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УСНИЙ ЖУРНАЛ 

 

Тема. Ми – господарі нашої природи. 

Мета: довести до учнів відомості про об'єкти нашого краю, які 

відносяться до групи екологічно – незахищених об'єктів, розвивати вміння 

співпереживати, відчувати і спостерігати прекрасне, виховувати екологічні 

почуття, любов до рідного краю, виховувати дбайливе ставлення до 

природи. 

Обладнання: газета «Краса і біль України», виставка літератури, 

запис П. І. Чайковського «Пори року», альбоми «Рослинний і тваринний 

світ Луганської області». 

Література: 1. «Природа Луганської області» О. М. Фісуненко,             

В. І. Жадан  Луганськ 1995 рік. 

2. «Населення і господарство Луганської області» 

В.І.Єфіменко, Т.І.Слоньова Луганськ 1996 рік. 

3. «Основи екологічних знань» Г. О. Белянський,                    

Р.С.Фурдуй Київ «Либідь» 1995 рік. 

4. «На берегах Дінця» Донецьк «Донбас» 1973 рік. 

5. Журнал «Позакласний час» №2, №3 2000 рік. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

Вступне слово вчителя 

«Вічне як світ: з чого починається «Батьківщина»: мамина пісня, 

батьківська хата або малюнок у Букварі? Відповісти на це питання 

намагалося не одне покоління поетів, філософів, істориків. У кожному з 

аргументів є частка істини. І в цьому списку головну роль відіграє природа. 

«Ми – господарі нашої природи і вона для нас комора сонця з великими 

скарбами життя. Рибі – вода, пташці – повітря, звірові – ліс і гори. А людині 
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потрібна  Батьківщина. І охороняти природу – значить охороняти 

Батьківщину». 

Михайло Пришвін. 

(Прослуховування запису П. І. Чайковського «Пори року».) 

Голова:  

Діти, сьогодні ми з вами зібралися, щоб обговорити питання 

екологічного стану нашого регіону. На нашому усному журналі присутні 

представники наукових інститутів. Спільно з ними ми постараємося 

розібратися в ситуації і зробити певні висновки. 

Голова:  

Слово надається представнику центру Космонавтики. 

Представник центру Космонавтики: 

У 1961 році, з польотом Юрія Гагаріна в Космос, збулася вікова мрія 

людства. Воно побачило Землю з неозорих просторів Всесвіту. Почався 

новий етап у вивченні Землі й небесних тіл. За допомогою космічних 

апаратів багато таємниць Всесвіту виявилися розгаданими. 

Прекрасний наш дім – блакитна планета Земля. Якщо поглянути з 

Космосу, вона здається світиться перлиною в чорному просторі Всесвіту. А 

придивися ближче, побачиш іншу картину. Високі гори, побілені снігами, 

смарагдова зелень великих рівнин, блакитні нитки річок, глибокі ущелини, 

червоні піски пустель, неозора  синява Світового океану – все це малює 

портрет нашого дому – планети Земля. Він створюється могутніми силами, 

змінюючи протягом мільярдів років обличчя нашої планети. Людина 

вивчила ці сили, навчилася впливати на них, але на жаль, майже завжди на 

шкоду самій матінці – природі. 

Голова:  

Слово надається географові. 

Географ: 

Так, планета Земля – це наш спільний дім. Але у нас є мала 

Батьківщина, за яку ми відповідаємо. Ми – тому що саме ми тут живемо. 
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Батьківщина - це наша Україна, наша Луганська область, місто Лисичанськ, 

вул. Жовтнева, на якій розташована наша загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2. До речі, сама найстаріша школа в м. Лисичанськ, бо в 2013 

році вона відсвяткувала свій 120-літній ювілей.  Ми тут будуємо і 

знищуємо, садимо і ламаємо, любимо і ненавидимо. І тільки від нас 

залежить, якою буде наша мала Батьківщина. 

Голова:  

Слово надається біологу 

Біолог: 

Кожна жива істота народжується, розвивається, здійснює властиву 

йому програму життя, як складова частина могутнього організму – 

біосфери. Біосфера, в свою чергу, є частиною космічного організму – 

Галактики. А всі Галактики є як би клітинками Космосу. Отже, людина є 

невід'ємною частиною біосфери і вся його діяльність не повинна 

протистояти загальній програмі подальшого розвитку біосфери. Як говорив 

П. Гольбах, французький філософ: «Людина нещасна лише тому, що 

відокремилася від природи». 

