
ЗООУРОК «High level 2019» 
ПЛАН УРОКІВ 

Цикл з п’яти занять в Київському зоопарку. Школярі в інтерактивній формі познайомляться із різними 
видами тварин, дізнаються про їх особливості, про те, як з ними правильно поводитись. Діти почують 
цікаву лекцію, будуть спостерігати за тваринами, годувати, гладити та спілкуватись із ними, приймуть 
участь у конкурсі та отримають диплом. 
 
Мета: закріпити отримані зоологічні знання відповідною практикою та сформувати відповідальне та 
гуманне відношення до тварин у дітей шкільного віку. 
Завдання: 

 поширити позитивний досвід першого року (2017-2018) проведення ЗооУроку та в 
різноманітні інноваційні способи залучити більш ширше коло учнів до гуманної освіти в 
Києві. 

 отримати практичні навички спілкування з тваринами у форматі інтерактиву; 
 на конкретних прикладах навчити дітей, як треба поводитись в тій чи іншій ситуації по'язаній із 

твариною 
 розробити методичні рекомендації для вчителів з метою самостійного впровадження тематичних 

завдань в школах Києва; 
 розробити іноваційний, інтерактивний ІТ-курс гуманної освіти який може використовуватись 

індивідуально, при заняттях в школі з використанням ПК, WEB, Смартфонів та інтерактивних 
дошок; 

 під час проведення заходів навчити вчителів 10 шкіл щодо самостіного впровадження 
стандартного курсу гуманної освіти у школах Києва. 

 
Проектом заплановано проходження циклу (5 занять) 1го класу в кожному з 10 районів м. Києва: на 
першому етапі (до кінця 2020 року) - учні 7-9 класів. Створення методичних рекомендацій, ІТ-програми 
гуманної освіти, навчання вчителів 10 шкіл м.Києва самостійному впровадженню уроку гуманної освіти на 
базі школи. 
 
Принципи відбору шкіл та класів на участь у проекті. 
Перелік шкіл учасників проекту складається на основі заявок, поданих через електронну форму, відповідно 
наступним критеріям відбору шкіл: 
1) школи з біологічним уклоном; 
2) школи з найвищим рейтингом викладачів зоології; 
3) школи, з найвищою успішністю чи ті, що перемогли в олімпіадах чи інших змаганнях. 
 
Критерії відбору класів в школі: конкретний клас, чи зводну групу з 24 учнів, що пройдуть цикл занять 
обирає директор школи, виходячі із загального рівня успішності. 
 
Місце проведення: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення. 
Початок: перша та друга половини дня. 
Тематика занять (викладання матеріалу адаптується за віком): 

1. Ми зовсім не страшні. Зустріч з плазунами та комахами; 
2. Пухнасті зубастики. Зустріч з гризунами; 
3. Великі коти. Знайомство з родичами домашньої киці; 
4. Наші найближчі родичі. Вивчення приматів; 
5. Домашні улюбленці. Правильне поводження та догляд. 

 
Хронометраж заняття № 1-4 
формування групи 5 хв. 
прогулянка зоопарком 15 хв. 
розміщення в класі, оргпитання 5 хв. 
перша частина заняття 20 хв. 
хвилинка гігієни 10 хв. 
друга частина заняття, вікторина 20 хв. 
підсумки вікторини 10 хв. 
відїзд додому 5 хв. 

Загальний хронометраж 90 хв. 
 



Хронометраж заняття №5 
формування групи 5 хв. 
розміщення в класі, оргпитання 5 хв. 
перша частина заняття інтерактивна гра 50 хв. 
хвилинка гігієни 10 хв. 
друга частина заняття, «стенгазета» 15 хв. 
підсумки вікторини 10 хв. 
відїзд додому 5 хв. 

Загальний хронометраж 100 хв. 
 
Хронометраж заняття №6 
розміщення в класі, оргпитання 5 хв. 
перша частина заняття: інтерактивна гра 20 хв. 
друга частина заняття: «стенгазета» 10 хв. 
підсумки вікторини, спільне фото 5 хв. 

Загальний хронометраж 40 хв. 
 
Додаткова інформація. 

1. На першому занятті проводиться екскурсія Зоопарком. 
2. По закінченню всього циклу занять, кожен учень отримує диплом проходження курсу, а учнівська 

група - сертифікат. 


