
Розширений проспект підготовки «Методичних рекомендацій щодо 
вивчення природничих та еколого-естетичних дисциплін в гуртках та 

інших творчих об'єднаннях еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти у 2012-2013 навчальному році» 

У 2012-2013 навчальному році заняття в гуртках та інших творчих об'єднаннях 
у позашкільних навчальних закладах здійснюватимуться за такими 
програмами: 

№ Назва програми Видання Автор 

Еколого-натуралістичний напрям 

1.  Програма гуртка юних 
генетиків-селекціонерів  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Пінчук М.О. 

2.  Програма гуртка юних 
квітникарів-аранжувальників  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Манорик Л.П. 

3.  Програма гуртка юних 
агрохіміків  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Пінчук М.О. 

4.  Програма гуртка юних 
картоплярів  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Тетюра В.Х. 

5.  Програма гуртка «Саду мого 
дивосвіт» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Трегубова Л.А. 

6.  Програма гуртка “Юні 
мікологи”  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Крамаренко Л.В. 

7.  Програма гуртка юних 
бджолярів  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Пінчук М.О. 

8.  Програма гуртка юних 
генетиків 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 

Дикий Є.О. 



Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

9.  Програма гуртка юних 
біохіміків  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Дикий Є.О. 

10.  Програма гуртка біоіндикації  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Карєва М.О. 

11.  Програма гуртка 
експериментальної 
мікробіології  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Карєва М.О. 

12.  Програма гуртка юних 
валеологів  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Чіп Л.В., Ломака 
Ю.М., Команєва 
О.О., Язловецький 
В.С. 

13.  Програма гуртка «Основи 
сучасних комп’ютерних знань 
та інформаційних технологій»  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму (укл. 
Павлова Л.М.) – К: 
Богдан - 2004 р. 

Комендантов В.Ф. 

14.  Програма гуртка «Юні друзі 
природи» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Тараненко В.І., 
Павлівська С.М., 
Радченко Т.Д. 

15.  Програма гуртка «Основи 
екологічних знань» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Шмалей С.В., 
Щербина Т.І., 
Русіна Л.Ю. 

16.  Програма гуртка «Юні екологи» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Радченко Т.Д. 

17.  Програма гуртка «Юні 
ботаніки» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 

Морозюк С.С., 
Тараненко В.І. 



від 09.12.2003 р.) навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

18.  Програма гуртка «Юні 
лісівники-дендрологи» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Бойко Є.О. 

19.  Програма гуртка «Юні 
рослинники» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Тетюра В.Х. 

20.  Програма гуртка «Юні 
квітникарі» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Матієнко Л.О. 

21.  Програма гуртка «Юні знавці 
лікарських рослин»  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Козленко В.П. 

22.  Програма гуртка «Юні 
фізіологи рослин»  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Драган О.А. 

23.  Програма гуртка «Юний 
ентомолог» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Нікітенко А.Г. 

24.  Програма гуртка «Любителі 
домашніх тварин» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Русан Г.Л. 

25.  Програма гуртка «Екологічна 
біохімія» 

Програми для 
творчих об’єднань 

Назаренко В.І. 



Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

26.  Програма гуртка «Основи 
біології» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Адріанов В.Л. 

27.  Програма гуртка «Біологія 
людини» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Тукаленко Є.В. 

28.  Програма гуртка «Юні 
овочівники» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Тетюра В.Х. 

29.  Програма гуртка «Юні 
виноградарі» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Мазур П.О. 

30.  Програма гуртка «Юні 
фермери» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Вікторенко В.В. 

31.  Програма гуртка «Юні медики» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми для 
творчих об’єднань 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів / [укладач 
В.В.Вербицький]. – 
К.: Богдан, 2004. 

Назаренко Л.І. 

32.  Програма гуртка любителів 
декоративних і свійських тварин 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Методичні засади 
реалізації 
пріоритетних 
напрямів 
експериментально-
дослідницької 
діяльності: 
Виробничо-

Харламова Л.М. 



практичне видання. 
– К.: Видавничо-
поліграфічний 
центр «Київський 
університет», 2005.

33.  Програма гуртка «Заповідними 
стежками рідного краю» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131 
від 09.12.2003 р.) 

Програми гуртків 
природничо-
біологічного 
напряму // Біологія. 
Шкільний світ. – 
2008. - № 16-17 

Романишин Л.В 

34.  Програма гуртка «Гончарик» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 
від 18.07.2007 р.) 

