АНАЛІЗ
річних звітів обласних еколого-натуралістичних центрів
та обласних станцій юних натуралістів за 2013 рік
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1. Вступ
Сучасний позашкільний заклад – унікальне освітнє середовище, що має самостійне
соціальне призначення і характеризується більшою відкритістю, здатністю швидко реагувати
на виникаючі освітні потреби дитини і соціуму.
Важливою складовою реалізації позашкільної освітньої програми є співпраця
Академії Педагогічних наук та профільних дослідних наукових інститутів із потужною
творчою армією практиків з національних та обласних профільних центрів дали плідні
результати у вигляді положень, концепцій, програм, навчальних планів, експериментальних
досліджень.
Процеси глобалізації, змінності, конкуренції, що з кожним роком дедалі більше
проявляються. А це, у свою чергу, вимагає дослідницьких зусиль, спрямованих на
усвідомлення ролі освіти у формуванні людини інноваційного складу.
Метою досліджень стала реалізація сучасних підходів, покликаних забезпечити рівний
доступ усіх громадян до якісної освіти і, звичайно, проведення моніторингу та внесення
пропозицій для покращення освітньої системи.
Актуальні питання та завданнями в галузі дослідництва освітянських проблем:
- широка організація досліджень для виявлення кращих світових освітніх надбань;
- апробація та впровадження інноваційних педагогічних систем з широким використанням
найсучасніших інформаційних технологій.
Виходячи з актуальності даних вимог, їх соціальної значимості більшість колективів
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування у 2013 році
працювали над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми закладу та вирішенням
слідуючих завдань:
- впровадження інновацій у формуванні творчої особистості через особистісно-орієнтоване
навчання і виховання гуртківців.
- Здійснення навчально-виховної та методичної роботи через практичну діяльність.
- Впровадження допрофесійної освіти та забезпечення профорієнтаційної роботи через
різні форми роботи з вихованцями.
- Забезпечення інноваційної дослідницько-експериментальної роботи із школярами.
- Впровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій.
- Залучення школярів області до практичної природоохоронної, еколого-натуралістичної,
експериментально-дослідницької
та
винахідницької
роботи
в
галузі
сільськогосподарських наук.
- Пошук, розвиток та підтримка обдарованих і талановитих учнів, створення умов для
самореалізації та саморозвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних
здібностей, школярів.
- Постійне оновлення змісту інформаційно-методичної та координаційної роботи з
педагогічним загалом області; вивчення, узагальнення та впровадження в навчальновиховний процес педагогічних інновацій.
- Ефективне та постійне зміцнення навчально-матеріальної бази закладу; комп’ютеризація
навчальних кабінетів, використання Інтернет-ресурсів.
- Збереження та розширення мережі шкільних НДЗД, шкільних лісництв, екологонатуралістичних гуртків аграрних трудових об’єднань старшокласників.
- Вдосконалення роботи психологічної служби та її результативності.
2. Методична робота
2.1. Організаційна діяльність методичних служб
Методична робота – це складова освітнього процесу, основний компонент діяльності
позашкільного закладу, спрямований на вдосконалення професійно-педагогічної культури
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педагога, втілення продукування психолого-педагогічних ідей, розробки та впровадження
нових технологій навчання й виховання, вивчення й поширення педагогічного досвіду.
Протягом 2013 року діяльність методичних служб позашкільних закладів екологонатуралістичного спрямування була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів,
розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти на основі впровадження інноваційних
педагогічних технологій і засобів навчання, зміцнення і модернізації змісту позашкільної
освіти відповідно до діючої структури позашкільних навчальних закладів, залученню
інноваційний досягнень в сфері інформаційно-комунікаційних технологій та вирішення
слідуючих завдань:
- створення єдиного інформаційного простору і регуляція інформаційних потоків
управлінської документації і науково-методичних розробок, листів, рекомендацій,
посібників тощо;
- концентрація перспективного педагогічного досвіду позашкільної діяльності та його
поширення через різні форми методичної роботи та громадські педагогічні об’єднання;
- надання методичної і практичної допомоги педагогам загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів в організації заходів по розвитку пріоритетних напрямів екологонатуралістичної роботи;
- розробка критеріїв виявлення творчого потенціалу педагогічних працівників і
обдарованої молоді загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
- забезпечення проведення діагностичних і атестаційних процедур для об’єктивного
аналізу досягнутих результатів і прогнозування розвитку, стимулювання педагогічної
творчості;
- організація і забезпечення функціонування курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників через різні форми організаційно-методичної та навчально-виховної роботи;
- сприяння у реалізації державних, регіональних програм освіти і виховання.
Координаційно-методична робота позашкільних еколого-натуралістичних закладів
здійснювалась за напрямками:
- Організаційно-методична діяльність.
- Інформаційна діяльність.
- Аналітична діяльність та наукового забезпечення.
Організаційна діяльність методичних служб була направлена на:
- вивчення запитів забезпечення роботи Всеукраїнських семінарів, науково-практичних
конференцій, міжнародних та всеукраїнських конкурсів, виставок-оглядів, педагогічних
читань, методичного забезпечення та методичного супроводу у Всеукраїнських
конкурсах, моніторинг еколого-натуралістичної роботи; організації різних форм навчання
педагогів через семінари, педагогічні практикуми, курси;
- визначення опорних (базових) загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних навчальних
закладів, шкіл перспективного педагогічного досвіду для проведення семінарівпрактикумів та інших методичних заходів з педагогічними працівниками;
- розробки змісту регіонального компоненту діяльності позашкільного навчального
закладу;
- організації мережі інформаційно-комунікаційного обслуговування.
З метою вивчення форм і методів реалізації пріоритетних напрямів екологонатуралістичної роботи, надання методичної допомоги, вивчення, узагальнення та
поширення перспективного педагогічного досвіду, проведення моніторингу та діагностичної
роботи, підготовки семінарів-практикумів, в 2013 році методичними службами обласних
центрів (станцій) здійснювались виїзди до загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів: Вінницька – 26, Волинська – 40, Дніпропетровська – 200, Запорізька – 4,
Кіровоградська – 35, Полтавська – 8, Рівненська – 8, Сумська – 12, Тернопільська – 11,
Херсонська – 41, Хмельницька – 5, Чернігівська – 23.
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Всі інші обласні еколого-натуралістичні центри (станції) проводили виїзди в райони
своїх областей в силу необхідності, проте на вказали у своїх звітах кількість виїздів та
категорію працівників, що їх здійснювали.
Інноваційними формами організаційно-методичної роботи були: методична система
кураторства в області, робота учбово-методичного стаціонару для педагогів та студентів,
проектно-модульна система методичної діяльності, роботи експериментально-методичного
майданчика «До рідної природи з розумом і серцем», створення в області 28 екологонатуралістичних центрів на громадських засадах та координаційна робота з ними; методика
ТРВЗ; нова модель методичної роботи; робота з обдарованими дітьми через розширення
мережі наукових учнівських товариств в області у Вінницькій обласній СЮН. Ці інновації
відзначені Золотою медаллю на Всеукраїнській виставці «Інноватика освіти України» у 2013
році.
Мобільна консалтингова служба працювала в структурі методичного відділу
комунального закладу «Чернігівській обласній СЮН».
Обласні творчі групи діяли у Запорізькому обласному ЦЕНТУМ.
Застосування складових технологій креативного розвитку в Івано-Франківському
обласному ЕНЦУМ.
Робота екологічних організацій та громадських засадах «Флора», «Зелений світ» у
Кіровоградському обласному ЦЕНТУМ.
Створення регіональних методичних об’єднань в Луганському обласному ЦЕНТУМ.
Консультаційний пункт для педагогів, студентів при Миколаївському обласному
ЕНУУМ.
Один громадський еколого-натуралістичний центр та конгрес-тури в Полтавському
ЕНЦУМ.
Застосування методів проектів в Рівненському комунальному закладі «Обласна
стація юних натуралістів».
Організаційно-педагогічне проектування всіх напрямів діяльності Сумського
обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Система кураторства та співпраця із Лігою природи дітей та молоді у Фінляндії
Тернопільського обласного ЦЕНТУМ.
Проектно-орієнтований проект «Організація допрофільної підготовки учнів з
агробіологічного напряму в Херсонському обласному ЦЕНТУМ.
Запровадження мультимедійних розробок та робота творчих лабораторій
позашкільників у Хмельницькому обласному ЕНЦУМ.
Для координації діяльності педагогічних колективів щодо проведення екологонатуралістичної роботи, підвищення якості позашкільної освіти, впровадження нових
методик, форм, засобів та технологій екологічного, трудового виховання школярів, навчання
обдарованої молоді, підвищення педагогічної майстерності створені та діють обласні
координаційно-методичні ради у: Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Івано-Франківській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях.
Ефективно працювали методичні майданчики на базі:
- Чернігівського комунального закладу «Чернігівська обласна СЮН» по вивченню та
впровадженню педагогічної спадщини В Сухомлинського в позакласну роботу екологонатуралістичного спрямування.
- Вінницької обласної СЮН «Формування природодоцільної поведінки дошкільників
шляхом організації домірного та виваженого спілкування з природою в країні
«Екологознай» на базі дошкільного закладу № 31 м. Вінниці – основа особистісноорієнтованого навчання дітей».; «Фітодизайн та флористика як нетрадиційна форма
екологічного виховання»; «З батьківської криниці»; «Дослідницька та експериментальна
робота з лікарськими рослинами»; «Дослідницька та експериментальна робота в об’єктах
захищеного ґрунту»; «Дослідницька та експериментальна робота з плодоягідними
культурами»; «Робота з обдарованими дітьми»; «Зоолого-тваринницька база Вінницької

