховнинх завдань уроку, виступанє як джерело 

теоретинчних знань та підтверндження їх істиннонсті, як засіб пізнанння і як об'єкт 

розв’язання навчальнно-пізнавальних завдань у процесі навчанння. 

Для проведенння досліджнення відібранно словеснний, практичнний і 

навчальнно – пошуковний методи навчанння. 
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Провідною організнаційною формою є екскурснія в природу, в якості 

методичнних прийомінв навчанння - спостернеження, розповіндь, бесіда, робота на 

екологінчній стежині, складанння прогнознів наслідкнів антропонгенного впливу на 

довкіллня, читання і обговорнення краєзнанвчо – пізнаванльних статей, робота з 

колекцінями та гербарінями, проведенння краєзнанвчих навчальнних досліджнень. 
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РОЗДІЛ 2 

КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«АСКАНІЯ-НОВА» ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ УЧНІВ 6-7 

КЛАСІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 

 

2.1. Організаційна система навчання біології із застосуванням 

краєзнавчого матеріалу 

Однією з форм організнації навчальнної роботи з біологінї є екскурснії в 

природу. Ніякі наочні посібнинки і слова не замінятнь дитині безпосенреднього 

спілкувнання з природоню, коли вона чує шум вітру в гілках дерев, бачить 

різноманнітні барви палітри природи, помічає найдрібнніші зміни в лісі і на полі. 

І чим більше відбуванється цих зустрічней з природоню, тим біль 

чутливіншою стане душа кожного нашого вихованнця. Тому слід рекоменндувати 

не лише проведенння екскурсній під час уроків, а й в позаурончний час. Екскурснія 

потрібнна особливно тоді, коли об’єктами вивченння є рослини і тварини, 

доступнні для безпосенреднього вивченння в природнніх умовах, в їх зв’язках з 

довкіллням, з якого їх не можна вириватни без шкоди для вивченння їх в єдності з 

умовами життя [17]. 

Викладання предметнів природнничого циклу вимагає обов’язкового 

викориснтання місцевонго (краєзнавчого) матеріанлу. Наприклнад, у сьомому  

класі вивченння теми «Організми і середовнище існуванння» передбанчає 

знайомснтво учнів з різноманнітністю місцевонї флори і фауни, досліджнення 

біологінчних особливностей місцевинх культурнних і дикороснлих рослин та 

тварин, з’ясування їх значенння в природі і житті людини, виявленння кориснинх 

рослин краю, та охорона рослин і тварин які є рідкіснними, проведенння 

досліднної роботи з розведенння певних видів рослин на навчальнно-дослідній 

ділянці [28]. 

У позаклансній роботі  значна роль відводинться на викориснтання 

практичнних методів. Учні 6-7 класів ведуть тісну співпранцю з заповіднником в 
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позаурончний час. В межах програмни постійнно проводянться екскурснії, 

досліднницькі роботи, в зимовий період проводинться виготовнлення годівнинчок 

та підгодонвування птахів. 

Позакласна робота повинна викликанти інтерес у школярінв, захоплюнвати їх 

різними видами діяльнонсті.. Певною мірою така робота з біологінї повинна бути 

відпочинком школярінв від обов'язкових навчальнних занять. «Дитя вимагає 

діяльнонсті безперенстанку і стомлюєнться не діяльнінстю, а її одноманнітністю і 

однобічнністю», - писав К. Д. Ушинськний [45, с. 20]. Отже, для проведенння 

позаклансної роботи відібранно словеснний, практичнний і навчальнно – пошуковний 

методи навчанння. 

Словесний метод навчанння може викориснтовуватися у вигляді розповінді – 

це монологнічний послідонвний виклад навчальнного матеріанлу, розрахонваний на 

доступнність розумінння його учнями та на візуальнний контролнь за цим 

розуміннням; поясненння – тлумаченння сутностні виучуванних об'єктів, явищ, 

процесінв, подій; розкритнтя змісту понять, термінінв; ознайомнлення з 

принципнами дій приладінв тощо; бесіди – метод навчанння, впродовнж якого не 

тільки вчитель, а й учні вступаюнть у розмову, керуючинсь запитанннями, які 

ставить до них учитель. Однак вони самі теж можуть ставити запитанння. 

Практичний метод передбанчає різні види діяльнонсті учнів і вчителя, але 

потребунє великої самостінйності учнів у навчаннні. До такого методу належатнь 

практичнні, графічнні, досліднні роботи – пошуковні завданння і проекти, що 

передбанчають індивіднуалізацію навчанння, розширенння обсягу знань учнів. 

Навчально-пошуковий метод - метод навчанння, за якого певні елементни 

знань повідомнляє педагог, а частину учні здобуванють самостінйно, 

відповіндаючи на поставлнені запитанння чи розв'язуючи проблемнні завданння. 

Цей метод має такі характенрні ознаки: 

1) знання учням у "готовому" вигляді не пропонунють, їх необхіднно 

здобуванти самостінйно; 

2) учитель організновує пошук нових знань за допомогною різних засобів; 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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3) учні під керівнинцтвом учителя самостінйно розміркновують, розв'язують 

проблемнні ситуацінї, аналізунють, порівнюнють, узагальннюють. 

Також викориснтовуються такі організнаційні форми як: спостернеження, 

робота на екологінчній стежині, складанння прогнознів наслідкнів антропонгенного 

впливу на довкіллня, читання і обговорнення краєзнанвчо – пізнаванльних статей, 

робота з колекцінями та гербарінями, проведенння краєзнанвчих навчальнних 

досліджнень. 

Використовуючи форму спостернеження учні вивчаютнь біологінчні 

процеси, які відбуванються в природі. Наприклнад, спостернеження за міграцінєю 

птахів , коливанннями чисельнності комах, поведіннкою ссавців є важливинми 

способанми пізнанння світу тварин, а спостернеження за фазами цвітінння й 

іншими сезоннинми явищами в житті рослин — ключовинми методамни ботанікни. 

Екологічна стежка – це спеціалньно обладнанний маршрут, що проходинть 

через різні екологінчні системи і інші природнні об'єкти, що мають естетичнну, 

природонохоронну і історичнну цінністнь, господанрські ділянки та інше. 

За допомогною таких стежок поглиблнюються і поширююнться знання 

екскурснантів про природу (рослинний і твариннний світ та інше), 

удосконналюється розумінння закономнірностей біологінчних і інших природнних 

процесінв. Це підвищунє відповіндальність учнів за збереженння навколиншнього 

середовнища, сприяючни вихованнню почуття любові до природи, до своєї 

Батьківнщини. 

Робота з колекцінями та гербарінями дуже корисна та пізнаванльна для учнів. 

Гербарінй – це спеціалньно зібрані, засушенні і відповіндно змонтовнані на аркушах 

паперу рослини, що призначнаються для науковон-дослідних, навчальнних і 

пізнаванльних цілей. 

Учні повинні вміти прогнознувати наслідкни втручанння людини у природнні 

взаємознв’язки, вміти прогнознувати всі види своєї діяльнонсті, турбувантися про 

поліпшенння навколиншнього середовнища, не допусканти його руйнуванння й 

забрудннення, вести власні пошуки й робити відкритнтя, проявлянти при цьому 

самостінйність. 
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Як показує досвід, викориснтання краєзнанвчого матеріанлу на уроках 

природнничого циклу сприяє поглиблненню знань і громадяннському вихованнню 

учнів. 

 

2.2. Формування знань з біології за допомогою краєзнавчого 

матеріалу: методичні рекомендації 

Розроблений перелік тем уроків з біологінї для 6 класу (за новою 

програмною), який містить додаток А. 

Також розроблнена програмна і методичнні рекоменндації проведенння 

факультнативних занять з краєзнанвства, які включаюнть в себе різноманнітні 

форми і методи навчанння, зорієнтновані на поглиблнене вивченння краєзнанвчих 

об`єктів учнями [38]. Серед них визначанльними є: методичнні схеми і 

рекоменндації вивченння краєзнанвчих об`єктів; екскурснії до біосфернного 

заповіднника; тематичнні розповіді екскурсновода і керівнинка факультнативу; 

навчальнно-практичні роботи, лаборатнорні дидактичні ігри з краєзнанвства; 

ярмарки народнинх пісень, приказонк, предметнів побуту. 

Розроблено три екскурснії для вивченння флори рідного краю. 

Домінуючим методом в першій екскурснії є словеснний метод, а також 

викориснтовуються такі методичнні прийоми навчанння як – спостернеження, 

розповіндь, бесіда. 

План проведенння екскурснії в осінню пору року: 

Тема: Осінні явища в житті рослин біосфернного заповіднника Асканіїн-

Нової Пристоснованість рослин до навколиншнього середовнища. 

Мета: формуванти в учнів поняття про деревні, кущові і трав’янисті 

рослини, пристоснованість їх до навколиншнього середовнища, навчити учнів 

фіксуванти певні спостернеження. 

Розкривати причини появи осінніх явищ в житті рослин шляхом 

встановнлення зв’язків між ними, формуванти в учнів естетичнне сприйнянття 

природи і навички поведіннки в природнніх ландшафнтах. 

Місце проведенння екскурснії: біосфернний заповіднник «Асканія-Нова». 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Підготовка до екскурснії. 

На уроці, який передує уроку-екскурсії, учні ознайомнлюються з 

правиланми поведіннки в природі, вимогамни, які ставлятнься до збиранння і 

гербаринзації рослин, знайомлняться з рослинанми, які рідко зустрічнаються в 

нашій місцевонсті, і зникаютнь. Варто провестни розповіндь про “Червону книгу”. 

Досить ефективнною буде бесіда з демонстнруваанням ситуацінй репродункцій 

картин художнинків – пейзажинстів, читаннянм уривків з художньної літератнури у 

супровонді музичнонго оформленння. Це дасть можливінсть ще до екскурснії 

сприйманти красу живописнних куточкінв природи. 

До екскурснії учні повинні підготунвати блокнот, олівець, три паперовні 

пакети розміронм 25 х 15, бажано фотоапанрат. 

Проведення екскурснії: 

1. Вступна лекція про історію та природу біосфернного заповіднника 

«Асканія-Нова». 

2. Оголошення маршрутну. 

3. Повторення правил дорожньного руху, правила поведіннки в природі. 

4. Визначення черговинх, поділ класу на групи, визначенння старших 

груп. 

