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Зміст: 
 

1. Програма занять секцій учнівського наукового 

товариства юних екологів"Ойкумена": 

 пояснювальна записка. 

 цілі і завдання програми.  

 короткий зміст програми. 

2.Найпростіші методики шкільних екологічних досліджень : 

 індикації забруднення навколишнього середовища 

за якістю пилку ; 

 визначення стану хвої сосни звичайної для оцінки 

забрудненості атмосфери; 

 визначення стану генеративних органів сосни 

звичайної (обстеження шишок сосни); 

 сніг - індикатор чистоти повітря . 

3.Сценарій для  виступу екологічного агіттеатру 

 «День народження Землі». 

4.Зразки листівок екологічної варти: 

 Туберкульоз; 

 Операція «Зелена красуня»; 

 Осінні вогнища. 
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Авторська програма занять секцій учнівського наукового 

товариства юних екологів "Ойкумена" 

автор Бондаренко Наталія Олегівна 

Пояснювальна записка. 
Актуальність даної програми пояснюється збільшеною 

потребою сучасного інформаційного суспільства в принципово 

інших молодих громадянах : освічених, моральних, 

заповзятливих, які можуть самостійно приймати рішення в 

ситуації вибору, здатних до співпраці, що відрізняються 

мобільністю, динамізмом, конструктивністю, готових до 

міжкультурного взаємодії, що володіють почуттям 

відповідальності за долю країни і вміють оперативно працювати 

з інформацією, що постійно оновлюється. Відповідати цим 

високим вимогам сьогодні може лише людина, яка володіє 

навичками наукового мислення, що вміє працювати з 

інформацією, що має здатність самостійно здійснювати 

дослідницьку, експериментальну та інноваційну діяльність. 

Зважаючи на те, що пріоритетні способи мислення формуються 

в ранньому підлітковому віці, очевидно, що навички 

дослідницької діяльності необхідно прищеплювати ще в школі. 

Однак вузькі тимчасові рамки уроку не дозволяють повною 

мірою використовувати потенціал дослідницької діяльності для 

розвитку учнів у школі. У зв'язку з цим велике значення має 

форма роботи з дітьми в системі додаткової освіти, націленої на 

формування навчальних дослідницьких умінь у 

старшокласників. 

Дана програма може затребувана вчителями біології, екології, 

географії, хімії, педагогами позашкільної освіти.                        

Пройшовши програму занять  в секції учнівського наукового 

товариства"Ойкумена" учні повинні оволодіти комунікативними 

навичками, здоров’я збереження, природокористування, 

оволодіти елементами дослідницької діяльності, розвитку 

мовлення, методиками біологічного моніторингу, підвищити 

освітній рівень. 
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Цілі і завдання програми 

Мета: 
Формування знань, умінь і навичок самостійної 

експериментальної й дослідницької діяльності, 

 розвиток індивідуальності та  творчого потенціалу учня, 

 Формування  світогляд здорового способу життя та 

прищеплення моральних, патріотичних якостей, 

дбайливого і гуманного ставлення до природи і любові 

до Батьківщини. 

 Підвищувати екологічну грамотність учнів. 

Завдання: 

 Навчальні: 
 причепити учням навички роботи з методами, 

необхідними для досліджень - спостереження, 

вимірювання, експериментом, моніторингом; 

 підвищувати інтелектуальний рівень учнів, культуру 

мовлення, спілкування;  

 навчити учнів працювати з приладами і об'єктами 

дослідження; 

 навчити правильно оформляти результати роботи, 

захищати; 

 Розвиваючі: 
 розвивати індивідуальні творчі здібності учнів; 

 розвивати спостережливість, інтерес до пізнання 

навколишнього світу; 

 розвинути вміння проектувати свою діяльність 

(навчальну, дослідницьку); 

 розвинути творчі та комунікативні здібності учнів; 

 Виховні: 
 виховати екологічний світогляд і культуру; 

 патріотичне виховання - вивчення природи рідного 

краю,  

 охорона навколишнього середовища; 

 виховувати необхідність здорового способу життя. 
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1.ВСТУП.  

Наука екологія, передумови її виникнення. Необхідність 

вивчення предмета в сучасних умовах. Місце екології в низці 

природних наук. Зв'язок екології з біологією, географією, 

хімією, фізикою та іншими дисциплінами. Особливості екології 

як самостійної науки. Цілі, завдання, і підходи науки про наш 

спільний дім  Землю - екологію. Розділи екологічної науки. 

