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Вступ. 

 

Основним принципом народознавчої науки, безперечно, є народність. 

На мій погляд, тільки народне виховання, що відбиває психологічні, 

соціально-економічні, ідеологічні і культурні особливості народу, його життя 

і прагнення, може мати справжню розвивальну силу.  

Втілення принципу народності означає прилучення дітей з раннього 

віку до витоків української народної культури, добір форм, методів та 

прийомів ознайомлення молоді з українськими традиціями, оберегами, 

символами, звичаями відповідно до кожного вікового періоду. 

У тісному взаємозв'язку з принципом народності перебуває принцип 

взаємозв'язку і взаємозумовленості народознавчої науки з життям, з 

практикою виховання й навчання молоді. Народознавство — це історична 

галузь науки, яка висвітлює переважно традиційно-побутову культуру — 

звичаї, символи, традиції, фольклор, ремесла у різні історичні періоди 

розвитку держави та нації. Мета роботи – розглянути можливості 

використання елементів народознавства на уроках ботаніки в школі. 

Завданнями роботи є: 

1) розглянути значення народознавства та краєзнавства в курсі 

біології 7 класу; 

2) формувати екологічну культуру молоді; 

3)  підвищувати рівень зацікавленості до вивчення природничих 

дисциплін,використовуючи творчість місцевих майстрів слова. 

4) охарактеризувати  використання  елементів народознавства та 

краєзнавства в творчості Т. Мельничука при вивченні окремих тем ботаніки. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДОЗНАВСТВА ТА 

КРАЄЗНАВСТВА  В КУРСІ  БОТАНІКИ. 

 

1.1 Значення народознавства в курсі ботаніки. 

 

Сьогодні, коли в державі взято курс на відродження й дальший 

розвиток національної культури, на вчителя біології покладається завдання 

викликати в учнів глибокий, стійкий інтерес до предмета, а значить, і до 

науки, любов до природи, до неньки-матері землі. Це важка і копітка робота 

— виховати учнів гідними господарями землі. 

У кожного вчителя свій стиль, свій почерк  проведення  уроку. І кожен 

має власний особливий метод зацікавлення учнів своїм предметом. Це можна 

реалізувати через науковий матеріал підручника, доповнюючи його цікавими 

прикладами з художньої літератури, використовуючи легенди, міфи, 

оповідання, вірші про природу, рослини, тварин. Народна ботаніка і зоологія 

оповиті яскравим поетичним і міфічним серпанком, але час спливає, а чудові 

легенди про різні рослини та тварин помалу забуваються народом, бо 

витісняються науковими даними природознавства. Тому на уроках біології 

треба використовувати краплі того, що ще збереглося в людській пам'яті. Все 

це і дає чудовий матеріал для виховання учнів. Ось один із прикладів того, як 

використати цей матеріал, щоб допомогти дітям краще пізнати природу 

України і сприяти бережливому ставленню до неї. 

Елементи етноботаніки, етнозоології, народознавства не лише бажані, а 

й необхідні на уроках біології. Багато представників рослинного і тваринного 

світу є символами, оберегами нашого народу, вони пов'язані з народними 

легендами, обрядами тощо. Заздалегідь готуючись до уроків, учні можуть 

самостійно підбирати потрібний матеріал із фольклорних збірників, 

записувати місцеві легенди. «Для того щоб школа справді стала 

національною, народознавчим змістом має бути пронизана вся навчально-
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виховна робота, в тому числі й екологічна. Адже практично немає такої 

галузі  наукових чи мистецьких знань (а, значить, і навчального предмета), — 

писав М. Стельмахович, — яку не можна було б збагатити певними 

елементами  національного  народознавства, в тому числі його конкретного 

варіанту, яким є гуцульщинознавство.» 
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1.2 Форми і методи екологічного виховання  в шкільному 

курсі ботаніки. 