5. Організація конкурсну спостернежливих і кмітливних в дорозі до місця 

екскурснії: 

• помічати цікаве,незвичні моменти, явища – 1 бал. 

• пояснення даного явища – 2 бали. 

На територнії Херсонснької області знаходинться біосфернний заповіднник 

«Асканія-Нова» - найбільнший екологон-освітній центр на півдні України. Крім 

відвіданння дендропнарку і зоопаркну відвідунвачам пропонунються екскурснії по 

спеціалньних маршрутнах та екологінчних стежках, прокладнених територнією 

біосфернного заповіднника [34]. 

Загальна площа заповіднника становинть 33307,6 га. Заповіднник забезпенчує 

збереженння єдиної в Європі ділянки типчаконво-ковилового степу з 

переважнаючою рослиннністю дерновинх злаків. 
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Флора заповіднника нараховнує 1316 видів судиннинх рослин (із них у 

заповіднному степу - 515 видів), мохоподнібних - 57, лишайнинків - 55, 

водороснтей - 285, а грибів - 388 видів. 

Біосферний заповіднник "Асканія-Нова" (акліматизаційний зоопарк тут 

було заснованно ще у 1874 році) за масштабнами утриманння тварин у 

напіввінльних умовах, технолонгіями акліматнизації, реаклімнатизації немає 

рівних собі серед країн і є одним з найкращний у світі. Його спеціалнізація - 

розведенння і вивченння біологінї копитнинх тварин степів, саван, пустель і 

гірськинх районів, водних  та рідкіснних птахів степовонї зони. У зоопаркну 

утримуюнться 114 видів тварин, у тому числі 15 аборигеннних і 99 екзотичнних, 

серед яких багато рідкіснних та таких, що перебувнають під загрозоню зникненння. 

Деякі з цих видів - журавелнь степовинй та сірий, орел степовинй та огар 

розмножнуються в умовах зоопаркну. 

Історія екскурснійної діяльнонсті в заповідннику «Асканія- Нова» бере свій 

початок з 1889 року, коли Ф.Е. Фальц-Фейн виступинв з публічнною заявою 

перед науковоню громадснькістю Франції про створенння ним в маєтку Асканія – 

Нова зоопаркну. За попереднньою домовленністю з господанрем кожен бажаючинй 

міг його відвіданти. 

Так розпочанлася екскурснійна діяльнінсть біосфернного заповіднника 

«Асканія – Нова». 

Щорічно його відвідунють близько 68 тис. осіб, серед них багато школярінв. 

Надалі вчитель пропонунє розгляннути дерева і кущі, які зустрічнаються по 

дорозі і з’ясувати: 

-  які листки швидше змінюютнь колір на осінні барви: ті що розміщенні 

всерединні чи зовні, зверху чи знизу крони, і чому? 

- Чому у плодів липи дрібнолнистої, ясена звичайнного, клена 

гостролнистого і клена ясенолинстого є крилаткни? 

- Чому в горобинни, шипшини плоди соковитні? 

- Чому восени кількіснть комах – комарів, мух, бджіл, ос значно менше, 

ніж влітку? 
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У парку нині задумлинво, тихо й світло. Скрізь дещо поріділні крони 

яскравінше погляданє небесна синь. Сонячні промені вільнішне проливанються на 

землю: здаєтьсня, між стовбурнами хтось уклав навскіс золоті снопи свіжої 

золотавної соломи. Дерева ніби обмірконвують подальшну долю, зроняючни раз по 

разу різноконльорові листочкни, мов слова, в дружній розмові між собою. 

Жовтень! Погляньнте кругом себе… Всіма відтінкнами жовтого, рудого, 

фіолетонвого одягненні доли і ліси. 

- Які ще характенрні прикметни осені можна назватин? 

- (Зменшення світловного дня, зниженння темперантури повітря, 

збільшенння вологоснті і кількоснті опадів). 

- Які сезонні зміни погоднінх умов впливаюнть на життя рослин восени? 

Групам учнів пропонунється самостінйно виконатни п’ять  завдань (вчитель 

роздає карточкни з завданннями): 

1. Протягом 15-20 хв. дослідинти певну територнію парку. З’ясувати 

видовий склад рослин даної місцевонсті. Які рослини ростуть тут? 

2. Зберіть плоди, а також листки різного забарвлнення, щоб 

продемоннструвати поступонвий перехід від зеленогно забарвлнення до повного 

осінньонго розфарбнування. Листки і плоди одного виду складітнь в один пакет. 

3. Поспостерігайте за зміною кольору листків у різних дерев. 

Встановніть, де більш розфарбновані листки – у верхній частині крони чи в 

нижній, у зовнішнній чи внутрішнній? Результнати спостернежень в класі оформітнь 

у вигляді таблиці . 

4. Поспостерігайте за падолиснтом. Постаранйтесь знайти зелений листок, 

листок, який почав міняти забарвлнення та який повністню змінив колір. Зробіть 

записи про особливності відокренмлення даних листків від пагона. Пояснітнь, як 

опадаютнь листки у берези бородавнчатої, липи срібнолнистої, горобинни 

звичайнної, клена звичайнного. Зробіть записи. 

5. З’ясуйте, як впливаюнть на зовнішнній вигляд дерева (форма, розмірин) 

різні умови його життя. Знайдітнь дерева одного виду, які виросли на 
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відкритному місці і в глибині парку, зробіть схематинчні малюнки цих дерев і 

відповіндні записи. 

Через певний час учні збігаютнься для обговорнення результнатів для 

узагальннення  можна запропоннувати такі питання: 

- Які осінні явища можна спостернігати в житті дерев? 

- Як пояснитни особливності опаданння різних за забарвлненням і ріізних 

за зовнішнньою будовою листківн? 

- Чому осіннє забарвлнення листків і листопанд в різних частинанх крони 

спостернігається у різні строки? 

Якщо залишаєнться час вчитель пропонунє знайти красиві куточки природи, 

описати їх. Переможнцем вийде той, хто найкращне зуміє описати куточок 

природи. 

За результнатами екскурснії можна провестни узагальннюючий урок. 

В другій екскурснії домінує науковон-пошуковий метод та проводинться 

робота з збиранння гербаріню та створенння колекцінй. 

Екскурсія у весняну пору року (Вплив антропонгенних факторінв): 

Тема: Весняні явища в житті рослин. Антропонгенні чинники, що 

впливаюнть на життя рослин. Створювнання гербаріню з рослин. 

Мета: Конкретнизувати знання учнів про рослину як ціліснинй організнм, 

з’ясувати взаємознв’язки рослин з навколиншнім середовнищем, навчити 

гербаринзувати рослини, продовжнити роботу з естетичнного, екологінчного 

вихованння учнів. 

Хід екскурснії: 

1. Повторення правил поведіннки в природі. 

2. Розповідь вчителя про зміни в природі весною (опис особливностей 

факторінв неживої природи: наявніснть тепла, вологи, світла та змін, які 

відбуванються в живій природін). 

3. Бесіда про зміни в житті рослин весною в зв”язку із змінами факторінв 

середовнища. 

4. Рослина – ціліснинй організнм. Взаємознв’язки рослин з середовнищем. 
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Спостереження за рослинанми у веснянонму лісі, парку або сквері. 

Досліджнення поламанних і сухих рослин, з’ясування причин загибелні рослин. 

Вчитель пропонунє учням самостінйну роботу за індивіднуальними 

карточкнами-завданнями по групах (3-5 учнів в кожній). Розподінл ділянок в 

природі для виконанння самостінйної роботи. 

Завдання № 1. Опишіть 2-3 ранньокнвітучі рослини даної місцевонсті 

(розміри рослин, колір і розміри квіток, запах, щільніснть зростанння). 

Завдання № 2. Опишіть 2-3 ранньокнвітучі рослини деревнинх порід 

(розміри рослин, колір і розміри квіток, запах). 

Завдання № 3. Визначтне, які рослини ростуть на даній територнії, як вони 

пристоснувались до умов середовнища. 

1.  Обговорнення результнатів виконанння роботи за карткамни-завданнями, 

бесіда з учнями (з кожної групи – 1 учень). 

2. Естетичнне вивченння рослин, своєріднність і краса природи, що 

пробуджнується. Ранньокнвітучі рослини. 

3.  Які з первоцвнітів зацвітанють найранінше? 

Розповідь вчителя. 

Першою зацвітанє красуня верба, що є символонм України. Вона першою 

відкривнає кватиркну, а згодом й ворота весні. Її ніжно-сріблясті сережки здавна 

в народі називаюнть “баранцями”, і “котиками”, і “пуховичками” та у Вербну 

неділю освячуюнть в церквах. 

А за вербою приходянть проліскни. Староданвня легенда свідчитнь: перших 

двох людей, що їх Бог вигнав з раю, засипав сніг. Тендітнна Єва змерзла. І тоді 

хтось з серафимнів перетвонрив кілька лапатих сніжинонк на квіти проліскна. 

Адам зірвав ці символи світлих надій і невідвонротньо майбутннього тепла і 

подарувнав подрузі. Так було покладенно початок винищеннню первоцвнітів. Та 

хіба тільки їх! 

Легенда красива. Але чому проліскни не гинуть? Адже про березеннь 

справеднливо кажуть – у ньому зверху пече, а знизу морозитнь. І кристалники 

льоду, що утворююнться всерединні рослин, повинні були б зруйнувнати живі 
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стебла й пелюсткни. Але цей жах не приходинть до рослин: вода в капілярнах не 

замерзанє. Вона просто збільшунє в 15 разів в’язкість, але залишаєнться рідкою, 

тому що дуже своєріднно пов’язана із складовними частинкнами цитопланзми. 

Квітень – справді благодантний місяць! У квітні дерева і квіти 

розбрунньковуються, а у травні – цвітуть. В цій порі повітря відчутнно 

прогрівнається, бруньки лопаютьнся, а з них на світ божий визираюнть зелені 

листочкни – справжннє диво землі. 

Загадки, прислівн’я, приказкни про весну, про весняні явища в природі. 

Наприклад: 

- На осиці бруньки великі – на врожай ячменю. 

- Коли береза наперед залишитнься, то чекай сухого літа, а як вільха – 

мокрого. 

- З берези тече багато соку, - на дощове літо. 

- Тріскаються сережки берези – час хліб сіяти. 

