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Календарно-тематичне планування гуртка 

«Екологічне краєзнавство» 

на період карантину з 16 березня до 22 травня 2020 року  

Керівник гуртка: Бачинська Марина Володимирівна 
№ 

з/п 
Короткий зміст заняття 

Група 1 Група 2 
Примітки 

Дата  

проведення 

Дата 

проведення 

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. 

Розробка екологічного 

проекту із збереження 

природних об’єктів, що 

потребують охорони. 

17.03 16.03 

Розробка учнями рекламних 

фотоплакатів та відеозвернень 

на дану тематику.  

2. 

Головні екологічні закони. 

Підготовка творчих робіт 

на дану тематику. 

19.03 18.03 

Робота з інтернет –

презентацією на платформі 

«Всеосвіта» за посиланням: 

https://vseosvita.ua/library/preze

ntacia-z-temi-ekologicni-zakoni-

195380.html. 

Малювання малюнків. 

ОБЛАДНАННЯ І ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3. 

Технічне обладнання для 

проведення краєзнавчої 

роботи. Місцеві ознаки та 

прогноз погоди. 

21.03 21.03 Онлайн-бесіда з гуртківцями. 

4. 

Прилади для 

метеоспостережень. 

Повітряні маси. 

Атмосферний фронт. Тиск. 
24.03 23.03 

Надсилання гуртківцям 

сфотографованих з посібника 

«Лясота О.Л. Загальне 

землезнавство…» лекційних 

матеріалів з даних тем. 

5. 

Хмари та інші атмосферні 

явища. 

26.03 25.03 

Робота з теоретичними 

матеріалами, схемами та 

малюнками за посиланням:  
https://ecologyknu.wixsite.com/ 

ecologymanual/12-1-2. 

6. 
Прилади для геоморфо-

логічних досліджень. 
28.03 28.03 

Онлайн-бесіда з гуртківцями 

на дану тематику. 

7. 

Прилади для гідрологічних 

досліджень. 

31.03 30.03 

Опрацювання гуртківцями 

матеріалів за посиланням: 

http://www.geograf.com.ua/zagal

na-gidrologiya/3241-metodi-

gidrologichnikh-doslidzhen.    

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-ekologicni-zakoni-195380.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-ekologicni-zakoni-195380.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-ekologicni-zakoni-195380.html
https://ecologyknu.wixsite.com/%20ecologymanual/12-1-2
https://ecologyknu.wixsite.com/%20ecologymanual/12-1-2
http://www.geograf.com.ua/zagalna-gidrologiya/3241-metodi-gidrologichnikh-doslidzhen
http://www.geograf.com.ua/zagalna-gidrologiya/3241-metodi-gidrologichnikh-doslidzhen
http://www.geograf.com.ua/zagalna-gidrologiya/3241-metodi-gidrologichnikh-doslidzhen


8. 

Прилади для 

флористичних та 

фауністичних досліджень. 
02.04 01.04 

Аудиозапис моїх лекцій на 

дані тематики та надсилання їх 

гуртківцям через інтернет.    

9. 

Складання особистої та 

групової документації. 

Бланки опису природних 

об’єктів. 
04.04 04.04 

Відеозапис мого лекційного 

матеріалу зі схематичними 

зображеннями необхідної 

документації та надсилання їх 

гуртківцям. 

ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ РІДНОГО КРАЮ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

10. 

Роль екологічного 

краєзнавства у вивченні, 

збереженні культурно-

історичних, природничо-

господарських, 

природоохоронних та 

духовних цінностей 

Подільського краю. 

07.04 06.04 
Онлайн-бесіда з гуртківцями 

на дану тематику. 

11. 

Причинно-наслідкові 

зв’язки в природі та житті 

людини. 
09.04 08.04 

Евристична онлай-бесіда з 

використанням наочних схем 

та фотоматеріалів.  

12. 
Шляхи збирання еколого-

краєзнавчих матеріалів. 
11.04 11.04 

Аудиозапис власної лекції для 

гуртківців. 

13. 
Види та напрямки 

дослідницької діяльності. 14.04 13.04 
Скидання учням 

сфотографованих теоретичних 

матеріалів. 

14. 

Джерела краєзнавчої 

інформації. 

16.04 15.04 

Опрацювання 1-го розділу в 

статті «Краєзнавство» за 

посиланням: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%

D0%9A%D1%80%D0%B0%D1

%94%D0%B7%D0%BD%D0%

B0%D0%B2%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE. 