 

 

Формування екологічної культури школярів у даний час розглядається 

в якості однієї з актуальних педагогічних проблем. Підвищенню 

ефективності цього процесу сприяє оптимальне сполучення традиційних і 

інноваційних методів, форм і засобів національного виховання.  

Для організації колективної пізнавальної діяльності на уроках ботаніки 

з елементами народознавства доцільно використовували нестандартні уроки: 

урок-конференцію, урок-консультацію, інтегративні або бінарні уроки, де 

поєднувалися біологія — географія України, біологія – 

історіографія,гуцульщинознавство,українська мова і література. 

Як народжується нестандартний урок? З чого і Завдяки чому? По-

перше, з нестандартної педагогічної теорії. По-друге, із вдумливої  діяльності 

вчителя. А ще — із психологічного передбачення перебігу тих процесів, які 

відбуваються на уроці. А найголовніше — з відсутності штампів у 

педагогічній технології. 

Складний час, складні стосунки... І нині дуже важливо,щоб не 

зачерствіли дитячі душі і в них вічно горів вогник любові до рідної землі. 

Особливо гостро постало питання про пошук шляхів удосконалення 

екологічного виховання та підвищення екологічної культури кожної людини. 

Спроби впровадження елементів народних традицій,елементів творчості 

видатних майстрів слова у навчальний процес дають позитивні результати. 

Бо саме в школі дитина вчиться добра і правди,совісті і честі,вчиться 

любити,шанувати,берегти. Перші свої високі почуття звертає до 

батьківського дому,а від нього до всієї рідної землі,до людей,які щедро 

передають надбані поколіннями знання,відкривають невичерпну культурну 

скарбницю народу. Шлях до мети — в пробудженні прагнення кожного 

учасника навчально-виховного процесу — і дорослого, і дитини — до 

спільної організації шкільного життя, розвитку відповідальності за спільну 
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справу, що починається з відповідальності за себе, за свої дії, своє життя. 

Пошук співробітництва., співдружності, пройнятий гуманістичними 

взаємовідносинами, — основи побудови нестандартного уроку.  

Мені близький той демократичний характер взаємовідносин педагога й 

учнів, який називається сьогодні педагогікою співробітництва, діалогу. За 

таких взаємовідносин учень є не тільки об'єктом впливу, а й самокерованою, 

самостійною та вільно діючою особистістю, повноправним співучасником 

педагогічного процесу. Учитель у навчально-виховному процесі постійно 

підтримує контакт з учнями, створюй відповідну психологічно комфортну 

обстановку для сприймання, міцного засвоєння навчального матеріалу. 

Функції взаємодії різні. 

Так, методична функція полягає в тому, щоб зосередити увагу учнів на 

значущих моментах, створити сприятливу робочу обстановку для 

сприймання матеріалу, «втягти» учнів у доцільну послідовність його 

засвоєння. Тут і стає незамінним використання місцевого 

матеріалу,гуцульщинознавства. Евристична функція виявляється в 

активізації допитливості учнів, створенні проблемної ситуації під час 

навчання, «провокуванні» пошуку її розв'язання. Контрольна функція, або 

функція зворотного зв'язку, дає змогу дізнатися, наскільки повно й правильно 

сприймають учні повідомлення. Морально-етична функція полягає в тому, 

щоб привернути до себе клас, заволодіти його довір'ям, і регулювати 

моральне самопочуття дітей на уроці, створюючи «ситуацію успіху». Під 

емоційною функцією слід розуміти взаємовплив учителя і його вихованців: 

вступаючи в контакт з класом, учитель настроює його на доцільний 

емоційний лад, а клас надихає вчителя, емоційно стимулює своєю 

захопленістю, інтересом до думок, що викладаються, а також виконуваних 

видів роботи . 