Учні вчаться гербаринзувати рослини, виготовнляти колекцінї та фіксованні 

матеріанли квітів, плодів і насіння різних рослин. 

Робота з природнним матеріанлом має велике значенння для естетичнного 

вихованння дітей, прищеплнення їм художньного смаку, розвиткну творчих 

здібноснтей, уявленння. 

Зустріч з природоню розширюнє уяву учнів, удосконналює їх уміння уважно 

спостернігати різні явища. Великий вплив має робота з природнним матеріанлом 

на розумовний розвитонк дитини, на розвитонк її мисленння. Праця по 

виготовнленню виробів з природнного матеріанлу сприяє розвиткну особистності 

дитини, вихованнню її характенру. 

Для того щоб зробити гербарінй, учням потрібнно мінімалньний набір 

інструмнентів і витратнних матеріанлів, в тому числі: 

• ніж, ножиці: 

• папір або газети для сушіння; 

• прес; 

• альбоми або папки для зручногно зберіганння рослин; 
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• клей; 

• етикетки або стікери. 

Розглянемо кілька основнинх методів виготовнлення гербаріню. Найпроснтіша 

техніка - сушка листя, трав і квітів в журналанх або книгах, тобто під пресом. Її 

основна перевагна полягає в тому, що завдяки гладким листам друкованного 

видання біоматенріал приймає зручну пласку форму. Якщо треба  зробити 

листя більш міцними і щільнимни, можна опустітни їх в розчин з води і клею 

ПВА.  Інший спосіб сушіння полягає в збираннні рослин в пучок і наступнному 

розвішунванні "букетів" на мотузці в сухих приміщенннях . Саме ця техніка 

викориснтовується для висушувнання рослин з квітами або плодами. Всі квіти 

будуть зберіганти свою форму і вигляданти красиво. 

Після збору, обробки та засушувнання рослин слід приступнити до їх 

оформленння в папках або альбоманх для гербаріню. На кожен лист кріпитьнся 

лише рослина одного певного виду. Для наочноснті можна помістинти кілька 

примірнників на сторінкну, але при цьому частини їх не повинні виступанти за 

краї паперу. Для прикріпнлення рослин викориснтовуються клей і вузькі смужки 

паперу. Правий нижній кут залишаєнться вільним для напису або етикеткни з 

назвою предстанвника флори та іншими важливинми відомоснтями (дата, час, 

місце збору). Учні 

повинні предстанвити свої роботи класу, а також можна зробити в школі 

виставкну робіт. 

Екологічна стежина – одна із форм спілкувнання з природоню. 

У тих місцевонстях, де немає заповіднних територній, екологінчне вихованння 

можна проводинти шляхом створенння екологінчних доріг або стежок. Для цього 

потрібнно вибрати територнію-маршрут, який характенризується цінними 

природнними об'єктами (місцем зростанння цінних лікарсьнких, реліктонвих, 

рідкіснних рослин; тварин, що підляганють охороні, пам'яток природи, 

історичнних пам'яток). За маршрутном прокласнти дорогу, на якій нанести 

зупинки, кожну зупинку описати. 
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В цій роботі викориснтовуються такі методи навчанння, як: словеснний, 

практичнний, навчальнно-пошуковий методи. Застосонвуються методичнні 

прийоми, такі як: розповіндь, спостернеження, бесіда, складанння прогнознів 

наслідкнів антропонгенного впливу на довкіллня, проведенння досліджнень. 

План проведенння роботи на екологінчній стежині: 

• Ознайомлення учнів з об’єктами природи. 

• Проведення у відповіндних пунктах стежки теоретинчних і практичнних 

занять. 

• Пропаганда природонохоронних заходів, інформунвання про види рослин і 

тварин, пам’ятки природи, наслідкни господанрської діяльнонсті, що трапляюнться 

на маршрутні. 

• Підвищення екологінчної свідомонсті, формуванння етичних стосункнів 

людини з природоню, живими організнмами, вихованння активнонї позиції щодо їх 

збереженння. 

• Набуття навичок самостінйного спостернеження. 

• Виховання любові до рідної природи, Батьківнщини. 

Мета – приверннути увагу школярінв до екологінчної ситуацінї, стану 

навколиншнього середовнища; узагальннити і поглибинти знання з екологінї; 

сформувнати вміння теоретинчного обґрунтнування зібранинх матеріанлів; навчити 

учнів встановнлювати причини погіршенння стану довкіллня та прогнознувати 

його наслідкни; виховувнати у дітей відповіндальне ставленння до природи і свого 

здоров’я; мотивувнати необхіднність поведіннкової діяльнонсті щодо покращенння 

стану довкіллня. 

• Створення умов для формуванння у дитини елементнів екологінчної 

культурни, екологінчно грамотнної поведіннки у природі, гуманнонго ставленння до 

живих об'єктів флори і фауни. 

• Вивчення дітьми об'єктів живої і неживої природи у взаємознв'язку з 

середовнищем проживанння і формуванння в дітях усвідомнлено - правильнної 

взаємоднії з навколиншнім  світом природи. 
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• Навчити дітей вести спостернеження за об'єктами живої і неживої 

природи. 

• Розвивати вміння робити висновкни, встановнлюючи причиннно-наслідкові 

зв'язки між об'єктами природи. 

• Навчити проводинти найпроснтіші досліди з природнними об'єктами, 

викориснтовуючи правила безпеки. 

• Виховувати почуття співпернеживання і бажання допомогнти нужденнним 

об'єктам природи: деревам, рослинанм, комахам, тваринанм, птахам. 

Очікуваний результнат: 

- Учні навчаютнься дбайливно ставитинся до природи; 

- діти оволодінють навичканми екологінчно безпечнної поведіннки в природі; 

- навчаються вести спостернеження за явищами природи; 

- дізнаються багато цікавогно з життя рослин, навчаютнься правильнно 

догляданти за ними; 

- учні навчаютнься вести спостернеження за об'єктами живої і неживої 

природи, пояснювнати зв'язок і ланцюжкни в природі та виконувнати закони 

спільнонго дому природи: 

- Всі живі організнми мають рівне право на життя. 

- У природі все взаємопнов'язане. 

- У природі ніщо нікуди не зникає, а переходнить з одного стану в 

інший. 

- Діти навчаютнься проводинти найпроснтіші і складні досліди, 

досліджнення об'єктів природи, будуть з користю для себе займатинся 

пошуковною діяльнінстю. 

Правила поведіннки на стежці 

Забороняється: 

• відхилятися від маршрутну, походу; 

• курити та смітити, розпалюнвати вогнища; 

• рвати квіти та пошкоджнувати дерева; 
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• руйнувати гнізда птахів; 

• робити написи на деревах; 

• брати із собою домашнінх тварин; 

• не користунватися радіопрниймачами, магнітонфонами, мобільнними 

телефоннами. 

Дозволяється: 

• проводити спостернеження за явищами природи; 

• фотографувати об’єкти природи; 

• насолоджуватися красою природин! 

Адреса: 

Херсонська. обл. 

Чаплинський. р-н 

с.Хлібодарівка 

 

Навчальний заклад: 

Хлібодарівський НВК 

Маршрутна карта: 

Рік створенння стежини 2016  р. 

 

Значення екологінчної стежини: 

1. навчальнно-виховне, 

2. природонохоронне, 

3. досліднницьке, 

4. краєзнанвче. 

Протяжність маршрутну приблизнно 1,5-2 км. 

Кількість зупинок (назва і короткинй опис додаєтьнся) 

Пересування: пішки. 

Зупинки: 

1. Школа квітуча моя 
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2. Зимовий сад 

3. Котельня 

4. Алея квітів 

5. Алея каштанінв 

6. Парк  “Царство природин” 

7. Автодорога 

8. Аптека навколо нас 

9. Відпочинок 

10. Шипшина 

11. Екологічний стан шкільнонго подвір’я 

Сьогодні, діти, ми вирушаєнмо з вами екологінчною стежиноню. 

Мета нашої екскурснії поширитни знання про довкіллня та людину, як 

частину природи, дізнатинсь, чи існують екологінчні проблемни в нашій 

місцевонсті, будемо навчатинсь відповіндально ставитинсь до навколиншнього 

середовнища та екологінчно – грамотнно поводитнись в природі. Подорожнувати ми 

з вами будемо від зупинки до зупинки за маршрутном нашої карти. 

Зупинка №1 «Школа квітуча моя» 

Наша школа - дуже гарна і квітуча. У кожному класі знаходянться куточки 

живої природи, де учні проводянть різні практичнні заняття з вирощувнання 

кімнатнних рослин, вчаться догляданти за ними. 

Видовий склад кімнатнних рослин навчальнного закладу дуже 

різноманнітний, бо залежитнь від вподобаннь кожного вчителя. А загалом можна 

нарахувнати близько 40-50 видів рослин. 

Але переважнають у класах та фойє хлорофінтуми, фікуси, гібіскунси, 

сукуленнти. Ці квіти тіньовинтривалі, невибагнливі і добре переноснять протяг, а 

також дуже ефективнно очищаютнь повітря. 

Загалом приміщенння нашої школи декоровнано власнимни вподобанннями 

колектинву, який працює в даній школі. 

Зупинка №2 «Зимовий сад» 

Найкращим місцем для відновлнення сил, життєвонї енергії та релаксанції 
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завжди буде природа, бо людина є її невід`ємною частиноню, тому у школі був 

створенний зимовий сад. У той час, коли всі рослини «засинають» взимку, 

зелені мешканцні саду продовжнують тішити око своїм виглядонм. 

В саду ми бачимо різноманніття таких рослин як: хлорофінтуми, гібіскунси, 

товстяннки, сансев’єри, фікуси, драцени та велика кількіснть інших. 

Завдяки спільнинм зусиллянм учителінв, батьків та дітей зимовий сад школи 

створює незвичанйну атмосфенру єдності природи і людини. 

Зупинка №3”Котельня” 

На цій зупинці учням пропонунється вивчити основні характенристики 

установнки, опалюванльної системи нашої школи. Зробити висновкни, чи шкодить 

випаровнування з котельнні нашому здоров'ю, скільки метрів від школи 

знаходинться опалюванльній обєкт. 

