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Головні принципи виховної роботи 

 Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
 

 

Формування духовності, моральності як провідних якостей особистості - велике і складне завдання сучасного 

суспільства, у якому позашкільний заклад не може стояти осторонь. Особливої актуальності ця справа набуває сьогодні, 

коли проблеми морально-духовного, соціально-економічного й патріотичного розвитку потребують значної уваги. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді ставить перед собою важливе завдання - виховання 

справжнього громадянина та патріота своєї Батьківщини, духовно багатої та розвиненої особистості. Майбутнє та 

сьогодення можуть створити, люди, які цінують свою державу, мають гідність, моральність, знають свої права та свободи. 

Сучасний педагог є довіреною особою суспільства, ключовою фігурою у вирішенні завдань виховання підростаючої 

особистості. Це не випадково, адже педагог є зберігачем культурної і духовної спадщини народу, його діяльність спрямована 

на творення духовного і морального потенціалу країни, він готує інтелектуальну еліту держави. 

Виховання молоді, яка буде надійною основою держави потребує великої уваги та праці. Розвиток особистості є 

основним завданням, тому постає питання про форми та методи виховання які б забезпечували цей розвиток через 

досягнення кожною особистістю власного успіху. Виховна робота центру спрямовується на: 

> підготовку молоді здатної до творчої праці; 

> формування принципів здорового способу життя; 

> розвиток етичного та естетично-екологічного виховання; 

> виховання учнів на основі визнання пріоритетності загальнолюдських цінностей. 

Оновлення навчально-виховного процесу будується відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей 

кожної дитини, з подальшим зростанням активності до самостійності. 

Основний зміст виховної роботи включає в себе. 



1. Національно-патріотичне виховання - формування національної свідомості і відповідальності, виховання любові до 

рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам'яті, прищеплення працелюбності, індивідуальності, 

виховання бережливого ставлення до мови, культури та традицій свого народу. 

2. Інтелектуально-духовне виховання - розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, виховання потреби 

самостійно здобувати знання та вміння, використовувати їх, здатність практично реалізовувати особистий життєвий вибір на 

основі здобутих знань та умінь, здатність формувати та відстоювати власну позицію. 

3. Громадянсько-правове виховання - прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина, виховання 

громадянського обов'язку перед державою, суспільством, формування правової культури особистості, залучення молоді до 

участі у доброчинних акціях та волонтерському русі. 

4. Морально-етичне виховання - формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, 

самодисципліни, формування моральної культури, засвоєння моральних норм, принципів. 

5. Екологічне виховання - формування основ екологічного мислення та екологічної культури, володіння знаннями та 

практичними, вміннями раціонального використання природних ресурсів, почуття відповідальності за оточуюче середовище, 

залучення до активної екологічної та природоохоронної діяльності. 

6. Художньо-естетичне виховання - розвиток естетичного смаку, формування художніх здібностей, вивчення 

народних традицій та кращих надбань культури, вміння створювати прекрасне. 

7. Трудове виховання - формування особистості, яка свідомо та відповідально ставиться до праці. 

8. Фізичне виховання - сприяння здоровому способу життя, виховання відповідального ставлення до власного 

здоров'я, духовне та психічне формування, боротьба з шкідливими звичками та попередження їх появі, профілактика 

захворювань методом створення умов для активного способу життя. 



Для всебічного виховання дитини у центрі проводяться: науково - дослідницька та пошукова робота., вихованці 

залучаються до історичних, краєзнавчих, етнографічних та геологічних експедицій. 

Для юннатів організовуються зустрічі з вченими та видатними діячами різних сфер діяльності, проводяться 

конференції, тематичні вечори, олімпіади, вечори поезії та музики, круглі столи. 

Широко розгорнута екскурсійна робота для збагачення та покрашення світогляду та знань вихованців. Гурткова робота 

центру охоплює усі напрямки діяльності, що надає змогу забезпечити широке коло інтересів та захоплень дітей. 

Робота за межами кабінету забезпечує теоретичні знання дитини, спрямовуючи їх у практичну площину, звертає увагу 

на найактуальніші екологічні проблеми сьогодення. 