Основні проблеми та завдання, перспективи екологічної науки. 

Методи екологічної науки. Вплив діяльності людини на 

природу. Зміни впливу людини на природу в епоху науково-

технічного прогресу. Зв'язок основних чинників впливу людини 

на природу з розвитком науки, промисловості, техніки і 

зростанням потреб і потреб суспільства в їжі, житлі, паливі, 

будівельних матеріалах тощо. У цьому розділі вчитель 

розставляє акценти взаємодії з учнями на весь період навчання - 

мислити глобально, діяти локально. Гармонійне співіснування 

людини і природи - запорука майбутнього. Тільки за умови 

дотримання всіх екологічних законів у людини є майбутнє. 

2. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНІ 

ПИТАННЯ.  

Документи та нормативні акти, прийняті в нашій країні з 

охорони навколишнього середовища. Співвідношення між 

прийнятими документами та виконанням їх. Організації з 

охорони природи. Товариства з охорони природи. Роль 

лісгоспів, лісництв, ліспромгоспу в примноження багатств нашої 

Батьківщини. Зв'язок товариств та організацій з навчальними 

закладами. Міжнародне співробітництво в галузі охорони 

навколишнього середовища. Програми ВМО, ЮНЕСКО, 

ЮНЕП. Участь школярів в охороні природи рідного краю. 

Ліквідація звалищ. Заготівля кормів для птахів і звірів. 

Фенологія. Фенологічні спостереження за життєвими процесами 

рослин і тварин. Проведення роз'яснювальної роботи серед 

молодших школярів та  жителів мікрорайону. Спільні екологічні 

проекти школярів і батьків щодо поліпшення екологічної 

обстановки в рідному краї. Правила поведінки учнів у природі. 

Природоохоронні  території своєї місцевості та України. Їх види, 

класифікація. Призначення і роль на сучасному етапі. 
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Заповідники, заказники, національні парки. Особлива роль 

територій як місць, де утримуються тварини, які знаходяться під 

загрозою зникнення. Роль таких територій як місць екологічних 

досліджень та наукових розробок з порятунку живої природи. 

Мета створення пам'ятників природи. Стан на сьогоднішній 

день. Пам'ятки природи рідного краю, їх коротка характеристика 

історичне, наукове, культурне значення, їх охорона. 

3.ЕКОЛОГІЯ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ . 

Екологічні проблеми своєї місцевості. Основні джерела 

забруднення навколишнього середовища, яка заподіюється 

шкода. Охорона навколишнього середовища: повітря, ґрунтів, 

води, багатств тваринного і рослинного світу своєї місцевості. 

Проблеми рубки лісу, звалищ сміття, обміління і забруднення 

місцевих водойм. Проблема утилізації та повторного 

використання деяких видів побутових відходів (оборотна 

склотара, переробка макулатури, дрантя, переробка 

металобрухту). 

4.ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ . 

Години виділяються на консультацію учнів з оформлення 

результатів індивідуально проведених досліджень у природі, 

математичній обробці, інтерпретації та виявлення достовірності 

отриманих даних, створення презентації до проекту, оформлення 

наочного матеріалу і т. п. При необхідності вчитель виїжджає з 

вихованцями на місцевість та контролює правильність 

застосування методик, у разі якщо проекти дуже громіздкі, 

педагог підключається до роботи (наприклад, надає допомогу в 

проведенні геоботанічні описи ділянки лісу, парку або відвалу). 

Таке включення вчителя в спільну діяльність дозволяє не тільки 

проконтролювати чесність і сумлінність учня при виконанні 

поставленого перед ним завдання, але згуртовує колектив, 

зближує його з вихованцями. Практикуми з оцінки стану 

міського середовища мікрорайону школи за наступними 

напрямками: вивчення типів забудови, нагляд за транспортною 

системою; оцінка якості забруднення повітря; оцінка стану 

водних об'єктів, вивчення стану зелених насаджень і 

спостереження за тваринами в місті; оцінка ступеня 

забрудненості ґрунту. 
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5. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Проведення агітаційно – роз’яснювальної  роботи серед 

населення мікрорайону (листівки, акції, тощо), виступ  

екологічного агіттеатру  для учнів, випуск  шкільного 

екологічного вісника «ОЙКУМЕНА» 

6.ПІДСУМКИ РОБОТИ. 