Зупинка №4”Алея квітів” 

Раніше на цій територнії ріс лише бур'ян. Понад два роки радує око ця 

краса. Яких квітів тут тільки не має!.. Петунія, майори, айстри, морозецнь, юка, 

канни та багато інших. Та не один квітник не обходитнься без цієї чарівнонї 

квітки… Чорнобрнивці у народі називаюнть по різному: жовтяки, оксамитнки, 

бархаткни, бо яскраві суцвіттня виграютнь у проміннні сонця всіма барвами. Назва 

цієї квітки пов’язана із старовиннною легендоню про майстрінв чоботарнів, які 

виготовнляли особливно гарні, святковні жіночі чоботи, що мали червоні халяви 

та чорні голівки. 

Петунія – багаторнічна рослина, що зазвичанй вирощуєнться в однорічнній 

культурні. Ці рослини світло- та теплолюнбні. Кущ компактнний, гіллястний. 

Квітки великі, різноманнітного забарвлнення (немає лише яскравон-жовтих, 

оранжевних і синіх відтінкнів). Цвіте рясно й тривало. 

Айстри – це квіти осені. Вони цвітуть увесь вересеннь. Назва їх 

перекландається з давньогнрецької як зірка. І справді, айстра нагадує зірку з 

багатьмна променянми світла, що розходянться в усі боки, як її малюють на 

картинкнах або як вона постає, коли вночі дивишся на зоряне небо, 

примжурнивши очі. 
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Квітки айстри бувають маленькні та великі, з гостримни пелюсткнами, а 

серединна в них яскравон-жовта. Айстра вражає багатстнвом кольорінв та форм. 

Вона буває білою, рожевою, бордовоню, фіолетонвою, червононю, помараннчевою. 

А її пелюсткни можуть пишно стирчатни, наче голки в їжака, а можуть охайним 

віночконм оточуванти серцевиннку. І також бувають квіти з цікавимни закрученними 

пелюсткнами. Листя в айстр приглушнено-зеленого кольору, тоненькні, з 

красивинми фігурнинми краями. 

Хоч айстри й невисокні, їх часто висаджунють на клумбах та роблять 

букети. Їх краса радує нам око. На свято Першого вересня школярі зазвичанй 

дарують вчителянм букети з айстр. 

Дуже гарна квітуча юка з ніжними квіточкнами - дзвіночнками на довгому 

квітконносі. Вона прекраснно підходинть для кам'янистого саду, також добре 

вигляданє серед інших рослин і трав. 

Юка на одному місці може рости десятки років і ніколи не втрачатни своєї 

декоратнивної приваблнивості. Юки родом з Північнної Америки. Ці вічнозенлені 

дерев'янисті рослини з малогілнлястим стеблом можуть досягатни у висоту до 

одного метра, а з квітконносом до двох. У деяких видів юк стебло відсутння, і 

тоді, над землею красуютнься пишні пучки листки мечовиднної форми 

найрізнноманітнішого забарвлнення: зелені, сизі, жовтуванті, з облямівнкою і без, з 

рожево-малиновим відтінкном. 

Канни – великі трави з потужнинми підземнними кореневнищами, 

величезнними ефектнинми сизо-зеленими або фіолетонвими листям, яскравинми 

квіткамни на високих стрункинх квітконносах. Садівнинки цінують канни за їх 

екзотичнний "тропічний" вигляд, тривале цвітінння, високу стійкіснть до спеки, 

шкідникнів і хвороб. 

Зупинка № 5 ”Алея каштанінв” 

Впродовж усієї головнонї вулиці нашого села  простягннулася ця прекраснна алея. 

Каштан – у молодих рослин стовбур прямий, гладкий, що пізніше 

покриванється темно-коричневою корою із глибокинми поздовжнніми тріщинанми. 

По красі, потужнонсті росту й довговінчності каштан здатний конкурунвати з 
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дубом. Каштан – цілющий продукт, що володіє величезнним запасом енергії і 

містить безліч кориснинх компоненнтів, потрібнних людськонму організнму для 

здоровонго зростанння. 

У плодах кінськонго каштана є: калій, кальцій, цинк, залізо, селен, срібло, 

йод, яблучна, молочна і лимонна кислоти, ліпаза, глобулінн, а також білкові і 

дубильнні речовинни, крохмалнь, вітамінни В, С, К, зола і жири . Також вони 

складаюнться з глюкози і сахарозни, каротинну та інших речовин. 

Каштани дуже поживні й ситні. Вони містять менше жирів і не є такими 

олійнимни в порівняннні з іншими горіхамни. У 100 г плодів присутння 210 ккал, 

42% вуглевондів, 3,6 - білків, 2,2 - жирів. Каштани вважаютнься чудовим 

компоненнтом вегетарніанської дієти. 

У народнінй медицинні широко застосонвуються плоди каштана. Вони 

заготовнлюються в період повного дозріванння, при випаданнні їх із стулок. Далі 

горіхи просушунються в теплому і провітрнюваному приміщеннні. Вони можуть 

застосонвуватися як у всерединну, так і зовні. 

Можна просто носити горіхи в кишені (метод поширенний при лікуваннні 

суглобнного ревматинзму) і підживлнюватися його природнною силою. При 

мастопантії корисно проводинти щадний масаж плодами каштана. З них же 

роблять спеціалньні намисто, що допомагнають щитовиднній залозі і серцю 

працюванти без порушеннь. Вони є хорошою профіланктикою дратівлнивості, 

поганогно настрою і головнонго болю. 

Зупинка № 6 ”Парк “Царство природин” 

Перейшовши через дорогу ми потраплняємо в парк неймовінрної краси! Яке 

різноманніття дерев: і тендітнні красуні – берізки, і величавні клени, і горді ялини, 

і софори, які мають дуже цілющі якості. Також тут зростаюнть і декоратнивні 

дерева, зокрема -  слива Піссардна . 

Це невеликне дерево, висотою близько 5 метрів і шириною 7 метрів, родом 

із західнонї Грузії, вважаєтнься південнною рослиноню. Воно має гарне темно – 

червоне листя, та невеличнкі, схожі на сливку плоди. 

Береза – світлолнюбиве дерево з мереживнною кроною та пониклинми 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Дуб
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гілками. Стовбур 10-20м заввишкни з гладеньнкою білою корою. Листя дрібне, 

ромбічнної форми, із зубчиканми по краях. Квіти у берези дрібні, зібрані у 

сережки. Плід – маленькний горішок з крильцянми. З березовної кори (бересту) 

виготовнляють дьоготь. Бруньки і листя берези мають лікувалньні властивності. 

Дуже кориснинм є березовний сік. Він містить цукор, вітамінни 

Пізнавальна гра “Давайте пригаданємо, а чим корисна береза?” 

1. Соком смачним і кориснинм, чистим, як сльоза. 

2. Листям, гілочканми – з берези в’яжуть віники для лазні. У відварі з листя 

берези купають дітей. 

3. Бруньканми – їх збираютнь на весні та роблять відвар, яким лікують 

нирки. 

4. Корою – лікують хвороби шкіри, з кори добуваюнть дьоготь. 

Клен – дерево зі стрункинм, наче колона, стовбурном, вкритим сірою корою. 

Крона густа, розлога і кучерявна. Особливно гарний клен восени, коли його 

листя стає різноконльоровим: жовтим, червонинм. Цвіте клен дрібнимни 

зеленувнато-жовтими квітами, які зібрані у пучечки. Плоди клена – крилаткни. У 

клена цінна деревинна: щільна і міцна. З неї роблять паркет, меблі, музичні 

інструмненти. 

Сосна – унікальнна рослина, яку українцні поважални з давніх-давен, 

викориснтовуючи її цілющі властивності для оздоровнлення. Сосна, власне, як і 

ялина, животвонрні дерева, в них корисне все: шишечки (молоденькі й старі), 

гілочки, хвоя й живиця. І дуже шкода, що ці пахучі деревця, без яких важко 

уявити новорічнну ніч, після свята, ще зовсім «живі», купами валяютьнся на 

смітникнах. 

У народі здавна користунється великою популярнністю ялиновинй мед - засіб 

від кашлю, інших захворюнвань дихальнних шляхів. Особливно полюблянють його 

діти. 

Рецепт ялиновонго меду: взяти 2 кг липовогно меду і 200 г свіжих бруньок 

(верхівки пагонівн) ялини чи сосни. Мед розтопинти, всипати подрібннені 

бруньки, ще можна додати 5-7 молоденньких подрібннених шишок завдовжнки не 
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більш як 2 см. Настоятни не менш як 12 годин. Процідинти. Пити по 1 ст. л. 3-5 

разів на день. Для приготунвання ліків викориснтовують бруньки, молоді незрілі 

жіночі шишки, хвою, живицю та продуктни її переробнки. Бруньки заготовнляють 

до їхнього розпускнання, зазвичанй під час рубок догляду. Після збиранння 

розстилнають тонким шаром на папері чи тканині у сонячну погоду і сушать на 

відкритному повітрі. Висушенну сировинну зберіганють у добре закритинх банках. 

Шишки збираютнь у червні-липні, хвою — найкращне у зимовий час. Шишки та 

хвою викориснтовують свіжими. Бруньки ялини, скипиданр, який отримуюнть з 

живиці дерева шляхом підсочкни, викориснтовують у науковінй та народнінй 

медицинні. 

Зупинка № 7 “Автодорога” 

Завдання для учнів: 

• Звернути увагу на автотраннспорт як засіб пересувнання, що забезпенчує 

швидке переміщнення людей з одного місця в інше. 

• Розкрити негативнний вплив автотраннспорту на навколиншнє природнне 

середовнище. 

• Порахувати кількіснть проїзджнаючого транспонрту за пів години та 

визначинти середню кількіснть авто, які проїзджнають по дорозі за день. 

Відповісти на екологінчні запитанння: 

Досить часто можна спостернігати таку картину: стоїть автомобніль 

із заведенним двигунонм, а водія немає. Як ви гадаєте, які екологінчні і 

економінчні наслідкни має таке явище? 

Дайте оцінку впливу на навколиншнє середовнище таких видів транспонрту: 

автомобніля, тракторна, велосипнеда. Яким видам транспонрту, на вашу думку, 

належитнь майбутннє? 

Зупинка № 8 "Аптека навколо нас” 

На цій зупинці екологінчної стежки учні ознайомнлюються з видами 

лікарсьнких трав, їх цілющимни властивностями, правиланми збору лікарсьнкої 

сировинни, адже близько 90% рослин є лікарсьнкими. 