6

обласної станції юних натуралістів, як засіб науково-дослідницької діяльності, трудового
виховання та профорієнтації гуртківців»; виїзні форми навчання.
Методичні служби Вінницької обласної СЮН, Волинського, Чернігівського,
Хмельницького, Дніпропетровського, Полтавського, Чернівецького, Донецького, ІваноФранківського, Сумського, Тернопільського, Харківського, Херсонського, Рівненського
еколого-натуралістичних центрів підвищили співпрацю з обласними інститутами
післядипломної освіти педагогічних працівників через розробку тематик лекцій, виступів
перед слухачами курсів підвищення кваліфікації, проведення спільних теоретичних
семінарів, семінарів-практикумів, нарад-семінарів, вивчення перспективного педагогічного
досвіду тощо.
Оновлено тематику семінарів, до їхніх програм включились різноманітні питання із
правових аспектів землекористування, інтеграції із сім’єю, створення психологопедагогічного клімату, духовного виховання, здійснення особистісно-орієнтованого навчання
та виховання; впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес;
застосування інтерактивних технологій навчання; організації нетрадиційних форм гурткової
роботи.
Сучасні підходи до планування та проведення різноманітних форм підвищення
фахового рівня педагогічних працівників характерні для більшості обласних екологонатуралістичних центрів та станцій юних натуралістів.
Серед нетрадиційних форм підвищення фахового рівня педагогів різних категорій,
веб-семінари, методичні мости, «Майстер-класи», методичні фестивалі, творчі звіти,
педагогічні практикуми, «круглі столи», методичні виставки, науково-практичні конференції,
творчі групи, постійно-діючі семінари, тренінги, декади педагогічної майстерності,
дистанційні семінари тощо (Таблиця «Індивідуальні та групові форми методичної роботи в
обласних позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування»).
Творчий підхід є особливо характерним для методичних служб Вінницької обласної
СЮН, Полтавського ЕНЦ, Чернігівського, Дніпропетровського, Хмільницького, Одеського,
Луганського, Сумського обласних ЦППРТМ, де підвищення професійного рівня педагогівпозашкільників залучені практично всі категорії працівників освіти: керівники методичних
об’єднань, вчителі біології, методисти районних відділів та міських управлінь освіти,
вихователі дошкільних закладів, керівники гуртків, директорів шкіл. Систематично
проводяться спільні методичні об’єднання, наради-семінари, педагогічні читання тощо.
Продовжувалась робота шкіл молодого педагога у Вінницькій обласній СЮН,
Хмільницькому обласному ЕНЦУМ, Рівненському комунальному закладі обласної СЮН,
Полтавському ЕНЦУМ, Кіровоградському обласному ЦЕНТУМ, Дніпропетровському
обласному ЕНЦ, Черкаського обласного ЦЕНТУМ, Чернівецькому обласному ЦЕНТУМ,
Житомирському обласному ЕЦУМ, Івано-Франківському обласному ЕНЦУМ, Рівненському
комунальному закладі обласної СЮН, Сумському обласному ЦПО та роботи з талановитою
молоддю.
Працювали школи педагогічної майстерності у Вінницькій обласній СЮН,
Донецькому обласному ЕНЦУМ, Миколаївському обласному ЕНЦУМ, Чернігівському
комунальному закладі обласної СЮН, Чернівецькому обласному ЦЕТУМ, Рівненському
комунальному закладі обласної СЮН.
Методичні об’єднання керівників гуртків у Вінницькій обласній СЮН,
Миколаївському обласному ЕНЦУМ, Черкаському обласному ЦЕНТУМ, Житомирському
обласному ЕНЦУМ, Дніпропетровському обласному ЕНЦ, Закарпатському обласному
ЦЕНТУМ, Івано-Франківському обласному ЕНЦУМ, Кіровоградській обласній ЦЕНТУМ,
Полтавському ЕНЦУМ, Рівненському комунальному закладі обласної СЮН, Сумському
обласному ЦПО та роботи з талановитою молоддю, Тернопільському обласному ЦЕНТУМ,
Хмельницькому обласному ЕНЦУМ.
Ефективну методичну роботу здійснювали методичні працівники обласних екологонатуралістичних позашкільних закладів над науково-методичною проблемою закладу.
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Прикладом результативності спільної ефективної роботи методичних працівників та
адміністрації Вінницької обласної СЮН є результаті:
- збереження та розширення мережі НДЗД;
- збереження мережі районних СЮН, відділів при центрах позашкільної роботи;
- розширена і збережена мережа шкільних лісництв, екологічних навчальних стежин,
зоолого-тваринницьких ферм;
- активна робота 28 районних еколого-натуралістичних центрів на громадських засадах;
- збереження і розширення мережі наукових товариств, гуртків еколого-натуралістичного
спрямування;
- збільшення кількості дітей охоплених експериментально-дослідницькою роботою;
- створення мережі опорних закладів освіти з еколого-натуралістичного спрямування.
Лише за 2013 рік Вінницька обласна СЮН за результатами Всеукраїнської виставки
«Інноватика в сучасній освіті – 2013» - нагороджена Дипломом та Золотою медаллю в
номінації «Інновації в діяльності закладу».
2.2. Інформаційно-методична діяльність
Інформаційно-методична діяльність методичних служб обласних екологонатуралістичних центрів (станцій) у 2013 році була направлена на постійне формування
банку інформаційно-методичної, нормативно-правової, науково-методичної, психологопедагогічної інформації, яка сприяє ефективному використанню зібраних матеріалів у
практичній роботу, допомагає педагогам орієнтуватись в методичних надбаннях. Особлива
увага приділялась створенню мережі інформаційно-комунікаційного обслуговування
профільних позашкільних навчальних закладів. Більшість обласних еколого-натуралістичних
закладів мають свій сайт, створюють медіатеки сучасних навчально-методичних матеріалів,
мультимедійні розробки, що дає можливість проведення відеонарад, доступу в Інтернет для
отримання інформації про нові напрямки розвитку еколого-натуралістичної роботи
(Вінницька обласна СЮН, Волинська обласна ЕНЦУМ, Хмельницький обласний ЕНЦУМ,
Полтавський ЕНЦУМ, Луганський обласний ЦЕНТУМ, Дніпропетровський обласний ЕНЦ,
Донецький обласний ЕНЦУМ, Чернівецький обласний ЦЕНТУМ, Чернігівська обласна
СЮН, Харківський обласний ЕН, Палац дитячої та юнацької творчості м. Києва.
Результатом творчого пошуку методичних працівників обласних екологонатуралістичних закладів є поширення нових форм навчально-методичної та навчальновиховної роботи через методично-видавничу діяльність.
Педагогічні інновації обласних еколого-натуралістичних центрів та станцій юних
натуралістів, що успішно втілюються у навчально-виховний процес активно поширювались
через підготовку різноманітних методичних матеріалів: розробок, рекомендацій, збірників,
посібників, пам’яток, положень, методичних бюлетенів тощо (Таблиця «Видавнича
діяльність»).
З метою забезпечення педагогів знаннями про перспективний педагогічний досвід,
сучасні педагогічні інноваційні технології, нові методи, прийоми, засоби, форми організації
еколого-натуралістичної, природоохоронної, експериментально-дослідницької роботи через
традиційні та нетрадиційні форми роботи здійснювалась інформаційно-просвітницька
діяльність. Однією із форм якої є робота із засобами масової інформації (Таблиця
«Методично-просвітницька робота (робота із ЗМІ)»).
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2.3. Аналітична діяльність методичних служб та наукове забезпечення
З метою науково-методичного забезпечення в роботі з педагогічними кадрами в
умовах оновлення еколого-натуралістичної освіти, методичними службами обласних екологонатуралістичних навчальних закладів проводилась аналітична робота, яка включала:
- аналіз стану наукового, навчально-методичного забезпечення позашкільних
навчальних закладів в галузі інформаційно-комунікативних технологій; аналіз стану
підготовки кадрів щодо володіння інформаційними технологіями, проведення
моніторингу за професійними та інформаційними потребами педагогічних
працівників позашкільних, загальноосвітніх закладів щодо розвитку додаткової освіти
з біології – ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що
виявляється в узагальненні результатів їхньої праці та вимог позашкільної освіти до
якості діяльності кожного;
- вивчення якісного стану педагогічної діяльності для обгрунтованої розробки головних
напрямів змісту та методів організації вдосконалення педагогічної майстерності;
виявлення труднощів дидактичного, методичного організаційного характеру в
навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів та в позакласній
діяльності еколого-натуралістичного спрямування загальноосвітніх навчальних
закладів;
- збір та обробка інформації про результати еколого-натуралістичної роботи в закладах
освіти району, міста, області; вивчення узагальнення і поширення перспективного
педагогічного досвіду, сучасних освітніх технологій;
- вибір форм, методів і прийомів використання інновацій в системі позашкільної освіти;
методичний супровід процесу безперервної освіти;
- надання науково-консультативної допомоги на різних етапах позашкільної діяльності;
- моніторинг стану, результатів і перспектив розвитку позашкільних навчальних
закладів еколого-натуралістичного спрямування;
- тісна співпраця з науковцями, вченими, практиками в розвитку позашкільної і
додаткової освіти з біології;
- науково-методичне забезпечення освітньої діяльності еколого-натуралістичних
позашкільних навчальних закладів, забезпечення навчальними програмами,
підручниками, посібниками, періодичними виданнями.
Методична служба Вінницької обласної СЮН разом із адміністрацією закладу чітко
працювала над створенням прогностичної моделі інноваційного позашкільного закладу з
чітким уявленням кінцевої мети, та його місця в системі державної освіти. Діяльність
направлена на підвищення мотивації та стимулювання роботи колективу, визначення
пріоритетів на перспективу: розроблення моделі особистості вихованця закладу, як активного
громадянина України, закладання основних проектних завдань у віртуальну Інтернет мережу
для відбору ймовірних інноваційних форм, технологічних карт моніторингу і контролю,
виведення рейтингу всіх учасників навчально-виховного процесу закладу за рік, за схемою:
атестація робочого місця, аналіз рівня навчально-виховної діяльності, участі педагога в
методичній роботі підготовка, проведення відкритих та підсумкових занять, рівень
самоосвіти та впровадження ППД.
Методичні працівники щорічно проводить моніторинг питань екологонатуралістичної, природоохоронної, експериментально-дослідницької діяльності закладів
освіти області та рейтингової оцінки роботи, що фіксувалась у підсумкових спеціальних
рейтингових таблицях: окремо райони області, міста та районні (міські) станції юних
натуралістів.
Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді практикував аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної
майстерності педагогів.
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Профдіагностування педагогів проводив Житомирський обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді.
Моніторинг стану еколого-натуралістичної роботи в області проводив Запорізький
обласний ЦЕНТУМ.
Рейтингове тестування керівників гуртків провадив Хмельницький обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді.
Аналітико-прогностичну діяльність в області проводив Луганський обласний
ЦЕНТУМ.
Моніторингову роботу започатковано у Сумському обласному ЦПО та роботи з
талановитою молоддю.
Чернігівська обласна СЮН проводила рейтинг участі загальноосвітніх навчальних
закладів області у всеукраїнських та міжнародних масових еколого-натуралістичних заходах.
Обласні позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного спрямування
протягом 2013 року на договірній основі активно співпрацювали із загальноосвітніми,
дошкільними,
позашкільними,
вищими
навчальними
закладами,
громадськими
організаціями, ботанічними садами, фондами, науковими установами, управліннями тощо.
Відповідно договорів про співпрацю та створених навчально-наукових виробничих
комплексів, розроблялись плани проведення навчально-трудової, навчально-польової та
педагогічної практики для студентів природничих факультетів місцевих вузів та коледжів.
Для студентів проводились навчально-методичні консультації, теоретичні семінари,
практикуми, «майстер-класи», практичні заняття в куточках живої природи, навчальнотематичні екскурсії, одноденні експедиції, тренінгові заняття в професійної підготовки
студентів.
Цікавими формами роботи зі студентами є: «Факультет громадських професій» Вінницька обласна СЮН; факультативні курси – Волинський обласний ЕНЦ; зоологічна
польова практика – Хмельницький обласний ЕНЦУМ; школа юного аранжувальника та
юного акваріуміста – Чернігівська обласна СЮН; проведення «Дня кар’єри» Дніпропетровський обласний ЕНЦ дітей та учнівської молоді; практично-орієнтований
проект «Організація допрофільної підготовки з агробіологічного напряму» - Херсонський
обласний ЦЕНТУМ; творчі лабораторії – Житомирський обласний ЦЕНТУМ; факультативні
заняття – Чернівецький обласний ЦЕНТУМ; консультаційний пункт – Миколаївський
обласний ЕНЦУМ; семінар-конференція «Чорноморська скринька» - Одеський гуманітарний
центр позашкільної освіти і виховання; природничі стажування «Управління позашкільним
закладом» - Полтавський ЕНЦУМ; підготовка курсових завдань – Івано-Франківський
обласний ЕНЦУМ.
Методичні служби обласних еколого-натуралістичних навчальних закладів
здійснювали активний методичний супровід участі школярів та гуртківців у різноманітних
обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках, оглядах, акціях тощо.
З цією метою розроблялись: Положення про проведення заходів, методичні
рекомендації, інформаційно-методичні листи та сценарії.
Належний методичний супровід сприяв перемозі обласних ЕНЦ (станцій) у
різноманітних всеукраїнських конкурсах.
За підсумками всеукраїнської серпневої конференції у 2013 році «Стратегії
інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні» - вручено Диплом НЕНЦУМ та
відзнаку «Заклад – новатор» таким позашкільним навчальним закладам:
- Вінницькій обласній СЮН.
- Луганському ОЦЕНТУМ.
- Хмельницькому обласному ЕНЦУМ.
- Комунальному закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради.
- Сумському обласному Центру з позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
- Житомирському обласному ЦЕНТ.
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- Полтавському обласному ЦЕНТУР (Кременчук).
- Тернопільській області.
Взяли участь у V Всеукраїнській виставці «Інноватика в сучасній освіти України –
2013 року»:
- Вінницька обласна СЮН.
- Дніпропетровський обласний ЕНЦ дитячої та учнівської молоді».
Методичні працівники обласних позашкільних навчальних закладів екологонатуралістичного спрямування нині в творчому пошуку нових форм та засобів у виявленні та
розвитку дитячих інтересів. Талантів та обдарувань через педагогічну творчість, постійне
вдосконалення організаційно-методичної та наукової діяльності з педагогами.
Індивідуальні та групові форми методичної роботи в обласних позашкільних навчальних
закладах еколого-натуралістичного спрямування
Форми роботи
Традиційні

Нетрадиційні

Зміст роботи
- Робота методичної ради.
- Методичні об’єднання керівників гуртків.
- Консультації (індивідуальні, групові).
- Самоосвіта.
- Стажування та наставництво.
- Робота над науково-методичною проблемою.
- Курсова перепідготовка.
- Школа молодого педагога.
- Фахові семінари.
- Дні методичної допомоги.
- Атестація.
- Вивчення, узагальнення та поширення ППД.
- Методичні виставки.
- Виїзди в райони області.
- Інформаційно-методичні наради.
- Методичний супровід обласних та Всеукраїнських
конкурсів.
- Співбесіди.
- Лекції.
- Обласні наради та семінари.
- Методичні навчання.
- Вивчення системи роботи педагога.
- Педагогічні виставки.
- Семінари-практикуми.
- Майстер-класи.
- Науково-практичні конференції.
- Малі наукові читання.
- Педагогічні читання.
- Макаренковські читання.
- Екологічні читання.
- Семеренківські читання.
- Бібліотечні практикуми.
- Творчі звіти педагогів.
- Творчі звіти відділів.
- Виїзні обласні семінари-практикуми.
- Круглі столи.
- Педагогічні мости
-

Конкурси «Кращий керівник гуртка», Краще ТУО».
Конкурс методичних розробок.
Методичні діалоги.
Творчі лабораторії.