Методи встановлення контакту також різноманітні. До них належать: 

емоційно-психологічний зачин уроку, створення проблемної ситуації, 

стимулювання творчості, відповіді на запитання, зміст самих запитань, 
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інтонаційна гама викладу, зміни в емоційному тоні фрагментів уроку, 

«режисура» та ін. 

Успіх організації нестандартного уроку під час розв'язання проблемної 

ситуації на етапі засвоєння нових знань чи виконання завдань на етапі 

застосування набутих знань на практиці залежить від того, як засвоєні 

прийоми спілкування, розвинута техніка мовлення, мовленнєвий етикет, 

уміння володіти своїм організмом: міміка, жест, погляд, постава, манера 

триматися під час розмови, зустрічі. 

Розвинуті комунікативні вміння забезпечують учням міцність 

засвоюваних знань упродовж усього навчання в школі, з одного боку, а з 

іншого — здатність швидко й правильно орієнтуватися в будь-якій 

навчальній і життєвім ситуації, брати на себе певну роль, діяти в її межах, 

готовність до ризику, самобутність, оригінальність. А такі якості 

допомагають будь-який урок зробити нестандартним.  

Так, останнім часом усі частіше стали використовуватися ігри 

природничого та екологічного змісту. Гра виступає одночасно в двох часових 

вимірах: у теперішньому і в майбутньому. З одного боку, вона дарує 

щохвилинну радість, задоволенні актуальні невідкладні потреби, з другого - 

спрямована в майбутнє, оскільки в ній формуються чи закріплюються риси 

характеру, формуються вміння, розвиваються здібності, необхідні 

особистості для виконання соціальних, професійних, творчих функцій в 

майбутньому. У будь-якій грі розвивається увага, спостережливість, 

кмітливість. 

Включення до уроку дидактичних ігор робить процес навчання цікавим 

створює у дітей бадьорий робочий настрій, полегшує засвоєння навчального 

матеріалу. У шкільні роки основним видом діяльності дитини стає навчання. 

Проте гра залишається важливим засобом не лише відпочинку, а й творчого 

пізнання життя.   
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РОЗДІЛ 2. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДОЗНАВСТВА ТА 

КРАЄЗНАВСТВА В ТВОРЧОСТІ Т. МЕЛЬНИЧУКА ПРИ 

ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ  ТЕМ  БОТАНІКИ. 

 

КНЯЗЬ  РОСИ. 

Земле  моя!   Скільки  горя   й   зла  ти   зазнала!   Але   як  багато 

великих людей ти народила, скільки душ   ти напоїла своєю 

живильною силою, причастила чар-зіллям. І в усі часи ти посилала 

народові будителів, щоб вивести людей  з мороку рабського сну, 

вказати їм   шлях правди й свободи. Щедро   родить   земля  

українська  поетів-пророків,   поетів мучеників, які підносять свій 

голос за „малих отих рабів німих", гноблених упродовж віків 

чужоземцями та їхніми подножками-виродками  українського  

племені,  розривають тенета, якими спутані голови й серця 

уярмлених земляків. 

І серед цих поетів-мучеників і провидців — Тарас Мельничук. 

Народився він у невеликому селі Уторопах, що розташоване біля 

підніжжя мальовничих Карпатських гір, НА Косівщині. Народився в 

звичайній сільській хатині, коли рясно палахкотіли в небі зорі, а 

одна зірка, коли відхилилася породілля, скотилася в око немовляті, 

щоб живити дивною енергією весь вік. 

Карпати мене народили, 

А охрестив Піп-Іван   — напише пізніше поет. 

Життя Тараса Мельничука – людини-загадки – саме таке. 