Лікарські рослини людина, сміливо можна сказати, знає майже з того 



45 
 

самого часу, коли з'явився на землі. На прикладні тварин ясно видно, що у 

живих істот закладенно інстинкнтивне поняття про користь природнних 

компоненнтів. Відомо, наприклнад, що дикі кролики збираютнь липку павутинну, 

щоб угамуванти кровотенчу ослабитни біль. Народна мудрістнь свідчитнь: «Кінь 

талої води нап'ється - усе обійдетнься»! Та і інші тварини охоче п'ють талу воду, 

біологінчно активніншу. Нерідко тварини вторгаюнться в мурашнинки, населенння 

яких виверганє на тіла порушнинків мурашинну кислоту. Вважаютнь, що так вони 

виліковнуються від ревматинзму і звільнянються від паразитнів. Вживаютнь тварини 

з лікувалньною метою і ряд рослиннних і мінералньних матеріанлів : гриби, траву, 

бруньки, листя, плоди, глину, виділенння інших тварин. 

Багато звірів і птахи позбавлняються від гельміннтів, поїдаючни гіркий 

полин, багатий ароматинчними речовиннами і глікозинтами. З такою ж метою 

поглинанються листя трилиснника, хвоя сосни і ялини, мухоморни, ягоди ялівцю, 

сережки берези. В цих «дарах природин» містятьнся дубильнні речовинни, смоли, 

які дезінфінкують і виганяюнть паразитнів. Прагненння хворих або пораненних 

тварин відшукунвати і поїдати певні трави поміченно дуже давно.  Унікальнним 

тут являєтьнся не лише те, що тварина відшукунє і застосонвує необхіднну 

рослину, але і те, що вона сама ставить собі «діагноз». 

Своїм допитлинвим розумом людина здавна прагнулна проникннути в 

таємницні рослин. Довготрнивалі спостернеження, досліди дозволинли 

їй  розпізннати багато кориснонго для себе. У кожному народі зустрічналися 

люди, що вміло лікують побратинмів різними рослинанми. Народнинй досвід 

викориснтаний в науковінй медицинні, і досі залишаєнться багатим джерелонм для 

виявленння ефективнних лікарсьнких засобів. 

Кульбаба – усюдисунщий бур'ян, вивченння його лікарсьнких властивностей 

дозволинло тібетсьнким лікарям порівнянти його з женьшеннем. Свіжий сік 

вживаютнь всерединну як загальннозміцнюючий засіб при знесиленнні, 

викориснтовують при вуграх і висипах. З висушенних коренів отримуюнть напій 

кольору міцного чаю, солодкинй на смак, зі своєріднним ароматонм. З суцвіть за 

старих часів готувални еліксирни молодоснті. Знімає біль і пухлину з місця укусу 
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комахи. 

Зупинка № 9 “Відпочинок” 

На цій зупинці учні: 

• Відгадують загадки про природу. 

• Розповідають вірші про природу, пригадунють прислівн’я та приказкни. 

• Відповідають на запитанння еко вікторинни, які підготунвали заздаленгідь. 

Гра "Відгадай-но" - треба визначинти дерева по бруньканх, листі, корі, насінні; 

по опису визначинти об'єкт. 

• Зібравши колекціню насіння, вивчити особливності їх пристоснувань до 

поширенння. 

• «Четвертий зайвий» - виключинти об'єкт що не відносинться до основнонї 

групи. 

• «Хто більше»? – учні повинні якомога більше назвати видів деревнонї 

рослиннності, квітів, назвати лікарсьнкі рослини, які зустрічнали на 

маршрутні. 

Завдання: спостернігай за листопандом. Розгляннь дерева, які скидаютнь 

листя. Запиши назви тих, що знаєш. Збери окремі листки різного кольору з 

різних рослин. Зроби гербарінй, підпиши назви рослин. 

Зупинка № 10 “Шипшина” 

Багаторічний кущ 100 – 150см заввишкни з численнними шипами. Він має 

не тільки гарні але й дуже корисні плоди. Існує велика кількіснть видів 

шипшини. Листя непарне, квітки темного або рожевогно відтінкну , з приємнинм 

ароматонм. Плоди зверху гладкі, усерединні ворсистні , помараннчевого кольору , 

приємні на смак. Зростає в розріджнених лісах , на узліссянх , серед чагарнинків , 

по ярах , луках , найчастніше – у річковинх заплаванх. 

Плоди шипшини містять вітамін С, провітанмін А , вітамінни Р, В2,К, Є. 

Шипшина відвіку славитьнся своїми цінними, лікувалньними властивностями. І 

цей кущ зростає на територнії нашої школи. 

Зупинка № 11 “Екологічний стан шкільнонго подвір'я” 

На цій зупинці учням надаєтьнся завданння встановнити відстаннь від школи 
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до виробнинчих підприєнмств, житловинх будинкінв, автомобнільних доріг. 

Відзначте, які дерева та чагарнинки і в якій кількоснті ростуть на територнії, 

прилеглній до школи. Підкреснліть серед них антимікнробні (береза бородавнчаста, 

малина, дуб звичайнний, дуб червонинй, клен гостролнистий, верба, вільха чорна, 

тополя, осика, ліщина звичайнна, черемха звичайнна, сосна звичайнна, ялина 

європейнська, туя західнан), шумопогнлинаючі (калина звичайнна, береза 

бородавнчаста, тополя, дуб звичайнний, липа) та рослини, які зменшуюнть 

електринчну забруднненість середовнища (береза бородавнчаста, горобинна 

звичайнна, дуб звичайнний, дуб червонинй, бузок звичайнний). 

Ось і закінчинлась наша екскурснія. Охорона природи – справа 

загальннонародна. Обов’язок кожного громадяннина України, кожного учня – 

оберіганти природу, раціонанльно викориснтовувати та відтворнювати її. Це була 

остання наша зупинка. В майбутнньому ми плануємно розширинти маршрут і 

познайонмити з новими, цікавимни об’єктами. 
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РОЗДІЛ 3. 

КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«АСКАНІЯ – НОВА» ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ УЧНІВ  

8-9 КЛАСІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 

 

3.1. Методичні рекомендації для 8-9 класів 

Розв’язaння актуальних нині соцiальних, економічних, екологічних, 

морально-етичних проблем, як от збереження довкілля, здoров’я людей, життя 

на Землі, здійснюється на основі біoлогічних знань. Біологічна освіта наділена 

значним потенціалом у формуванні світогляду людини новoго тисячoліття, 

зокрема завдяки відкриттям у пізнанні живого.  

Сучасне суспільство змінює свій погляд на зміст біологічної освіти, 

висуваючи нове завдання – сформувати в учнів природничо-наукову 

компетентність шляхом:  

засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності 

функціонування живих систем, їх розвитoк і взаємодію, взаємозв’язок із 

довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності таких категoрій, як 

життя, природа, здоров’я; формування свідомого ставлення до природи як 

унiверсальної, унікальної цінності; уміння застoсовувати знання з біології та 

екології у повсякденнoму житті, оцінювати їх роль для сталого  розвитку 

людства, науки та технологій.   

Дoсягнення цiєї мети забезпечується під час реалізації нового змісту 

навчання, організації освітнього процесу на засадах компетентнісного, 

дiяльнісного підходів, реалізації наскрізних змістових ліній. 

Зміст курсу в 9 класі включає провідні теоретичні узагальнення 

біологічної науки: клітинну, хромосомну, еволюційну теорії, біологічні закони 

- Г. Менделя, Т. Моргана тощо. Розпочинається курс розділом "Молекулярний 

рівень життя", який передбачає вивчення хімічного складу організмів і 

особливостей біохімічних реакцій. Наступні розділи програми передбачають 

опанування учнями закономірностей функціонування живих систем на 
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клітинному, тканинному, організменному рівнях. Екологічні закономірності 

вивчаються в розділах „ Популяційний рівень", „Біoсферний рівень". 

Завершується курс розділом „ Істоpичний розвиток органiчного світу", що 

включає знайомство з основами еволюційних гіпотез та формуванням великих 

таксонів органічного світу в процесі історичного розвитку [35]. 

Учнів 8 класів орієнтують на формування розуміння, що людина — це 

частина живої природи, її існування залежить від природних умов середовища, 

яке потрібно оберігати. 

Учнів 9 класів орієнтують на формyвання yявлення про iсторичний 

розвиток та єдність органічного світу; фoрмування умінь пояснювати зв’язки 

між організмами в екосистемі; роль заповідних територій у збереженні 

біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері; уміння застосовувати знання 

під час прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення 

правил своєї поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища; уміння 

робити висновки про значення охорони природних угруповань для збереження 

рівноваги в біосфері [29] . 

Розроблено перелік тем уроків з біології для 9 класу (за новою 

програмою), який містить Додаток Б. 

Також розрoблені метoдичні рекомендaції прoведення позaурочних 

зaнять з екoлогічного вихoвання та вивчення рoслинного світу заповідника 

«Асканія-Нова», які включaють в себе рiзноманітні форми і методи навчання, 

зорієнтовані на поглиблене вивчення краєзнавчих об`єктів учнями. Серeд них 

визначaльними є: екскурсiї до біосферного заповідника; тематичні розповіді 

екскурсовода і керівника групи, навчально-практичні роботи, проектні та 

дослідницькі роботи. 

Форми екологічного виховання  повинні  розвинути у підлітків здатність 

чуйно ставитися до природи, передбачувати наслідки своїх дій, розуміти 

взаємозвязок різних явищ у природі [41]. 

Мета екологічного виховання: формувати у дітей відповідальне ставлення 

до навколишнього середовища, що відбувається за умов його екологічної 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96
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свідомості.  

Учні у 8-9 класів досягнули підліткового віку, а отже здатні серйозно 

розмірковувати, сприймати зміст навчального матеріалу аналітично та 

критично. 

А.Н. Захлєбний ввaжає, що метoю еколoгічної освiти і вихoвання має 

бути фoрмування системи наукових знань, поглядів і переконань, що 

забезпечують відповідальне ставлення школярів до навколишнього 

середовища в усіх видах їхньої діяльності, формування екологічної культури. 

І.Т. Суравегіна визначає мету екjлогічного виховання, як «фoрмування 

відповідального ставлення до навколишнього середовища, що будується на 

базi нового миcлення» [41]. 

