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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Еколого-натуралістична освіта учнів у позашкільних навчальних закладах має 

широкі можливості, створюючи передумови для розвитку соціальної активності 

вихованців, їхньої самостійності, усвідомлення природи як системи цілого ряду 

цінностей. 

Навчальна програма реалізується в гуртку еколого-натуралістичного напряму, 

розрахована на навчання дітей 6-10 років. Кількісний склад гуртка 13-15 осіб. 

Програма розроблена на основі типової навчальної програми з позашкільної 

освіти «Природа рідного краю» (авт. Васютіна Т.М. та ін.). 

Мета програми – розширення, систематизація і поглиблення знань про 

природу рідного краю, розкриття закономірностей природних процесів і явищ, що 

відбуваються у регіоні; засвоєння основ екологічних знань; оволодіння методами 

пізнання живої природи та екологічно грамотної поведінки в довкіллі, формування 

інтересу до глибокого вивчення біологічних дисциплін. 

Основні завдання 

- формувати уявлення і поняття про об'єкти та явища природи, їх 

взаємозв'язки, типових представників рослинного і тваринного світу рідного краю; 

- ознайомити з методами пізнання природи; формувати вміння і навички 

догляду за рослинами і тваринами, охорони і захисту природи; 

- виховувати любов до рідної природи на основі пізнання її цінності; 

- розвивати здібності вихованців до розв'язання творчих завдань, набуття 

досвіду власної творчої діяльності; 

- формувати практичні уміння поліпшення стану природного середовища своєї 

місцевості, оздоровлення довкілля; 

- виховувати екологічну свідомість та екологічно доцільну поведінку; 

розуміння дійсності та почуттів інших людей, ціннісного ставлення до себе та 

інших, вміння працювати в колективі. 

Практичні роботи проводять як у кабінеті, так і в теплиці, куточку живої 

природи та безпосередньо у природі. 

Навчальна програма передбачає 1 рік навчання–144/180/216 годин на рік, 

4/5/6 годин на тиждень. 

Ураховуючи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, даною 

програмою заплановано використання різноманітних форм і методів навчальної 

діяльності.  

Передбачено широке використання в навчальному процесі активних та 

інтерактивних методів (ділових та рольових ігор, проблемних ситуацій) у 

поєднанні з дослідницькою роботою. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

опитування, участь у конкурсах, виставках, змаганнях. 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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 Вступ 4 - 4 5 - 5 6 - 6 

1 Полтавський край 4 - 4 7 - 7 9 - 9 

2 Кліматичні явища нашого краю 8 2 10 7 5 12 13 3 16 

3 Повітря 8 2 10 9 3 12 12 3 15 

4 Ґрунти у природі рідного краю 14 4 18 10 5 15 12 6 18 

5 Вода у природі нашого краю 8 2 10 13 2 15 10 3 13 

6 Рослини – зелене диво землі 24 4 28 32 5 37 44 6 50 

7 Гриби Полтавського краю 6 2 8 8 2 10 9 3 12 

8 Тваринний світ рідного краю 16 4 20 20 5 25 22 6 28 

9 Комахи і павукоподібні 

Полтавщини 

10 2 12 10 5 15 15 3 18 

10 Риби у водоймах нашої 

місцевості 

4 2 6 5 2 7 7 3 10 

11 Птахи нашого краю 10 2 12 15 2 17 15 3 18 

12 Підсумкове заняття 2 - 2 3 - 3 3 - 3 

 Разом 118 26 144 144 36 180 177 39 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (4/5/6 год.) 

Теоретична частина. Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час гурткової 

роботи. Правила поведінки у позашкільному закладі та навчальному кабінеті. 

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Екскурсія на зоолого-тваринницьку базу 

закладу позашкільної освіти.  

Значення природи в житті людини. Вплив людини на природу. 

 

Розділ 1. Полтавський край (4/7/9 год.) 

Теоретична частина. Історія рідного краю. Видатні постаті. Природоохоронні  

території. 

Особливості рельєфу Полтавщини. Корисні копалини. 

Особливості клімату нашої місцевості. 