Оформлення учнівських науково – творчих робіт, звітів, виступ 

на учнівській науковій конференції. 

Методики шкільних екологічних досліджень. 
Біоіндикація - метод, який дозволяє судити про стан 

навколишнього середовища за фактом зустрічі, відсутності, 

особливостям розвитку організмів-біоіндикаторів. Біоіндикатори 

- організми, присутність, кількість або особливості розвитку 

яких служать показниками природних процесів, умов або 

антропогенних змін середовища проживання. Умови, які 

визначаються за допомогою біоіндикаторів, називаються 

об'єктами біоіндикації 

Біоіндикаційні методи визначення якості навколишнього 

середовища  

Метод біоіндикації заснований на реакції живих організмів на 

забруднення навколишнього середовища. Справа в тому, що 

живі організми служать своєрідними індикаторами забруднення, 

тому що в них виникають певні реакції:  зникнення видів живих 

організмів, зміна чисельності живих організмів у зоні 

забруднення, зміна якостей і біохімічного складу організмів . 

В основі біоіндикації лежить знання про токсичність 

забруднюючих речовин для живих організмів і їх своєрідні 

реакції на токсичність.  

Для біоіндикації більш ефективно використовувати найпростіші 

організми та нижчі рослини.  

Найбільш поширений метод біоіндикації атмосфери - 

лехеноіндікація - індикація забруднення атмосфери за 

допомогою лишайників. Зафіксувавши, які види лишайників 

ростуть на деревах даної місцевості, в якій кількості можна вже 

зробити певні візуальні висновки про забруднення атмосфери, 

які надалі уточнюються кількісно-хімічним аналізом тіла 

лишайників.  
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Для аналізу забрудненості водойм (гідросфери) використовують 

водорості і молюсків.  

Також для біоіндикації може застосовуватися і аналіз вищих 

рослин. Про забруднення повітря може свідчити зміна 

забарвлення листя або хвої, а також запиленість і специфічні 

хвороби.  

Таким чином, біоіндикація є одним з нових, які ще тільки 

розробляються, але ефективних методів аналізу стану 

навколишнього середовища. 

Індикації забруднення навколишнього середовища за 

якістю пилку . 
Якість пилкових зерен у великій мірі залежить від рівня 

фізичного і хімічного забруднення середовища. Пилок 

відрізняється високою чутливістю до дії негативних факторів і 

може бути індикатором забруднення середовища генетично 

активними компонентами.  

Методика аналізу якості пилку полягає у визначенні відсотка 

ненормальних (абортивних) пилкових зерен.  

Висока чутливість до дії мутагенів (етилен аміну, 

нітрозоетілмочевіни, деяких пестицидів) проявляється у томатів. 

Генетично активні фактори середовища різко порушують процес 

утворення пилку томатів, доводячи до повної відсутності в 

пиляках нормальних пилкових зерен. Для роботи потрібно мати 

мікроскоп, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, 

піпетки та слабкий розчин йоду. Для приготування слабкого 

розчину йоду необхідно взяти 2 мл 5% йодної настоянки та 

розбавити водою до 10 мл. Цей розчин використовується для 

фарбування пилку. Після фарбування неважко відрізнити 

нормальні пилкові зерна від ненормальних. 
Відмінність нормальних пилкових зерен від абортивних 

 

Нормальні  

пилкові зерна 

 

Абортивні  

пилкові зерна 

 

1) інтенсивно забарвлені, 

2) однакові за розміром, 

3) однакові за формою 

 

1) не пофарбовані 

(або пофарбовані слабо), 

2) різних розмірів, 

3) неправильної форми 
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Визначення стану хвої сосни звичайної для оцінки 

забрудненості атмосфери.  
У незабруднених лісових екосистемах основна маса хвої сосни 

здорова, не має пошкоджень і лише мала частина хвоїнок має 

світло-зелені плями і некротичні точки мікроскопічних розмірів, 

рівномірно розсіяні по всій поверхні. У забрудненій атмосфері 

з'являються пошкодження і знижується тривалість життя хвої 

сосни.На мал.1 показані різні варіанти стану хвої сосни. 
Мал.1 Пошкодження і всихання хвої 

сосни:  

 

1-хвоїнки без плям, 2, 3 - з чорними і 

жовтими плямами; 4-6 - хвоїнки з 

всиханням. 

