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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

На даному етапі розвитку цивілізації  більшість  не усвідомлюють 

серйозності та масштабності екологічних проблем та їх наслідків, що 

нависли над долею майбутніх поколінь. Така ситуація склалася через 

відділення людини від природи. Шалений розвиток індустрії розваг, 

комп’ютерних технологій, споживчий тип життя - все це і стало причиною 

розвитку байдужості людини до природи, споживацького ставлення до неї. 

Екологічні проблеми не зменшуються, а лишень розвиваються в рамках 

глобального вторгнення людини у природу, через всі сфери її діяльності.  

Створення цієї навчальної програми направлене на повернення погляду 

дітей в бік природи; формування в учнів цілісної картини світу; уявлення про 

самоорганізацію та саморозвиток природи; пояснення нерозривної взаємодії 

тваринного, рослинного світів і людини; розкриття основних екологічних 

понять та процесів; активізацію екологічної свідомості школярів шляхом 

виконання екологічних, польових, експериментально-наукових досліджень, 

спостережень; розкрити бачення справжнього впливу людської діяльності та 

окремо самої людини на навколишнє середовище; розвинути в дітей 

екологічне мислення та можливість переглянути стиль свого власного життя.  

Програма орієнтована на формування екологічної компетентності 

учнівської молоді, готовності до раціональної діяльності в природі та побуті 

для збереження існуючої природної рівноваги.  

Навчальна програма «Екологія життя» спрямована на еколого-

натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується у гуртках, 

творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма 

розрахована на вихованців віком від 11 до 14 років. Кількісний склад 

вихованців – 10-15 осіб. 

Мета програми  − розвинути знання, навички та цінності, необхідні  

для екологічно-сталого способу життя з метою балансу та гармонійного 

взаєморозвитку людини та природи.   

Завдання програми: 

− надати  знання та розуміння  феноменів навколишнього середовища 

та законів природи через практичну діяльність;   

− розвинути  усвідомлення впливу людини на сучасний стан біосфери; 

− активізувати осмислення особистого внеску в екологічну та 

енергетичну кризу біосфери;  

− викликати бажання до змін, що направлені на гармонійний розвиток 

взаємозв’язків СУСПІЛЬСТВО <−> БІОСФЕРА;  

− надати знання та розуміння шляхів покращення та збереження б                               
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біосфери через раціональне використання природних ресурсів.  

Навчальна програма передбачає 1 рік навчання:  

 – основний рівень – 102 години на рік, 3 год. на тиждень. 

Навчальний матеріал програми викладається систематично і послідовно 

з поступовим ускладненням. Кожний розділ передбачає обов’язковий зв’язок 

теоретичних занять з практичною  їх реалізацією  через проведення польових 

досліджень, лабораторних та практичних робіт, фенологічних спостережень 

тощо.  

Систематичний виклад матеріалу направлений на здобування 

вихованцями знань про характерні особливості та значення певних груп 

рослин і тварин, їх взаємозв’язок та різноманітність;  отримання теоретичних 

та практичних знань про екологічні проблеми в регіоні через дослідження 

всіх біологічних систем; дослідження впливу людини на довкілля як наслідок 

глобальної урбанізації та  ірраціонального використання ресурсів планети. 

Один із розділів програми – екологія харчування – направлений на 

формування в дітей правильних орієнтацій у власному харчуванні, як одного 

із форм впливу людини на екологічний стан довкілля та власного здоров’я.   

 

Основний рівень, 1 рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (3 год.) 

Теоретична частина.  Цілі, мета та завдання гуртка. Ознайомлення з 

основними термінами: екологія, довкілля, співіснування живих організмів в 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних всього 

Вступ  2 1 3 

Розділ 1. Біоекологія  5 10 15 

Розділ 2. Антропоекологія 6 18 24 

Розділ 3. Екологія харчування 4 14 18 

Розділ 4. Атмосфера і повітря 5 10 15 

Розділ 5. Грунт і вода 3 21 24 

Підсумкове заняття  3 3 

Разом 25 77 102 
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природі, навколишнє середовище, екологічні проблеми, науковий 

експеримент, наукове дослідження, науковий проект. Участь у міжнародній 

програмі GLOBE. Правила безпеки під час проведення практичних та 

лабораторних занять, екскурсій, експедицій.  

Практична частина. Проходження тестів для виявлення здібностей 

кожного вихованця. Очікування вихованців від вивчення курсу.   

 

Розділ 1. Біоекологія (18 год.) 