Області
Характерні для всіх обласних
еколого-натуралістичних
закладів

Всі області

Полтавська
Всі області
Чернігівська
Волинська
Вінницька, Чернігівська
Волинська
Всі області
Вінницька
Всі області
Вінницька, Хмельницька,
Полтавська, Чернігівська
Вінницька, Дніпропетровська
Всі області
Вінницька, Житомирська
Вінницька, Житомирська,
Хмельницька
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-

Динамічні групи.
Методичні посиденьки.
Методичні брейн-ринги.
Психолого-педагогічні тренінги.

-

Семінари-тренінги.
Декади педмайстерності.
Тижні педмайстерності.

-

Творчі майстерні.
Методичні фестивалі.
Виставки-презентації.
Творчі групи.

-

Педагогічні лабораторії.
Веб-семінари.

-

Ярмарки педагогічних знахідок (розробок).
Конкурси педмайстерності

- Обласна школа педмайстерності.
- Виставки творчих розробок.
- Проблемні семінари з науковцями.
- Методичні виставки.
- Щорічний конкурс методичних розробок
(Всеукраїнський НЕНЦУМ, 2013 р.).

Інноваційні

- Обласні творчі тижні:
•
Здорового способу життя.
•
Зоології та тваринництва.
•
Рослинництва та дослідництва.
•
Народознавства.
•
Екології та охорони природи.
•
Флористики та фітодизайну.
- Педагогічні практикуми.
- Обласне методоб’єднання позашкільників.
- Педагогічні виставки.
- Тижні інновацій.
- Лабораторії педагогів «Естафета творчості».
- Консультаційний пункт.
- Семінар-конференція «Чорноморська скринька».
- Тематичні тижні
- Педагогічні мости.
- Творчі тижня.
- Організація методичної роботи за проектно-модульною
системою планування та реалізації методичних проектів.
- Група методичної інформації (консалтингова група).
- Методичні майданчики.
- Нові концепції:
•
Впровадження здоров’язберігаючих технологій в

Вінницька Житомирська
Вінницька, Дніпропетровська
Вінницька
Вінницька, Дніпропетровська,
Донецька, Одеська,
Полтавська, Тернопільська,
Херсонська
Вінницька, Донецька, Одеська
Вінницька
Дніпропетровська,
Закарпатська, Сумська
Чернігівська
Вінницька, Хмельницька
Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська, Сумська
Вінницька, Полтавська,
Чернігівська
Кіровоградська
Вінницька, Кіровоградська,
Хмельницька
Донецька
Закарпатська
Миколаївська
Вінницька, Миколаївська
Вінницька – 19, Волинська –
4, Дніпропетровська – 12,
Донецька – 8, Житомирсь-ка –
12, Закарпатська – 23,
Кіровоградська – 10,
Луганська – 6, Львівська – 3,
Одеська – 6, Полтавська – 18,
Рівненська – 10, Сумська – 11,
Тернопільсь-ка – 9,
Хмельницька – 10,
Чернігівська – 6, Черкаська –
2
Вінницька, Житомирська
Вінницька, Житомирська
Вінницька
Вінницька
Вінницька
Житомирська
Вінницька, Херсонська
Сумська
Дніпропетровська
Хмельницький
Вінницька, Запорізька
Луганська
Одеська
Тернопільська
Вінницька, Полтавська
Черкаська
Вінницька область

12

навчально-виховний процес.
•
Створений банк інформаційно-методичних матеріалів
в електронному вигляді (обласні семінари, практикуми,
методичні видання).
- Інноваційні форми методичної роботи через:
1) систему кураторства в області;
2) учбово-методичний стаціонар для педагогів області;
3) створення 28 еколого-натуралістичних центрів на
громадських засадах;
4) формування нової генерації кадрів через факультет
громадських професій для студентів педколеджу; польову
та педагогічну практику, семінари-практикуми для
студентів; обласну школу фітодизайну;
5) вдосконалення роботи з обдарованими дітьми,
створення та поширення мережі наукових товариств в
області;
6) нову модель методичної роботи;
7) роботу експериментально-методичного майданчика
«До рідної природи з розумом і серцем»;
8) моніторингова та рейтингова система роботи в області
та закладі;
9) упровадження нових інформаційних та
комунікативних технологій;
10) створення та використання власного сайту;
11) участь у веб-семінарах;
12) інноваційні форми навчально-виховної роботи
(інтерактивні технології, проектно-модульна діяльність,
впровадження творчої та ігрової методики ТРВЗ –
розкриття змісту методу моделювання маленькими
чоловічками).
- Обласна координаційно-методична рада.
- Створення еколого-натуралістичного центру на
громадських засадах.
- Підготовка нової генерації кадрів через практику для
студентів.
- Факультативні курси на базі ЗОШ м. Луцька і району
для студентів.
- Аналітичний моніторинг розвитку і удосконалення
майстерності.
- Робота веб-сайту.
- Впровадження інформаційних технологій у навчання і
управління.
- Формування нової генерації кадрів через практикуми,
семінари для студентів.
- Профдіагностування кадрів.
- Захист-презентація власних портфоліо.
- Конкурс творчих занять.
- Формування нової генерації кадрів через семінари,
практикуми для студентів.
- Моніторинг стану екологічної освіти в області.
- Обласні творчі групи.
- Обласна кооринаційно-методична рада.
- Застосування елементів проектного навчання.
- Впровадження інтерактивних технологій.
- Застосування інформаційно-комунікативних
технологій.
- Координаційно-методична рада.
Проектна діяльність.
Створені екологічні дитячі організації на громадських
засадах «Флора», «Зелений світ».
- Аналітико-прогностична діяльність.
- Дистанційні семінари-практикуми.

Волинська

Дніпропетровська

Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківськ

Київська
Кіровоградська
Луганська
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- Підготовка нової генерації кадрів, студенти вузів
проходять практику.
- Інформаційно-методичний банк створений в
електронному вигляді.
Звіт про методичну роботу відсутній.
Створена та діє обласна координаційно-методична рада.
Створена координаційно-методична рада.
- Участь у веб-семінарах.
- Створений 1 громадський еколого-натуралістичний
центр.
- Конгрес-тури.
- Робота власного сайту.
- Формування нової генерації кадрів через проведення
стажування для студентів «Управління позашкільним
закладом», семінари, практикуми.
- Конгрес-тури «Технологія створення освітнього
середовища адаптованого до потреб дитини».
Впровадження методу проектів» інтерактивних методик.
- Розроблена нова технологія роботи за батьками.
- Відеонаради освітні проекти.
- Формування нової генерації кадрів через практичні
заняття для студентів.
- Моніторингова діяльність.
- Організаційно-педагогічне проектування «Від
особистого здоров’я до здоров’я суспільства».
- Система кураторства в області.
- Міжнародне партнерство.
- Створення електронної програмно-інформаційнометодичної бази.
- Робота власного сайту.
- Обласна координаційно-методична рада з екологонатуралістичної освіти.
- Робота власного сайту.
- Профорієнтований проект «Організація допрофільної
підготовки учнів з агробіологічного напряму.
- Мультимедійні розробки занять.
- Рейтингова система оцінки діяльності та рейтингове
тестування керівників гуртків.
- Участь у веб-семінарах.
- Підготовка нової генерації кадрів через цикл лекцій і
практичних занять для студентів.
- Створення власного сайту.
- Створення консалтингової служби в структурі
методичного відділу.
- Методичний майданчик по вивченню і впровадженню
педагогічної спадщини В. Сухомлинського в позакласну
роботу еколого-натуралістичного спрямування.
- Рейтингова система по участі районів в масових
заходах.
- Участь у веб-семінарах.
- Формування нової генерації кадрів через семінари,
практикуми для студентів, роботу школи юного
аранжувальника, школи юного акваріуміста.
Формування нової генерації кадрів через факультативи,
практикуми, семінари для студентів.

Видавнича діяльність

Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська

Рівненська
Сумська

Тернопільська
Харківська
Херсонська

Хмельницька

Черкаська
Чернігівська

Чернівецька

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

27

2

14

5 21

1

12 11 159

3
2

50

4

8

10

9

1

16

20

15
2

10

32

2

12

4

1

2

6

3

3

2

5

1

9

8

58
14

15
10

Всього

2

29

5
8

4

Навчальні програми

2

Положення

26

Посібники

21

Робочі зошити

19

Сценарії

Методичні проекти

21

Проекти з навч./вих.
роботи
Методичні бюлетені
(вісники)
Пам’ятки

Методичні збірки

Вінницька обласна станція юних
натуралістів
Волинський обласний центр учнівської
молоді
Дніпропетровський КЗ «Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді»
Донецький обласний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді
Житомирський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді
Закарпатський обласний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді
Запорізький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської
молоді
Івано-Франківський обласний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді
КЗ Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»
Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді
Луганський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської
молоді
Львівський обласний дитячий екологонатуралістичний центр учнівської
молоді
Миколаївський обласний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді
Одеський обласний гуманітарний
центр позашкільної освіти та
виховання
Полтавський обласний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді
Рівненський комунальний заклад
«Обласна станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради
Сумський обласний центр
позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю
Тернопільський обласний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді
КЗ «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»

Методичні розробки

1.

Назва обласного позашкільного
навчального закладу екологонатуралістичного напряму

рекомендаціїМетодичні

№
п/п

Методичні листи

14

43
3

17
6

2

1

3

31

Відсутній річний звіт роботи
10

2

5

8

5

16

6

17
4
12

7

5

22

1

38

4

18

12

4

2

1

2

20

2

4

3

29

5

7

3

2

17

Дані лише по обласному Центру
позашкільної освіти та роботи з
обдарованими дітьми

13

15

20.
21.
22.
23.
24.

Херсонський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської
молоді
Хмельницький обласний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді (Шепетівська СЮН)
Черкаський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської
молоді
Чернігівський КЗ «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»
Чернівецький КЗ«Чернівецький
обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської
молоді»

2

4

10

1

4

5

20

25

23

17

3

3

8

3

4

15
1

5

19
45

13
1

1

1

60

1

1

17

4

3
3

18
2
7

12.

Луганський ОЦЕНТУМ

14.
15.

Львівський ОДЕНЦУМ
Миколаївський ОЕНЦУМ

24
20
+
7
+
+
+
К-сть не вказана
10
5
Дані у відсутні
60
+
2
2
1
6
28
-

Участь у «Золотій когорті позашкільників»

1

11.