15. 

Етапи дослідницької 

діяльності. Постановка 

проблеми, визначення мети 

і завдань досліджень. 

18.04 18.04 

Запис власної відео лекції та її 

обговорення з гуртківцями 

після прослуховування. 

16. 

Методи проведення 

краєзнавчих досліджень. 

21.04 22.04 

Опрацювання 2-го розділу  

статті на сайті: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%

D0%9A%D1%80%D0%B0%D1

%94%D0%B7%D0%BD%D0%

B0%D0%B2%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE. 

17. 
Обробка та аналіз 

матеріалів досліджень. 
23.04 25.04 

Онлайн-бесіда з гуртківцями 

на дану тематику. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


18. 

Структура та правила 

оформлення результатів 

краєзнавчих досліджень. 
25.04 27.04 

Опрацювання законодавчого 

положення за посиланням: 

http://man.gov.ua/ua/activities/co

mpetition_protection/next-

year/basic_requirements_for_stu

dent_work_2020. 

19. 

Представлення і 

обговорення результатів 

досліджень. 28.04 29.04 

Запис відео звернення до 

гуртківців з прикладом 

представлення результатів 

особистого дослідження. 

20. 

Оцінка власних досягнень, 

висновки, враження, 

визначення проблем в 

дослідницькій діяльності 

та шляхів їх подолання в 

майбутньому. 

30.04 02.05 
Обговорення з гуртківцями 

даної проблематики. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТКО-КРАЄЗНАВЧИХ ЕКСПЕДИЦІЙ 

21. 

Поняття «експедиція» як 

вид дослідницької 

діяльності учнів. 

«Туристсько-краєзнавча 

експедиція». 02.05 04.05 

Перегляд науково-

популярного фільму «Україна 

з неба. Експедиції Ukrainer»: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vb0ZWc70gOk&list=P

L7joDR5Xn9vcSi3nAm_r7e8Fjk

HUjMFfL&ab_channel=Ukra%

D1%97ner. 

22. 

Мета та завдання 

туристсько-краєзнавчої та 

наукової експедиції. 05.05 06.05 

Читання та обговорення 

теоретичних матеріалів за 

посиланням:  
https://studfile.net/preview/5257

735/page:5/.  

23. 

Обов’язки та їх розподіл 

між членами  

експедиційної групи. 

Дисципліна в експедиції. 
07.05 11.05 

Опрацювання матеріалу з 

навчального посібника 

Філіпова З.І. (розділ 4.2) за 

посиланням: https://tourlib.net/ 

books_ukr/filipov4-2.htm.  

24. 

Методи збору краєзнавчих 

матеріалів під час 

експедиції. 12.05 13.05 

Опрацювання С. 56-59 в 

розділі 4.3 електронного 

посібника «Прокопчук В.С. 

Шкільне краєзнавство». 

25. 

Інформаційно-технічна 

підготовка до експедиції. 

14.05 16.05 

Перегляд відеоролику: 

https://www.youtube.com/watch

?v=fX2PpVKw2Ow&ab_channe

l=%D0%9F%D1%80%D0%BE

%D0%9F%D0%BE%D1%85%

D0%BE%D0%B4%D0%B8. 

http://man.gov.ua/ua/activities/competition_protection/next-year/basic_requirements_for_student_work_2020
http://man.gov.ua/ua/activities/competition_protection/next-year/basic_requirements_for_student_work_2020
http://man.gov.ua/ua/activities/competition_protection/next-year/basic_requirements_for_student_work_2020
http://man.gov.ua/ua/activities/competition_protection/next-year/basic_requirements_for_student_work_2020
https://www.youtube.com/%20watch?v=vb0ZWc70gOk&list=PL7joDR5Xn9vcSi3nAm_r7e8FjkHUjMFfL&ab_channel=Ukra%D1%97ner
https://www.youtube.com/%20watch?v=vb0ZWc70gOk&list=PL7joDR5Xn9vcSi3nAm_r7e8FjkHUjMFfL&ab_channel=Ukra%D1%97ner
https://www.youtube.com/%20watch?v=vb0ZWc70gOk&list=PL7joDR5Xn9vcSi3nAm_r7e8FjkHUjMFfL&ab_channel=Ukra%D1%97ner
https://www.youtube.com/%20watch?v=vb0ZWc70gOk&list=PL7joDR5Xn9vcSi3nAm_r7e8FjkHUjMFfL&ab_channel=Ukra%D1%97ner
https://www.youtube.com/%20watch?v=vb0ZWc70gOk&list=PL7joDR5Xn9vcSi3nAm_r7e8FjkHUjMFfL&ab_channel=Ukra%D1%97ner
https://studfile.net/preview/5257735/page:5/
https://studfile.net/preview/5257735/page:5/
https://tourlib.net/%20books_ukr/filipov4-2.htm
https://tourlib.net/%20books_ukr/filipov4-2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fX2PpVKw2Ow&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=fX2PpVKw2Ow&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=fX2PpVKw2Ow&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=fX2PpVKw2Ow&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=fX2PpVKw2Ow&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8


