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Ми – господарі нашої природи,                                                                                                  

і вона для нас – кладова сонця з великими 

скарбами життя. Рибі - вода, птаху - повіт-

ря, тваринам – ліс, степ, гори. А людині по-

трібна Батьківщина. И охороняти природу -  

значить охороняти  Батьківщину. 

                              М. Пришвін 

 

Охорона природи, раціональне використання людиною її скарб  – дуже важ-

ливе діло як для держави, так і для кожного з нас. Одним з найважливіших за-

вдань сучасної школи є виховання екологічної свідомості, формування екологіч-

ного мислення учнів, а саме вміння визначати, узагальнювати й  оцінювати стан 

довкілля, розуміти моральну, духовну й естетичну цінність природи, діти повин-

ні вчитися вважати природу не тільки об’єктом використання, а й набувати від-

повідальних моральних норм та гуманної поведінки в межах загальнолюдських 

ціннісних орієнтирів щодо природи: добра, чуйності, благородства вчинків, спів-

чуття, співпереживання. Саме цьому девізом роботи учнівського гуртка «Юні 

дослідники»  загальноосвітньої школи №2 м. Лисичанська стали слова 

М.Пришвіна. Так, саме ми, господарі нашої природи, тому ми за неї відповідаль-

ні. Охорона природи – обов’язок кожної людини. 

Охороняти природу – це зовсім не значить  залишати її в повної недоторка-

ності. Навпаки, тільки природа, яку бережуть, дає більше усяких благ. Адже  не 

рубають же на дрова фруктові сади, не ламають гілки смородини, щоб зручніше 

було би збирати ягоди… Але з дикою природою люди нерідко по недомисленню 

або по злому помислу поступають саме так, словна природа їх  зліший ворог. І 

ось результат: родючі землі   губляться ярами, рибні річки обертаються в сточні 

канави, багаті дичію  угіддя опустошаються. Тому успіх в екологічному вихо-

ванні підростаючого покоління буде залежати від усвідомості цілей охорони 

природи, від переконань, вмінь і навичок постійно на кожному кроці охороняти 

рідну природу, лікувати ті рани, які їй вже нанесені та не допустити нових. У 

зв’язку з цим в школі екологічне виховання ведеться за різними напрямками: 

1. На уроках та заняттях гуртка. 

2.  Під час проведення екскурсій та суспільно-корисної праці. 

3. Різноманітних масових заходах. 

Велику роль в екологічному вихованні самих учнів школи грає гурток «Юні 

дослідники». Робота гуртка ведеться за двома напрямками: 

1) Збір і доведення інформації до всіх учнів школи; 

2) Дослідницька робота. 

Підсумком роботи є проведення Дня оточуючого середовища. 



 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ       

гуртка «Юні дослідники»   

НА  НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 
 

       ВЕРЕСЕНЬ.       Проведення бесід і підготовка повідомлень на              

природоохоронну тематику. 

 

      ЖОВТЕНЬ.       Екскурсія до річки Біленька. Конкурс творчих   

робіт «Річка мого дитинства» 

 

      ЛИСТОПАД.     Анкетування серед учнів класів. 

 

      ГРУДЕНЬ.          Обробка анкет та розробка проекта рятування    

річки. 

 

      СІЧЕНЬ.             Усний журнал «Ми – господарі нашої планети». 
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«Репортаж з місця пригод». 

 

       БЕРЕЗЕНЬ.       Виступ експертів класів на загальношкільному 

екологічному мітингу. 

 

       КВІТЕНЬ.          Благоустрій берегової території річки Біленька. 

 

       ТРАВЕНЬ.         Збір матеріалу і оформлення виставки «Зелена  

весна річки Біленька»  

 

 

 

 

 

 



                                     ВЕРЕСЕНЬ 

 

И вот сентябрь! Замедля свой восход, 

Сияньем хладным солнце блещет, 

И луч в зерцале зыбком вод 

Неверным золотом трепещет. 

Седая мгла вьётся вкруг холмов 

Росой затоплены равнины,  

Желтеет сень кудрявая дубов, 

И красен круглый лист осины, 

Умолкли птиц живые голоса,  

Безмолвен лес, беззвучны  небеса! 