Донецький ОЕНЦУМ
Житомирський ОЦЕНТУМ
Закарпатський ОЕНЦУМ
Запорізький ОЦЕНТУМ
Івано-Франківський ОЕНЦУМ
КЗ Київської облдержадміністрації
«ДЮ Київщини»
Кіровоградський ОЦЕНТУМ

20

4
5
+

Відзнака «Заклад – новатор»

5.
6.
7.
8.
9.
10.

24
11

19
4

+

+
-

+
-

12

+

+

+

8
12
23
-

+

+
-

+
1
-

Робота власного сайту

6

Участь у виставці методичних розробок НЕНЦУМ (к-сть)

Вінницька обласна СЮН
Волинський ОЦУМ
Дніпропетровський КЗ ОЕНЦД та УМ

2013»Участь у Всеукраїнській виставці «Інноватика освіти України –

1.
2.
3.

Підготовлено та прове-дено обласних виставок

Назва обласного позашкільного
навчального закладу екологонатуралістичного напряму

Підготовлено телепередач, інтерв’ю

№
п/
п

Підготовлено статей у Всеукраїнські видання

Підготовлено статей в обласні газети

Виступів по радіо

Методично-просвітницька робота (робота із ЗМІ)

+

Цифрові дані у звіті відсутні
Статистичні дані
6
10
відсутні
Дані сумарно по всіх районних/міських СЮН
22
17
12
6
+
+
Звіт не поданий
1
6
2
-

+
-
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Одеський обласний гуманітарний
центр позашкільної освіти
Полтавський ОЕНЦУМ
Рівненський комунальний заклад СЮН
Сумський ОЦ ПО та роботи з
талановитою молоддю
Тернопільський ОЕНЦУМ
КЗ «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»
Херсонський ОЦЕНТУМ

Хмельницький ОЕНЦУМ
Черкаський ОЦЕНТУМ
Чернігівський комунальний заклад
ОСЮН
Чернівецький КЗ ОЦЕЕНТУМ

2

25

6

9
18
18
6
10
Цифрові дані
+
11
відсутні
Цифрові дані відсутні
9
Робота із ЗМІ подано планом роботи
без статистичних даних
Цифрові дані по роботі із ЗМІ
подано лише по рай СЮН 31
матеріал, 5 виступів по радіо
----10
----2
1
39
1
36
11
6
2
Кількість у звіті не вказана
1

12
6

2

+
+
+

+
-

+
-

-

+

-

+
+
+
+
+

319

Примітка: дані таблиць взяті зі звітів обласних еколого-натуралістичних навчальних закладів без
урахування цифрових даних їх районних (міських) станцій юних натуралістів.

Разом з тим, аналіз річних звітів обласних еколого-натуралістичних навчальних
закладів показав, що ряд областей пишуть звіти не по розділах, пропонованого НЕНЦУМ
проспекту річного звіту (Запорізька, Закарпатська, Івано-Франківська, Житомирська,
Миколаївська, Тернопільська, Одеська, Луганська, Херсонська).
В більшості звітів відсутні статистичні дані, зміст річного звіту.
Окремі обласні еколого-натуралістичні центри подали повністю звіти районних
(міських) СЮН, що не вимагається в проспекті.
У розділі «Методична робота» - при аналізі видавничої діяльності не вказується вид
методичних видавничих матеріалів (збірники, розробки, рекомендації, посібники тощо).
Окремі обласні еколого-натуралістичні позашкільні заклади у своїх звітах
перераховують переможців конкурсів, дають повністю перелік всіх питань різних засідань
(педрад, інформаційних нарад), тематики всіх відкритих занять тощо.
Відсутні чіткі дані про досягнення закладу.
Все це ускладнює підготовку узагальнюючих матеріалів по звітності роботи обласних
еколого-натуралістичних позашкільних навчальних закладів.
Пропозиції:
- Перенести розділ «Методичне забезпечення» по профілям у один розділ «Методична
робота».
- Підсумки видавничої діяльності враховувати лише за звітний період.
- Не варто подавати повні звіти районних (міських станцій) юних натуралістів, зокрема
розділ «Методична робота».
- Не потрібно перераховувати всю тематику різних методичних засідань (методичних рад,
методичних нарад, консультацій, індивідуальні виїзди в райони тощо).
- Чітко визначати нетрадиційні чи інноваційні форми методичної роботи, які діють в закладі
(що конкретно).
- Видавничу діяльність, роботу із ЗМІ, організаційно-методичну роботу (семінари,
практикуми, виїзди, консультації тощо, подавати в цифровій формі – таблиці).
- Інформаційно-методичну роботу (підготовку методичних матеріалів, чітко яких) –
подавати в цифровій формі (таблиці).
- Досягнення методичної роботи (лише по обласному еоклого-натуралістичному центру)
подавати окремим пунктом.
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3. Екологія та охорона природи
Позашкільні навчально-виховні заклади України розглядають екологічну освіту як
невід’ємну частину всієї системи і приділяють велику увагу природоохоронному та
екологічному вихованню учнів, використовуючи для цього різноманітні форми екологонатуралістичної роботи.
Зміст позашкільної екологічної освіти і виховання полягає у:
- формуванні розуміння сучасних екологічних проблем;
- розвитку в учнів відповідальності за стан навколишнього середовища;
- потреби у спілкуванні з природою, оволодіння нормами відповідальної поведінки щодо її
збереження;
- залученню учнівської молоді до природоохоронної діяльності на основі набутих знань і
ціннісних орієнтацій;
- вихованню любові до природи.
Ефективність екологічної освіти і виховання полягає не тільки в тому, щоб школярі
вивчали екологічні проблеми, обговорювали шляхи їх вирішення, а й брали участь у
виконанні конкретних завдань.
3.1. Аналіз роботи творчих учнівських об’єднань екологічного та природоохоронного
спрямування
Однією з форм організації роботи з екологічної освіти і виховання є групова навчальна
діяльність (заняття в гуртках, клубах, секціях інших об’єднаннях), індивідуальна самостійна
діяльність вихованців (спостереження, науково-дослідна діяльність, виконання самостійного
проекту).
В закладах освіти позакласна робота здійснюється через різні творчі учнівські
об’єднання екологічного спрямування. Профільні гуртки: юні екологи, юні друзі природи,
екологи-краєзнавці, «Джерело», «Паросток», основи екологічних знань, юні охоронці
природи, основи біоетики, юні натуралісти, зелені патрулі, блакитні патрулі, фото-екологи,
екологічні клуби, відео клуби, екологічний лекторій, дослідник довкілля.
У 2013 році за неповними даними річних звітів працювали 4 714 гуртків екологічного.
Найбільша їх кількість зафіксована у Житомирській (786), Донецькій (634), Волинській (610),
Вінницькій (518), Полтавській (377), Івано-Франківській (358), Рівненській (309),
Херсонській (215), Одеській (239).
Приклади в таблиці:
№
1

Область
Вінницька

Позашкільний заклад
Обласна станція юних
натуралістів

Зміст роботи
З кожним роком покращується стан гурткової роботи в закладах
освіти області. В поточному році в області діє 518 гуртків
екологічного та природоохоронного спрямування, що охоплює
11914 учнів (наступна таблиця)
На високому методичному рівні проводиться робота гуртка
«Екологи-краєзнавці» Сумівської ЗОШ І-ІІІ ст. Бершадського
району (керівник – Грабовська Тетяна Леонідівна). Метою
роботи гуртка є дослідження екологічного стану річкових долин,
ставків в околицях населених пунктів, джерел антропогенного
забруднення та їх негативного впливу на стан довкілля, ведення
природо-дослідницької індивідуальної роботи з вивчення стану
та динаміки природних процесів і компонентів природи,
виявлення унікальних природних об’єктів, їх опис і охорона.
Впорядкування прируслових джерел річкових долин, шкільного
дендрарію, допомога місцевому лісництву в догляді за
тваринами. Вихованці гуртка є активними учасниками
практичної природоохоронної роботи, а саме беруть участь в
акціях «Ліси для нащадків», «Лебедине озеро», «Збережемо
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2

Волинська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

3

Дніпропетров
ська

4

Донецька

КЗ «Обласний еколого-натуралістичний центр»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

ІваноФранківська

9

Київська

10

Кіровоградськ
а

11

Луганська

12

Львівська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ Київської обласної
ради «Центр
творчості дітей та
юнацтва Київщини»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний еколого-

первоцвіти», проводять дослідницьку роботу на навчальнопізнавальній екологічній стежині «Паросток».
У 2013 році на Волині працювало 610 гуртків екологонатуралістичного спрямування. Гурток ,,Юні біологи“ був
створений в Заборольській ЗОШ І-ІІІ ступеня Луцького району
ще в 2003 році. Одним з кращих є гурток орнітологів, який
працює на базі Ківецівського районного ЕНЦ (керівник
Данилюк А.Р.).
100
традиційних
учнівських
об’єднань
екологоприродоохоронного спрямування та 55 нестандартних нових
гуртків екологічного профілю.
У позашкільних навчальних закладах гуртки працюють за
типовими програмами, рекомендованими Міністерством освіти і
науки України.
В області на базі еколого-натуралістичних центрів, станцій
юних натуралістів, Палаців і будинків дитячої та юнацької
творчості, центрів позашкільної роботи, працювало 634 гуртків
еколого-натуралістичного напряму
786 еколого-натуралістичних об’єднань і клубів.

Статистичні дані відсутні.

Залучення учнівської молоді та дошкільників до участі в
трудових акціях по охороні та відновленню навколишнього
середовища під час проведення обласного щорічного
екомарафону «Довкілля» з 1 березня по 1 жовтня поточного
року.
358 гуртків екологічного спрямування. 25 ланок «Зелених
патрулів». 14 ланок «Голубих патрулів». 21 ланка рекреаційних
патрулів.
Статистичні дані відсутні.

В області 193 гуртків екологічного та природоохоронного
спрямування за профілями:
- основи екологічних знань – 12;
- юних екологів та екологів-краєзнавців – 31;
- юних друзів природи – 65;
- юних натуралістів – 4;
- охоронців природи – 3;
- екоклуби – 7;
- агітбригад – 63;
- юних лісівників – 8.
На заняттях гуртка «Юні друзі природи», керівник гуртка
Кротенко О.М., приділяє увагу екологічній культурі вихованців
середнього шкільного віку. Діти складають картотеку
представників флори і фауни Кіровоградського району,
виконують практичні роботи по висадці шкілок на ділянках
ОЦЕНТУМ. На практичних заняттях діти виготовили наочні
посібники по темі «Лікарські рослини Кіровоградщини»,
«Сезонні зміни у природі», випускають стіннівку «Юннат».
Статистичні дані відсутні.