Невизнаний як слід при житті, зацькований радянським побутом і 

сіромахами, він тинявся по цьому житті, знаходячи притулок тільки 

у писанні поезії. Тарасова поезія містить в собі животворну 

енергію, малий космос його великої душі. Інтуїтивну поезію Тараса 

майже неможливо пояснити логічно, вона вражає несподіваною 

метафорою настільки сильно, що довго не можеш отямитися:  

на світанку засудили  

росу на смерть 

і повісили на траві.  
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Віра допомагала Поетові створити собі певний і доступний тільки 

йому Світ, в якому він садить свій Сад, в якому є все, чого так 

бракувало йому у знедоленому й холодному житті: і дерев, які 

плодоносять навіть взимку, і золота рибка як тотем, оберіг звичаїв і 

традицій гуцулів, і олені з оленятками, коні з лошатками, коники-

цвірконики, трудівниці-бджілки, гуси-лебеді, чайки, перепілки.  

Поет відчував свою місію провідника, проповідника слова волі, 

часу, буття, знав, що слова його воскреснуть і відізвуться 

невгасимими почуттями в душах сліпців упокореного народу, хоч і 

з запізненням. 

Я – теж  уродженець села Уторопи,великий шанувальник творчості 

Т.Мельничука.Неодноразово спілкувався з поетом ще за його 

життя,обговорювали побут гуцулів,майбутнє України,красу рідної 

природи.Кілька років тому мене надихнуло написати мелодії до 

кількох його творів,ці пісні були виконані учасниками творчої 

групи нашого педагогічного колективу.А ще хочеться 

популяризувати думки поета серед учнів на уроках біології. 

Для дослідження я зупинився на книзі «Чага».Примірник цієї книги 

поет  ще встиг побачити,будучи смертельно хворим.За хвилями 

бунтарського настрою у творах цієї книжки яскраво проглядається 

ніжна ліричність,поетичні описи природи рідного краю: 

Краса мого кута така собі —звичайна: 

Смереки на Ділу   — граничний монастир — 

Та  ще ліщина для неділь клечальних 

Й дівочі очі радісно-печальні 

З-під шалінових сторожких хустин. 

Та ще левада тиха сінокісна, 

Де восени жирує дикий вепр,                       
Де у м'ясниці ходить парубоча пісня 

Коло поранених війною верб. 

 

Уривки поезій можна використати,як епіграфи до уроків; 

на етапі актуалізації опорних знань при вивченні тем; 

як завдання на уроці на з’ясування суті біологічних процесів; 
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як цікаве доповнення до позакласних заходів (свято квітів,гірська 

веселка і т.д.) 

Отже, пропоную таку схему: 

1   -  назва теми із змісту навчального матеріалу календарного 

планування для 7 класу; 

2 -  поезії із книги «Чага»; 

 3   -      зазначення сторінки у книзі. 

Назва теми Поезії із книги «Чага» Зазначення 

сторінки у 

книзі 
Охорона природи. Змішалось усе 

У брудній ріці. 

(Нонсенс... Нонсенс... ) 

Засоби й ціль. 

З жовтих плес — 

Отруєних риб поплавці. 

Кошмар. 

Ха! А світ весь — 

В малім яблуку.А яблуко — у дитини в 

руці. 

Ст.12 

Пристосування 

рослин до життя в 

екосистемі. 

Дерево, з якого 

 Розлетілись птахи, 

 Що твій дума корінь, 

А що — віть над дахом? 

Птахи розлетілись, 

 Ти осиротіло,  

Лиш зостались тіні  

Птах на твоїм тілі. 

Тіні у сплетінні 

Голубої крони. 

Тіні ті — в тремтінні 

День і ніч безсоннім. 

Тіні ті, як рани, 

 Що не заживають,  

Тіні ті щорана 

 Своїх птиць чекають. 

Та не прилітає 

 Жоден птах до тіні. 

 Листя облітає — 

Корчиться коріння.Зелен-віть над 

дахом  

Ст.15 
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 Засихати стала. 

Ой верніться, птахи, 

 З-за чужого ставу. 

Середовище 

існування та його 

чинники. 

Якби всі зрозуміли 

 Свою тимчасовість — 

 Більше стало б надій на землі, 

 Більше стало б черемх, 

 Любові і сонця, 

 Менше борозен чорних 

 На материнськім чолі. 