 
Методика індикації чистоти 

атмосфери по хвої сосни полягає в наступному. З кількох бічних 

пагонів у середній частині крони 5-10 дерев сосни в 15-20-

річному віці відбирають 200 - 300 пар хвоїнок другого і третього 

року життя. Аналіз хвої проводять в лабораторії. Вся хвоя 

ділиться на три частини (неушкоджена хвоя, хвоя з плямами і 

хвоя з ознаками всихання) і підраховується кількість хвоїнок у 

кожній групі. Дані заносяться в робочу таблицю із зазначенням 

дати відбору проб на кожному ключовому ділянці. Оброблені 

дані вносяться в таблицю екопаспорта. Отримані результати 

порівнюються з результатами минулих років за даними 

екопаспорта. Робиться висновок про зміну забруднення 

атмосфери. 
Таблиця 1.Визначення стану хвої сосни звичайної для оцінки забрудненості 

атмосфери (вимірювані показники - кількість хвоїнок) 

Ушкодження і всихання хвоїнок.  Номери ключових ділянок 

1 2 3 4 5 

Загальне число обстежених хвоїнок.      

Кількість хвоїнок з плямами.      

Відсоток хвоїнок з плямами.      

Кількість хвоїнок з всиханням.      

Відсоток хвоїнок з всиханням      

Дата відбору проб.      
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Визначення стану генеративних органів сосни звичайної 

(Обстеження шишок сосни). 
Під дією забруднювачів відбувається придушення 

репродуктивної діяльності сосни. Число шишок на дереві 

знижується, зменшується кількість нормально розвинених 

насіння в шишках, помітно змінюються розміри жіночих шишок 

(до 15 - 20%). Для проведення дослідження в осіннє або зимовий 

час на ключовій ділянці відбирають 100 - 200 шишок (по 10 

шишок з 10 -20 дерев 30 - 40-річного віку) і визначають їх 

лінійні розміри штангенциркулем, мірною стрічкою або 

смужкою міліметрового паперу. Отримані дані вносять у 

робочий зошит, підраховують середні для ключового ділянки 

довжину і діаметр шишок та заносять дані до таблиці. 

Отримані результати вносяться в таблицю екопаспорта і 

порівнюються з результатами минулих років. Робиться висновок 

про зміну забруднення атмосфери.  
Таблиця 2.Визначення стану генеративних органів сосни звичайної (вимірювані 

показники - розміри шишок сосни) 

Середні значення по деревах (всі 

показники - середні)  

Номери ключових ділянок. 

1 2 3 4 5 

Середня довжина шишки, мм.      

Середній діаметр шишки, мм       

Дата відбору проб. 

 

     

Сніг - індикатор чистоти повітря . 

Сніговий покрив накопичує в своєму складі практично всі 

речовини, що надходять в атмосферу. У зв'язку з цим сніг можна 

розглядати як своєрідний індикатор чистоти повітря. Залежно 

від джерела забруднення змінюється склад снігового покриву. 

Так, поблизу котелень, залізничних мереж, що обслуговуються 

тепловозами на мазутному паливі, великого потоку 

автотранспорту, що працює на дизельному паливі,що містять 

сірку а також ряду специфічних промпідприємств слід очікувати 

підвищений вміст сполук сірки. Антропогенні джерела вмісту 

сполук азоту - автотранспорт, теплоенергетика, 

промпідприємств. Інформативним є показник величини рН 
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снігових вод. У звичайному (незабрудненій) стані він 

