
 

 

 

Звіт керівника 

 
 Еколого – екскурсійного гуртка 

Тернавської С.М. 

 

за 2020 -2021 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екологічна освіта і виховання в умовах глобальної 

екологічної кризи розглядаються світовою спільнотою 

як основна складова стратегії сталого розвитку людства 

у ХХI сторіччі, спрямована на забезпечення майбутнього 

Землі. Екологічній освіті дітей та молоді визначена 

особлива роль в цілях сталого розвитку України на 

період до 2030 року. 

Актуальність підвищення рівня суспільної екологічної 

свідомості як першої стратегічної цілі означена у Законі 

України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року»; 

на екологізації освіти як одному з ключових напрямів 

державної освітньої політики наголошує Національна 

доктрина розвитку освіти України в XX столітті. 

Основна увага у цьому процесі акцентується на 

цілісному і міждисциплінарному підході до 

формування у дітей та молоді компетентностей, 

необхідних для практичної діяльності щодо 

покращення якості навколишнього середовища. 

Розвиток освіти для сталого розвитку викликає потребу 

в нових педагогічних моделях, педагогічній культурі, 

новому педагогічному змісті. 

Зокрема, гурток екологічного спрямування має сприяти 

розповсюдженню знань про стан довкілля та надавати 

критерії, стандарти, рекомендації щодо прийняття 

рішень з природоохоронних питань. 



Біологічні знання реалізують завдання екологічної 

освіти на теоретичному рівні, розкривають суспільну 

значущість екологічно го матеріалу, сприяють розвитку 

екологічного мислення, збагачують мотиваційну сферу 

природоохоронної діяльності гуманістичними, 

патріотичними, екологічними, естетичними та 

пізнавальними мотивами. 

Робота гуртка, особливо в умовах пандемії та 

локдаунів, була частково проведена в дистанційній 

формі.Багато заходів проходило онлайн на площинах 

інтернету. 

Вся робота гуртка була побудована на досягнення мети: 

розширення, поглиблення і систематизація знань про 

природу рідного краю, екологічного стану свого 

регіону; засвоєння  основ екологічних знань; 

формування знань про екологію – науку, що вивчає  

взаємодію рослин  і тварин  із середовищем, у якому 

вони живуть; формування вмінь співвідносити здобуті  

знання  із життєвим досвідом; виховання елементів 

екологічної культури.  

Заняття в гуртку сприяли в дітей формуванню 

екологічно активної позиції, прагненню діяти для 

збереження довкілля; формуванню практичних умінь 

поліпшення екологічного стану навколишнього 

середовища своєї місцевості; розвитку дослідницьких 

умінь; розвитку навичок екологічної поведінки; 

вихованню любові до рідної природи. 



Методична робота 

Для підвищення фахового рівня Тернавською С.М. було 

прослухано декілька семінарів з екологічних та 

краєзнавчих питань. 

Результатом роботи є сертифікати. 

 

 

 

 

 



В рамках майбутніх подорожей з гуртківцями 

розроблялись маршрути екологічного спрямування. 

Одним з таких став полтавський напрямок, по 

маршруту було відвідано декілька природних локацій. 

 

 

 

 



Один з напрямків роботи гуртка – є патріотичне 

виховання. 

Наші гуртківці не стоять осторонь . Приймають активну 

участь в  шкільних, міських та всеукраїнських акціях 

патріотичного спрямування. 

Участь у  флешмобах  до дня вишиванки та рідної мови, 

допомога військовим. Виховні бесіди різної тематики. 

 

 

 

 



Наші гуртківці мислять масштабно, розуміючи що 

майбутнє за освоєнням космосу. 

Своїми роботами намагались сказати, що ми живемо на 

маленькій каменюці, яку треба берегти, тому що вона 

унікальна в межах Сонячної системи і не тільки, 

піднімали питання космічного сміття та способів його 

утилізації. 