Програми з 
позашкільної 
освіти. Художньо-
естетичний 
напрям. – К.: 
«Грамота», 2009. – 
232 с.  

Воронова Л.В., 
Воронов В.І., 
Мельник В.П. 

35. Програма гуртка «Аплікація 
соломкою» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 
від 18.07.2007 р.) 

Програми з 
позашкільної 
освіти. Художньо-
естетичний 
напрям. – К.: 
«Грамота», 2009. – 
232 с.  

Полуміскова Л.В., 
Мельник В.П. 

36. Програма студії образотворчого 
мистецтва 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 
від 18.07.2007 р.) 

Програми з 
позашкільної 
освіти. Художньо-
естетичний 
напрям. – К.: 
«Грамота», 2009. – 
232 с.  

Филипенко А.О., 
Василянська І.О., 
Мельник В.П. 

37. Програма гуртка різьблення по 
дереву 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 
від 18.07.2007 р.) 

Програми з 
позашкільної 
освіти. Художньо-
естетичний 
напрям. – К.: 
«Грамота», 2009. – 
232 с.  

Андрійчук С.А., 
Мельник В.П. 

38. Програма гуртка «Українська 
народна іграшка» 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 
від 18.07.2007 р.) 

Програми з 
позашкільної 
освіти. Художньо-
естетичний 
напрям. – К.: 
«Грамота», 2009. – 
232 с.  

Вовченко О.П., 
Василянська І.О., 
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Навчання в гуртках та інших творчих об'єднаннях еколого-
натуралістичного напряму в 2012-2013 навчальному році у позашкільних 
навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних 
планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки…. . 

Кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, 
є орієнтовною і може бути змінена керівником гуртка залежно від регіональних 
умов та матеріальної бази позашкільного навчального закладу. 

Звертаємо увагу на важливість ознайомлення вихованців, учнів, слухачів 
з матеріалами Конференції ООН по збалансованому розвитку (Ріо плюс 20),   
широку популяризацію матеріалів Конференції, концентрацію зусиль 
педагогічних колективів на формуванні ключових компетенцій вихованців 
центрів еколого-натуралістичного  засобами освіти в інтересах збалансованого 
розвитку. Рекомендуємо провести заняття гуртків та інших творчих об'єднань 
на тему: «Ріо плюс 20» -- перспективи розвитку планети.   

 Навчальні програми передбачають проведення екскурсій.  Керівник 
гуртка має право самостійно обирати час їх проведення відповідно до 
регіональних умов  та принципу сезонності.  

 
Важливою складовою навчання природничих дисциплін є формування в 

учнів практичних умінь і навичок під час проведення лабораторних і 
практичних робіт. Наголошуємо, що проведення практичних і лабораторних 
робіт не залежно від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, 
індивідуальне) має здійснюватися на засадах біоетики. Тому у навчальному 
процесі мають використовуватись матеріали Інтернет (електронні ресурси (сайти 
атласів флори і фауни   тощо) формує Комендантов В.Ф. і додає до 
рекомендацій). 

ЗЕРНА   ДОСВІДУ 

В нових соціально-економічних та політичних умовах кожна особистість 
прагне до визначення свого місця та цілей життєдіяльності, формування 
самосвідомості, патріотизму, внутрішньої свободи та почуття власної гідності, 
вияв та розвиток естетичних цінностей  та смаку, стремління до створення 
цінностей духовної культури, виховання потреб у фізичній культурі та 
здоровому способі життя. До впровадження цих критеріїв гармонійного 
розвитку особистості і тяжіють учасники Всеукраїнського конкурсу «Цікава 
школа». 

Уміле поєднання традиційних та інноваційних форм роботи, 
використання сучасних педагогічних технологій навчання, нестандартних 



занять у певній системі та досконале володіння методикою їх проведення 
забезпечують високу ефективність таких  занять. Крізь призму діяльності учня 
переосмислюється структура навчально-виховного процесу, вирішення 
проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей, формування творчої 
активності кожного школяра, гуртківця. 

Обираючи шляхи та методи навчання дітей перш за все педагоги бачать в 
цьому процесі саме дитину, роблять вибір на користь дитини і прислухаються 
до побажань дитини. 