Якби всі зрозуміли 

Своє покликання —  

Покликання Людини. — 

Жодна б мати 

На пожарищі не кликала 

Свого сина устати 

Із попелу й диму. 

Ст.22 

Органи рослини, їх 

функції та взаємо-

зв'язок. Л.Р. № 8. 

Внутрішня будова 

листка у зв'язку з 

його функціями. 

 

Хоч би й завтра світ згас -до останку 

людина буде вірити в сонце. Інакше 

земля не носила б нас, світячи з лугу 

калиновим гронцем. 

Ст.24 

Значення 

покритонасінних 

рослин у природі й у 

житті людини. 

Сільськогосподарські, 

лікарські, 

декоративні рослини. 

 

А звідки! 

Певно, ще від предків 

Вкраїна пахне вишняком, 

І збанком сонця п'ють смереки 

Туману біле молоко. 

Висять тут роси, як суниці, 

Повітря чисте, наче сніг. 

А кожне слово, мов криниця, 

Яку ніхто закрить не зміг. 

Тут що не хата — то цимбали, 

Гуцулка й перстень на руці. 

Боги з ікон шамтять губами 

На запах тміну й чебреців. 

Тарас — під рушником весільним, 

А поруч — юна і свята 

Задумана Мадонна з сином. 

Тут в кожній горниці барвінок, 

Свята вода і чесний хліб. 

Тут в кожнім серці Україна —на сотні 

мрій, на сотні літ. 

Ст.27 

Загальна характе- Чага — наріст на березі, чорний паріст Ст.29 
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ристика грибів. 

Поширення, 

середовища 

існування. 

 

 

кострубатий.Він смокче тіло берези, як 

маму дитина, а поета — слово. 

Не знаю, чи білій березі-красуні, 

що могла б вийти заміж 

навіть за красеня-чорнобривця, 

любий такий незугарний, 

майже потворний, син. 

Не знаю, хто його батько. 

Береза про це гірко мовчить, 

як спокушена жонатим дівчина. 

Не знаю. Тільки той син 

смокче її довгі роки, 

аж поки не прийде людина 

І, хекнувши, вжене громіздку сокиру 

між чорним тільцем сина 

І білими грудьми берези. 

Відколе наріст і на його місці 

довго зіяє незаживаюча рана. 

З рани тече прозоре молоко, 

яке ніхто не п'є, навіть птаха. 

Береза поволі чахне, 

аж поки одного ранку 

не скрикне заплакана жонва: 

Вона умерла — наша біла мати... 

Береза умерла, 

а чага — син її живе. 

Його чорного тіла рубають 

І кидаюсь у мідний самовар 

варять на якесь чаклунське зілля, 

а чаговий чай, 

від якого тіло людини 

стає білим, як тіло берези, 

чай, від якого відсмикує 

смертельні щупальця 

І гине в зачатті 

(старожили певні цього) 

найпідступніший ворог 

жіночої краси 

І мужської сили зловісний "рак"... 

Так умирає потворний син берези —

чага,силоміць одірваний од матері і 

порубаний людиною. 

Органи рослини, їх 

функції та взаємо-

зв'язок. 

Сини мої, а моє дерево 

В корінь глибоке,    

В листок широке, 

В ЦВІТОК багрове, 

Ст.29 
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В крону кудристе.А на тім кудрику 

сив-сокіл сидить - видить за сині моря. 

Корінь. Л.Р. № 2. 

Корінь і кореневі 

системи. Видозміни 

кореня. 

 

Полум'яніти — і не згоріти. Стократ 

зродити — і розцвісти. 

Зрубають -   
Пустити нове коріння, 

Щоб і не знали, коли ти встиг. 

Це право народу, право ясеня. 

 Це право криниці, слова й зорі. 

 Це право кожного —                         
не згаснути на землі.                                 