Теоретична частина. Співіснування живих організмів. Ланцюги 

живлення. Екосистема. Урбоекосистема. Біоценоз. Популяція. Класифікація. 

Основи класифікації організмів. Наземна рослинність і тварини. 

Конкуренція. Види конкуренції. Внутрішньовидова конкуренція. Вегетаційні 

цикли рослин. 

Практична частина. Класифікація видів на прикладі листків дерев [7]. 

Дослідження біорізноманіття рослин на обраній території [1]. Дослідження 

видового складу безхребетних на обраній території [1]. Заповнення польових 

зошитів. Екскурсія до Інституту Біології, хімії та біоресурсів.  Дослідження 

внутрішньовидової конкуренції рослин [1]. Дослідження за програмою 

GLOBE (пожовтіння листя, температура атмосферного повітря) [8].  

 

Розділ 2. Антропоекологія (27 год.) 

Теоретична частина. Енергія. Енергетичні ресурси. Виснаження 

енергетичних ресурсів. Паливно-енергетичні ресурси України. Глобальна 

енергетична криза. Альтернативна енергетика. Особисті рішення щодо 

скорочення витрат енергії. Ознайомлення з поняттями: відходи, промислові 

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

Закон України «Про відходи». Способи знешкодження відходів. Смітник — 

кінцевий пункт кожного продукту. Правила зменшення кількості відходів. 

Біоконверсія. Азбука поводження із твердими побутовими відходами. 

Сортування сміття.  Ресайклінг. 

Практична частина. Дослідження особистого внеску у  парниковий 

ефект та енергетичну кризу Біосфери [1].  Розкладання відходів в природних 

умовах [1]. Навчальна гра «Сортую». Вирощування дереворуйнуючих грибів 

на підвіконні. Виготовлення пам’яток про сортування сміття, 

розповсюдження їх серед учнів та вчителів школи. Виготовлення виробів із 

пластику, скла та інших побутових відходів. Агітаційна акція щодо правил 

поводження зі сміттям в школі. 
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Розділ 3. Екологія харчування (18 год.) 

Теоретична частина. Ми – те, що ми їмо. Здорове повноцінне 

харчування. Вітаміни, мікроелементи, білки, жири, вуглеводи. Збалансоване 

харчування. Обережно нітрати! Що таке нітрати та звідки вони беруться. 

Вплив нітратів на здоров’я людини. Небезпечна їжа. Харчові добавки: 

корисні і смертельно небезпечні. Хімпром у нашій їжі. Корисні поради для 

покупця: як правильно відбирати продукти в місцях їхнього продажу. 

Методи визначення свіжості та якості продуктів харчування. 

Практична частина. Визначення вмісту вітаміну С в продуктах 

харчування. Складання повноцінного раціону для школяра. Визначення 

вмісту нітратів в продуктах харчування. Що тут Е? (виявлення в продуктах 

харчування різноманітних хімічних добавок за складом на етикетках 

вибраних продуктів харчування в найближчому супермаркеті). Майстер-клас 

по виготовленню «безпечної» піци. Визначенню якості м'ясо-молочних 

продуктів [12].  

 

Розділ 4. Атмосфера і повітря (15 год.) 

Теоретична частина. Атмосферне повітря. Антропогенні викиди в 

атмосферу. Вплив атмосферного забруднення на навколишнє середовище і 

здоров’я населення. Викиди автотранспорту. Альтернативні види палива. 

Організація автомобільного руху в містах з метою покращення екологічної 

ситуації. Парниковий ефект. Озоновий екран Землі. Кислотні дощі. Охорона 

атмосферного повітря. Парки, сквери, зелені насадження – запорука чистого 

повітря. Загальна картина стану атмосферного повітря в місті Чернівці.  

Практична частина. Вимірювання рівня шумового забруднення 

урбоекосистем [2]. Оцінка рівня забруднення повітря чадним газом (СО) 

розрахунковим методом [2]. Дослідження впливу парникового газу на рослин 

[1]. Визначення екологічного стану місцевості (в зразках снігу).  Визначення 

кислотності опадів.   

 

Розділ 5. Грунт і вода ( 18 год.) 

Теоретична частина. Вода: моря, ріки, океани. Фізичні та хімічні 

властивості води. Молекулярна структура води. Основні показники якості 

води. Джерела забруднення і самоочищення водойм. Евтрофікація. Державні 

стандарти щодо якості питної води. Грунт – шар життя. Фактори 

ґрунтоутворення. Грунт і здоров’я людини. Деградація і забрудненя грунтів. 

Родючість грунтів. Властивості грутнів. Материнська порода та шари її 

залягання.   