Oдне з найгoловніших завдaнь вчителiв - перетвoрити прирoду на об’єкт 

духoвних пoтреб, тобтo бажaнь, намiрів, спрямyвань, вiльних вiд 

кориcливості, шкiдливості. Гуманiстичним крoком від знaнь прo прирoду до 

дбайливoго стaвлення є почyття любoві до неї. Адже відoмо, що людинa не 

зашкoдить тому, кого любить (чи що) любить.  

Основні завдання екологічного виховання:  

• сприяти накопиченню екологічних знань;  

• виховувати любов до природи; 

• прагнення берегти, примножувати її багатства;  

• формувати вміння і навички діяльності у природі; 

• розвивати уявлення про цілісну картину світу природи; 

• сприяти усвідомленню учнем себе однією з інших рівноцінних 

складових природи; 

• стимулювати бажання сприймати й оцінювати естетичні властивості 

природних явищ; 

• розвивати естетичні почуття та здатність переживати духовні стани в 

процесі споглядання об’єктів природи.  
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Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи - 

середовища перебування людини, яка має бути зацікавлена у збереженні 

цілісності, чистоти, гармонії у природі. Це, зокрема, уміння осмислювати 

екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з 

нею. Етична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів, 

обов’язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної 

діяльності [41]. 

І.Д. Звєрєв вважає, що основне завдання екологічної освіти - це 

теоретичне засвоєння школярами знань про природу, її особливості, діяльність 

у ній людини, екологічні проблеми і шляхи їх розв’язань у побуті, у процесі 

відпочинку. Одне із основних завдань екологічного виховання - ознайомлення 

дітей із проблемами розумного використання природних ресурсів свого краю. 

Зважаючи на це, екологічне виховання - це педагогічний процес, що 

спрямований на формування екологічної культури особистості, досягнення 

поставленої мети [41, с. 19]. 

Одним з найефективніших методів екологічного виховання навіть для 

підлітків є екологічні ігри. Під час проведення ігор формується турботливе 

ставлення до природи. Ігри та вікторини екологічної тематики стимулюють 

інтерес учнів до проблем навколишнього середовища і надають таким 

розвагам емоційного забарвлення. 

За характером пізнавальної діяльності розрізняють репродуктивні, 

проблемно-пошукові та творчі ігри. Їх доцільно об’єднувати у три основні 

групи: динамічні, або рухливі, інтелектуальні та духовно - естетичні. 

Динамічні ігри сприяють фізичному розвитку, інтелектуальні – розвивають 

мислення, духовно - естетичні допомагають дізнатися про внутрішній світ 

дитини, її емоційно – творчу сферу. 

Головна мета екологічних ігор: розвинути потребу в спілкуванні з 

природою, опанувати норми екологічної грамотної поведінки, усвідомити 

багатогранну цінність природи, сформувати потребу в природоохоронній 

діяльності. 
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Серед змістових і організаційних методів екологічного виховання 

особливе місце займає бесіда. Екологічне виховання, в першу чергу, націлене 

на виховання у учнів культури поведінки до навколишнього середовища, а 

виховання, за переконанням В.О. Сухомлинського, - перш за все постійне 

духовне спілкування вчителя і учнів. Саме бесіда виявляє моральне 

відношення людини в її ставленні до природи. Саме участь у бесіді, 

індивідуальній або колективній, надає учню можливість зрозуміти доцільність 

вибору того чи іншого зразка поведінки, мотиви свого або чужого вчинку [41, 

с.29]. 

Екологічні екскурсії – один із методів вивчення предметів біології та 

екології. Об’єктами вивчення при цьому є рослинний і тваринний світ, 

абіотичні умови природного середовища. Під час екскурсії учні вчаться 

спостерігати за об’єктами та явищами, аналізувати їх, робити висновки та 

узагальнення.  

        Кожна екскурсія повинна готуватися заздалегідь. Для її проведення 

керівник сам повинен добре знати особливості обраного ландшафту: його 

географічне розташування, кліматичні умови, ґрунти, характерних 

представників тварин та рослин, пристосування їх до умов існування [20]. 

Отже, для формування в дітях екологічного світогляду, необхідно шукати 

творчі шляхи, залучаючи мистецтво, туристичні походи, відроджуючи 

традиції, створюючи дискусійні бесіди тощо. 

Беручи до уваги специфіку еколого - виховного процесу, можна 

розрізнити такі форми екологічного виховання [41, с.23]. 

Еколого - психологічний тренінг – комплексна форма екологічного 

виховання, застосована та спрямована на корекцію екологічної свідомості 

особистості. Як засіб можна використовувати структурні вправи та елементи 

тренінгу, які вчитель повинен добирати відповідно до віку дітей. 

Пропонуються два варіанти тренінгових вправ згідно з їхньою спрямованістю: 

• співпереживання та самоусвідомлення причетності до природи 

• актуалізація готовності до розв’язання екологічних проблем 
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Усний журнал – одна з форм масової охорони природи. Спілкування 

учасників заходу, зміст виступів повинні мати імпровізуючий характер. 

Важливою вимогою до організації усного журналу є обов’язкова художня 

ілюстрація до кожної рубрики, сторінки. Набір засобів має бути 

різноманітним: музичні твори, номери художньої самодіяльності, інсценівки, 

кінофрагменти, фотоматеріали тощо. Також цікавою формою є інтерв’ю, 

репортажі, бесіди, плакати, телепередача, живі малюнки. 

Екологічний вечір - класична форма екологічного виховання. У сценарії 

можна використати фрагменти народознавства або повністю присвятити захід 

обрядам, що тісно пов’язані за своїм змістом з природою. Саме така форма 

сприяє формуванню національної свідомості українського громадянина. 

Еколого - туристичні походи – спрямовані на пізнання природи і 

розуміння її законів. Створюються сприятливі умови для учнів, які прагнуть 

краще пізнати рідний край, вивчити його багатства, зрозуміти красу природи. 

Екологічні акції – дієва форма екологічного виховання. Акція може бути 

епізодичною або постійною. Такі заходи формують активну життєву позицію 

людини. 

Виховувати у школярів громадянську відповідальність за стан рідної 

природи, залучати їх до охорони і відтворення природних багатств - одне з 

актуальних завдань сьогодення [8, с51]. 

Природоохоронна діяльність – це система науково обґрунтованих заходів, 

спрямованих на збереження, раціональне застосування і розвиток природних  

сил природи в інтересах суспільства [28, с. 158]. 

На основі цього можна виділити таку класифікацію охорони природи: 

• Охорона атмосферного повітря (Заходи попередження забруднення 

повітря) 

•  Охорона водних ресурсів (Насліди забруднення водойм) 

•  Охорона ґрунтів (Причини руйнування ґрунтів) 

•  Охорона лісів і рослинних ресурсів (Відновлення лісу) 
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•  Охорона флори і фауни (Прямий і непрямий вплив людини на 

природу)  

Розроблено сценарії природоохоронних акцій, проведених у біосферному 

заповіднику «Асканія – Нова» . 

       Тема: Охорона первоцвітів. 

       Назва: Первоцвіти благають про допомогу. 

       Мета: проінформувати учнів про загрозу зникнення первоцвітів та 

сприяти активності учнів в їх захисті та збереженні. 

        Вікова група: різновікова 

       Час проведення: кінець лютого - початок березня. 

       Тривалість акції: від 1 дня до двох тижнів. 

Місце проведення: школа, біосферний заповідник «Асканія – Нова». 

Обладнання: 

•  виставкові екземпляри первоцвітів; 

•  таблички з назвами рослин українською та латинською мовами; 

•  стінгазета з інформацією про первоцвіти (готується самим    

керівником або учнями); 

•  чисті листи ватману для проведення конкурсів; 

•  ігрові комплекти 

•  Нагородження переможців 

План заходу: 

1. Екскурсія до заповідника «Асканія-Нова»  

2. Оголошення про проведення конкурсу. 

3.Організація та проведення виставки. 

4.Проведення конкурсів під час проведення виставки.  

5.Проведення конкурсу лепбуків плакатів на природоохоронну 

тематику. 

 6. Визначення та нагородження переможців. 

Сценарій заходу: 
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1. Екскурсія до біосферного заповідника «Асканія – Нова» в рамках 

природоохоронної проекту «Первоцвіти потребують захисту». 

Мета проекту:  вчити учнів усвідомлювати себе частиною світу 

природи; зменшити збирання ранньоквітучих рослин;  формувати в учнів 

активну життєву позицію через участь у  практичній діяльності;  розвивати   

доброту, увагу, спостережливість; розвивати монологічне мовлення,  мислення 

та життєві компетенції; розвивати творчі здібності дітей в рамках  

природоохоронної діяльності; виховувати естетичні почуття;  виховувати 

любов до рідного краю, бажання зберегти і примножити  природу, милуватись 

її красою. 

Форми роботи:  

• вивчення першоцвітів 

• творча робота 

 Під час екскурсії здобувачі освіти знайомляться з різноманітністю 

рослин та отримують цікаву інформацію про першоцвіти, доповнюють 

легендами, які вони підготували разом з вчителем, знайомляться із рідкісними 

та зникаючими видами, які занесені до Червоної книги. 

2. Повідомлення про проведення конкурсів. Після того, як усе буде 

підготоване для проведення акції, розроблено ігри та конкурси, придбано 

призи тощо, біля розкладу або в іншому місці вивішується інформація про 

проведення природоохоронної акції. Вказуються дати та критерії, яких слід 

дотримуватися при участі у конкурсах. Крім того, цю інформацію додатково 

може оголосити і вчитель біології або керівник гуртка еколого-

натуралістичного напрямку. 

3. Проведення виставки первоцвітів. Проведення виставки орієнтовано на 

будь-яку вікову аудиторію учнів. Найкраще цей захід проводити у вестибюлі, 

щоб якомога більше учнів могло познайомитися з експонатами, а самі 

екземпляри виставляти таким чином, щоб їх було зручно розглядати навіть за 

великої кількості людей. Приблизний час тривалості виставки складає 6-7 

уроків. 
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Слід одразу попередити, що якщо немає можливості роздобути живі 

рослини для проведення виставки, то тоді слід скористатися фотографіями чи 

високохудожніми малюнками квітів. Звичайно, ефект не буде такий, як від 

проведення виставки живих екземплярів, але фотовиставка теж справить на 

дітей певне враження і не пройде безслідно. Крім того, фотокартки, на відміну 

від живих рослин, можна використовувати кілька разів. 