Постійне вдосконалення системи виховної роботи центру створює середовище, що розвиває, навчає і виховує дитину, 

розкриває її індивідуальність, сприяє реалізації мети, надає змогу оволодіти необхідними знаннями та вміннями.  

В центрі створюються належні умови для розвитку культурних потреб молоді, вдосконалюються методи виховної 

роботи, розробляються та втілюються в життя інноваційні програми і заходи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План виховної роботи Національного еколого – натуралістичного центру  

на 2014/2015 навчальний рік 

 

№ 

 

НАПРЯМ ВИХОВАННЯ 

 

ЗАХІД ВИХОВНА МЕТА ВІДПОВІДАЛЬНІ 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 Патріотичне виховання 

«Місто краси» 

День відкритих дверей. 

Святкове дійство 

 

Формування почуття 

поваги та любові до 

рідного закладу, 

бажання стати 

юннатом 

Вербицька Т.А. 

2 Моральне виховання 

«Найвища мудрість – 

бути добрим» 

Лекторій 

Виховувати в учнів 

почуття чуйності, 

добрити, милосердя, 

поваги до старших. 

Виховувати учнів на 

кращих традиція 

ментальності 

Культорганізатор 

3 Національно – патріотичне виховання 
«Україна для людей» 

Цикл екскурсій 

Ознайомити учнів з 

історією 

юннатівського руху, 

історією  НЕНЦ, 

виховувати почуття  

прекрасного, сприяти 

формуванню бажання 

Методисти НЕНЦ 



стати юннатом 

4 Естетичне виховання 

Виставка квіткових 

композицій «Вітаємо в 

країні юннатів» 

Формування почуття 

прекрасного, 

величного, поринання 

у незвіданий край 

квітів, виховувати 

любов до прекрасного 

Штурмак Л.І. 

5 Національно – патріотичне виховання 

150 – ти річчя від 

народження Михайла 

Михайловича 

Коцюбинського 

Повість «Тіні забутих 

предків» 

Виховання любові до 

рідного краю, до  

природи, чистоти 

людських взаємин і 

почуттів, засудження 

бездуховного життя, 

обмеженого дрібними 

потребами й 

інтересами. 

Бібліотекар 

6 Національно – патріотичне виховання 
День Українського 

козацтва 

Виховання 

патріотичних почуттів 

до історії рудної землі 

Цюнь Л.О. 

7 Національно – патріотичне виховання 

«Хліб у нашому житті» 

Цикл екскурсій до 

музею хліба 

Ознайомлення з 

історією, походженням 

зернових культур, 

історією та традиціями 

хліборобства, 

виховувати повагу до 

праці хлібороба, 

бережне відношення 

до хліба. 

Педагогічні 

працівники НЕНЦ 

8 Трудове  виховання 

«Трудові традиції 

українського народу» 

Трудові десанти 

Формування понять та 

уявлень про 

необхідність праці 

кожної людини 

Пінчук М.О. 



9 Національно – патріотичне виховання 
«Крає мій, що краще 

тебе є на світі!» 

Формування поняття 

про традиції та звичаї 

нашого народу 

Культорганізатор 

10 Трудове виховання 

«Осінь – цариця 

золота» 

Трудові десанти 

Формування  поняття 

про важливість праці в 

житті людини 

Мазур П.О. 

11 Морально – етичне виховання 

«Турбота юних, тобі, 

Україно» Виставка 

досягнень творчих 

об’єднань 

сільськогосподарськог

о профілю 

Сприяння вихованню в 

учнів поваги до праці, 

формування розуміння 

необхідності праці в 

житті людини 

Пінчук М.О. 

12 Трудове виховання 
«Хліб у нашому житті» 

Лекторій 

Виховання поваги до 

хліба, праці хлібороба 
Цюнь Л.О. 

13 Фізичне виховання 

«Буду здоровим, буду 

щасливим» 

День фізичної культури 

та спорту 

Формування поняття 

про здоров’я та спорт 
Кислицька Ю.В. 