Ст.35 

 Охорона природи. 

 

В усьому я і все в мені: 

І швидкоплинне, й невмируще. 

ЙТИ ПО ЖИТТІ ЯК ПО ВОГНІ,   — 

І не стоптати білі ружі. 

І зберегтися в чистоті у тій високій, в 

тій єдиній...Щоб у кінці мого путі 

Промовив клен: "Пройшла людина" 

Ст.49 

Сезонні явища у 

житті рослин. 

 

Здається, буде потепління і скресне 

світ, воскресне цвіт, 

 І сонцежовтими колінами 

 Кульбаба замигтить в траві. 

Здається, буде потепління 

На сто доріг і бездоріж. 

І березень з грудей калини 

Зими холодний вийме ніж,і прикладе 

до рани — соловейка. 

Ст.85 

Охорона природи. Мовчить, мовчить гніздо лелече, у нім 

блакитний космос спить. І мерзне 

радість, мерзнуть плечі в чутті 

глобальних лихоліть. 

Ст.86 

Сезонні явища у 

житті рослин. 

 

Благословен той час, коли 

утверджується березень 

 У бруньці, в думі і насущності усій. 

Непереможне єсть бо це утвердження, 

й уста отверзені 

 На слугування свому древу і його 

красі. Благословен той час, що зрушив 

кригу на річці осмутній 

 І русло розкував у повінній могуті. 

Очистяться і освятяться небом 

води каламутні 

 І являть морю глибочінь розкованої 

суті. 

Ст.86 

Охорона природи. І краплею води замерзну на веслі я. А 

може іскрою в'іскрюся в ніч. О світе 
Ст.87 
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мій, людинний і рослинний,  

В ім'я людей людину возвелич. 

Високовольтний ти і термоядерний, 

 В тобі не буде скоро місця для троянд. 

Як вибухають солодко у роті яблук 

ядра! В ім'я роси, в ім'я дітей і райдуг 

— Посій нові троянди й виноград! 

 Саджай троянди й виноградні лози, 

 Як у дзвонковий купіль — малюків. 

Гримкочуть гори — сині небовози 

 По колії віків, по колії віків. 

І глиця осипається на мене, 

І в тихі ночі чути свист зірок, 

І так не хочеться лишитись безіменним 

На цій землі, де плигають олені,де 

плаче скрипка і цвіте горох. 

Основні процеси 

життєдіяльності 

рослини. 

 

А в грудні — з березневими веселками 

вінчатись. 

 І переходити з одної форми в іншу,                         
Як дощ у сніг, а сніг — в конвалій 

шал, 

Й не вірити, якщо обпало листя з 

вишні,  
Що разом з листям — вмерла в ній 

душа.          
Так — вічно!. . Смерть, а чи безсмертя 

попереду, 

 Чи хуртовини плач, а чи лілеї-сміх...                        
Так вічно!                                                               
Тож хутчій, мій коню, попри сонця 

ожеред   
Зі снігу — в цвітень, 

А із цвітня — в сніг. 

Ст.90 

Загальна 

характеристика 

голонасінних. 

Середовище 

існування.  

 

Упірну у хвойну прохолоду, 

Де смолисто так і так первісно. 

Захлюпни мене, соснова вроде, 

Нелюдською добротою лісу. 

Затанцюй, росо, в криштальних 

черевичках,  

У смерек суничному палаці, 

 Де мурах — проворний чоловічок  

Квапиться з мурашкою на працю. 

Де джмелі басисто, наче полководці,  

Подають з полян свій голос зичний. 

Де все вічне: і цей бір, і сонце... Лиш 

людина…І людина теж, здається, — 

Ст.99 
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вічна.      

 Плід, його будова. 

Л.Р. № 10. Будова і 

різноманітність 

плодів.  

 

Яблука соками дзвонять червоними,  

Соками жовтими і янтарними;        
А відколи це яблуні стали дзвонами 

Такими свіжими, такими гарними? 

