
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

2019 року Львів

Про затвердження 
навчальної програми

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній 
літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв 
Міністерства освіти і науки України» пункту 4 підпункту 4.1, листа- 
роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 02.09.2015 № 1\9-419, 
листа від 10.07.2019 №1/9-436 «Про методичні рекомендації з питань 
організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 
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Н А К А З У Ю :

1. Затвердити навчальну програму з позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму:

«Світ природи» (для дітей з особливими освітніми потребами)

2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 
дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, 
позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних 
закладів і науки департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Г.В. Яворовську.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні надзвичайно актуальним є питання впровадження 
інклюзивного навчання в різних закладах освіти, зокрема у позашкіллі.

В закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму 
одним з провідних завдань є екологічна освіта і виховання учнівської молоді.

Основною метою екологічної освіти є формування екологічної 
культури, формування навичок, екологічних знань, екологічного мислення та 
свідомості, що ґрунтується на ставленні до природи як універсальної, 
унікальної цінності.

Тому важливе значення має гурткова робота еколого-натуралістичного 
профілю з вихованцями, які мають особливі освітні потреби, оскільки 
вивчення природничих наук створює умови не лише для формування у таких 
дітей уявлення про навколишнє середовище, а й сприяє загальному їх розвитку. 
Також контакт з природою вкрай необхідний для розширення життєвого 
простору, фізичного розвитку, отримання екологічних знань, заряджає 
позитивними емоціями. Природа є найбагатшим середовищем для розвитку 
сенсорних систем дитини (слуху, зору, нюху, смаку, дотику), тому на 
гурткових заняттях пропонується активно використовувати цей ресурс.

Знайомлячись зі світом рослин і тварин, у дітей формується особисте 
ставлення до природи, усвідомлення себе її органічною частиною.

Мета: формування у дітей з ООП екологічної свідомості, ціннісного 
ставлення до природи, емоційної рівноваги, позитивного сприйняття 
навколишнього світу, виховання бережливого ставлення до всього живого, 
що їх оточує.

Завдання гуртка:
1. Розширення знань про природу і людину в світі природи.
2. Допомогти пізнати навколишній світ.
3. Виховати бережливе ставлення до тварин і рослин.
4. Розвинути комунікативні функції спілкування.
5. Посилити мотивацію до отримання знань.
6. Дотримання правил природо доцільної поведінки, ощадливого 

використання природних ресурсів.

Програма гуртка розрахована на здобувачів освіти з особливими 
освітніми потребами, кількість -  10 осіб.

Програма розрахована на 1 рік, кількість годин -  36год.
Частота занять: 1 раз на тиждень по 1 академічній годині.
При організації гурткової роботи враховується специфіка роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами. На теоретичних заняттях гуртка 
інформація підкріплюється візуальними, тактильними засобами, а практичні 
заняття передбачають використання тренінгової форми роботи, тренувальних



вправ, спрямованих на розвиток сенсорних систем, «мозкового штурму», 
рольових, екологічних та корекційних ігор, природотерапевтичних вправ, 
творчих завдань.

Рекомендується уникати перенасичення теоретичної інформації, тому 
значна увага приділяється проведенню безпосередніх спостережень за 
живими об»єктами і фіксуванню окремих явищ. Заняття гуртка проводяться 
не лише у класній кімнаті, а й на подвір»ї Центру, на навчально-дослідній 
земельній ділянці, в саду та еколого-освітній виставці «Планета ЗОО» КЗ 
ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».

Організація роботи гуртків для дітей з особливими освітніми 
потребами -  це не просто засвоєння програмного (програмового) матеріалу, 
це в першу чергу формування життєвої компетенції, що є необхідною 
умовою для її успішної самореалізації у житті та передбачає формування 
здатності до навчання, вміння долати труднощі, впізнавати уже знайоме та 
встановлювати асоціативні зв’язки, позитивно реагувати на нове, вдало та 
доцільно застосовувати уже набутий досвід. Це і є пріоритетом для педагогів 
у процесі щоденної співпраці з вихованцями.

Навчально -  тематичний план

№ Н азва розділу та тем и
К ількість годин

всього теорет. практ.

1. Вступ. Основи екологічного виховання 2 1 1
2. Сезонні зміни у природі. Осінь 8 4 4
3. Зима в природі 6 3 3
4. Тварини у фауні України. Основні представники. 

Утримання та годівля в умовах неволі.
5 4 1

5. Акваріумні риби 2 1 1
6. Гризуни: морські свинки, шиншили. 2 1 1
7. Природа і весна. Праця людей в саду, на городі, в 

полі навесні.
4 2* 2

8. Декоративні птахи: фазани, папуги, перепели, 
канарки

4 2 2

9. Кролі та їх розведення. Декоративні кролі 2 1 1
10 Підсумкове заняття 1 1

Всього 36 19 17

Зміст програми

1. Вступ. Основи екологічного виховання. (2 год.) 

Теоретичні заняття (1 год.)



Знайомство з вихованцями. Ознайомлення з планом роботи гуртка. 
Інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки, гігієни і санітарії. 
Природне середовище -  незмінний партнер людини в їх повсякденному 
житті. Необхідність берегти навколишнє середовище.