 

Розділ 2. Кліматичні явища нашого краю (10/12/16 год.) 

Теоретична частина. Природні кліматичні явища: зливи, град, суховії, пилові 

бурі, посухи, ожеледь, заморозки (ранні осінні, пізні весняні). 

Сезонні зміни в природі. 

Фенологічні спостереження. Правила ведення фенологічних спостережень. 

Календар природи. Народний метеорологічний календар. 



Практична частина. Перевірка народних прикмет. Створення календаря 

народних прикмет.  

Інформаційний проект «Які рослини і тварини передбачають погоду». 

 

Розділ 3. Повітря (10/12/15 год.) 

Теоретична частина. Повітря, його значення, склад та властивості. 

Основні джерела забруднення атмосферного повітря. 

Вплив забрудненого повітря на живі організми і здоров’я людини. 

Охорона атмосферного повітря. 

Практична частина. Вивчення кімнатних рослин, які очищають повітря. 

 

Розділ 4. Ґрунти у природі рідного краю (18/15/18 год.) 

Теоретична частина. Ґрунти, їх склад та властивості, значення ґрунту. 

Основні типи ґрунтів. Родючість ґрунту. Полтавські чорноземи. 

Основні джерела забруднення ґрунтів. 

Діяльність людини і стан ґрунтів Полтавщини. 

Практична частина. Визначення складу ґрунту навчально-дослідної 

земельної ділянки закладу. 

Складання правил сортування твердих побутових відходів. 

 

Розділ 5. Вода у природі нашого краю (10/15/13 год.) 

Теоретична частина. Вода, її склад та властивості, значення води. 

Природні та штучні водойми Полтавщини, їх характеристика. 

Основні джерела забруднення води у водоймах нашого краю. 

Вплив забрудненої води на стан навколишнього середовища та здоров’я 

людини. 

Охорона і збереження водних ресурсів краю. 

Практична частина. Види очищення води в побуті. 

 

Розділ 6. Рослини – зелене диво землі (28/37/50 год.) 

Теоретична частина. Різноманітність рослинного світу. 

Роль рослин в природі та житті людини. 

Дерева, кущі, трав’янисті рослини.  

Культурні та дикорослі рослини. 

Кімнатні рослини та їх різноманітність. 

Період росту та спокою кімнатних рослин.  

Рослини-символи України.  

Цікаве в світі рослин. Рослини-гіганти. Рослини-карлики. 

Лікарські рослини. 

Отруйні рослини та перша допомога при отруєнні. Ліс – зелене багатство.     

Рослини лісу. Значення лісу.  

Роль зелених насаджень в місті. Оздоровча функція лісу. 

Рослини луків, степів. 

Водна та навколоводна рослинність. 

Рослини з Червоної книги. 

Рослини – первоцвіти. Охорона первоцвітів.  



Практична робота. Догляд за кімнатними рослинами. Розмноження 

кімнатних рослин. 

Зимовий посів овочевих культур в лабораторії квітництва закладу. 

 

Розділ 7. Гриби Полтавського краю (8/10/12 год.) 

Теоретична частина. Гриби їстівні, отруйні та паразитичні. Найпоширеніші 

гриби нашої місцевості. 

Значення грибів у природі та житті людини. 

Правила збору грибів. Отруйні гриби та перша допомога при отруєнні. 

Практична частина. Складання правил безпечної поведінки з грибами в 

природі. 

 

Розділ 8. Тваринний світ рідного краю (20/25/28 год.)  

Теоретична частина. Різноманітність тварин нашої місцевості. 

Тварини. Дикі і свійські тварини. 

Ланцюги живлення за участю тварин краю. 

Тварини лабораторії зоології ПОЕНЦУМ. Догляд за ними. 

Значення тварин місцевості у природі та житті людей. 

Червонокнижні тварини краю, їх охорона. 

Заповідні території Полтавської області. 

Практична частина. Догляд за тваринами в лабораторії зоології ПОЕНЦУМ.  

Зоологічна вікторина. 

Створення правил поведінки з тваринами у природі. 

 

Розділ 9. Комахи і павукоподібні Полтавщини (12/15/18 год.) 