 

26. 

Фіксація подій експедиції. 

Вимоги до ведення 

особистих спостережень та 

щоденників. 
16.05 18.05 

Опрацювання матеріалу 2-го 

розділу (С. 47)  посібника 

Кравця Н.В.  Посилання: 

https://vseosvita.ua/library/turists

ko-kraeznavca-robota-v-

konteksti-dialnosti-sucasnogo-

zakladu-osviti-1938.html. 

27. 

Правила збору природних 

об’єктів і матеріалів. 

19.05 20.05 

Складання і надсилання 

гуртківцями сфотографованих 

індивідуальних проектів 

«Правила збору експедиційних 

матеріалів». Узагальнення 

отриманих матеріалів.   

28. 

Звіт про проведення 

краєзнавчої експедиції. 

21.05 23.05 

Опрацювання другої частини 

Положення МОН України 

«Туристсько-краєзнавча 

експедиція: Мій рідний край». 

Посилання:  

https://vintravel.vn.ua/index.php

?option=com_content&view=arti

cle&id=73:-l-r&catid=16:2011-

11-29-09-39-03&Itemid=54. 

29. 

Розробка маршруту та 

плану проведення 

експедиції за 

топографічною картою. 

23.05. 25.05 

Опрацювання С. 77-80 в 

електронному посібнику 

«Грицак Ю.П. Організація 

самодіяльного туризму». 

30. 

Підбиття підсумків 

вивченого на протязі І-го й  

ІІ-го семестру. 
26.05 27.05 

Виконання гуртківцями 

розроблених тестових завдань. 

Робота над помилками.  

31. 

Вивчення Наказу «Про 

затвердження нормативно-

правових актів, які 

регламентують порядок 

організації туристсько-

краєзнавчої роботи». 

28.05 30.05 

Ознайомлення з розділами 1, 

3, 6 Наказу МОН України. 

Посилання: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh

ow/z1340-14.  

32. 

Підготовка та участь у 

літніх масових  

туристсько-краєзнавчих 

заходах. 

30.05 01.06 

Відео перегляд туристичного 

походу за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch

?v=XJI-kJ5j3I8&ab_channel 

=%D0%9F%D1%80%D0%BE%

D0%9F%D0%BE%D1%85%D0

%BE%D0%B4%D0%B8. 

Планування літніх заходів з 

гуртківцями в режимі онлайн-

спілкування.  

https://vseosvita.ua/library/turistsko-kraeznavca-robota-v-konteksti-dialnosti-sucasnogo-zakladu-osviti-1938.html
https://vseosvita.ua/library/turistsko-kraeznavca-robota-v-konteksti-dialnosti-sucasnogo-zakladu-osviti-1938.html
https://vseosvita.ua/library/turistsko-kraeznavca-robota-v-konteksti-dialnosti-sucasnogo-zakladu-osviti-1938.html
https://vseosvita.ua/library/turistsko-kraeznavca-robota-v-konteksti-dialnosti-sucasnogo-zakladu-osviti-1938.html
https://vintravel.vn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=73:-l-r&catid=16:2011-11-29-09-39-03&Itemid=54
https://vintravel.vn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=73:-l-r&catid=16:2011-11-29-09-39-03&Itemid=54
https://vintravel.vn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=73:-l-r&catid=16:2011-11-29-09-39-03&Itemid=54
https://vintravel.vn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=73:-l-r&catid=16:2011-11-29-09-39-03&Itemid=54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14
https://www.youtube.com/watch?v=XJI-kJ5j3I8&ab_channel%20=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=XJI-kJ5j3I8&ab_channel%20=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=XJI-kJ5j3I8&ab_channel%20=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=XJI-kJ5j3I8&ab_channel%20=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=XJI-kJ5j3I8&ab_channel%20=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8