Проведення виставки первоцвітів відбувається таким чином: 

1)  Оголошується про початок виставки та готується місце для її проведення; 

2)  Підбираються найкращі матеріали та готуються до них таблички з 

назвами українською та латинською мовами; 

3)   Готується інформаційна стінгазета, в якій у цікавій та не вимушеній 

формі подається довідка про біологічні особливості первоцвітів та про проблему 

їх зникнення; 

4) Чітко визначається час їх проведення та тривалість самої виставки; 

5) Продумується, яким чином буде організовано зворотній зв'язок з учнями під 

час проведення виставки (можливо, це буде інтерв'ювання , відповіді учнів на 

певні запитання у спеціально призначеному для цього зошиті або на листі ватману 

тощо); 

6)  Екземпляри з табличками виставляються у призначеному місці, 

вивішується стінгазета та починає проводитися виставка. 

Зворотний зв'язок. 

Інтерв'ювання, учнів. З метою з'ясування ставлення учнів до проблеми 

зникнення первоцвітів та їх думок щодо заходів, які можна і слід застосовувати 

задля їх збереження, рекомендується провести інтерв'ювання учнів (буде краще, 

якщо відповіді учнів записуватимуть на якийсь пишучий пристрій, наприклад, 

диктофон). 

Перелік запитань, які можна задати учням: 

1. Як ви ставитеся до проблеми зникання первоцвітів? Чи турбує вас це 

питання? 

2. Що б ви порадили людям робити для того, аби зберегти первоцвіти? 
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3. Що ви самостійно робите для збереження та не сприяння знищенню цих 

рослин? 

4. Як ви вважаєте, чи допомагають заходи, що вживаються для захисту 

первоцвітів? І чи слід їх застосовувати взагалі? 

Потім відповіді учнів підсумовуються і з'ясовується їх думка з того чи 

іншого приводу. 

4.  Проведення конкурсів. 

Конкурси є дуже зручним видом роботи з учнями, оскільки вони 

забезпечують одночасну роботу досить великої кількості учнів. Крім того, завдяки 

їх ігровій природі, конкурси забезпечують зацікавленість учнів в участі в акції, 

що є запорукою того, що певну частину матеріалу вони запам'ятають напевне. 

Проведення конкурсу-квесту «Збережи першоцвіти».  

Завдання №1: Намалюй картину. 

        Мета: створення цілісної картини світу, розуміння взаємозв'язків у 

природі. 

Завдання: намалювати груповий малюнок, обов'язково з первоцвітом. 

Кількість учасників: 2 команди по 5 учнів (сумарно —10 учасників).  

Обладнання: 2 чисті листи ватману (по одному на кожну команду), скотч для 

прикріплення листів, 2 комплекти по 4 маркери (зелений, жовтий, фіолетовий та 

синій) чи 2 набори фарб, 2 пензлі та 2 посудини з водою. 

 Хід конкурсу: Два листи ватману прикріплюються до стендів або стіни. 

Набирається 2 команди від 3 до 5 учнів. Можна їм дозволити працювати 

одночасно або по черзі (на швидкість). Кожен учень малює лише один елемент 

картини. Наприклад, один малює дерево, інший — сонце, третій — первоцвіт і т.д. 

Цю гру можна проводити за участі як однієї, так і двох команд, а для 

ускладнення завдання їм видаються фарби замість маркерів. 

Критерії оцінювання: згуртована робота команди, оригінальність, якість та 

швидкість виконання. 

Завдання №2:  Опиши рослину. 

        Мета: закріпити уявлення про первоцвіти в пам'яті учнів. 
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        Завдання: якомога точніше описати рослину по пам'яті. 

        Рівень: учні середньої та старшої школи. 

Кількість учасників: дорівнює кількості зображень первоцвітів. 

         Обладнання: горщикова культура первоцвітів чи фотокартки з їх 

зображенням. 

 Хід конкурсу: кількість учасників повинна дорівнювати кількості 

первоцвітів. Впродовж 1 хвилини учасник вивчає рослини: роздивляється їх, 

читає їх назви тощо. Після цього він повертається до рослин спиною і 

намагається описати названу рослину якомога повніше і йому також можуть 

задавати запитання стосовно цієї рослини. Можна також замість того, щоб учень 

описував рослину сам, описати її йому (учень стоїть спиною до експонатів). 

Тоді його завданням буде назвати щойно описаний вид. 

Критерії оцінювання: точність опису первоцвіту. 

Завдання №3: Прикраси первоцвіт словами. 

          Мета: сформувати в учнів позитивне ставлення до первоцвітів. 

         Завдання: підібрати якомога більше прикметників, що характеризують той 

чи інший первоцвіт. 

        Кількість учасників: довільна. 

        Обладнання: горщикова культура первоцвітів чи фотокартки з їх 

зображенням. 

Хід конкурсу: Учні характеризують первоцвіти різними прикметниками. 

Наприклад, при характеристиці підсніжника можна сказати, що він тендітний, 

ніжний, мужній, сильний тощо. Той, хто назвав 3-5 прикметників, які 

характеризують первоцвіт, отримує приз. 

Критерії оцінювання: оригінальність та влучність порівняння. 

        Завдання № 4: Склади розповідь. 

Мета: сформувати критичне ставлення до людської діяльності. 

Завдання: скласти оповідання за зображеннями. 

Рівень: середня та старша школа. 

Кількість учасників: у відповідності із кількістю наборів карток. 
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Обладнання: набори карток. 

        Хід конкурсу: Підбирається декілька наборів карток (по 5 у кожному 

наборі), які є ілюстраціями певного сюжету (наприклад, ліс, приходять туристи, 

їдять, збираються додому, пішли, а після них залишилася купа сміття тощо). 

Обираються учасники, яким видаються набори карток. За ситуаціями, 

зображеними на картках, учням слід скласти розповідь. 

Критерії оцінювання: враховується цікавість оповіді та взаємозв 'язок 

окремих елементів розповіді між собою. 

6. Конкурс плакатів та лепбуків на тему: «Їх ще можна врятувати". 

Критерії оцінювання плакатів: 

а) Плакат має бути поданий на аркуші паперу формату А1 (лист ватману), 

лепбук – форматом А4; 

б) Основна тематика плакату - охорона первоцвітів або інформація про них; 

в) Плакат має бути виконаний фарбами, маркерами, кольоровими 

олівцями. Крім того, дозволяється використання різних фотоматеріалів та 

ілюстрацій іншого характеру; 

г)У  якості плакатів можна також застосовувати стінгазети на зазначену 

тематику; 

д) На зворотному боці плакату або лепбуку слід вказати наступні дані: клас 

(класи) та прізвища усіх авторів. Журі буде оцінювати плакати за наступними 

критеріями: а)відповідність зазначеній тематиці та глибина розкриття теми.                

 Переможцями конкурсів стануть ті учні, робота яких буде повністю 

відповідати зазначеним критеріям та вважається найкращою серед інших робіт. 

На виконання робіт учням надається два тижні, після чого вони повинні 

представити роботу на огляд комісії, яка буде складатися з вчителів біології, 

літератури та малювання. Після того, як комісія переглядає лепбуки та 

плакати, вона визначає переможців [9]. 
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3.2 Анкетування учнів основної школи щодо ефективності втілення 

розроблених методичних рекомендацій 

        В  школі було проведено анкетування школярів з метою вивчення їх 

ставлення до проведення екскурсій в рамках уроків біології в позаурочний час. 

Анкетування проводилося за допомогою ІКТ, а саме – Google Диску. Для 

цього було створено "Google Форми", які складалися з 10 завдань. За 

допомогою Google Форм можна легко і швидко планувати заходи, складати 

опитування та анкети, а також збирати різну інформацію. 

        Вибирається тип питань, який розсилається учням на їх електронні 

скриньки. Форму можна підключити до електронної таблиці Google і тоді 

відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній.  Анкети містять 

запитання про ефективність проведення екскурсій в позаурочний час для 

більшого засвоєння матеріалу, який здобувачі освіти отримують на уроках 

біології. 

        Використовуючи Google інструменти, а саме Google Форми, дають 

можливість здійснювати моніторингові дослідження, приклади яких 

демонструються нижче, у додатку В. Учасники проекту, а саме учні 6-9 класів, 

дають відповіді на питання, які є наскрізними для проекту. Ефективність 

даного дослідження у тому, що зразу отримуються результати, у вигляді 

діаграм, які дають можливість аналізувати успішність проекту. 

       Анкета щодо з’ясування ефективності використання краєзнавчого 

матеріалу біосферного заповідника «Асканія – Нова» у вивченні білогії в 

основній школі:  

1. ПІБ. 

2. Клас. 

3. Чи подобається тобі відвідувати екскурсії? 

4. Які екскурсії ти відвідував найчастіше? 

5. Які місця ти відвідував? 

6. Яка тема екскурсій найцікавіша для тебе? 

7. Яка ціль відвідування екскурсій? 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=true&continue=http%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F%3Futm_source%3Dru%26utm_medium%3Dbutton%26utm_campaign%3Dweb%26utm_content%3Dgotodrive%26usp%3Dgtd%26ltmpl%3Ddrive&urp=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F#identifier
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8. Чи допомагають тобі знання, отримані під час відвідування 

екскурсій, у вивченні предмета біології? 

9. Твій настрій на початку екскурсії. 

10. Твій настрій в кінці екскурсії. 

В анкетуванні питання 3-6 з’ясовують інтерес здобувачів освіти до даної теми,  

питання 7,8 з’ясовують ціль та актуальність, питання 9,10 – мотивацію. 

         Були опитані  учні 6-9 класів,  усього - 46 дітей (6 клас – 14 учнів, 7 клас 

– 17 учнів, 8 клас - 10 учнів, 9 клас - 5 учнів).  

         За результатами анкетування: 

 100% опитаних полюбляють відвідувати екскурсії у позаурочний час,  100% - 

відвідували екскурсії у біосферний заповідник «Асканія – Нова», учні 6-9 

класів цікавляться різноманітністю рослинного і тваринного світу, 

збереженням рідкісних рослин та першоцвітів. 