Теоретична частина. Різноманітність комах, павукоподібних краю та 

середовища їх існування. 

Бджоли та шовкопряди – одомашнені комахи, їх значення. 

Комахи та кліщі – переносники збудників інфекційних хвороб. 

Отруйні комахи та павукоподібні місцевості. Перша допомога при укусах 

комахами та кліщами. 

Практична частина. Складання пам’ятки «Правила безпечного перебування у 

лісі». Спостереження за поведінкою комах. 

 

Розділ 10. Риби у водоймах нашої місцевості (6/7/10 год.) 

Теоретична частина. Різноманітність та значення риб. 

Особливості будови їх тіла у зв’язку із життям у воді. 

Практична частина. Спостереження за поведінкою риб в акваріумі. 

 

Розділ 11. Птахи нашого краю (12/17/18год.) 

Теоретична частина. Різноманітність та значення птахів нашої місцевості. 

Особливості зовнішньої будови тіла птахів, які пов’язані з пристосуванням до 

польоту. 

Гніздування. Міграція. Пристосування до різноманітних умов життя. 

Дикі та свійські птахи. Охорона птахів. 

Правила ведення фенологічних спостережень за птахами. 



Практична частина. Визначення птахів нашої місцевості за величиною, 

оперенням, поведінкою, співом. 

 

12. Підсумкове заняття (2/3/3 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- природні умови рідного краю; 

- основні види корисних копалин рідного краю; 

- основні типи ґрунтів своєї місцевості; 

- особливості клімату своєї місцевості; 

- склад, властивості повітря; 

- атмосферні явища; 

- основні джерела забруднення атмосферного повітря; 

- властивості та значення води; 

- основні джерела забруднення водного середовища; 

- основні джерела забруднення ґрунтів; 

- правила ведення фенологічних спостережень; 

- найпоширеніші види рослин своєї місцевості 

- основні рослинні угруповання своєї місцевості; 

- види рослин своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України; 

- значення тварин у природі та житті людини; 

- види тварин своєї місцевості; 

- види тварин своєї місцевості, занесених до Червоної книги України; 

- правила ведення фенологічних спостережень за тваринами; 

- різноманітність рослин, грибів, тварин своєї місцевості, екологічні зв'язки 

між ними; 

- умови, які впливають на збереження здоров'я і життя людини і природи; 

позитивний і негативний вплив діяльності людини на навколишнє 

природне середовище; 

- способи збереження природи; 

- правила сортування побутових відходів; 

- екологічно доцільні правила поведінки в природі. 

 

Вихованці мають вміти: 

- вести фенологічні спостереження; 

- визначати види рослин та тварин рідного краю; 

- розрізняти їстівні та отруйні гриби; 

- прогнозувати наслідки своєї діяльності на довкілля. 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

- навчальної діяльності в умовах закладу позашкільної освіти; 

- ведення фенологічних спостережень за тваринами і рослинами; 

- пересаджування та догляду за кімнатними рослинами; 

- природоохоронної діяльності; 

- заощадження природних ресурсів; 



- визначати найпоширеніших тварин своєї місцевості; 

- піклуватися про птахів взимку; 

- спостерігати і доглядати за тваринами куточка живої природи; 

- оформляти результати дослідів і спостережень у вигляді найпростіших 

схем, знаків, описів, висновків тощо; 

- піклуватися про оздоровлення довкілля, якість життя; 

- самостійної діяльності на гурткових заняттях; 

- використання набутих знань у повсякденному житті. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА 

 

1. Фінько Г. М. Чистий ранок планети: матеріали занять курсу за 

вибором "Екологічне виховання" 1-2 класи / Г. М. Фінько, О. О. Кулик. – 

Тернопіль: Мальва-ОСО, 2006. – 88 с. 

2. Фінько Г. М. Чистий ранок планети: матеріали занять курсу за 

вибором "Екологічне виховання" 3-4 класи / Г. М. Фінько, О. О. Кулик. – 

Тернопіль: Мальва-ОСО, 2008. – 88 с. 
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Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с. 
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