Практична частина. Гра «Безкінечна подорож молекули води» [7]. 

Польові дослідження найближчих водних джерел. Дослідження якості питної 
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води. Що відбувається з дощем, який випадає в грунт? [7]. Навчальна 

екскурсія до геологічного музею ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Збір проб грунту 

та їх аналіз.  

Підсумкове заняття (3 год.)  

Підсумки роботи за навчальний рік.  

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

- основні екологічні терміни та поняття;  

- правила поведінки в природі, правила техніки безпеки під час 

проведення походів, екскурсій у природу; 

- екологічні проблеми своєї місцевості; 

- основи здорового і правильного харчування; 

- основні фактори впливу людини на сучасний стан Біосфери; 

- шляхи покращення та збереження Біосфери через економію 

природних ресурсів.   

 

Вихованці мають вміти: 

- проводити самостійні дослідження в природі; 

- орієнтуватися в виборі екологічно чистих продуктів; 

- аналізувати показники якості навколишнього середовища та 

застерігатися від хвороб. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- дослідження  феноменів навколишнього середовища та законів 

природи через практичну діяльність;   

- проведення моніторингових досліджень; 

- аналізувати і порівнювати чинники, що досліджуються.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ГУРКА (приклад) 
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№ 

з\

п 

Розділ, тема 
Кількість годин 

Т П Усього 

1 

Вступ (3 год.) 2 1 3 

Цілі, мета та завдання гуртка. Ознайомлення з основними 

термінами: екологія, довкілля, співіснування живих організмів в 

природі, навколишнє середовище, екологічні проблеми, науковий 

експеримент, наукове дослідження, науковий проект. Участь у 

міжнародній програмі GLOBE. 

2   

Правила безпеки під час  проведення практичних та 

лабораторних занять, екскурсій, експедицій.  

Проходження тестів для виявлення здібностей кожного 

вихованця. Очікування вихованців від вивчення курсу. 

 1  

Розділ 1. Біоекологія (18 год.) 5 13 18 

2 

Співіснування живих організмів. Ланцюги живлення. 

Екосистема. Урбоекосистема. Біоценоз. Популяція. Класифікація. 

Основи класифікації організмів.  

Практичне заняття. «Класифікація листків». 

 

2  

 

1 

 

3 

3 

Наземна рослинність і тварини.  

Практична робота. Дослідження біорізноманіття рослин на 

обраній території.  

1  

 

2 

3 

4 
Практична робота.  Дослідження видового складу 

безхребетних на обраній території. 
 3 3 

5 Екскурсія до Інституту Біології, хімії та біоресурсів.  3 3 

6 

Конкуренція. Види конкуренції. Внутрішньовидова конкуренція.  

Практична робота.  Дослідження внутрішньовидової 

конкуренції.  

1 
 

2 
3 

7 

Вегетаційні цикли рослин.  

Практична робота.  Дослідження за програмою GLOBE 

(пожовтіння листя, температура атмосферного повітря).   

1 
 

2 
3 

Розділ 2. Антропоекологія (24 год.) 6 18 24 

8 

Енергія. Енергетичні ресурси. Виснаження енергетичних 

ресурсів. Паливно-енергетичні ресурси України. Глобальна 

енергетична криза. Альтернативна енергетика. Особисті рішення 

щодо скорочення витрат енергії.   

Практична робота. Дослідження особистого внеску у  

парниковий ефект та енергетичну кризу Біосфери.    

 

2  

 

 

1 

3 

9 

Ознайомлення з поняттями: відходи, промислові відходи, 

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

Закон України «Про відходи». 

Практична робота. Розкладання відходів в природних умовах. 

 

2  

 

1 

3 

10 

Способи знешкодження відходів. Смітник — кінцевий пункт 

кожного продукту. Правила зменшення кількості відходів. 
Біоконверсія.  

Навчальна гра «Сортую». 

Науково-дослідна робота. Вирощування дереворуйнуючих 

грибів на підвіконні. 

 

1 
 

 

2 

3 

11 
Азбука поводження із твердими побутовими відходами. 

Сортування сміття.  Ресайклінг.  

1  

 
3 
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Практична робота. Виготовлення ялинки із пластику.  2 

12 
Виготовлення пам’яток про сортування сміття.  
Виготовлення Еко-ялинок із ТПВ.  