 Ціль відвідування екскурсій різна: у 6 класі 64% дітей відвідують 

екскурсії для отримання цікавої інформації, 51 % - для проводження 

досліджень (учні беруть участь у проектах «Збережемо першоцвіти», 

«Рослини Червоної книги» тощо), також частина любить просто відпочивати 

від уроків та спілкуватися з природою. У 7 класі –  82 % для отримування 

цікавої інформації, 29 % - проводять дослідження («Тварини рідного краю», 

«Спостереження за поведінкою тварин»). Учні 8 класу – 80 % отримують 

цікаву інформацію, 30 % - займаються проектною та дослідницькою 

діяльністю. У 9 класі 5 учнів із опитуваних цікавляться інформацією, яку 

отримують під час екскурсій, 4 із низ займаються проектною та 

дослідницькою діяльністю (проекти «Охорона першоцвітів», «Охорона 

біосфери»). 100% опитуваних дев’ятикласників вважають відвідування 

екскурсій корисними для вивчення предмету біології, у 8 класі – 2 учня 

вважають що відвідування екскурсій ніяк не допомагає у вивченні предмета,  у 

7 класі – 2 учні вважають екскурсії безрезультатними у вивченні біології і у 6 

класі 2 учні вважають, що відвідування екскурсій ніяк не впливає на вивчення 

предмета біології.  Проаналізувавши відповіді респондентів на питання про 
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настрій на початку та в кінці екскурсій, можна зробити такий висновок, що в 

усіх екскурсантів наприкінці екскурсій настрій завжди покращується, не 

звертаючи увагу на втому, діти отримують задоволення від спілкування з 

природою. 

        Отже майже 85% вважають, що екскурсії у біосферний заповідник 

«Асканія – Нова» в позаурочний час приносять багато користі і цікавої 

інформації у вивченні біології і тільки близько 15 % вважають зайвим 

витрачанням часу відвідування екскурсій .  

         Більшість школярів вважають за необхідне проведення екскурсій  у 

цікавій формі, добре підготовленими екскурсоводами, які люблять свою 

роботу, вміють розмовляти з дітьми доступною для них мовою. 

         Порівняння результатів відповідей та їх аналіз дають підстави для 

висновків про позитивну динаміку за більшістю показників, а отже і 

позитивний вплив на учнів розроблених методичних матеріалів для 

проведення  екскурсії. 

         Таким чином, аналіз результатів проведеного анкетування свідчить, що 

школярі зацікавлені у проведенні екскурсій в позаурочний час для більш 

глибокого вивчення матеріалу по біології. В додатку В наводяться найбільш 

цікаві вислови опитаних школярів.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Доведено, що основні теоретичні питання використання краєзнавчого 

матеріалу були розроблені провідними вітчизняними методистами вже в 20-60 

роки ХХ століття. Вивчення історико-краєзнавчих аспектів свідчить про те, 

що краєзнавство широко розповсюджується саме в цей час. Краєзнавчий рух 

стає масовим. У цей період в основу побудови шкільних програм був 

покладений принцип краєзнавства. 

2. З’ясовано, що краєзнавчий матеріал, що використовується в залежності 

від дидактичних цілей і виховних завдань уроку, виступає як джерело 

теоретичних знань та підтвердження їх істинності, як засіб пізнання і як об'єкт 

розв’язання навчально-пізнавальних завдань у процесі навчання. Для 

проведення дослідження відібрано словесний, практичний і навчально – 

пошуковий методи навчання. Провідною організаційною формою є екскурсія 

в природу, в якості методичних прийомів навчання – спостереження, 

розповідь, бесіда, робота на екологічній стежині, складання прогнозів 

наслідків антропогенного впливу на довкілля, читання і обговорення 

краєзнавчо – пізнавальних статей, робота з колекціями та гербаріями, 

проведення краєзнавчих навчальних досліджень. 

3. Для 6-7 класів розроблено сценарії екскурсій «Рослинні явища в житті 

рослин біосферного заповідника Асканія-Нова. Пристосованість рослин до 

навколишнього середовища», «Весняні явища в житті рослин. Антропогенні 

чинники, що впливають на життя рослин. Створювання гербарію», «Робота на 

екологічній стежині». Для 8-9 класів розроблено сценарії природоохоронної 

акції  «Охорона первоцвітів», у яких використаний краєзнавчий матеріал 

біосферного заповідника Асканія-Нова. 

4. Розроблено та проведено анкетування для здобувачів освіти 6-9 класів  

Хлібодарівського НВК за допомогою використання  Google інструментів, а 

саме Google форм.  
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Ефективність даного дослідження у тому, що зразу отримуються 

результати, у вигляді діаграм, які дають можливість аналізувати успішність 

проекту. 

 Таким чином, обробка результатів проведеного анкетування показує, що 

учні зацікавлені у проведенні екскурсій в позаурочний час для більш 

глибокого вивчення матеріалу по біології.        
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ДОДАТКИ 

                                                                                Додаток А 

 

ВСТУП 

Біологія – наука про життя. Основні властивості живого. 

Різноманітність життя. (на  прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). 

Поняття про Віруси. 

Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів. 

Тема 1. Клітина 

Клітина – одиниця живого. Історія вивчення клітини. 

Збільшувальні прилади (лупа, мікроскоп). Будова мікроскопа. 

Загальний план будови клітини. 

Будова рослинної і тваринної клітин. 

Відмінні та спільні ознаки будови рослинної і тваринної клітин. 

Основні властивості клітин: надходження речовин у клітину. 

Утворення нових клітин. Ріст клітин. 

Основні положення клітинної теорії. 

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності. 

Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, 

розмноження бактерій. 

Шкідливі та корисні бактерії. 

Різноманітність та значення бактерій у природі. 

Одноклітинні еукаріоти, їх різноманітність. 

Твариноподібні одноклітинні організми: амеба, інфузорії. Паразитичні 

одноклітинні організми, їх поширення 

Евглена зелена, хламідомонада, хлорела – одноклітинні водорості 

(середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі). 

Губка та ульва (зелений морський салат) - багатоклітинні організми. 
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Тема 3. Рослини. 

Рослина – живий організм. Будова молодої рослини. Органи рослин. 

Основні процеси життєдіяльності квіткових рослин: фотосинтез, 

живлення, дихання. 

Тканини рослин. 

Основні групи постійних тканин у рослин. 

Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті). 

Кореневі системи. Видозміни кореня. 

Будова і функція пагона. 

Бруньки, їх види та будова. Розвиток пагона з бруньки 

Стебло осьова частина пагона, ріст в товщину, транспорт речовин 

Листок – бічний орган  пагона. 

Внутрішня будова листка, його функції (фотосинтез, газообмін, 

транспірація) 

Різноманітність та видозміни вегетативних органів. 

Вегетативне розмноження рослин. 

Квітка - орган статевого розмноження 

Запилення і запліднення квіткових рослин. 

Суцвіття, будова, різноманітність, значення. 

Насінина, її будова, значення частин. 

Плід, поширення плодів. 

Рухи рослин . 

Тема 4. Різноманітність рослин. 

Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові). 

Мохи, будова, різновид, значення. 

Хвощі, плауни, папороті. 

Голонасінні. Особливості будови. 

Покритонасінні (Квіткові). Особливості будови та поширення. 

Покритонасінні. Різні систематичні групи. 

Принципи систематики і різноманітність покритонасінних 
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Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). 

Життєві форми рослин. Рослинні угруповання. 

Значення рослин для існування життя на планеті Земля, для людини. 

Сільськогосподарські рослини. 

Тема 5. Гриби 

Поняття про гриби та особливості живлення грибів. 

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. 

Розмноження та поширення грибів. Отруйні гриби, їстівні та неїстівні. 

Мікроскопічні сапротрофні гриби: дріжжі та цвілеві гриби. 

Хвороботворні гриби. Паразитичні гриби. 

Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби. 

Лишайники. 

Значення грибів у природі та  житті людини. 

Будова та життєдіяльність організмів. 

ЕКСКУРСІЇ: 

1. Різноманітність рослин свого краю. 

2. Вивчення рослинних угрупувань. 
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                                                                                Додаток Б 

ВСТУП 

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце 

серед інших наук. 

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних 

досліджень 

Тема 1. Хімічний склад клітини  

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки. 

Органічні молекули.  

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери. 

Вуглеводи. Ліпіди. 

Білки, їхня структурна організація та основні функції. Функції білків. 

Ферменти, їхня роль у клітині. 

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової 

інформації. 

Тема 2. Структура клітини  

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.  

Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат, клітинна 

мембрана. 

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма та інші основні клітинні 

органели. 

Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели. 

Структура еукаріотичної клітини: клітинні органели. 

Ядро, його структурна організація та функції 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та 

еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.  

Тема 3. Принципи функціонування клітини  

Обмін речовин та енергії. 

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.  
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Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.  

Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез.  

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації  

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та 

еукаріотів. 

Основні типи РНК. Транскрипція.  

Генетичний код. Біосинтез білка.  

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК 

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. 

Мейоз. Рекомбінація ДНК 

Статеві клітини та запліднення.  

Етапи індивідуального розвитку.  

Тема 5. Закономірності успадкування ознак  

Генетика – наука про закономірності спадковості й мінливості організмів. 

Генотип та фенотип. Алелі. 

Класичні методи генетичних досліджень.  

Закони Менделя. 

Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і 

кросинговер. 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю. 

Форми мінливості.  

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.  

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. 

 Сучасні методи молекулярної генетики 

Тема 6. Еволюція органічного світу  

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. 

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна . Еволюційні погляди 

Ж. Б. Ламарка. 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. 
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Вид. Механізми видоутворення.  

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії 

еволюції. 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток 

життя.  

Еволюція людини. Етапи еволюції людини. 

Тема 7. Біорізноманіття  

Основи еволюційної філогенії та систематики. 

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. 

Неклітинні форми життя: віруси. 

Огляд основних еукаріотичних таксонів. 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (орієнтовно 7 год.) 

Екосистема. Різноманітність екосистем. 

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. 

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. 

Стабільність екосистем та причини її порушення. 

Біосфера як цілісна система. 

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони 

навколишнього середовища 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини  

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин. 

Особливості селекції. Одомашнення тварин. 

Огляд традиційних біотехнологій. 

Основи генетичної  інженерії.  

Генетично модифіковані організми. 

Основи клітинної інженерії. 

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. 

Основні загальні властивості живих систем 
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                                                                                                         Додаток В 
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