14 Національно – патріотичне виховання 

«День українського 

кіно» 

Відеолекторій 

Ознайомлення з 

історією  українського 

кінематографа, 

перегляд наукових 

українських фільмів 

Бібліотекар 

15 Трудове виховання 
«Лісова пісня» 

Трудові десанти 

Формування понять і 

уявлення про значення 

лісу та цього 

працівників 

Бойко Є.О. 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 Естетичне виховання «Осіння гармонія» 
Прищеплювати любов 

до прекрасного 
Штурмак Л.І. 

2 Естетичне виховання Міжнародний день Музика одна з Кришевич Т.О. 



музики прекрасних естетичних 

цінностей людства. 

Вона сприяє 

гармонізації нашого 

загального 

світовідчування, 

виступає інструментом 

самовираження і 

натхнення, служить 

джерелом 

непередаваних 

відчуттів і емоцій. 

 

3 Морально – естетичне виховання 

Фестиваль 

юннатівської творчості. 

Святкове дійство для 

юннатів НЕНЦ 

Сприяння вихованню 

комунікативних 

навиків вихованців, 

творчого підходу до 

виконання завдань, 

вмінь працювати в 

колективі. 

Педагогічні 

працівники НЕНЦ 

4 Національно – патріотичне виховання 
«Україна від минулих 

часів до сьогодні» 

Формування почуття 

до свого історичного 

минулого 

Кузнецов О.В. 

Кришевич Т.О. 

5 Громадсько – правове виховання 
«Право, обов’язки і 

честь» 

Виховання активної 

життєвої позиції щодо 

негативних проявів у 

соціумі 

Роговенко Л. В. 

6 Морально – естетичне виховання 
«Доземний уклін, 

дорогі вчителі» 

Виховання поваги до 

вчителя та його 

професії 

Культорганізатор 

7 Трудове виховання Операція «Посади сад» 

Виховувати інтерес і 

позитивне ставлення 

до довкілля, розвивати 

Мазур П.О. 



любов до праці 

8 Морально – етичне виховання «Мої добрі справи» 

Знайомити учнів з 

людськими чеснотами, 

довести до свідомості 

дітей, що милосердя та 

добро чиняться 

безкорисливо, 

розвивати вміння 

випромінювати тепло 

до навколишнього 

світу. 

Культорганізатор 

9 Морально – етичне виховання 

«День захисту тварин» 

Виставка фото, 

малюнків вихованців, 

лекторій 

Виховання 

відповідального 

ставлення до домашніх  

улюбленців, гуманного 

ставлення до тварин. 

Сидоренко І.В. 

10 Художньо – естетичне виховання 
«Традиційна народна 

лялька» 

Виховувати любов та 

повагу до мистецтва 
Жестерьова В.М. 

11 Екологічне виховання 
«Наші маленькі 

друзі…» 

Виховання гуманного 

ставлення до 

тваринного світу 

Радченко Т.Д. 

12 Трудове виховання 
Трудовий десант, 

посадка дерев 

Виховання інтересу до 

праці, прагнення до 

покращення 

оточуючого 

середовища 

Бойко Є.О. 

 

ЛИСТОПАД 

1 Трудове виховання 
«Праця годує, а лінь 

марнує» 

Виховувати інтерес і 

позитивне ставлення 

до виконання 

елементарних 

Мазур П.О. 



трудових дій 

2 Патріотичне виховання 

«Києве, мій» 

Лекторій до дня 

визволення Києва 

Ознайомлення з 

героїчними сторінками 

визволення Києва від 

фашистських 

загарбників, виховання 

почуття поваги до 

старшого покоління 

Культорганізатор 

3 Естетичне виховання 
«Музика  - світ 

незвіданої краси» 

Виховувати почуття 

прекрасного, 

прищеплювати любов 

до естетики 

Курінна Н.А. 

4 Патріотичне виховання 
«Тебе не можна не 

любити..» 