Керівники гуртків Гонопко Н.Я. (Одеський ЕНЦ «Афаліна» гурток 
«Природа і творчість») та Жовнір О.М. (ЦТДЮ м. Ірпінь, гурток 
«Намистинка») працюють за сотні кілометрів одна від одної та у них спільна 
мета виявити у дітей пізнавальну ініціативу та творчу активність засобами 
ужитково-декоративного мистецтва. Заняття ужитково-декоративним 
мистецтвом це поліфункціональний процес, який сприяє розвитку необхідних 
загальних  та предметних  навичок учнів. 

Куроченко І.І.,  Рівненського ЕНЦ, що при палаці дітей та молоді у своїй 
роботі використовує інноваційні форми та технології, стимулює навчально-
пізнавальну діяльність, допомагає вихованцям засвоїти предмет, оточуючий 
світ та складні зв’язки, що забезпечують його рівновагу через яскраве 
розкриття змісту заняття, новизну наукових повідомлень, оригінальність 
висновків, глибоке проникнення в сутність явищ, емоційне їх забарвлення; 
проблемно-дискусійне вивчення матеріалу, постановка питань, зіставлення 
різних точок зору, створення ситуацій, колективний пошук істини, 
розв'язування життєвих задач, розробка соціально-екологічних проектів. 

Ліваковська Л.М., Вінницька облСЮН, використовує  у своїй роботі 
інноваційні форми – заняття-подорож, заняття-казка, інтерактивні вправи 
«Чорна скринька», «Ромашка», «Відкинь зайве», «Я дарую тобі…», «Капуста» 
тощо. 

У своїй практиці використовує і старі добрі вікторини, які дуже 
полюбляють діти. Особливу увагу приділяє іграм – подорожам. 

Стрюк Н.В., Вінницька облСЮН,  основна ідея досвіду та інноваційність 
полягає в спрямуванні навчально-виховного процесу не лише на засвоєння 
певного обсягу знань, а й на виховання впевненої у собі та власних силах 
особистості, яка може не тільки швидко і гнучко пристосуватись до змін у 
суспільному чи економічному житті, а й сам буде їхнім творцем та ініціатором.  
На заняттях гуртка «Англійська для природолюбів» систематично 
використовуються мозкові штурми, «мікрофон», «акваріум», «бульбашкова 
карта», «асоціативний кущ». 

На думку педагога доцільними формами роботи є малі групи, гуртки з 
невеликою кількістю дітей, студії та клуби, що працюють за модулем вільного 



часу дитини. Такі форми роботи забезпечують безпосередній  емоційний 
контакт, як педагога з дітьми, так  і вихованців гуртка, що дає можливість 
ефективно реалізувати основне завдання позашкільної освіти – створення умов 
для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей. 

Прараніч Г.І. з Центру творчості дітей та юнацтва Київщини у роботі 
гуртка «Юний астроном» вирішує проблему наглядових занять з допомогою 
віртуальної карти зоряного неба, але найбільшу наочність  і найближче до 
реальності уявлення дає програма «Планетарій». Уміле поєднання інноваційних 
технологій з традиційними методами занять гуртка дають бажаний результат: 
високий рівень засвоєння знань з астрономії і усвідомлення її практичного 
застосування. У своїй роботі використовує метод проектів, що включає в себе 
сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю 
суттю. Використання інноваційних технологій на заняттях сприяє підвищенню 
рівня якості освіти та підготовки молоді до життя й виходу на ринок праці. 

Менчакова О.І., Красноармійська СЮН, своїм завданням, як керівник 
гуртка, бачить в тому, щоб донести до дітей таємницю природи, її красу і 
неповторність, ознайомити з найнеймовірнішими витворами природи,  показати 
багатий світ виготовлення виробів народними майстрами з природного 
матеріалу чи на ньому, подарувати радість творчості, навчити працювати не 
лише пензликом, але й пальчиком, трісочкою, патичком.  Своє завдання  вбачає 
у розкритті здібностей дитини,  допомогу у подоланні труднощів,  привитті 
любові, при цьому самій вчитися, удосконалюватись, передавати свої знання, 
досвід уміння на високому професійному рівні, зацікавлено, захоплюючи своїм 
натхненням. 