змінюється від 5,5 до 5,8. Поблизу металургійних заводів, 

близько ТЕЦ, котелень, як правило, рН снігу має більш високі 

значення, тобто позначає слаболужне або лужне середовище, що 

пов'язано, мабуть, з випаданням зольних частинок, що містять 

сполуки гідрокарбонатів калію, кальцію, магнію, підвищують рН 

снігової води. Уздовж автомобільних трас, в місцях викидів 

промпідприємствами продуктів згоряння з переважанням 

оксидів сірки, азоту, вуглецю рН снігового покриву 

зменшується, бо свідчить про кислотності опадів. Аналіз 

снігового покриву слід проводити один раз в кінці зимового 

сезону. Сніг потрібно брати по всій глибині його відкладення в 

скляні банки (зручніше трилітрові). Відразу після танення 

проби, коли температура талої води зрівняється з кімнатною, 

проводять її аналіз. Для проведення хімічного аналізу снігового 

покриву територію мікрорайону школи слід поділити на 

квадрати, в кожному з них взяти пробу снігу масою не менше 3 

кг. Після того, як температура талої води зрівняється з 

кімнатною, проводять аналіз на наступні компоненти: сполуки 

азоту (у нітритної, нітратної і амміакатной формах), сульфати, 

деякі важкі метали по тим методикам, які описані нижче в 

розділі щодо аналізу фізико-хімічних властивостей води. Крім 

того, необхідно визначити про ний солевміст, наявність 

нерозчинних речовин і кислотність снігової води. Загальне 

солевміст талої води знаходять шляхом додавання до 500 мл 

профільтрованої талої води 5 мл 10% розчину соляної кислоти з 

подальшим випаровуванням до сухого залишку і зважуванням. 

Наявність нерозчинних речовин визначається шляхом 

фільтрування, висушування осаду на фільтрі і зважування. 

Результати аналізу заносяться в таблицю екопаспорта. 
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Сценарій для виступу агіттеатру 

«День народження Землі». 
Танец «Сотворение Земли». 

Пролог на небе. 

Огонь: В пространстве, хором сфер объятом, свой голос Солнце 

подает, свершая с громовым раскатом предписанный круговорот.  

Земля: И с непонятной быстротою внизу вращается земля 

на ночь, со страшной темнотою и светлый полдень круг деля. 

Вода: И море пеной волн одето, и в камни пеной бьѐт прибой, и камни 

с морем мчит планета по кругу вечно за собой.  

Воздух: Струится воздух над землѐю, божественный, святой эфир, 

планете жизнь, даря собою  

Все:   Прекрасен сотворенный мир 

Ангелы: Мы, ангелы твои господни, окинув взором весь предел, поѐм, 

как в первый день, сегодня хвалу величью божьих дел. 

Мефистофель: К тебе попал я, Боже, на приѐм, 

чтоб доложить о нашем положенье, вот потому я в обществе твоѐм и 

всех, кто состоит тут в услуженье. Я о планетах говорить стесняюсь, я 

расскажу, как люди бьются, маясь. Божок Вселенной, человек таков, 

каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть не озари его 

ты божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовѐт, и с этой 

искрой скот скотом живѐт, прошу простить, но по своим приѐмом, он 

кажется каким-то насекомым . 

Господь: И это всѐ? Опят ты за своѐ? Лишь жалобы да вечное нытьѐ. 

Так на земле всѐ для тебя не так? 

 Мефистофель: Да, Господи, там беспросветный мрак.  

И человеку бедному так худо, даже я щажу его, покуда. 

«Мусорный ветер» Крематорий. Выносят плакаты. 

(Загрязнение атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового 

слоя. Сточные воды. Разлив нефти. Кислотные дожди. Вырубка 

тропических лесов. Вымирание редких животных и растений. 

Чернобыль.) 

«Нептун» 

Вода: Океан седой гремит набатом 

он таит обиду в глубине, 

черные, раскачивая пятна 

на крутой разгневанной волне. 

 Огонь: Стали люди сильными как боги 

и судьба земли у них в руках 

но темнеют страшные ожоги 
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у земного шара на боках.  

Земля: Мы давно освоили планету 

широко шагает новый век 

на земле уже белых пятен нету. 

 Все: Чѐрные сотрѐшь ли человек? 

I. Начало XXI века. Человек покорил 

Землю и осваивает Вселенную. 

II. Наша планета называется Земля 

ошибочно: на сушу отводится всего 

1/3 еѐ территории. Всѐ остальное - вода. 

III. Давайте взглянем на Землю из космоса. 

 IV.  Правильнее было бы назвать еѐ Вода. 

«4 таракана и сверчок» 

На речке Саксагани был построен новый ГОК, 

он нам сливает в воду весь промышленный свой сток. 

Работает завод, обогащается руда, 

но с грязною водой и ни туда и ни сюда. 

ПРИПЕВ 

Что делать бедным рыбакам? Как жизнь свою спасти? 