Ознайомити учнів із 

традиціями, звичаями, 

виховувати бажання 

знати і пам’ятати 

духовні надбання 

рідної землі, зберігати 

їх у житті 

Культорганізатор 

5 Художньо – естетичне виховання 
Виставка «Світ барв та 

почуттів» 

Виховувати любов до 

мистецтва 
Ковтяга О.В. 

6 Екологічне виховання «Милі та довірливі..» 

Виховувати позитивне 

ставлення до тварин, 

вчити піклуватися про 

них 

Сидоренко І.В. 

 Морально – етичне виховання 

«Домашні улюбленці і 

моє здоров’я» 

Засідання круглого 

столу клубу любителів 

тварин 

Виховання 

відповідального 

ставлення до свого 

здоров’я 

Сидоренко І.В. 

7 Родинно – сімейне виховання 
«Сім’я  - осередок 

суспільства » 

Виховання любові і 

поваги до батьків, 
Цюнь Л.О. 



терпимості і чуйності 

8 Естетичне виховання 
«Без верби і калини 

нема України» 

Виховання художньо – 

естетичних смаків 
Ковтяга О.В. 

9 Інтелектуально – духовне виховання «Учітесь, читайте…» 

Виховувати 

інтелектуальне молоде 

покоління 

Бібліотекар 

10 Морально – естетичне виховання «Знай, люби, пам’ятай» 
Виховувати інтерес  до 

свого минулого 
Цюнь Л.О. 

11 Національно – патріотичне виховання 
День української мови і 

писемності 

Виховувати повагу до 

рідної мови 
Петлицька В.О. 

12 Екологічне виховання 
«Використай 

повторно» 

Виховувати почуття 

відповідальності за 

оточуюче середовище 

Дзюбенко К.О. 

 

ГРУДЕНЬ 

1 Естетичне виховання 
«Новорічна 

композиція» 

Прищеплювати любов 

до прекрасного 
Штурмак Л.І. 

2 Екологічне виховання «Збережи ялинку» 

Виховання 

бережливого ставлення 

до природи 

Бойко Є.О. 

3 Естетичне виховання 
«День святого 

Миколая» 

Пізнання традицій 

свого народу 
Ковтяга О.В. 

4 Екологічне виховання 

«Пташина ялинка» 

Конкурс на кращу 

годівничку 

Виховувати бережливе 

відношення до  

тваринного світу 

Федорчук М.І. 

5 Інтелектуально – духовне виховання 
«Ой, на Андрія!» 

Фольклорне дійство 

Виховання любові та 

інтересу до традицій 

свого народу 

Культорганізатор 

6 Морально – естетичне виховання 
«Освічена людина » 

лекторій 

Виховувати у дитині 

правильне розуміння 

етичних норм 

поведінки 

Жестерьова В.М. 



7 Формування здорового способу життя 
День боротьби зі 

СНІДОМ Лекторій 

Виховання 

усвідомлення цінності 

власного життя 

Культорганізатор 

8 Національно – патріотичне виховання 
Літературно – 

фольклорний вечір 

Виховання духовної 

культури 

підростаючого 

покоління 

Курінна Н.А. 

9 Екологічне виховання 
Допоможи птахам 

Трудова акція 

Виховувати позитивне 

та бережне ставлення 

до природи 

Сидоренко І.В. 

10 Естетичне виховання 
Виставка «Новорічний 

сувенір» 

Виховання любові до 

краси та прищеплення 

естетичного смаку 

Ковтяга О.В. 

11 Морально – естетичне виховання «Права людини» 

Виховувати 

усвідомлення власних 

прав та обов’язків 

Жестерьов С.А. 

 

СІЧЕНЬ 

1 Громадянське виховання 
День Соборності 

України 

Формування свідомого 

громадянина України 
Роговенко Л.В. 

2 Екологічне виховання 
«Природі не завдавай 

шкоди» Трудова акція 

Виховання активної 

життєвої позиції щодо 

покращення довкілля 

Радченко Т.Д. 

3 Екологічне виховання 

«Підгодуй птаха, 

допоможи 

беззахисному» 

Виховувати бережливе 

ставлення до природи 
Сидоренко І.В. 