 3 3 

13 Виготовлення Екологічних новорічних прикрас та подарунків.  3 3 

14 Оформлення виставки-агітації про поводження зі сміттям.  3 3 

15 
Агітаційна акція щодо правил поводження зі сміттям в 

школі. 
 3 3 

Розділ 3. Екологія харчування (18 год.) 5 13 18 

16 

Ми – те, що ми їмо. Здорове повноцінне харчування. Вітаміни, 

мікроелементи, білки, жири, вуглеводи. Збалансоване 

харчування. 

 Лабораторна робота. Визначення вмісту вітаміну С в 

продуктах харчування.  

Практична робота. Складання повноцінного раціону для 

школяра. 

 

1 

2 3 

17 

Обережно нітрати! Що таке нітрати та звідки вони беруться. 

Вплив нітратів на здоров’я людини.   
Лабораторна робота. Визначення вмісту нітратів в продуктах 

харчування. 

 

2  

 

1 

3 

18 

Небезпечна їжа. Харчові добавки: корисні і смертельно 

небезпечні.  
Практична робота. Що тут Е? (виявлення в продуктах 

харчування різноманітних хімічних добавок за складом на 

етикетках вибраних продуктів харчування в найближчому 

супермаркеті). 

 

1 

2 3 

19 

Хімпром у нашій їжі.   

Практична робота. Обробка результатів дослідження харчових 

продуктів. Підбиття підсумків.   

 

3 3 

20 Майстер-клас по виготовленню «безпечної» піци в піцерії міста.  3 3 

21 

Корисні поради для покупця: як правильно відбирати продукти в 

місцях їхнього продажу. Методи визначення свіжості та якості 

продуктів харчування.  

 Лабораторна робота. Дослідження якості м'ясо-молочних 

продуктів. 

 

1  

 

2 

3 

Розділ 4. Атмосфера і повітря (15 год.) 5 10 15 

22 

Атмосферне повітря.    

Практична робота на базі кафедри Екології  та 

біомоніторингу  Інституту Біології, хімії та біоресурсів. 
Вимірювання рівня шумового забруднення урбоекосистем. 

 

1  

 

2 

3 

23 

Антропогенні викиди в атмосферу. Вплив атмосферного 

забруднення на навколишнє середовище і здоров’я населення. 

Викиди автотранспорту. Альтернативні види палива.  Організація 

автомобільного руху в містах з метою покращення екологічної 

ситуації. 

Практична робота. Оцінка рівня забруднення повітря чадним 

газом (СО) розрахунковим методом. 

 

2  

 

 

 

 

1 

3 

24 

Парниковий ефект.  

 Практична робота. Дослідження впливу парникового газу на 

рослини. 

1 

2 3 
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25 

Озоновий екран Землі.  

Практична робота. Підбиття підсумків  впливу парникового 

газу на рослини та розрахунок визначення  рівня забруднення 

повітря чадним газом 

 3 3 

26 

Кислотні дощі. Охорона атмосферного повітря. Парки, сквери, 

зелені насадження – запорука чистого повітря.  
Лабораторна робота. Визначення екологічного стану місцевості 

(в зразках снігу).    

Лабораторна робота. Визначення кислотності опадів.  

Практична робота. Загальна картина стану атмосферного 

повітря в місті Чернівці (узагальнення проведених досліджень).   

 

1 

 

 

 

 

 

2 
3 

Розділ 5. Грунт і вода ( 21 год.) 6 12 18 

27 

Вода: моря, ріки, океани. Фізичні та хімічні властивості води. 

Молекулярна структура води.  

 Гра «Безкінечна подорож молекули води». 

2 

 

 

1 

3 

28 

Основні показники якості води. Джерела забруднення і 

самоочищення водойм. Евтрофікація.  

 Практична робота. Дослідження  якості води найближчих 

водних джерел. 

1 

 

 

2 

3 

29 
Державні стандарти щодо якості питної води.   
Лабораторна робота. Дослідження якості питної води. 

1 
 

2 
3 

30 

Грунт – шар життя. Фактори ґрунтоутворення. Грунт і здоров’я 

людини. Деградація і забрудненя грунтів. Родючість грунтів. 

Властивості грутнів.  

Практична робота. Що відбувається з дощем,  який випадає в 

грунт? 

 

2  

 

1  

 

31 

Материнська порода та шари її залягання.   

Навчальна екскурсія до геологічного музею ЧНУ ім.  Ю. 

Федьковича. 

 3  

32 
Практична робота.  Польовий практикум. Збір проб грунту та 

їх аналіз 
 3   

33 
Складання загальної картини екологічної ситуація досліджуваної 

території (прилеглої до школи).  
 3  

34 Підсумкове заняття   3 3 
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