Цехмейструк І.Ф. з Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, працює  у навчальному 
закладі «Школа сприянню здоров'я». Де і впроваджує авторську програму 
курсу з основ психологічних знань «Самовдосконалення особистості». Цей 
курс забезпечує самореалізацію у житті, задовольняє потреби , які призведуть 
до успіху в життєвому визначенні школяра. Враховуючи специфіку діяльності 
навчального закладу в якому працює автор  впроваджує здоров'язбережні 
технології засобами зміни діяльності упродовж проведення заняття, що має 
позитивний вплив на фізичний розвиток і відповідає умовам 
здоров'язбережного виховного простору школи. Вона вважає, що нетрадиційні 
форми роботи з дітьми, особливо в позаурочний час, є більш ефективними та 
результативними. Нетрадиційні форми організації освітньої діяльності 
формують практичні навички проектування власної життєвої позиції з 
усвідомленням «Я» у житті. 

Вовк І.В., методист, керівник гуртка «Юннати». В інтелектуально-
творчому розвитку вихованців засобами дослідницько-експериментальної 
роботи особливу увагу надає самостійній роботі вихованців. 

Інноваційні технології, які є провідними в її роботі (інтерактивні методи, 
робота з комп’ютером, інтегровані, бінарні заняття, заняття-дослідження, 



заняття-мандрівки, заняття-сюжетні замальовки), шляхом взаємодії 
удосконалюються заняття в цілому, підвищується їх ефективність та є 
ключовими для розвитку творчої особистості. Висновок один – юний дослідник 
повинен уміти швидко знаходити рішення, у творчих пошуках набувати нових 
знань, розширювати свій світогляд. Досліджувати, вивчати якусь проблему або 
питання для того, щоб здобувати нові знання, відкривати нові закономірності, 
розробляти стратегію розумової діяльності. 

Керівник гуртка «Акваріумісти» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Шинкарук О.В. при проведенні 
занять використовує методи, що спрямовані на співпрацю, співтворчість з 
учнями. Це використання мотиваційного компоненту на заняттях, 
упровадження індивідуальних, парних та групових форм роботи. ЇЇ заняття 
проходять у формі ділових та рольових ігор, «мозкових штурмів», ситуаційних 
завдань, різних видів пошукової діяльності. Використовуються  теоретичні 
знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської 
діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка). 

Керівник гуртка намагається створити у своїх гуртківців емоційно-цілісне 
ставлення до природи, до себе, до людей. 

Тупчій Л.М., Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва 
«Веселка», керівник школи раннього розвитку дитини,   ставить за мету в своїй 
роботі формування основних видів пізнавальних дій  -  практичних,  сенсорних,  
мислительних, за допомогою яких виділяються, усвідомлюються, 
узагальнюються різноманітні логічно-математичні уявлення. Свою систему 
роботи будує на принципах природовідповідності, диференціації, 
індивідуалізації, народності, особистісної зорієнтованості, що опираються на 
діагностику навчальних можливостей учнів-дошкільнят. Намагається створити 
умови для всебічного розвитку кожної дитини.  

Тесля С.Ю., керівник гуртка «Екологічний» Полтавського ПМ ЦПО, 
активно працює над проблемою морального розвитку особистості на сучасному 
етапі. Вона чітко розуміє що  українське суспільство переживає моральну 
кризу, яка особлива небезпечна своїми наслідками для молоді. І своїм 
завданням вбачає у формуванні духовно зрілої, творчої особистості, яка 
будуватиме своє життя на національних моральних цінностях, гуманістичної 
ідеології, громадянської відповідальності на кращих зразках української 
культури. 

Отже, цікавість учнів до життя залежить від відвертої зацікавленості 
педагога. Завдання керівника гуртка – тісна творча співпраця з учнями. 
Шановні колеги! Намагайтеся відійти від тиску і примусу, без фізичних і 
психофізичних перенапружень, щоб зберегти їх емоційне благополуччя і 
позитивне ставлення до життя. 

 



Під час проведення занять в кабінеті біології особливої уваги потребує 
дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в 
інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах 
природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» 
(лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72). 

З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна 
ознайомитись на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту www.mon.gov.ua та Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді  www.nenc.gov.ua. 

Детальніше:  

Тел/факс: +38(044)430-02-60, 

E-mail: verbitskiy@nenc.gov.ua 

 

Пінчук М.О. Аграрний (сільськогосподарський) напрям.  Цілі та підходи до 

навчання; методики та технології, спрямовані на досягнення предметних і 

надпредметних результатів засвоєння змісту програм. 

        У змісті програм цього напряму слід відобразити участь вихованців у 

реалізації Національних програм: «Овочівництво», «Садівництво», 

«Виноградарство», «Картоплярство»,  «Охорона родючості ґрунтів» тощо.   