Стало с дождями с поля нам удобрения нести. 

Хочешь дохнуть свободно, нырнуть на глубину,  

а там... 

Железки, арматура, мусор, ядохимикат. 

Отходы производства, даже старый самокат. 

Послушайте, ведь так не далеко и до беды. 

Здесь рыбкам без воды -и ни туди, и ни сюды. 

V. Ой, беда, беда, беда люди, это же вода. 

VI. Может, нравится вам пить. Но, а мне в ней тяжко жить. 

VII. И на дне и в воде химикаты тут везде. 

VIII. Позаботьтесь о реке, о невзрачном ручейке. 

IX. Чтоб прозрачною была, ясной, чистою вода. 

Все: Ведь вода и жизнь - едины, без воды вам никуда. 

«Давай закурим» (І, II, III, IV) 

Небо голубое подпираем дружно: 

домны, копры, трубы - 

дым, угар и чад. 

Нам не ставят фильтры 

и вылетает в трубы народное богатство, 

ведь полно его сейчас. 

Словно дым пожарища. 
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Мы чадим, коптим, пылим, 

дождь кислотный создадим и подарим вам. 

Смог накроет город, 

вам ведь он не дорог, 

дышите люди дымом, 

ведь вам на всѐ плевать. 

Дыми дружнее товарищ дорогой, 

дыми сильнее товарищ мой. 

«Песенка о лете» 

V. Летний полдень. Июня пора. 

Уж созрела везде земляника, 

вот заполнила лес детвора. 

Много ягод - пойди, собери-ка. 

VI. Только слышно: «Эгей» и «Ау»! 

О, природа, припрячь свои чары. 

Ловят бабочек, топчут траву. 

Лишь быстрей бы наполнить тару. 

VII. Словно мамонтов стадо прошло, 

или конница вражьего стана. 

Что жило, расцветало, росло, 

полегло, почернело, пропало. 

VIII. Вот пустые бутылки лежат, 

там яиц скорлупа и огрызки. 

Всюду мусор, кострища дымят. 

Битых стекол осколки как искры. 

IX. Но молчит зачарованный лес  

лишь печально и тихо вздыхает.  

Без укоров, без просьб, без слѐз  

шелест листьев к людям взывает. 

X. Если хочешь ещѐ с лесом встреч,  

чтоб грибов или ягод собрать, 

научись ты его беречь 

Все: И красу научись охранять. 

«Чернобыльская мадонна» - хореографический этюд. 

 

I.И грянуло, остановив века, 

пророчество над древнею рекою. 

II.И упадѐт с небес полынь - звезда, 

и станет вся вода полынь - травою... 

ІІІ.О, мир мой, презирающий покров.  
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ІV.И век, перечеркнувший божьи лица, 

V.Пришла беда, такой пришла беда, всѐ бросить и на библию молиться, 

VІ.Звезда - полынь. Чернобыль. Горечь зла...  

Все: Чернобыль. 

Кто он? Где он есть? 

VII. Тем, кто не знал его в помине 

Все: Кошмарной явью стал отныне... 

VIII. И укрывает землю пыль... 

Все: Чѐрная быль... Чѐрная быль... 

I.26 апреля на 4-ом энергоблоке ЧАЭС вспыхнул пожар. В результате в 

атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных 

веществ. Радиоактивное облако 

распространилось по Украине, Белоруссии, России, достигло Польшу. 

II. Первым в схватку с огнѐм вступили пожарные: Владимир Правик, 

Виктор Кибѐнок, Николай Титѐнок, Василий Игнатенко... 

В живых не осталось никого, все они умерли от радиационных ожогов. 

ІІІ.27 апреля - эвакуировали Припять. В это время радиационный фон 

составлял 1 рентген в час и выше, активность на уровне 1 см то дороги 

30-50 рентген в час. 

ІV.28 апреля - правительственная комиссия по ликвидации 

последствий Чернобыльской трагедии. Пострадавшим оказывается 

помощь. 

V.7 мая - в Москву передали информацию о радиационной обстановке 

на прилегающей территории. Реактор забрасывают с воздуха свинцом 

и специальной смесью. 