Голова:  

Слово надається екологу. 

Еколог: 

На сучасному етапі екологічні біди не знають межі. Основними 

джерелами розростання екологічної біди в Україні є: 

1. Великі промислові комплекси – ненаситні споживачі сировини, 

енергії, води, повітря, земельних ресурсів, транспорту і одночасно 

страшенних забруднювачів навколишнього середовища практично всіма 

видами забруднень: механічними, хімічними, фізичними, біохімічними. 

2. Військова діяльність. 

3. Об'єкти енергетики. 

4. Транспорт. 

5. Надлишки мінеральних добрив і пестицидів. 
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Сучасний напружений екологічний стан більшості регіонів України є 

наслідком негативної екологічної політики наших правителів протягом 

останніх 15 років. 

Голова:  

Слово надається медику. 

Медик: 

Людина – частина природи. Вона живе в світі мільярдів мікробів і 

імунітет людини – це «пропуск» в цей світ. Сьогодні 400 найбільших міст 

світу викидають в атмосферу щорічно до трьох мільярдів тонн відходів 

(газів, аерозолів, пилу). Це на 500 мільйонів тонн більше, ніж дають 578 

активних вулканів планети. І все це вдихає людина. І ще є один вид 

забруднення повітря, що в сотні тисяч разів перевищує забруднення від 

будь-якого металургійного чи хімічного комбінату, до того ж люди свідомо 

вдихають таке повітря. Мова йде про паління. Людина, яка палить сигарету, 

вдихає повітря, забруднення якого в 384 тис. разів перевищує всі допустимі 

норми. У тютюновому димі, крім слабкого наркотика – нікотину, міститься 

цілий «букет» (близько 200) отруйних речовин, таких, як чадний газ, 

речовини, які викликають рак легенів тощо. Особливо куріння надає шкоду 

жіночому організму. Ми живемо в районі з високим рівнем розвитку 

промисловості та концентрації на нашій території екологічно – небезпечних 

виробництв, які зумовили значне порушення та забруднення природного 

середовища. Забруднюється вода, грунт, повітря... І вина всьому цьому – 

збільшення негативних антропогенних впливів на природу. 

Голова:  

Слово надається гидрологу. 

Гидролог: 

Здавна людина мріяла про безсмертя. Мандрівники в заморських 

країнах, алхіміки в лабораторіях  наполегливо шукали еліксир життя та 

джерело вічної молодості. Але вони не припускали, що таємничий еліксир – 

це звичайна вода. Тисячу років може лежати в сухій землі зерно, та 
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доторкнись його крапля води – і зерно оживе. В усі часи вода 

перетворювала засушливі степи в  родючі поля, а спекотні піски – в квітучі 

оазиси. Вода – мінерал, без якого неможливе життя. Вона всюди. Солона і 

прісна, прозора і каламутна, рідка, тверда і у вигляді пари, вона в нас і 

навколо нас. Річки і озера, джерела і колодязі, болота і льодовики, хмари і 

водяна пара, моря і океани – усе це вода. Серед планет сонячної системи 

тільки Земля володіє такими запасами води. Людство використовує її з часів 

свого зародження і по теперішній час. Але, як ми, люди, користуємося 

найбільшим багатством Землі?! Правильно? Бережемо його? 

(Виконання пісні «Вода, вода») 

Голова: 

 А зараз я хочу ознайомити  вас з  матеріалом, зібраним учнями 

нашої школи, членами гуртка «Юні дослідники» під час участі у 

Всеукраїнському конкурсі – акції «Краса і біль України».  Слухайте уважно 

і спробуйте відповісти на таке питання: чому об'єкти нашого краю, про які 

буде йти мова, ми віднесли до «краси і болі України»? 

МАЛІ РІЧКИ УКРАЇНИ 

«... Тече Сіверський Донець... Він, як вітер, завжди в русі. Вода - 

сліпа стихія. Тисячі років вона переливається з верхів'я гирла, заливаючи в 

повінь села, ліси, луки, завдаючи при цьому чималу шкоду людині. Так, 

несе свої води річка... А поруч з нею росте і розвивається індустріальний 

Донбас, якому з року в рік треба все більше і більше води: заводи, шахти, 

фабрики... 