 

         

 

 

 



Ще одним напрямком роботи гуртка – є естетичне 

виховання. В рамках святкування 150 річчя з дня 

народження Лесі Українки, гуртківці відвідали виставку 

костюмів до вистав за п’єсами Лесі в музеї Тараса 

Шевченка. 

 

 

 

 



Всесвітній день дикої природи 

20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН (ГА 

ООН) на своїй 68-й сесії проголосила 3 березня - день 

підписання Конвенціїпро міжнародну торгівлю видами 

дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення (CITES), у 1973 році – Всесвітнім днем дикої 

природи з метою підвищення обізнаності про диких 

тварин та рослин у світі. При цьому Секретаріат CITES 

було визначено координатором з дотримання цього 

особливого дня для дикої природи в календарі ООН. 

Зараз Всесвітній день дикої природи став 

найважливішим щорічним глобальним заходом, 

присвяченим дикій природі. 

Тема цьогорічного Всесвітнього дня дикої природи 

«Ліси та засоби до існування: підтримання людей та 

збереження планети» відзначає центральну роль лісів 

та їх екосистемних  послуг у забезпеченні добробуту 

сотень мільйонів людей у всьому світі, і особливо 

корінних та місцевих громад, які історично пов’язані з 

лісами та прилеглими до них територіями. Це 

узгоджується з цілями сталого розвитку ООН у частині 

зобов'язань щодо подолання бідності, забезпечення 

сталого використання ресурсів та збереження життя на 

землі. 

 

 



Нашими гуртківцями було підготовлено презентацію 

про історію та заходи цього дня. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Всесвітній день води  

Цей День був запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН в 
1993 році з метою акцентувати увагу на значенні і важливість 
води, привернути увагу людей до проблем якості питної води, 
необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального 
використання. Водні ресурси є провідним фактором розвитку 
майже всіх галузей економіки. Стале функціонування і розвиток 
країни, рівень життя, здоров’я і добробуту її громадян 
безпосередньо пов’язані зі станом водних ресурсів. 

25 вересня 2015 року держави – члени ООН прийняли Порядок 
денний щодо сталого розвитку до 2030 року, яким визначено 17 
цілей сталого розвитку задля досягнення добробуту для всіх, 
забезпечення при цьому збереження ресурсів планети. Питання 
охорони вод та невиснажливе використання водних ресурсів 
знайшли відображення в переважній більшості цілей сталого 
розвитку. 

Проблеми водних екосистем характерні для всієї України, при 
цьому актуальність цього питання посилюється в умовах 
глобальних змін клімату, що значною мірою впливають і на 
людське життя, і на світову економіку. 

                 



               

 

               

 

                       



Наші гуртківці брали участь в акції до Години Землі 

 

27 БЕРЕЗНЯ З 20:30 ДО 21:30 СИМВОЛІЧНО ВИМКНИ 

ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ — ПОВНІСТЮ АБО 

ЧАСТКОВО 

У цей день так зроблять мільйони людей разом з тобою, на 

знак єдності та турботи про майбутнє Планети. 

 



 

 

Родинне виховання – це частина роботи нашого гуртка. 

Тільки власним прикладом та допомогою можна 

виховувати екологічно свідомих дітей. 

Все починається з родини.  

На фото наш гуртківець разом з батьком встановлюють 

власноруч зроблену годівничку для диких пташок. 

 

 

               

 

 

 

 



Наші гуртківці брали участь в краєзнавчій вікторині. 

 

 
 

 



22 квітня – Всесвітній День Землі, свято єднання народів планети у справі 
захисту навколишнього середовища і збереження тих багатств і природних 
ресурсів, якими наділила нас природа. Вперше День Землі був відзначений у 
1970 році, і з того часу його проводять щороку 22 квітня. Це свято чистої Води, 
Землі й Повітря, яке має на меті об’єднати людей планети для захисту 
навколишнього природного середовища, привернути увагу до екологічних 
проблем нашої планети. Цей день – нагадування про екологічні катастрофи, 
день, коли кожна людина має можливість замислитися над тим, що вона може 
зробити для розв’язання екологічних проблем. Керівником гуртка було 
проведено онлайн заняття з презентацією цього дня. 