Звіт відсутній.
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натуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

13

Миколаївська

14

Одеська

Обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та
виховання

15

Полтавська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

16

Рівненська

КЗ обласна «Станція
юних натуралістів»
Рівненської обласної
ради

17

Сумська

Обласний центр
позашкільної освіти
та роботи з
талановитою
молоддю

18

Тернопільська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

В звіті не вказана кількість гуртків, лише перелік. Найкращі з
них:
- гурток «Екос» обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді на базі Михайло-Ларинської ЗОШ
Жовтневого району (керівник Тлуста Л.М.);
- гурток «Юні екологи» станції юних натуралістів м.
Миколаєва, керівник Тісовська Я.О.
Протягом 2013 року в закладах освіти області працювало 239
профільних творчих об’єднань екологічного напрямку, які
охопили позашкільною роботою 3 974 учнів.
Гурток «Юний еколог» (керівник Л.В. Чвікова) Одеського
обласного гуманітарного центру працює з 2006 року. Гурток
основого рівня, охоплює школярів старшої школи.
У 2013 році в Полтавській області працювало 377 гуртків
екологічного напрямку, в яких навчалось 5577 дітей, з них 254
гуртки працювали у загальноосвітніх навчальних закладах
області, які відвідували 3601 дитина. При Полтавському
ОЕНЦУМ, районних (міських) СЮН (ЕНЦ) працювали гуртки
екологічного спрямування в кількості 123 групи (1976 дітей).
При обласному ЕНЦУМ працювало 19 гуртків (294 дитини).
Кращі приколади:
- «Юні друзі природи» (керівник Лещенко І.В.) Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді;
- «Джерело» Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1
(керівник Ковальов С.М.);
- «Паросток» Лохвицького еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді (керівник Каблучка С.І).
У 2013 році в області працювало 55 гуртків юних екологів, 22
екологічних клуби, 12 екологічних товариств, 26 експедиційних
загонів, 24 шкільних університети «Природа», 68 гуртків юних
друзів природи, 35 гуртків юних лісівників та дендрологів, 30
загонів зелених та 37 загонів голубих патрулів.
Проблема екології довкілля стоїть у центрі уваги шкільного
екологічного клубу «Юний еколог» Дубровицького навчальновиховного комплексу «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів».
Екологічний клуб працює напрямами:
- Аквасвіт;
- Кімнатне птаство;
- Екологічна стежина;
- Орнітолог;
- Пошукова діяльність;
- Екологічна варта;
- Біощит;
- Лекторська група;
- Банк «Природа – очима дітей».
У 2013 році в позашкільних навчальних закладах області було
організовано роботу 147 гуртків юних екологів, юних друзів
природи та інших творчих учнівських об’єднань екологічного
спрямування.
Змістовно
працювали
екологічні
клуби
«Ромашка»
(Білопільський районний ЦДЮТ), «Захисники зеленої
скарбниці» (Сумський міський ЦЕНТУМ).
На базі Тернопільського ОЕНЦ працювали такі гуртки
екологічного профілю:
- «Юні охоронці природи» - 2 групи;
- «Основи екологічних знань» - 2 групи;
- «Юні друзі природи» - 3 групи;
- «Основи біоетики» - 2 групи.

20

19

Харківська

КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернігівська

КЗ «Чернігівська
обласна станція юних
натуралістів»

24

Чернівецька

КЗ «Чернівецький
обласний центр
екологонатуралістичної
творчості учнівської
молоді»

Статистичні дані відсутні.

215 гуртків екологічного спрямування (Юні екологи, Екологикраєзнавці, «Земля наш спільний дім», «Юні друзі природи»,
екологічні клуби).
95 екологічного спрямування.

Формуванню екологічно грамотних громадян сприяє гурток
«Юний еколог» Канівського районного Будинку школярів та
юнацтва на базі Литвинецької ЗОШ І –ІІІ ступенів.
Екологічний клуб «Довкілля» Смілянської загальноосвітньої
школи I – III ступенів №13.
Гурток «Юні друзі природи» Чернгівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 27.
Робота екологічного клубу «Стежина» Гнідинцівської ЗОШ І-ІІІ
ст. Варвинського району спрямована на охорону природи,
боротьбу за чистоту та благоустрій шкільного подвір’я. Клубівці
є активними учасниками Всеукраїнських конкурсів.
В школах і позашкільних закладах області працювало понад 15
профілів гуртків еколого-природоохоронного спрямування (109
гуртків).
При Жилівському ЗНЗ Новоселицького району працює
екологічний гурток «Юні друзі природи» (керівник вчительметодист Марія Іванівна Собко.). Члени гуртка були
неодноразовими учасниками і призерами обласного етапу
конкурсу «Мій рідний край, моя земля», є членами УТОП,
проводять орнітологічний моніторинг за завданням науковців
ЧНУ (І.В. Скільський) та Інституту зоології ім. Шмальгаузена
НАН України (Г.В. Фесенко), прийняли участь у Європейському
обліку птахів, а також за завданням науковця Канівського
заповідника В.М. Грищенка проводили моніторинг за
популяцією білого і чорного лелек. Гуртківці розробили кілька
маршрутів екологічних стежин та туристичних маршрутів в
своєму районі з метою вивчення місцевої флори, виявили та
охороняють ділянки з Червонокнижними рослинами, склали
картосхеми урочищ, створили Червону книгу села Жилівка та
всього Новоселицького району Обстежили урочища сіл
Жилівка, Форосна, Щербинці, Берестя, Довжок, які знаходяться
в центрі Прут-Дністровського межиріччя і відносяться до
лісостепової зони.

3.2. Робота на екологічних стежинах
На сьогодні створення і використання екологічної стежки в закладах освіти є
важливим резервом формування екологічної свідомості у школярів. Вона служить об’єктом
для вивчення різноманітності рослинних і тваринних угрупувань, взаємозв’язків і взаємного
впливу людини на природу і природи на людину, певні її ділянки мають важливе естетичне
значення і сприяють розумінню багатогранної цінності природи, свідомому дотриманню
норм поведінки в природі.
Головне призначення стежки – виховання екологічно грамотної, культурної молодої
людини в навколишньому середовищі. Для досягнення цієї мети на маршруті виконується
різнопланова робота, навчально-виховна (екскурсії, спостереження, досліди), практична
природоохоронна (виявлення та охорона рідкісних видів рослин і тварин, очищення джерел,
ліквідація смітників), агітаційна діяльність.
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Сьогодні екологічні стежки створені і працюють в закладах освіти міст і районів всіх
областей. За даними звітів 2013 року, їх кількість 2 861. Варто зауважити, що не всі області
подають загальну кількість стежин в області. В таблиці поданій нижче – кращі приклади
стежин областей України:
№
1

Область
Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровсь
ка

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

Позашкільний заклад
Зміст роботи
Обласна станція
В школах та позашкільних закладах області нараховується 768
юних натуралістів
(в минулому році – 751). Кожна стежина має впорядкований
маршрут, паспорт, визначені видові точки (зупинки), за
допомогою яких є можливість показати різноманітність
природи.
Слід відмітити екологічну стежину «Музей природи»
Балківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.» Барського району.
Протяжність маршруту – 2 км (для учнів старшого шкільного
віку) і 1 км (для учнів молодшого шкільного віку).
За юннатами Вінницької обласної станції юних натуралістів
закріплено дві екологічні стежини: П’ятничанська екологічні
стежина, яка проходить в однойменному лісі та екологічна
стежина «Юннат», яка проходить по території закладу.
Обласний екологоУ 2013 році у дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних
натуралістичний
закладах області функціонувало близько 210 навчальноцентр учнівської
пізнавальних екологічних стежок.
молоді
Екологічні стежки забезпечують контакт з живою природою.
Однією з кращих є екологічна стежка «Путилівська» ЗОШ І- III
ст. смт Цумань Ківерцівського району.
КЗ «Обласний
Протягом 2010-2013 років робота на екологічних стежках
еколого-натуралісти- проводилась закладами освіти 11 міст та 10 районів.
чний центр»
Обласний екологоУ 2013 році в області існувало 143 навчальні екологічні стежки.
натуралістичний
Конкурс на кращу екологічну стежку проводиться в області
центр учнівської
багато років і користується попитом серед учнівської молоді.
молоді
Завдяки цьому конкурсу в області стали створюватись екологічні
стежки. Екологічна стежка ЗОШ № 14 м. Дружківки „Окам'янілі
дерева”, одна з кращих на Україні, була створена у 1984 році. В
2013 році на обласний конкурс були надіслані матеріали з 7 міст
Дзержинська, Донецька, Дружківки, Єнакієве, Красного Лиману,
Сніжне, Харцизька і 5 районів області Великоновосілківського,
Костянтинівського,
Красноар-мійського,
Мар’їнського,
Слов’янського та Шахтарського.
Обласний екологоВ області створено і працює 287 екологічних стежок.
натуралістичний
В 2013 році з метою активізації роботи з питань охорони
центр учнівської
природи, виявлення кращого досвіду організації роботи на
молоді
екологічних стежках та популяризація різноманітних форм
екологічної освіти в природі,пропагування кращого досвіду цієї
роботи, створення умов для виховання особистості та її
поведінки в навколишньому середовищі був проведений
заочний обласний конкурс-огляд на зразкову навчально-виховну
екологічну стежку. На розгляд журі було представлено 65 робіт
з 19 районів та міст області.
Обласний екологоВ школах Хустського району створено 10 екологічних стежок,
натуралістичний
до яких включені об’єкти місцевого природно-заповідного
центр учнівської
фонду: „В Долину нарцисів”, 2„Замкова гора” (Хустська рай
молоді
СЮН), „До Липовецького озера „Морське око” (Липовецьке
шкільне
лісництво),
„Подорож
селом
Монастирець”
(Монастирецьке шкільне лісництво.), „Зелений сільський туризм
села Н.Бистрий», (Н.Бистрянське шкільне лісництво ) До
меморіального парку «Красне поле» (Рокосівська ЗОШ І-ІІІст,
.Екологічна
стежка
до
Закарпатського
рибоводної
станції( Боронявська ЗОШ І-ІІІст),Мальовниче село Бороняво
(Боронявська ЗОШ І-ІІІст.), ”Стежками рідного краю”
Л.Полянське шкільне лісництво.
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7

Запорізька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

8

ІваноФранківська

9

Київська

10

Кіровоградська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ Київської обласної
ради «Центр
творчості дітей та
юнацтва Київщини»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

Обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді
Обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді
Обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді
Обласний гуманітарний центр
позашкільної освіти
та виховання
Обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді
КЗ обласна «Станція
юних натуралістів»
Рівненської обласної
ради
Обласний центр
позашкільної освіти
та роботи з
талановитою
молоддю

На валеологічній стежині «Здоров’я» арборетуму Бердянської
СЮН вдосконалюється практична діяльність з оздоровлення
юннатів. Успішно функціонує стежинка «ЛікЕП» з пропаганди
використання енергетичних ресурсів рослин та валеологічний
майстер-клас з використанням аромаресурсів лікарських рослин.
Пропаганда правил екобезпеки під час перебування на пляжах
лиманів, річок та Азовського моря ведеться на екостежинах
«Річка Корсак», «Коса Обіточна», «Домузгла», «Марусино
озеро», «Тубальський лиман» екскурсоводами Приазовського,
Якимівського, Приморського районів.
В області створено і працює 245 екологічних стежок.

Дане питання в звіті не висвітлено.

Однією з найбільш поширених форм екологічного виховання
школярів в області є робота на екологічних стежках. В
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах їх
налічується 78.
Заслуговують на увагу організація роботи на екологічних
стежках
Кіровоградського
ОЦЕНТУМ,
Світловодської
міськСЮН, Федіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бобринецького
району, Перчунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Добровеличківського
району, Маловодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Долинського району,
Капітанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомиргородського району,
районної
екологічної
дитячої
громадської
організації
«Паросток» Новгородківського району, Новоукраїнського
районного ЦДЮТ «ЗОРІТ», екологічного центру «Жайворонок»
при ЦДЮТ смт. Петрове, Світловодського ЦДЮТ. Тут
проводиться ґрунтовна пошукова робота з визначення
тваринного і рослинного світу, впливу антропогенних факторів
на природні рекреаційні зони.
Не вказана загальна кількість стежок області.
Екологічні стежки: Алчевського ЦЕНТУМ; НВК №17 міста
Брянська.
Звіт відсутній.
Дане питання в звіті не висвітлено.
В області організована робота на 44 екологічних стежках на
яких природоохоронною роботою охоплено 859 учнів. В
традиційному обласному конкурсі - огляді на зразкову
навчально-виховну екологічну стежку взяло участь 523 учня з 14
районів Одеської області.
У області набутий досвід створення, функціонування та
використання екологічних стежок – краєзнавчих, рекреаційних
та навчальних, яких у 2013 році нараховується 284.
У навчальних закладах Острозького району створено 25
екологічних стежок, для кожної з яких розроблено маршрут,
плани екскурсій та теоретично-практичні завдання для роботи
на зупинках. Кращою визнали екологічну стежку Волосківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.
Формуванню екологічної свідомості підростаючого покоління
сприяла робота на екологічних стежинах. 48 екологічних
стежок, що створені в загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладах області, належать до навчально-виховних;
7 – стежки відпочинку або туристичні. Вони розраховані на різні
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18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернігівська

24

Чернівецька

Обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді
КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»
Обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді
Обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді

категорії відвідувачів і використовуються
дослідницькою та виховною метою.
Дане питання в звіті не висвітлено.