                                   Е.А.Баратынский 

  

Вересень – початок навчального року та початок роботи гуртка «Юні дослі-

дники».  Перші завдання, які вони отримують, це: 

 

1. Підготувати бесіди, повідомлення на природоохоронну тематику. 

2. Проведення конкурсу стінних газет. 

 

Члени гуртка «Юні дослідники» готують матеріал до виступу у 3-9 класах, 

за слідуючими темами: 

«З любов’ю до природи» 

«В світі цікавого» 

«Світ цікавий і неповторний» 

«Цікаве поруч» 

«Спілкуючись з природою» 

«Джерело чистої любові» 

«Чи правильно називається наша планета» 

«Вода – середа життя» 

«Вода та енергетика» 

«Інші професії води» 

«Головні споживачі води» 

«Забруднення вод суходолу» 

«Очищення сточних вод» 

«Економія використання прісних вод» 

 

Серед учнів 8-11 класів проводиться конкурс стінних газет «Річка мого ди-

тинства» 



                                             ЖОВТЕНЬ 

 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей, 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает, 

Журча ещё бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл, сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

                                                  А.С.Пушкин  

 

Жовтень - початок кропіткої роботи в школі. Члени гуртка «Юні дослідни-

ки»  отримують завдання набагато  складніше. Учні  разом з класними керівни-

ками та членами гуртка  «Юні дослідники» проводять екскурсії до річки Білень-

ка. Під час екскурсії пропонується учням звернути увагу на слідуючи питання, 

підготуватися для анкетування: 

1) де початок та кінець річки? 

2) чому річка має таку назву? 

3) який рослиний, твариний світ; 

4) який має характер, режим; 

5) яким чином річка поповнює свої води? 

6) де використовуються води? 

7) оцініть екологічний стан, якість води, зміни природи навколо річки. 

Під час екскурсії діти отримують додаткове завдання: підготувати творчі 

роботи (оповідання, казки, байки, вірші, доповіді тощо) за темою «Річка мого 

дитинства». Найкращі твори друкуються і розміщуються в куточку дитячої орга-

нізації. Ось деякі з них. 

 

Річка мого дитинства. 

(оповідання) 

 

- Любі мої діти! – сказав вчитель. – Завтра ми підемо на екскурсію, яку ви 

запам’ятаєте на все життя. 

З нетерпінням чекали наступного дня. Зі сходом сонця помандрували ми на 

край міста. Вовчіярівка… Місце красиве й дивовижне: біля кожної будівлі – зе-

лені дерева та квіти, вулиці нагадують вишиті рушники, копиці сіна, що подеку-

ди розкидані по полях, схожі на маленькі будиночки, а стрункі сосни – немов 

охоронці цієї дивовижної країни. 



І ось ми опинилися біля річки Біленької. 

- Хто ж їй дав таку ласкаву назву? – поцікавилися ми у вчителя. 

- А назвали його так тому, що дно вона має крейдяне, біле. 

І насправді біле. Та яка ж чиста вода в річці! А які кущі калини та верболозу 

ростуть по обидва боки її  берегах! Здається, що їх навмисне порозсаджували чи-

їсь турботливі руки. Але то все від природи, бо там, де річка, обов’язково має бу-

ти лісосмуга. Так сказав вчитель. 

- А звідки бере початок річка? – запитав мій друг Миколка. 

- А й справді, звідки? 

Ми пройшли ще декілька кілометрів і опинилися біля самого джерела. Те, 

що побачили, було насправді казкою: вода з-під землі заворушилася, попрямува-

ла струмочком, який на наших очах ширшав, ширшав… живе русло наповнюва-

лося чистою джерельною водою, і мені здалося, що я спостерігав народження 

чогось живого. 

Пройшло багато років. Розійшлися стежки-доріжки моїх однокласників, але 

у рідкі хвилини зустрічей мимоволі вихопиться: «А пам’ятаєш нашу річку?» 

Я біля річки. Місяць освітлює мені дорогу, його блиск відбивається у водах 

річки. І у цьому річковому сяйві я побачив дівчину незвичайної краси. Річкова 

Діва! Вона поглядом кликала мене до себе. Я хотів підійти, але… це був лише 

сон. Прокинувшись, я відчув на обличчі крапельки води. 

Не раз збирався я пройти той шлях до річки. Все ніяк не зберусь. А треба. Бо 

й сон, який сниться, не дає спокою. 