Звертаємо увагу на важливість ознайомлення учнів, вихованців, слухачів з 

основними напрямами досліджень Національної академії аграрних наук та 

досягненнями українських вчених. Слід подати коротку характеристику 

напрямів досліджень Національної академії аграрних наук, зокрема: 

        -- у рослинництві – створення сучасних високопродуктивних сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур, адаптованих до кліматичних змін, 

впровадження біоадаптивних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур, підвищення якості сільськогосподарської продукції вирощування 

екологічно чистої сільськогосподарської продукції; 

– у тваринництві -- удосконалення селекційно – племінної роботи для 

формування високопродуктивних стад сільськогосподарських тварин; 

упровадження високотехнологічних ресурсоощадних, безпечних систем 

виробництва продукції тваринництва. 



У змісті програм гуртків рослинницького профілю акцентувати увагу на:  

 створенні аграрного паспорту навчально-дослідної земельної 

ділянки;  

 розвитку органічного землеробства; 

 застосуванні біологічних засобів захисту рослин;    

 захисті ґрунтів від водної та вітрової ерозії, охороні земельних 

ресурсів;   

Важливою складовою гуртків овочівництва є ознайомлення з 

перспективами галузі: 

– вирощування нових гібридів;  

– чітке зональне розміщення;  

– крапельне зрошення; 

–  резерви покращення якості овочевої продукції. 

В змісті програм гуртків юних виноградарів слід посилити екологічну 

складову, зосередити увагу вихованців на екологічних проблемах сучасного 

виноградарства, відобразити регіональний компонент в змісті програми гуртка. 

 

     Сидоренко І.Л. Гуртки юних тваринників. Цілі та підходи до навчання; 

методики та технології, спрямовані на досягнення предметних і 

надпредметних результатів засвоєння змісту програм. 

Еко – технології мають  зайняти чільне місце у змісті програм гуртків  юних 

тваринників. Заслуговують поширення еко – технології вирощування кролів.  

У кролів, вирощених за цією технологією, найкращі відтворні якості, вони 

найпродуктивніші, а саме технологія високорентабельна  порівняно з  ретро –  

та  техно – кролівництвом. (Г.А. Коцюбенко, к. с /г н., доцент, Миколаївський 

державний аграрний університет ).  

 

       Жестерьов С.А. Біологічний напрям. Цілі та підходи до навчання; 

методики та технології, спрямовані на досягнення предметних і 

надпредметних результатів засвоєння змісту програм. 



          У змісті програм гуртків та інших творчих об'єднань біологічного 

напряму слід звернути увагу на важливість ознайомлення учнів, вихованців, 

слухачів з основними напрямами досліджень Національної академії наук 

України та досягненнями українських вчених. Слід подати коротку 

характеристику сучасних досягнень українських вчених-біологів. Дослідження 

молекулярних і клітинних основ організації та функціонування біологічних 

систем. Розвиток фізіології, генетики, біотехнології. Перспективні напрями 

біологічних досліджень українських вчених-біологів.. 

Адріанов В.Л. Особливості організації навчально-виховного процесу з 

обдарованою 

молоддю………………………………………………………………………………

…. 

Радченко Т.Д.  Екологічний напрям. 

…………………………………………………….. 

 

Масові заходи з учнівською молоддю 2012-2013 н/р (посилання на 

електронні ресурси НЕНЦ) ……………………………………………. 

У рамках проведення трудових акцій слід ширше залучати учнів до 

участі в розвитку горіхоплідного виробництва України, зокрема, вирощуванні 

садивного матеріалу,  потреба в сортових саджанцях складає 4 млн.шт., з них:     

грецького – 1,6 млн. шт.,  фундука – 1,5 млн.шт., мигдалю – 0,9 млн. шт. 

Для дрібних товаровиробників і особистих господарств прийнятним є 

створення садів із сіянців місцевих форм. 

Особливу увагу слід звернути на еколого – ландшафтне використання 

горіхоплідних культур. Для відновлення ґрунтів, що зазнали ерозійних процесів, 

слід скористатися ґрунтозакріплювальною здатністю горіхоплідних культур. 

Загальнодержавними планами передбачено закласти на схилах 5 – 7 тис. га 

промислових садів з облаштуванням терас і дотриманням агротехніки 

вирощування. 
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