з

навчально-

Дане питання в звіті не висвітлено.

Екологічні стежки, які відповідають вимогам, функціонують у
15 ЗОШ Білозерського району.

У області у 2013 році діяло 536 екологічних стежин.
Робота, яка проводиться юними дослідниками на екологічних
стежках полягає у виконанні завдань малих наукових
експедицій,
перших
дитячих
наукових
досліджень,
експериментах, репродукціях, опрацюванні всіх отриманих під
час екскурсій даних, написанні проектів про захист довкілля,
виконанні творчих наукових та конкурсних робіт.
Свою дослідницьку та природоохоронну роботу школярі
Летичівської ЗОШ № 2 проводять на навчальній екологічній
стежці «Мальовничими стежками Летичівщини» на якій
школярі проводять свої перші дослідження природи.
Екологічна стежка Голенищівської ЗОШ І-ІІІ ст. проходить
територією загальнодержавного заказника «Луг і кругляк», що
розміщений у заплаві річки Згар на території торфового
родовища. Мета екологічної стежки «Мальовничими стежками
Згару» - залучення дітей до природохоронної справи,
поглиблення знань про фауну і флору своєї місцевості. На
стежці дітьми розчищено 2 джерела, прибрано територію від
побутового сміття, розвішано штучні гнізда для птахів та ін.
Обласний екологоСьогодні одним із пріоритетних напрямів навчання біології є
натуралістичний цен- вдосконалення екологічної освіти й виховання, формування
тр учнівської молоді
екологічної культури учнівської молоді. Сучасна парадигма
освіти ставить у центр освітньої діяльності формування
компетентної особистості. Навіть найкраще викладання, яке
базується на засвоєнні певної суми знань, і вміння відтворювати
їх під час контролю все ж не можуть забезпечити людину
знаннями на все життя. Особливо це зрозуміло в сучасних
умовах динамізму зміни знань, інформації та технології.
Кращими прикладами створення екологічної стежки є робота з
учнівською молоддю в навчальних закладах Чорнобаївського,
Золотоніського, Смілянського, Шполянського, Чигиринського
районів.
КЗ «Чернігівська
З метою активізації навчальної роботи з питань охорони
обласна станція юних природи, пропагування кращого досвіду цієї роботи, створення
натуралістів»
умов для виховання особистості та її поведінки в
навколишньому природному середовищі в області продовжують
працювати навчально-пізнавальні екологічні стежки, яких 84.
Слід відмітити екологічну стежку Головеньківської ЗОШ І-ІІІ
ст., котра включає в себе 5 зупинок (шкільний фруктовий сад,
екосистема «Ставок», зоологічний майданчик «Боброві нори»,
екосистема «Болото», екосистема «Луки»), загальна довжина
маршруту становить 1360 м. Тривалість екскурсії залежить від
аудиторії – від 30 хвилин до 1,5 години. На стежці ведеться
виховна та просвітницька робота.
КЗ «Чернівецький
Станом на вересень місяць 2013 року (за оперативними даними)
обласний центр
в області створено 219 екостежин.
екологоОднією з кращих в області є екологічна стежина ЧОЦЕНТУМ
натуралістичної
що діє вже понад 20 років і складається з двох маршрутів.
творчості учнівської
молоді»
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3.3. Обласні масові заходи природоохоронного та екологічного спрямування
Кожен куточок нашої країни є унікальним і неповторним. Аналізуючи звіти з даного
питання варто відмітити, що найбільшу кількість школярів охоплено обласними масовими
природоохоронними заходами в таких областях, Вінницькій, Волинській, Донецькій,
Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернігівській областях.
Найбільш дієвою формою екологізації школярів та молоді є залучення їх до обласних
масових природоохоронних заходів.
Під чітким керівництвом обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юннатів)
в кожній області на належному рівні проводяться обласні масові заходи природоохоронного
та екологічного спрямування.
№

Область

1

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетров
ська

4

Донецька

Позашкільний
заклад
Обласна станція
юних натуралістів

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Обласний
екологонатуралістичний
центр»
Обласний еколого-

Зміст роботи
Учні області в звітному році взяли активну участь в обласній
операції «Горіх грецький – їжа богатирів».
Сорок два роки на Вінниччині триває конкурс «Джерело», який
має важливе практичне значення у відродженні водних джерел,
відновленні їхньої вологості, а також поліпшені стану водних
ресурсів області.
Більше 37 років в області проводиться операція «Первоцвіт».
Багато років в області триває, операція «Білий лелека». Учні
спостерігають за поведінкою цих дивовижних птахів. Вони
збирають легенди про лелек, загадки, прислів’я, приказки,
встановлюють місця розташування гнізд, ведуть облік та
охороняють лелек.
Обласна операція «Лебедине озеро» одна з найулюбленіших у
школярів області, мета якої – навчити дітей приваблювати,
охороняти і обліковувати лебедів.
В акції «Прикрасимо дім, в якому ми живемо» взяли участь учні,
вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці,
педагогічні
працівники
позашкільних закладів
екологонатуралістичного спрямування.
В рамках обласного еколого-природоохоронного конкурсу «Країна
веселкова», з метою формування екологічної свідомості, культури
школярів та їх готовності до активних дій з охорони природи, в
закладах освіти області проводився обласний конкурс «Країна
веселкова» за рівнями: молодших школярів-барвінчат «Сім
криниць людяності», учні середнього та старшого шкільного віку
«Рух небайдужих», «Богатирські паростки», «Краю мій лелечий».
З 18 по 24 листопада 2013 року проведений обласний Тиждень
екології та охорони природи.
Масовими заходами у закладі під час проведення обласного Тижня
екології та охорони природи було охоплено 380 учнів з 18 районів і
4 міст області.
З червня 2013 року відбулась виставка-конкурс барвистий світ
домашніх улюбленців «Пізнавай тваринний світ і ти зрозумієш
таємниці життя».
- «Дерево життя» – регіональна природоохоронна акція.
- Регіональний природоохоронний проект «Балки Придніпров’я
очима дітей».
- «Первоцвіти Дніпропетровщини» – обласна природоохоронна
акція.
- Проведено обласні науково-практичні конференції «Ковиловий
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натуралістичний
центр учнівської
молоді

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

ІваноФранківська

9

Київська

10

Кіровоградськ
а

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ Київської
обласної ради
«Центр творчості
дітей та юнацтва
Київщини»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний

степ» та «Юний еколог».
- XIII обласна науково-практична конференція регіонального
конкурсу «Ковиловий степ».
- VI обласна науково-практична конференція школярів та
студентів «Юний еколог».
- XIV обласний етап Всеукраїнського конкурсу-огляду
екологічних агітбригад.
- Турнір юних екологів (обласна навчально-пізнавальна гра
«Екологічний брейн-ринг»).
- Обласна практична природоохоронна акція «Пташина хатка
2013».
- Обласна фотовиставка «Крокус».
- Обласний конкурс-виставка «Збережи ялинку».
Обласна виставка «Барви Полісся».

18 травня 2013 року на базі Хустської філії ЗОЕНЦ „Нарцис”
проведено ХІІ обласний зліт юних натуралістів «Золотий нарцис».
В лютому-березні в Мукачівському ЕНЦ проводився екологічний
конкурс ,,Первоцвіт-2013”. В ньому прийняли участь школярі 11
шкіл міста.
Юні друзі природи міста Мукачева організовували традиційні
свята: ,,Зимуючі птахи нашого краю”, ,,Зустрічі птахів”; виставки
творчих робіт - ,,Цей цікавий світ птахів”, конкурси, вікторини на
кращі знання про птахів своєї місцевості. Одночасно проводили
роз’яснювальну роботу серед молодших школярів про корисну
роль птаха в природі і господарській діяльності людини, про
дбайливе ставлення до птахів, їх охорону.
На обласному зльоті юних натуралістів „Золотий нарцис”
приймала участь команда „Сонцецвіт” Підвиноградівської ЗОШ ІІІІ ст., керівник Павлюх Іванна Іванівна.
Обласна учнівська екодружина «Земля» (екологічні дружини).

«Первоцвіт», «Лелека», «Ялинка», районний фестиваль «Гірська
веселка» на Косівщині.
Було проведено 14 обласних заходів (конкурсів, акцій, виставок,
фестивалів).

- «Громадськість за збереження малих річок»;
- «Збережемо на землі зелень і блакить»;
- «Свій голос віддаю на захист природи»;
- «Квітуй Україно!»;
- Конкурс-захист екологічних проектів;
Такими заходами у 2013 році було охоплено більше 7 тисяч
школярів області.
Природоохоронний конкурс «Моя Луганщина», «Зелена весна
Луганщини», обласний конкурс «Ковиловий степ».
Звіт відсутній.

Обласні заходи не висвітлено.
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центр учнівської
молоді
Обласний
гуманітарний центр
позашкільної
освіти та виховання

14

Одеська

15

Полтавська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернігівська

КЗ обласна
«Станція юних
натуралістів»
Рівненської
обласної ради
Обласний центр
позашкільної
освіти та роботи з
талановитою
молоддю
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Чернігівська
обласна станція
юних натуралістів»
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Чернівецька

КЗ «Чернівецький
обласний центр
екологонатуралістичної

- Обласний екологічний відкритий чемпіонат «Що? Де? Коли?»;
- Обласний біологічний турнір;
- Обласний
фестиваль
природоохоронної
пропаганди
«Екологічний ярмарок - 2013»;
- Обласна сесія Дитячого екологічного парламенту;
- Обласна науково-практична конференція «Молодь досліджує
світ»;
- Регіональна акція «Міжнародний день Чорного моря»;
Обласна акція «Міжнародний день водно-болотних угідь».
- Обласний конкурс екологічних плакатів «природа і люди»;
- Обласний дитячий еколого-краєзнавчий конкурс «Малі річки
Полатвщини»;
- Обласний конкурс-огляд «Збережи ялинку»;
Обласний збір юних екологів та дослідників сільського і лісового
господарства «Здобутки юних»;Заочна обласна фотоолімпіада
серед учнівської молоді «Пізнай свій рідний край».
- VII обласний зліт учнівських лісництв;
- ІХ обласний конкурс на кращу екологічну агітбригаду «На нас
надіється Земля».
Телепередачі «Збережи
«Будиночок для птаха».

ялинку», «Природа рідного краю»,

Обласна екологічна акція «Першоцвіти Тернопілля – 2013» (34
роботи та залучено більш як 400 дітей).
В звіті дані відсутні.

В звіті дані відсутні.