І ось я біля річки. Але це вже не та Біленька, яка була колись у моєму дитин-

стві. Річка замулюється, забруднена. А берег… Жах! І мені стало страшно.  

- Люди! Що ж ми зробили з нашою річкою?! 

І згадалася Річкова Діва. Кликала вона мене… 

                                                                                  

Волошина  Валерія 7-Б клас 

 

 

Казка про те, як річку рятували 

 

Якось жила на світі Річка. Вона була жвава і весела. Швидко бігала вона між 

крутими своїми берегами. Дуже любила бавитися зі своїми дітьми – хвилями. А 

коли виростали вони, починали вирувати, піднімаючи гребені, вона ходила пох-

мура, грізна. 

Мріяла Річка-мати, щоб у її жилах завжди текла вода, яку можна було пити, 

чиста вода. 



Одного дня, бавлячись зі своїми дітками-хвилями, помітила мати Річка, що 

брудні вони та якісь дрібненькі. Зрозуміла вона, що обміліли води її і скоро вона 

помре. Заплакала Річка, широко розлилися її води. Щоб врятувати матір, вирі-

шили діти здійснити її мрію та звеліли підлеглим матері – струмкам, щоб вони 

знайшли хоча б крапельку чистої прісної води. 

З неймовірною швидкістю помчали води на пошуки. 

Всюди шукали, але годі було знайти чистої води поблизу промислового міс-

та, біля якого текла Річка. Вже хотіли вони повертатися назад, та раптом поміти-

ли маленьке Джерельце, що несміливо пробивалося крізь каміння. Вода його бу-

ла кришталево прозора і дуже холодна, бо йшла глибоко з підземного озера. 

Посланці розповіли Джерельцю історію Річки. Хоробре маленьке Джерельце 

сказало: 

- Я віддам Річці-матері свої води, нехай живе! 

Річка вже помирала, коли Джерельце напоїло її своєю живильною водою. І 

сталося диво! Засяяли блакиттю води врятованої ріки, заспівали птахи на її бере-

гах, зазеленіли кручі. 

Заспівала річка чарівним голосом неймовірної чистоти. Тоненьким дзвінким 

голоском підспівувало їй Джерельце. 

                                                                                                           

                                                                               Муромцева  Вікторія 8-А клас 

 

 

 

                                      ЛИСТОПАД 

 

Природа замерла, нахмурилась сурово, 

Поблекнувшей листвой покрылася земля, 

И холодом зимы повеял север снова 

В раздетые леса на тёмные поля… 

                                                   И.З.Сурков 

 

Листопад – місяць збору інформації. Члени гуртка «Юні дослідники» прово-

дять анкетування з дітьми, які були на екскурсії біля річки Біленька. Учням шко-

ли пропонується відповісти на слідуючи запитання: 

 

 



 

                                   Анкета 

 
1. До якої річки відбулася екскурсія____________________ 

 

2. Назвіть де  починається річка _______________________ 

 

3. Назвіть де кінець річки ____________________________ 

 

4. Чому річка має саме таку назву______________________ 

 

5. Чи полюбляєте ви відпочивати біля річки_____________ 

 

6. Що приваблює вас до такого відпочинку_____________ 

___________________________________________________ 

 

7. Оцініть екологічний стан річки______________________ 

 

7. Що впливає на зміну екологічного стану______________ 

___________________________________________________ 

 

8. Ваші пропозиції, щодо збереження екологічного стану  

     річки ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

                                      

 

ГРУДЕНЬ 
 

Чародейкою зимою околдован лес стоит- 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

                                                                                                          Ф.И.Тютчев 

 

В цьому місяці діти з гуртка збирають та оброблюють анкети. Результатом 

цієї роботи – є складання екологічного проекту. 



 

                Екологічний проект «Ми врятуємо свою річку» 

 

Підготовчий етап дослідження 

 

1. Шляхом опитування, анкетування та вивчення громадської думки 

виявити на якому рівні знаходиться проінформованість учнів про екологічний 

ста річки Біленька. 

 

2. Створити дослідницькі групи та визначити їх персональний склад. Для 

кожної групи визначити персональні завдання, об’єкти та форми досліджень. 

 

Дослідницький етап 

 

1.Збирання інформації (аналіз документів, літератури, проведення інтерв’ю, 

опитування). 