Ой дзвонять, дзвонять та 

передзвонють і на кохання, і на життя. 

Упади яблуком дзвінко-червоним 

 На мої долоні, на почуття. 

А вже упала, вже засвітала і 

покотилась ген-ген, ген-ген любов 

остання, віра остання - моє 

яблучаточко дороге. 

Ст.108 

Органи рослини, їх 

функції та взаємо-

зв'язок. Л.Р. № 5. 

Внутрішня будова 

стебла у зв'язку з 

його функціями. 

 

Нуртують соки у сивій калині — 

 І вона молодіє. Вона устає. Людина 

людині, людина людині  

Хай сонця із серця свого дістає. 

Людина людині... Вкраїнець Вкраїні, 

Сусіду сусід. І народу народ. І буде 

Вітчизна цвісти, мов калина, на 

заздрість чужинцям, собі на добро. 

Ст.111 

Сезонні явища у 

житті рослин. 

 

Час як час. Тривоги і турботи. Золотих 

часів, либонь, нема.                         
Тільки осінь сипле вдаль бентежним 

злотом  

Й злото те берем ми задарма.                 
Та ще явір котить сонце в білу хату по 

гулкій од яблук і роси землі,  

І басує вічність, до людей прип'ята      

Срібним ланцюжком журливих 

журавлів.А за тим — неспокій, як 

солдат в поході, 

 Калинове полум'я дівочих уст,  

Й перший примороз на сивім броді 

Щось мота собі на білий вус . 

Ст.121 

Екологічні групи 

рослин.  

 

Язичник, я сміявсь над щастям,  

Я клич дерев не розумів. Тепер готов 

запричащатись 

Перед жертовниками пнів. 

Дрімучий лісе, свят-соборе, 

 Колиско воїв-русичів, 

Достойна проросту й любові  

Твоя нетлінна височінь. 

Щось вічно збудне  є у лісі... 

Ст.144 
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Прислухайтесь...Цей шум і рев … 

Будь славен, кореню первісний! Будь 

славен вічно культ дерев! 
Характеристика 

класів і окремих 

родин.  

 

Голубі дзвіночки з жовтої діброви, 

Більш у серце не дзвоніть моє... 

Дзвонять, кляті, й сонце чорноброве з 

юністю розстатись не дає. 

Ст.144 
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ВИСНОВКИ. 

Методика ознайомлення дітей з народознавством  ґрунтується на 

краєзнавчому принципі. Необхідність і доцільність такого навчання 

обґрунтована можливістю реалізації краєзнавчого принципу у вихованні 

дітей, який передусім передбачає комплексність, всебічність, доцільність 

вивчення рідного краю,місцевої творчості. Втілення принципу краєзнавства в 

життя в роботі з ботаніки тісно пов'язане з принципом регіонального підходу 

в ознайомленні з народознавчим матеріалом. Основними формами у роботі є 

групова з використанням нетрадиційних форм навчання. 

1) Використання елементів народознавства на уроках ботаніки 

розвиває у дітей інтерес не тільки до предмету, але й залучає до творчого 

пошуку. 

2) Під пером Т.Мельничука утверджувалося вільне і своєрідне 

українське слово, щира любов до України, жагуче прагнення до 

неуярмленого життя на предківській землі. Поет успадкував вільний дух 

запорізьких козаків, який не дає стати рабом.Він відомий і авторитетний 

серед літераторів різних творчих напрямків,хоч ще ґрунтовно не 

досліджений.Я глибоко переконаний, що дійсну ціну творчості 

Т.Мельничука буде визначено через десятки років,коли вона стане джерелом 

не однієї літературної праці ,методичних розробок з різних дисциплін.Зі своєї 

сторони буду намагатися якомога частіше використовувати на уроках 

біології та екології  цитати,вірші та вислови свого славетного земляка. 
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