 

 

 

 

 

 

 



               Наші гуртківці та їх керівник Тернавська С.М.  були учасниками міського екопроекту 

« Чорнобиль – простір відродження!» 

Відбувся  онлайн захід для дітей та дорослих. Багато цікавої та змістовної інформації було отримано. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Наші гуртківці були на онлайн зустрічі з Олексієм 

Брусом – інженером ядерником четвертого 

енергоблоку Чорнобильської атомної станції, 

ліквідатором на ЧАЕС. 

Конференція була організована Радою старшокласників 

« Лідер» Соломянського району.  

Гуртківці мали можливість задати питання та отримати 

на них компетентні відповіді від безпосереднього 

ліквідатора тієї страшної екологічної катастрофи 

 

 

 

 



В рамках памяті жертв Чорнобильської аварії 

керівником Тернавською С.М.  було проведено онлайн 

заняття з презентацією про вшанування памяті та 

створення Чорнобильського біосферного заповідника. 

 

 

 



Під час локдауну була проведена ціла серія онлайн 

занять на платформі ZOOM  з різної тематики. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заснування цього свята стало відповіддю на заклик  

метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що 

впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.  

Клімат,погода, природні катаклізми роблять істотний в

плив на продовольчу, життєву, майнову безпеку, 

на водні ресурси, відпочинок і стійкий розвиток всіх 

 країн. 
Міжнародний день захисту клімату відзначається  

щорічно в усьому світі 15 травня. 
Мета свята - 

 звернення уваги міжнародної спільноти до проблеми 

 зміни клімату. 



Перший державний "Музей науки" Малої академії наук України 
 

Музей науки МАН – це перший державний музей, де заборонено НЕ 

торкатися експонатів. Відвідувач опиниться в просторі, де в 

зрозумілій і доступній формі продемонстровані найважливіші наукові 

здобутки людства, їхні закони та взаємодія. 

У нас можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, 

вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та 

багатокілограмовий кристал, дізнатися, як побудований організм 

людини та потримати в руках модель головного мозку й органів 

людини. 

Окрім цього, на відвідувачів чекає безліч відкриттів і вражень: від 

запуску блискавки в котушці Тесли та керування роборукою до 

можливості побачити власний голос і «пам’ять металів», потрапити 

всередину гігантської мушлі та в дзеркальний тунель із оптичною 

ілюзією. Дізнатися, як виникають кольори та створити веселку. 

Найбільший інтерактивний експонат Музею науки – це скляна стеля, 

яка змінює колір. 

Наші гуртківці переконались в цьому на власному досліді 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Друга цікава екологічна локація знаходиться в селі Стужиця. В цьому 
селищі ростуть одні з найстаріших дерев України. Ви коли-небудь 
намагались обійняти дерево, стовбур якого має більше 9 метрів в 
обхваті? А чи бачили, як зеленіє розкидиста крона 30-метрового 
дубу, якому більш ніж 1 000 років? 

Саме так! Експертна оцінка стверджує: тутешнім дубам більше 1 
200-1 300 років! Лісники кажуть, що за 100 років дуб додає 1 м в 
обхваті, а після 500-річного віку росте трохи повільніше. Таким 
чином, за віком стужівські дуби поступаються тільки маслиновому 
(більше 2 000 років) та фісташковому (1 700 років) деревам, що 
ростуть у Нікітському ботанічному саду (АР Крим). 

Дубів у Стужиці два. І ростуть вони, на диво, посеред букового 
лісу. 

 

 

 



 

 



 

Гуртківці оригінально та змістовно презентували свої 

проектні робот из теми : « Улюблені домашні тварини 

та рослини». 

Вони вчились доповідати, відстоювати свою думку, 

переконувати. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Ось така «Герміона» зі своєю улюбленою рослинкою 