 

2. Аналіз зібраної інформації (перевірка достовірності та повноти інформа-

ції, систематизування і узагальнення її). 

 

Підсумковий етап дослідження 

 

1. Ознайомити учасників проекту з результатами роботи груп. 

 

2. Складання плану першочергових дій для вирішення даної проблеми. 

 

                                 План першочергових дій 

 

1. Провести мітинг  «Врятуємо нашу річку!» 

2. Сформувати волонтерські загони. 

3. Вивчити  територію, яка потребує допомоги. 

4. Розподілити територію за загонами. 

5. Розчистити берегову територію річки Біленька. 

6. Звітувати про проведену роботу на підсумковій лінійці.   

 

 

 

 

 



                                              СІЧЕНЬ 
Всю ночь кругом метель шумела. 

И только смолкла пред зарёй; 

Поутру сад стоит весь белый,  

Окутан пышной пеленой. 

Идёшь двором – и тонут ноги. 

В снег рыхлый в’язнути глибоко; 

Ни грусти в серце, ни тревогт,- 

Идёшь, и дышится легко. 

                                                                                                  И.З.Суриков 

 

В цьому місяці членами  гуртка «Юні дослідники» організовується усний 

журнал «Ми – господарі нашої планети…» (Додаток 1). 

 

 

                                       ЛЮТИЙ 

 

Заколдован невидимкой, дремлет лес под сказку сна, 

Словно белою косынкой подвязалася сосна. 

Понагнулась как старушка, оперлася на клюку, 

А над самою макушкой долбит дятел на суку. 

                                                                                                            С.Есенин 

 

В цьому місяці членами  гуртка «Юні дослідники» організовується експери-

ментально – дослідницька робота «Репортаж з місця пригод»  (Додаток 2). 

 

                                     БЕРЕЗЕНЬ 

 

Зима ещё хлопочет и на весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет и пуще лиш шумит… 

Взбесилась ведьма злая и, снегу захватя, 

Пустила, убегая, в прекрасное дитя… 

Весне и горя мало: умылася в снегу 

И лишь румяней стала наперекор врагу. 

                                                                                                                     Ф.Тютчев 

 

В цьому місяці членами  гуртка «Юні дослідники» організовується виступ 

експертів класів на загальношкільному екологічному мітингу. 



 

                                      КВІТЕНЬ 

 

Прошли дожди, апрель теплеет. 

Всю ночь – туман, а поутру 

Весен ний воздух точно млеет 

И мягкой дымкою синит 

В далёких просіках в бору… 

                                   И.А.Бунин 

 

В цьому місяці членами  гуртка «Юні дослідники» організовується благоус-

трій, розчищення берегової території річки Біленька.  

 

 

                                      ТРАВЕНЬ 

Весенним облаком одето – 

Садов цветенье, ширь полей. 

И распахнув дорогу в лето 

Май, лучезарный чародей… 

                                                                                                         В. Кулагин 

 

Травень –кінець навчального року і підбиття підсумків роботи школи з еко-

логічного виховання. Останнє підсумкове завдання гуртка «Юні дослідники», 

яке звітує про проведену роботу – це збір матеріалу і оформлення виставки «Зе-

лена  весна річки Біленька».(Додаток 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                        АНКЕТА УЧАСНИКА 
 

 

1. Назва конкурсної роботи – «До чистих джерел». 

 

2. Номінація – робота  гуртка «Юні дослідники». 

 

3. Інформація про колективного заявника: 

 

                       колектив учнів   

                       загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

                       м. Лисичанськ,  Луганської обл. 

                       вул. Жовтнева,  64 

                       тел. 7 - 43 – 54 

 

4. Природний об’єкт – річка Біленька, права притока річки                                     

Сіверський Донець. 

 

5. Виконана робота – очищення прибережної території річки. 

 

6. Екологічний стан річки поліпшився. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 3 

 

 
 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Актив гуртка «Юні дослідники» 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

 

 

 
 

 

Волошина Валерія 7-Б клас 

Попроцька Олена 7-Б клас 

Ганя Анастасія 7-А клас 

Муромцева Вікторія 8-А клас 

 

 

 

Керівник: вчитель біології  Азарова Світлана Миколаївна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