VI.9 мая - 80 тонн свинца, а также 5000 тонн смеси глины, песка, бора 

извести, 

сброшенных с вертолѐтчиками в жерло разрушенного реактора 

обвалились в пустоту, образовавшуюся от выгоревшего графита, 

вследствие чего поднялось облако радиоактивной пыли. 

Принято решение о постройке бетонного саркофага. 

VII. Из 30 - километровой зоны - зоны отчуждения отселено около 

179 населѐнных пунктов. 

 VIII. Создано около 800 - могильников с радиоактивными обломками, 

воздействие которых на окружающую среду прекратится лишь через 

300 лет. 

I.В Украине пострадало здоровье более 3,4 миллионов человек, 1,2 

миллиона из них - дети. 

II. Статус инвалида получили 7000 человек, участвующих в 

ликвидации. 
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Загрязнена территория площадью 50 000 км2, в том числе бассейн 

главной водной артерии страны - реки Днепр. 

29 октября 1991 года Верховная Рада Украины приняла решение о 

закрытии ЧАЭС до 1993 года. 

V. Принято решение о совместном строительстве объекта «Укрытие - 

2» при поддержке Евросоюза и Большой семѐрки. 

VI. Октябрь 1993 года - в связи с энергетическим кризисом закрытие 

станции переносится на неопределѐнный срок. 

VII.2000 год заболеваниями щитовидной железы страдает каждый 

третий ребѐнок Украины. 

VIII. 15 декабря 2000 года ЧАЭС была закрыта. 

I. Горел не блок. Пожар - итог! 

II. Эпоха лжи. Продукт распада. 

ІІІ. Премноголетнего вранья. 

VІ. Лежат на кладбище ребята, что верили всему, как я... Как ты! 

V.Как он! 

Все: Как все мы вместе! 

VI. Нам сладок был елейный дым... 

VII. Но был пожар. И долгом чести вдруг стало сердцем молодым 

закрыть дремавшую державу. В них болью совесть пробудив! 

Все: В который раз посмертно славу и строй заброшенных могил. 

VIII. Мы просим вас почтить память погибших минутой молчания 

(Зажигают свечи. Звучит «Аве Мария») 

Пречистая Дева. Святая Мария, 

Что Сыном и Богом весь мир одарила! - 

Молитву возносим к тебе за невинных.  

За детушек малых по всей Украине 

За деток России и Белоруссии 

Прими мольбы наши Мать Иссусова! 

За всех, кого чѐрным крылом лихолетья  

Чернобыль накрыл на изломе столетья. 

Подай им надежду на лучшие годы,  

И прочь отведи все лихие невзгоды. 

Заступница наша спаси их, помилуй,  

болезней избавь, Отврати от могилы. 

Пред Сыном своим помолись, Матерь Божья! 

 И тех не забудь, что живут в Криворожье! 

(Передают друг другу «Земной шар» переворачивают плакаты) 

Обратная сторона плакатов: (Альтернативные источники энергии 

Запрет на использование фреонов. Экологически чистый транспорт. 
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Безотходные технологии. Фильтрация и очистка. Заповедники, 

заказники. Красная книга. Использование солнечной энергии.) 

I.Берегите Землю! 

Все: Берегите. 

II. Жаворонка в голубом зените, 

III. Бабочку на стебле повилики. 

IV. На тропинке солнечные блики, 

V. На камнях играющего краба, 

VI. Над пустыней тень от баобаба, 

VII. Ястреба парящего над полем, 

VIII. Ясный месяц над речным простором, 

IX. Ласточку мелькающую в жите 

Все: Берегите Землю! Берегите! 

X. Спасите от невзгод. Спасите нашу Землю. 

XI. С еѐ мельканьем дней. С еѐ разливом вешним. 

XII. И всем, что есть на ней, то вечным, то невечным 

XIII. С берѐзкой на пути, с полями и лесами 

Все: Обязаны спасти и сохранить мы сами. 

Воздух: Над вечностью склоняясь, большая и цветная,  

Земля: Земля глядит на нас любя и проклиная.  

Вода: Укор в глазах озѐр и грусть безбрежной шири 

 Огонь: А если не спасѐм  

Все: Зачем тогда мы жили 

Песня: 

Ты проснешься на рассвете, 

 мы с тобою вместе встретим  

День рождения Земли 

Припев: 

/ Как прекрасен этот мир, посмотри.  

Как прекрасен этот мир./2р. 
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