Практичні заняття (1 год.)
Знайомство з мешканцями еколого-освітньої виставки ЛОЦЕНТУМ 

«Планета ЗОО», фотографія на згадку.

2. Сезонні зміни у природі. Осінь ( 8 год.)

Теоретичні заняття (4 год)
Зміни у природі та житті рослинного світу. Листопад. Життєві форми 

рослин: дерева,кущі,трави. Рослини городу і поля (овочеві рослини). Рослини 
саду. Дерева та їх плоди. Фрукти, ягоди. Рослини парку і лісу.

Осінь у житті тварин. Відліт птахів. Перелітні птахи. Підготовка тварин 
до зими. Зовнішні зміни, зміни у поведінці. Створення харчових запасів. 
Зимова сплячка.

Практичні заняття (4 год.)
Екскурсія територією Центру. Збір листя різних рослин. Виготовлення 

гербарію з листя різних рослин за формою та кольором. Порівняння та 
розпізнавання овочів, фруктів та ягід.

Екскурсія в Стрийський парк, спостереження за тваринами парку. 
Перегляд відеофільму «Перелітні птахи».

4

3. Зима в природі. ( 6 год.)

Теоретичні заняття (З год)
Ознаки зими. Зміни в природі, в житті рослин і тварин. Рослини 

взимку. Стан зимового спокою у дерев і кущів. Вічнозелені рослини.
Підгодівля тварин взимку. Зимуючі птахи. Природоохоронна акція 

«Г одівничка».
Практичні заняття (3 год.) •

Екскурсія територією Центру. Спостереження за деревами і кущами, до 
яких прилітають птахи. Виготовлення годівниць. Підгодівля зимуючих 
птахів.

4. Тварини у фауні України. Основні представники. Утримання та 
годівля в умовах неволі. ( 5 год.)

4.1. Земноводні (1 год.)

Теоретичні заняття (1 год)
Зовнішня будова земноводних та основні представники у фауні 

України. Утримання та годівля в умовах неволі.

4.2. Рептилії (2 год.)



Теоретичні заняття (1 год.)
Зовнішня будова та основні представники рептилій (черепахи, ящірки, 

змії і т.д.). Утримання та годівля в умовах неволі.
Практичні заняття (1 год).
Види тераріумів для утримання рептилій. Показ ілюстрованих 

картинок з рептиліями. Малорухома гра «Тваринки».

4.3. Птахи (1 год.)

Теоретичні заняття (1 год.)
Зовнішня будова птахів та основні представники у фауні України. 

Охорона птахів. Види, занесені до Червоної книги України.

4.4. Ссавці (1 год.)

Теоретичні заняття (1 год.)
Зовнішня будова ссавців та основні представники у фауні України. 

Охорона ссавців. Види, занесені до Червоної книги України.

5. Акваріумні риби (2 год.)

Теоретичні заняття (1 год.)
Акваріумні риби: види та їх особливості.
Практичні заняття (1 год.)
Спостереження та догляд за акваріумними рибками кутка живої 

природи. Виготовлення рибок з пластиліну. Пальчикова гра «Рибки».

6. Гризуни: морські свинки, шиншили (2 год.)

Теоретичні заняття (1 год.)
Умови утримання та годівля. Породи та особливості догляду за 

морськими свинками та шиншилами.
Практичні роботи (1 год.)
Перегляд тварин на картинках. Арт -  терапія «Малюємо крупою 

морську свинку».

7. Природа і весна. Праця людей в саду, на городі, в полі навесні 
(4 год.)

Теоретичні заняття (2 год.)
Ознаки весни. Потепління, танення снігу, поява бруньок, сокорух у 

рослин.Весна в житті тварин. Весняні турботи птахів: гніздування, виведення 
пташенят.

Праця людей в саду, на городі, в полі навесні.
Практичні заняття (2 год.)



Екскурсія в природу. Спостереження перших ознак весни.
Робота на квітниках. Підготовка грунту, висадка квітів. Робота в саду.

8. Декоративні птахи: фазани, папуги, перепели, канарки (4 год.) 

Теоретичні заняття (2 год.)
Умови утримання та розведення. Годівля. Видова різноманітність. 
Практичні заняття (2 год.)
Годівля декоративних птахів кутка живої природи. Спостереження за 

папугами. Виготовлення поробки «Папуга» з природнього матеріалу. Гра на 
уважність «Літає -  не літає». Гра: «Відгадай, що за птах?».

9. Кролі та їх розведення. Декоративні кролі.(2 год.)

Теоретичні заняття (1 год.)
Умови утримання та породи кролів. Декоративні кролі.
Практичні роботи (1 год.)
Годівля декоративних кролів вихованцями. Вичісування кролика. 

Малюнок «Мій улюблений кролик».

10. Підсумкове заняття (1 год.)

Конкурс загадок про рослин і тварин. Гра «Ми всі однієї крові...». 
Фотографія на згадку.

Очікувані результати

Після завершення навчання вихованці гуртка мають опанувати 
наступні знання, вміння, навички:

• розуміння понять «екологія», «зоологія», «зоосвіт»;
• дотримання правил поведінки з тваринами;
• підвищення рівня мотивації до знань;
• підвищення відчуття відповідальності;
• прищеплення навичок по догляду за тваринами;
• проявиться позитивна динаміка психоемоційного стану.