«Захистимо первоцвіти», «Жовте листя», «Краю мій лелечий», «Не
рубай ялинку».
Обласний конкурс «Збережемо первоцвіти»;
Обласний конкурс «Новорічна компіляція».
В червні 2013 року на базі КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» проведено Міжрегіональний зліт переможців
заочного конкурсу «Збережемо оточуюче середовище» й заочної
науково-практичної конференції «Вивчаємо та примножуємо
природу Поліського краю», присвячений Всесвітньому дню
охорони навколишнього середовища.
Конкурс екологічних творів «Місто екологічних мрій», свято
«День юного натураліста».
Операція «Синичка», «Береза», акція «Первоцвіт» (юннати випускали листівки «Охорона первоцвітів – права кожного з нас!»).
Обласний учнівський екологічний конгрес «Живи, Земле» (робота
проводилась у 4-ох номінаціях: «Загальні екологічні проблеми»,
«Охорона рослинного світу», «Охорона тваринного світу»,
«Природоохоронні території»).
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творчості
учнівської молоді»

3.4. Моніторинг довкілля
У рамках Всеукраїнських масових заходів в закладах освіти було проведено значну
роботу, спрямовану на охорону довкілля.
З метою організації та залучення учнівської молоді до застосування та пропаганди
біологічних методів захисту рослин, охорони корисних видів безхребетних, створення
сприятливих умов для їх існування, поширення знань про корисну роль безхребетних, ролі їх
в екосистемі та регуляції чисельності шкідливих комах, а також контролю за дотриманням
законодавства щодо охорони тваринного світу, в тому числі комах, які занесені до «Червоної
книги України» (незаконне виловлювання, руйнація біотопів тощо); підвищення стійкості
лісових насаджень завдяки проведенню комплексних біологічних лісозахисних заходів, а
саме організація та охорона реміз, підтримання реміз у функціональному стані і створення в
них оптимальних умов для існування корисних комах щорічно проводиться Всеукраїнський
еколого-натуралістичний похід «Біощит». Результатом досліджень та спостережень в природі
стало проведення інвентаризації та паспортизації мурашників, агітація та пропаганда
дбайливого ставлення до корисних комах. Найпопулярнішим об'єктом досліджень були руді
лісові мурашки.
Змістовно проведено еколого-натуралістичний похід «Біощит» в навчальних закладах
Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Сумської, Волинської, Вінницької
областей (кращі приклади в таблиці).
Значну увагу юних екологів Сумської області було приділено моніторингу довкілля та
проведенню заходів щодо збереження біорізноманіття.
№

Область

Позашкільний
заклад
Обласна станція
юних натуралістів

1

Вінницька

2

Волинська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

3

Дніпропетровсь
ка

КЗ «Обласний
екологонатуралістичний
центр»

4

Донецька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

Зміст роботи
У рамках походу «Біощит» школярами області проведено такі
операції.
- Операція «Мурашка»
- Операція «Джміль»
- Операція «Махаон»
Вихованці позашкільних установ природничого напрямку
області взяли участь у проекті «Урбанізоване довкілля».
Вихованці зоолого-тваринницького відділу взяли участь у
Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Збережемо
вовків».
У грудні 2013 року підведено підсумок обласного етапу
Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит
-2013».
- Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит»;
- Всеукраїнська природоохоронна акція – «Бджолоїдка – Птах
року 2013»;
- Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел» та
Всеукраїнська дитяча еколого-краєзнавча естафета «Малі
річки – життя України»;
- Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл»;
- Всеукраїнська природоохоронна акція «Годівничка».
Екологи Дружківської ЗШ №7 досліджують раритетну флору
території Белокузьминовського відділення, що увійшла до
складу РЛП «Краматорський». Вивчається видовий склад
рослин, наявність ендемічних, реліктових і зникаючих.
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5

Житомирська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ Київської обласної
ради «Центр
творчості дітей та
юнацтва Київщини»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

ІваноФранківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

Обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти
та виховання

15

Полтавська

16

Рівненська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ обласна «Станція
юних натуралістів»
Рівненської обласної
ради

Дане питання в звіті не висвітлено.

Дане питання в звіті не висвітлено.

В школах Куйбишевського району приділяють увагу біоценозам,
що межують з територією освітніх закладів.
Всеукраїнські акції:
- День юного натураліста;
- Мій рідний край, моя Земля.
Дане питання в звіті не висвітлено.

Участь школярів області у обласних етапах Всеукраїнських
природоохоронних масових заходах «До чистих джерел», «Птах
року».
Дане питання в звіті не висвітлено.

Звіт відсутній.

- Обласний етап Всеукраїнської акції «День натураліста»;
- Обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський
зеленбуд»;
- Обласний етап Всеукраїнської дитячої еколого-краєзнавчої
естафети «Малі річки — життя України»;
- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Парки-легені міст
і сіл».
Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит»
(гурток «Юні друзі природи» Миколаївської загальноосвітньої
школи Білгород-Дністровського району, колектив учнів
екологічного клубу «Дзвін» Червоноармійської ЗОШ I-III ст.
Болградського району).
Цікаво працює ентомологічний гурток Арцизького центру
еколого-натуралісичної творчості учнівської молоді на базі
Холмської ЗОШ.
Заходи по програмі GLOBE. На навчально-оздоровчій базі
«Харитинівка» Обласного гуманітарного центру в Балтському
районі пройшла обласна експедиція-тренінг для юннатів
Одеської області.
Обласний етап Всеукраїнського еколого-натуралістичного
походу «Біощит» (кращим прикладом є екологічний загін
«Варта» Комсомольського НВК ім. Л. І. Бугаєвської).
Члени гуртків «Друзі природи» та «Юніекологи» комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради,
проводять моніторинг екологічного стану озера Басів Кут. Учні
проаналізували природні особливості формування водойми і
зробили хімічний аналіз води.
Юні екологи заклали пробні площі та склали морфологобіологічні описи деревних та трав’янистихрослин місцевої
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17

Сумська

Обласний центр
позашкільної освіти
та роботи з
талановитою
молоддю

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

22

Черкаська

23

Чернігівська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Чернігівська
обласна станція
юних натуралістів»

флори за програмою GLOBE.
Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та
молоді брав участь у міжнародному дослідницькому проекті
GEST.
Географічний майданчик Великоомелянського навчальновиховного комплексу „школа - гімназія” Рівненського району не
тільки – база для спостережень за явищами природи, а і місце
збору інформації для робіт з навчального дослідження.
Учні 9 класу Дубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3
стали учасниками екологічного проекту „Збережемо природні
джерела води для себе та нащадків”. В рамках проекту юннати
зробили хімічний аналіз води в річці Іква, ведуть спостереження
за тваринним світом водойми.
Значну увагу юних екологів області було приділено моніторингу
довкілля та проведенню заходів щодо збереження
біорізноманіття.
Так, у гуртках Шосткинської міської СЮН ведеться робота
щодо залучення вихованців до проведення моніторингу
довкілля. Ця робота здійснюється за підтримки міської
екологічної інспекції та санітарно-епідеміологічної станції. У
2013 році вихованці закладу продовжили моніторинг стану
ареалів поширення рідкісних лікарських рослин Шосткинщини,
популяції лісових рудих мурашок.
Дане питання в звіті не висвітлено.

Дане питання в звіті не висвітлено.

- Трудова акція «Юннатівський зеленбуд»;
- «В об’єктиві натураліста»;
- «Птах року».
- В рамках акції «Птах року» в навчальних закладах області
було сплановано та проведено низку заходів, зокрема:
вивчення біології бджолоїдки шляхом організації експедицій
(екскурсій), виступи агітбригад, різноманітні конкурси,
тематичні заняття, бесіди. В ході акції було проведено
моніторинг сучасного стану поширення та чисельності
птахів, вивчено біологію гніздування птаха, досліджено
вплив господарської діяльності людини на чисельність цього
виду.
- Великий зимовий облік птахів.
- Екологічний місячник.
Дане питання в звіті не висвітлено.

Змістовно проведено обласний етап еколого-натуралістичного
походу «Біощит» в навчальних закладах Бахмацького,
Борзнянського, Новгород-Сіверського, Талалаївського районів та
м. Чернігова.
Члени гуртка «Юний еколог» Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. №5
вивчали значення джмелів та їх біологічні особливості. Для
досліджень гуртківці вибрали дві приблизно однакові за площею
території ( по 5000кв.м) в районі міського парку ( старий парк) і
лісової території урвища «Дубина». Навесні у парковій зоні юні
екологи знайшли і інвентаризували 4 гнізда джмелів польових і
9 осиних гнізд. В урвищі знайдені 7 джмелиних, 10 осиних і 5
гнізд диких бджіл.
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24

Чернівецька

КЗ «Чернівецький
обласний центр
екологонатуралістичної
творчості учнівської
молоді»

В закладах освіти Чернігівщини протягом 2013 року проведено
обласний етап Всеукраїнської естафети «Малі річки – життя
України». Наприклад, члени екологічного гуртка „Паросток”
Вороньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бобровицького району свою
роботу „Животоки рідної землі” присвятили вивченню річки
Супій, котра відноситься до річок середнього класу. Сучасний
екологічний стан річки викликає тривогу. З 2004 року річка
стала пересихати навіть у найглибших місцях, прискорився
процес перетворення річки на болото.
Участь у Всеукраїнських і Міжнародних масових екологічних
заходах, а саме: Національного туру Міжнародного конкурсу
молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і
середовище», Всеукраїнського юнацького фестивалю «В
об’єктиві натураліста», Всеукраїнського конкурсу «Вчимося
заповідувати», Всеукраїнського екологічного моніторингу за
Міжнародною науково-освітньою програмою GLOBE, екологонатуралістичного походу «Біощит» в Україні.
Юні дослідники з гуртка «Первоцвіт» Банилів-Підгірнівської
гімназії Сторожинецького району на протязі багатьох років
вивчають та охороняють рідкісні і зникаючі рослини і тварини
Буковинських Карпат та Прикарпаття. Заказник «Зубровиця»,
який оточує село з трьох сторін і нараховує близько 170 особин
зубра європейського, виконує роль банку генофонду рослинного
та тваринного світу.

3.5. Робота на природоохоронних територіях
З метою широкого залучення юннатівської молоді до роботи по збереженню
біорізноманіття, біологічного і ландшафтного різноманіття, активізації природоохоронної
роботи вивчення методів оцінки стану довкілля, формування екологічного світогляду та засад
природокористування в 2013 році школярі різних областей продовжували працювати на
природоохоронних територіях, проводили дослідження стану водно-болотних угідь.
У юннатів України є конкретні результати втілення в життя завдань Всеукраїнського
конкурсу «Вчимося заповідувати». Добре налагоджена робота на природоохоронних
територіях в Рівненській, Чернівецькій, Полтавській, Кіровоградській, Хмельницькій,
Донецькій, Волинській, Вінницькій областях (кращі приклади в таблиці).
№
1

Область
Вінницька

Позашкільний
заклад
Обласна станція
юних натуралістів

Зміст роботи
В рамках конкурсу «Вчимося заповідати» продовжується
робота по охороні заповідних територій, залучення юннатів до
роботи по збереженню біорізноманіття, вивчення методів
оцінки стану природоохоронних об’єктів та негативного
впливу антропогенних факторів, привернення уваги місцевих
органів влади на необхідність дотримання правил
природокористування та збереження природоохоронних
територій.
Лише на території Чечельницького району створено 7 об’єктів
природно-заповідного фонду, загальною площею 4809,57 га.,
що становить 6,34% від загальної площі області. У зв’язку із
цієї причини і було створено Національний природній парк
«Кармелюкове Поділля», з яким Чечельницька районна СЮН
плідно співпрацює.
На особливу увагу заслуговують зростання таких видів із
Червоної книги України, як коручка пурпурова, сон великий,
тюльпан
дібровний,
в’язіль
стрункий,
відкасник
татарниколистий, вишня степова горицвіт весняний, ковила
волосиста та ін.
Гуртківці районної СЮН провели дослідження по виявленню
рідкісних рослин. Реліктом та рідкісним видом є в’язіль
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2

Волинська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

3
4

Дніпропетровська КЗ «Обласний
еколого-натуралістичний центр»
Донецька
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

