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КОРОТКО ПРО ГУРТОК

Гурток засновано у квітні 2015 р.

Діяльність гуртка поділяється на два 
напрями:
- Хімічний
- Біологічний



ХІМІЧНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ
- Вирощування кристалів.
- Дослідження особливостей росту вирощуваних 
кристалів.
- Виготовлення мила ручної роботи.
- Робота із епоксидними смолами.
- Популяризація хімії.
- Моделювання і створення необхідних для роботи 
приладів.



БІОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ

- Проведення екскурсій.
- Облік маршрутним методом видового різноманіття 
птахів.
- Створення біологічних колекцій.
- Оцінка екологічного стану міста Ніжин і його околиць.
- Участь у біологічних конференціях та форумах.



ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗДОБУТКИ ГУРТКА



ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІВ





Виготовлення мила ручної роботи



Робота із епоксидними смолами



ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ

- місто Ніжин та його музеї природи

- природні екосистеми Ніжинського району

- Національний науково-природничий музей 
НАН України, Київ 

- Мезинський національний природний парк

- Міжрічинський регіональний ландшафтний 
парк

- кількаденні екскурсії в долину р. Десни









Облік маршрутним методом видового 
різноманіття птахів



Створення біологічних колекцій



Оцінка екологічного стану міста Ніжин і його 
околиць



Участь у студентських наукових конференціях 
та форумах



Популяризація науки



СТВОРЕННЯ ДОПОМІЖНИХ ПРИЛАДІВ





СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГУРТКА
1. Продовжувати вдосконалення методики вирощування 

кристалів.
2. Продовжувати покращувати матеріально-технічну базу 

гуртка.
3. Провести ряд експериментів із вирощування кристалів.
4. Освоїти гальванопластику.
5. Проводити регулярні біологічні екскурсії.
6. Проводити дослідження біорізноманіття Чернігівщини.
7. Продовжувати представляти результати досліджень на 

студентських конференціях.
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