Цікава річка в околицях міста Лисичанська. З півночі починаються 

високі круті береги. Тут Донець розлився метрів на 100. У районі 

колишнього села Верхнє річка змінюється – берега вирівняні, річка починає 

розширюватися. Біля правого берега – мілководдя. Через двометрову товщу 

видно дно, поросло водоростями. Течія тут швидше. Саме тут ширина річки 

сягає 60-110 м, середня глибина – 1,5-2,2 м,  місцями у вирах і ямах – 6-8 м, 

а на перекатах всього   0,7-1 м. 
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На формування величини річкового стоку Сіверського Дінця значний 

вплив надають її притоки, яких біля річки багато. Всі вони рівнинні, степові. 

Вдача у них спокійна, стримана. Всі вони мілководні, деякі з них в літній 

час пересихають. 

В околицях Лисичанська та прилеглих районах є дві такі річки – це 

річка Борова, яка впадає в Сіверський Донець в районі Пролетарська, і річка 

Біленька, яка впадає в Сіверський Донець в районі колишнього села Верхнє. 

Борова – мілководна річка степового типу. По берегах дуже барвисті 

ландшафти. Починається на Донецькому кряжі. Характерна риса режиму 

річки – значна весняна повноводність і короткочасний підйом рівня води 

після інтенсивних дощів влітку і восени. Такі річки, як Борова, мають 

менший ухил, русла їх звивисті, течія сповільнена. 

Ще одна з малих річок України, яка є притокою Сіверського Дінця, 

простяглася в околицях міста Лисичанська – це річка Біленька. Протяжність 

цієї річки – 30 км. Це також маловодна, мілководна річечка степового типу. 

А у найбільш посушливі роки може навіть пересохнути. 

Великі річки. Такі як Сіверський Донець, відіграють велику роль у 

господарстві Донбасу: це і питна вода, і зрошення, і використання на 

підприємствах, і в будівництві, в дитячих таборів, на туристичних базах, 

пляжів, які є  на берегах Дінця. Та тільки й про маленькі річки, такі як 

Борова та Біленька, не слід забувати. Їх хоч і використовують, в основному, 

для зрошення, але вони є домівкою для багатьох тварин та рослин, а також 

на берегах розташовані дивовижні, неповторні по своїй красі ландшафти, де 

можна просто відпочити». 

Голова:  

Отже, ви прослухали матеріал. Чому ж річку Сіверський Донець і 

маленькі річечки Борову і Біленьку ми вважаємо як «красу і біль України»? 

(учні висловлюють свою думку) 
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Голова:  

А тепер я хочу перевірити, що ви заберете з собою з цього усного 

журналу. Дайте відповіді на наступні запитання: 

1. Хто написав цикл «Пори року»? (Чайковський). 

2. В якому році Юрій Гагарін полетів у Космос? (1961). 

3. Що ми називаємо нашою Батьківщиною? (Україна, Луганська 

обл., м. Лисичанськ, школа №2, вулиця, будинок). 

4. Частиною якоїсь оболонки є людина? (біосфера). 

5. Назвіть джерела екологічного лиха в Україні (промисловість, 

військова діяльність, енергетика, транспорт, мінеральні добрива). 

6. Назвіть еліксир життя та джерело вічної молодості (вода). 

7. Назвіть річку, яка протікає біля Лисичанська (Сіверський Донець). 

8. Назвіть її малі притоки (Біленька, Борова). 

9. Що є витоком і гирлом Сіверського Дінця? (виток – джерело в 

Білгородській обл., гирло – річка Дон). 

10. В якому районі впадає в Сіверський Донець річка Борова? (р-н 

Пролетарська). 

11. В якому районі впадає в Сіверський Донець річка Біленька? (      

р-н колишнього села Верхнє, р-н колишнього Содового заводу). 

12. Чому Сіверський Донець, Борову, Біленьку ми розглядаємо як 

«красу і біль України»? 

Голова:  

Молодці! А тепер я хочу вас познайомити з літературою, в якій ви 

можете прочитати про наш край, використовувати її при підготовці до 

уроків. 

(Знайомство з літературою) 

Закінчити усний журнал я хочу словами Михайла Пришвіна. 
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Річка Біленька 

 

 
 

          

 
 

 
  