4 Художньо – естетичне виховання 
Виставка «Різдвяний 

калейдоскоп» 

Виховувати почуття 

краси та естетичного 

смаку 

Жестерьова В.М. 

5 Екологічне виховання 

«Спостереження за 

зимуючими птахами та 

їх облік» 

Виховання 

елементарних уявлень 

про єдність природи, 

Радченко Т.Д. 



радість від пізнання 

природи 

6 Національно – патріотичне виховання 

«Люби та пізнавай свій 

рідний край» 

Навчально – 

розважальна гра 

Виховання почуття 

патріотизму та любові 

до Батьківщини 

Цюнь Л.О. 

7 Національно – патріотичне виховання 
«Люби та дбай про 

рідний край» Лекторій 

Виховувати інтерес до 

історії рідного краю 
Культорганізатор 

8 Формування здорового способу життя 

День боротьби з 

палінням Тематичне 

заняття гуртка 

Виховання 

бережливого ставлення 

до здоров’я 

Адріанов В.Л. 

9 Національно – патріотичне виховання «Українське Різдво» 

Виховувати інтерес до 

рідних традицій, 

історії, народу 

Культорганізатор 

 

ЛЮТИЙ 

1 Національно – патріотичне виховання 

День захисника 

Вітчизни Святкове 

дійство 

Виховання поваги до 

професії 

військовослужбовця, 

формування розуміння 

високої місії захисника 

Вітчизни 

Культорганізатор 

2 Трудове виховання 

«Дитячі руки не знають 

скуки» 

Виставка творчих робіт 

вихованців 

Виховання любові до 

праці, почуття 

відповідальності, 

бажання творити 

прекрасне 

Курінна Н.А. 

3 Екологічне виховання 
«Шануймо, друзі, лісу 

дивосвіт!»Лекторій 

Виховання почуття 

бережливого ставлення 

до навколишнього 

середовище. 

Формування етичні 

Бойко Є.О. 



взаємовідносини 

людини з довкіллям 

4 Правове виховання 

«Вчинок, 

відповідальність, 

наслідки» Тематичне 

заняття 

Виховання поняття про 

закони 

життєдіяльності у 

суспільстві, їх 

дотримання і 

виконання 

Комендантов В.Ф. 

5 Формування здорового способу життя 

Засідання круглого 

столу «За здоровий 

спосіб життя» 

Виховання пізнання 

прекрасного у собі, 

самоконтроль безпеки 

власної 

життєдіяльності 

Кислицька Ю.В. 

6 Морально – естетичне виховання 

«Карнавал тварин» 

Конкурс в рамках 

Міжнародного року 

біорізноманіття 

Виховання любові до 

тваринного світу, 

творчого підходу до 

виконання завдань 

Сидоренко І.В. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Морально – естетичне виховання 

«Естетика зовнішнього 

вигляду» Виставка 

дитячих композицій 

Виховання почуття 

гармонії, міри 
Штурмак Л.І. 

2 Національно – патріотичне виховання 
«Ой, весно, красна!» 

Фольклорне свято 

Виховувати почуття 

патріотизму та любові 

до своєї історії 

Курінна Н.А. 

3 Морально – естетичне виховання 

«Мати, матінко, 

матуся…» Святкове 

дійство до Дня матері 

Виховання поваги та 

любові до матері – 

берегині роду 

Бібліотекар 

4 Екологічне виховання 

«День слідопита» 

Навчально – 

розважальна гра 

Формування вмінь та 

навичок вести  

спостереження в 

природі, орієнтуватися 

Культорганізатор 



на місцевості, 

виховувати інтерес до 

пізнання природи 

5 Естетичне виховання 

«Музика природи» 

Літературно – 

фольклорне свято 

Виховання у 

національних та 

етнокультурних 

традиціях 

Курінна Н.А. 

6 Екологічне виховання 
«Будь природі другом» 

Трудова акція 

Виховання любові та 

бережливого ставлення 

до природи 

Дзюбенко К.О. 

7 Національно – патріотичне виховання 
«Історія мого роду» 

Тематичне заняття 

Виховання цікавості до 

свого історичного 

минулого 

Цюнь Л.О. 

8 Екологічне виховання 
«Природа – наш: дім» 

Трудова акція 

Виховувати любов та 

бережливе ставлення 

до природи, 

розширювати знання 

дітей про рослини і 

тварини 

Радченко Т.Д. 

Драган О.А. 

9 Формування здорового способу життя 

«Здоров’я, грація. 

Краса» 

Лекторій 

Виховання здорового 

способу життя 
Кислицька Ю.В. 

10 Трудове виховання 

Дендропарк 

«Юннатівський» 

Трудові акції по 

благоустрою території 

Виховання 

працелюбності, 

дбайливого 

відношення до 

природи 

Бойко Є.О. 

 

КВІТЕНЬ 

1 Громадянське виховання 

«Дзвони Чорнобиля» 

Тематичний вечір до 

дня пам’яті жертв 

Виховання почуття 

відповідальності за 

свій рідний край 

Культорганізатор 



Чорнобиля 

2 Екологічне виховання 

«Збережемо чистим 

довкілля» 

Трудова акція 

Виховання почуття 

відповідальності за 

свій рідний край 

Радченко Т.Д. 

Драган О.А. 

 Трудове виховання 

«Праця покращує 

самопочуття» 

Трудова акція 

Формування поняття Федорчук М.І. 

3 Національно – патріотичне виховання 

«Писаночка  - 

мальовничка» 

Конкурс писанок, 

великодніх кошиків 

Виховання моральних і 

духовних цінностей 

шляхом ознайомлення 

з народними 

традиціями 

Федоров В.Є. 

4 Патріотичне виховання 

«Мій рідний край, моя 

земля» 

Тематичне заняття 

Виховувати в учнів 

почуття патріотизму, 

національної гордості, 

любові до рідного 

краю, формувати 

любов до державної 

символіки України 

Жестерьова В.М. 

5 Екологічне виховання «День Довкілля» 

Виховання активної 

життєвої позиції щодо 

оздоровлення довкілля 

Бойко Є.О. 

6 Трудове виховання 
«День весняний -  рік 

годує» 

Виховання 

позитивного ставлення 

до праці 

Пінчук М.О. 

 

ТРАВЕНЬ 

1 Національно – патріотичне виховання 

«В ім’я твого і мого 

життя» Тематичне 

заняття 

Формування поваги до 

старшого покоління, 

Толерантного 

ставлення до історії 

Козленко В.П. 

2 Родинно – сімейне виховання День матері «Хто на Виховання поваги та Культорганізатор 



світі наймиліший» бережливого ставлення 

до матері  - берегині 

3 Патріотичне виховання 

«Ніхто не забутий, 

ніщо не забуте » 

Літературно – художня 

композиція 

Виховання поваги до 

ветеранів війни та 

праці 

Козленко В.П. 

4 Екологічне виховання 

«Оберігай зелений 

світ» 

Трудова акція 

Виховання 

бережливого ставлення 

до природи 

Федорчук М.І. 

5 Національно виховання 

«Створімо серце 

доброти» 

Лекторій 

Виховувати 

особистісну культуру 

учнів, виховувати 

Цюнь Л.О. 

6 Патріотичне виховання Екологічна відеотека 

Виховання 

високоморальної 

особистості 

Бібліотекар 

7 Художньо – естетичне виховання 

Конкурс – виставка 

«Ой весно – красна!» 

Конкурс творчих робіт 

вихованців 

Виховання любові до 

прекрасного світу 

естетики 

Ковтяга О.В. 

8 Екологічне виховання 
«Екологічна стежка 

НЕНЦ» Трудова акція 

Виховання інтересу до 

екологічних знань 

Радченко Т.Д. 

Дзюбенко К. 

9 Морально – естетичне виховання 

«До вівтаря свого серця 

принесіть вогонь 

добра» Святкове 

дійство з нагоди 

закінчення навчального 

року 

Виховання в учнів 

почуття добра, 

чуйності, милосердя, 

співчуття і любові до 

ближнього 

Культорганізатор 

  