5

Житомирська

Обласний екологонатуралістичний

стрункий.
Це
субсередземноморсько-балканський
зі
розірваним ареалом вид. Відомо на Вінниччині 2
місцезростання. Був знайдений у Червоногребельській дачі у
складі
ценозу
скельно-дубового
лісу
кизиловопарвськоосокового. Він знаходиться в єдиному локалітеті в
даному
лісництві.
Коручка
пурпурова
–
рідкісна
субсередземноморська-балканська
орхідея.
Тюльпан
дібровний був уперше виявлений у Бритавській дачі. Цей
східний вид –ефемероїд дібров знаходиться тут на крайній
західний межі поширення, утворює багаточисленні популяції,
місцями зростає масово, рясно квітує. Сон великий був
виявлений у Британській дачі на остепневій смузі узлісся та в
урочищі «Вишенька» (с. м. Чечельник).
З метою виховання в учнів почуття єдності з природою,
відповідальності за стан її збереження, залучення школярів до
громадської діяльності, спрямованої на захист оточуючого
середовища проводиться робота на природоохоронних
територіях в межах Національного природного парку
«Прип'ять - Стохід».У цих роботах піднімаються актуальні
екологічні
проблеми,
подана
документація
щодо
заповідування територій, фотоматеріали, що підтверджують
роботу в школах. Належна робота проводиться в
Любешівському районі: ЗОШ І-Ш с. Деревок (керівник Кулик
О.А.), Любешівському НВК (керівник Савчук Л.А.), ЗОШ І-Ш
ст. с. Бихів (керівник Дунець Л.Р.). На території урочищ
с.Бірки знаходиться Бірківський гідрологічний заказник місце проживання очеретянки прудкої, харчування лелеки
чорного та багатьох водоплавних птахів.
Беручи
участь
у
конкурсі,
учнівські
колективи
загальноосвітніх навчальних закладів області:
- досліджують стан водно-болотних угідь, їх біоти;
- готують документи до заповідування територій або вносять
пропозиції щодо включення водно-болотного угіддя до
списку тих, що мають міжнародне значення;
- вивчають стан прибережних захисних смуг та
водоохоронних зон малих річок;
- виявляють порушення природоохоронного законодавства;
- ведуть просвітницьку роботу щодо значення водноболотних угідь та збереження унікальних природних
територій.
Щороку для учнів міста та юннатів Центру проводяться
еколого-натуралістичні екскурсії до Луцького ботанічного
саду, орнітологічного заказника «Пташиний гай», заказника
«Гнідавське
болото»,
ботанічної
пам’ятки
природи
«Меморіал», гідрологічної пам’ятки природи «Теремнівські
ставки».
Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати».
Учні Удачненської ЗОШ Красноармійського району
досліджували ковили та працювали над вивченням популяції
ковилу на території свого селища. В селищі Новоекономічне
вихованці гуртка «Юні квітникарі» (кер. Костенко В.Л.)
виявили ділянки, де росте ковила-тирса (волосатик) і
поставили перед собою мету – вивчити стан популяцій ковили
– тирси та спробувати відновити його ареал в селищі
Новоекономічне за рахунок посіву в місцях,де він вже не
зустрічається, а ще на пришкільній ділянці. Також в майбутніх
планах звернутися в органи місцевого самоврядування з
пропозицію про наданні статусу «Заказника місцевого
значення» балці Безимяної селища Новоекономічне.
Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати».
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центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Київська
КЗ Київської
обласної ради
«Центр творчості
дітей та юнацтва
Київщини»
Кіровоградська
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

9

10

11

Луганська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний
гуманітарний центр
позашкільної
освіти та виховання

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

16

Рівненська

КЗ обласна
«Станція юних
натуралістів»
Рівненської
обласної ради

Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати».

З кожним роком збільшується число шкільних заповідних
об’єктів та кількість учасників походів по рідному краю, які
ведуть моніторингові спостереження і догляд заповідних
територій. Наприклад, вихованці еколого-краєзнавчого гуртка
«Веселка» Просторівської ЗОШ Чернігівського району
вивчали видовий склад птахів плантажів та їх значення для
знищення гризунів.
Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати».

Дане питання в звіті не висвітлено.

В рамках Всеукраїнського конкурсу „Вчимося заповідувати”
одним з найголовніших завдань вихованців творчого
об’єднання учнівської молоді „Podolia infarior”, керівник
Головко С.В., є дослідження
ландшафтних територій
Ульяновського району.
Всіх справ гуртківців різних профілів не перерахувати, але вся
робота школярів області щодо охорони і дослідження природи
має на меті привернути увагу місцевих органів влади на
необхідність дотримання правил природокористування та
збереження і розширення природоохоронних територій.
Дане питання в звіті не висвітлено.

Звіт відсутній.

Обласним еколого-натуралістичним Центром учнівської
молоді в рамках Всеукраїнського конкурсу школярів і
учнівської молоді
«Вчимося заповідувати» проведено
обласний конкурс «Балки Миколаївщини».
Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати».
Дослідницький
проект
«Заповідні
куточки
(Великокіндратівський сад)» представлений колективом учнів
10 класу Качурівської загальноосвітньою школою І-ІІІ
ступенів Котовського району.
У рамках Всеукраїнського конкурсу „Вчимося заповідувати”
учнівськими колективами області обстежено 12 територій, що
можуть поповнити заповідний фонд Полтавщини. Наприклад,
Гурток «Пізнай свій рідний край» Верхньоланнівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Карлівського району (керівник
Кузьменко Ірина Миколаївна) займається дослідженням
урочища «Піщанка».
Природно-заповідний фонд Рівненської області складається з
303 об’єктів, що займають 169, 7 тис. га території області.
Рівненська область за рівнем заповідності входить в п’ятірку
кращих на Україні. У складі флори області налічується
близько 1300 видів різних рослин.
На
території
Володимирецького,
Дубровицького,
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17

Сумська

Обласний центр
позашкільної
освіти та роботи з
талановитою
молоддю
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та
юнацької
творчості»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

23

Чернігівська
область

КЗ «Чернігівська
обласна станція
юних натуралістів»

Рокитнівського та Сарненського районів розташований
Рівненський природний заповідник, площа якого складає
47066 га.
Вже третій рік поспіль проводиться обласна навчальнопольова експедиція учнівської молоді „ЮНЕКО”, наметовий
табір якої розташовується на території Рівненського
природного заповідника (Білоозерське лісництво).
Учні Студенецького НВК Глухівського району дослідили стан
водно-болотних угідь, рослинного та тваринного світу річки
Клевень, озера у межах населеного пункту та його околиць.
Дане питання в звіті не висвітлено.

Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати».

Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати».

Активні учасники обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Вчимося заповідувати», в ході якого діти проводили
дослідження стану водно-болотних угідь, їх рослинний та
тваринний світ, готували пропозиції на заповідання територій
щодо включення водно-болотних угідь до списку тих, які
мають міжнародне значення.
На обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчимося
заповідувати» матеріали були представлені з 10 районів
(відзначені Канівський, Жашківський, Драбівський район).
Змістовні дослідження на природоохоронних територіях
проводили учні 8 і 9 класів Крупського навчальновиховного комплексу Золотоніського району. Для цього
обрали водойму у селі Крупське та води річки Кропивка,
яка проходить також і через село Синьооківку. Робота
виконувалась під час літніх, осінніх канікул, а також в
позаурочний час.
Кропивка – це невелика річка, що впадає у Дніпро. По
березі водного угіддя велике різноманіття як рослинного
так і тваринного світу. Серед трав’янистих росте жовтець
язиколистий, мохи, адіант венерин колос, очерет, осока
звичайна, верба, рогіз. На воді плаває ряска, лілія біла та
жовта, або латаття, тирлич звичайний. Велика частина
річки перебуває у зарослях водних рослин - заболочена. На
берегах річки знайшли свою домівку лелеки, лебеді, дикі
гуси, качки, вільшанки.
Пошукова група «Простори»
Кропивненського НВК
Бахмацького району підготувала роботу «Водно-болотні
угіддя та їх біоти».
Учні Харківської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївського району
підготували соціально-екологічний проект «Зникло село.
Збережемо унікальний природний ландшафт». Цей проект
присвячений селу Степове. Школярі висунули клопотання
директору Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації щодо надання статусу
особливої охорони заповідного урочища місцевого значення
природній території Харківської сільської ради біля с. Степове
Талалаївського району Чернігівської області.
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24

Чернівецька
область

КЗ «Чернівецький
обласний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді»

Члени екологічного гуртка «Дивосвіт» Берегометської гімназії
Вижницького району мають гарну базу для практичної роботи.
Національний природний парк «Вижницький», розташований
в області Зовнішніх Карпат та Передкарпаття, є добрим
полігоном для здійснення наукового моніторингу довкілля.
Інвентаризація флори Вижницького НПП не завершена. На
даний час тут досліджено 14 видів весняної флори, які також
знаходяться в Червоній книзі, це половина від загальної
кількості таких видів у Буковинських Карпатах.

3.6. Виїзні форми навчання (експедиції)
В кожному профільному позашкільному закладі найважливішим напрямком роботи є
проведення екскурсій, походів, експедицій, польових практик, без яких неможливо уявити
собі діяльність СЮН/ЕНЦ в сучасних умовах, бо вивчити природу за підручником, навіть,
найкращим, неможливо.
Тільки під час проведення виїзних форм навчання юннати можуть безпосередньо
ознайомитись з природними об’єктами і територіями, компонентами природи, оволодіти
практичними знаннями про екологічний стан своєї місцевості, дослідити рослинний і
тваринний світ, взяти участь у практичній природоохоронній діяльності.
Приклади роботи в таблиці:
№

Область

1

Вінницька

2

Волинська

Позашкільний
заклад
Обласна станція
юних натуралістів

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

Зміст роботи
Під час традиційних походів та експедицій школярі області
вивчають свій край.
В області в 2013 році проведено екологічні експедиції, походи,
екскурсії в природу, яких лише в літній період проведено 362.
Наприклад, учні СЗШ І-ІІІ ст. с. Літинка Літинського району в
літній період провели виїзні польові практики по вивченню
біорізноманіття рідкісних та зникаючих видів польових
рослин.
В 2013 році педагоги станції юннатів (керівники –
Побережнюк І.Г., Чупринко І.М., Черній В.А.) організували та
провели ряд експедиційних походів стежками рідного краю.
Заслуговують на увагу експедиційний похід до БугоДеснянського заказника загальнодержавного значення, який
відбувся 17 червня 2013 року. Учасники експедиційного
походу у складі 13 чоловік (керівник Побережнюк І.Г,)
дослідили колонію сірої чаплі в Буго-Деснянькому заказнику,
розширили знання юннатів про життя і повадки птахів, які
живуть колоніями. Дослідили їх кормову базу, та зробили
висновки, що екологічний стан сірої чаплі в даному заказнику
задовільний. А експедиційних похід 19 квітня поточного року
до с. Степашки Гайсинського району (керівник Черній В.А. 13
учасників) крім того, що досліджували видовий склад тварин
акваторії водосховища, спостерігали за весняними турботами
колонії чаплі сірої на території прилеглого лісового масиву.
Учасники двох експедиційних походів обмінювалися
результатами спостережень, робили висновки. Оформляли
звітну документацію.
Змістовну роботу з дослідження природи рідного краю
проводить учнівська молодь Волині, яка активно і успішно
бере участь у Всеукраїнських природоохоронних акціях,
експедиціях, походах організатором і координатором яких є
ВОЕНЦ.
У 2013 році на Волині було проведено близько 140 експедицій
і походів (охоплено близько 2000 дітей).
В школах Ківерцівського району впродовж 2013 року було
проведено понад 90 різноманітних походів, екскурсій
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експедицій екологічного спрямування.
3

Дніпропетровська

КЗ «Обласний
екологонатуралістичний
центр»

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

7

Запорізька
область

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

8

Івано-Франківська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської

Юннати області взяли участь у наступних виїзних формах
навчання: науково-просвітницьких практиках на базі
Нікітського ботанічного саду НАН України (АР Крим),
Інституту біології південних морів (АР Крим м. Севастополь)
та Миколаївського зоопарку; Всеукраїнському зборі учасників
екологічних експедицій, походів, польових практик на базі
природного заповідника „Єланецький степ” та регіонального
ландшафтного
парку
„Гранітно-степове
Побужжя”
(Миколаївська
область);
Всеукраїнських
експедиціяхпрактикумах юних ботаніків (Чернігівська область) та юних
зоологів (Рівненська область); обласних зборах кращих
юннатів та
переможців масових заходів екологонатуралістичного напряму в таборі-експедиції „Боривітер”;
екологічній практиці для переможців обласних та
Всеукраїнських конкурсів та кращих юннатів області
„Вивчаємо заповідні території України” (Канівський
природний заповідник); Всеукраїнському семінарі-практикумі
„Вивчаємо заповідні території України” (Казантипський
природний заповідник)
У 2013 році в області працювало 33 експедиційних
екологічних загонів.
Дане питання в звіті не висвітлено.

Разом із іншими юннатами ЗОЕНЦ гуртківці відділу екології
побували на екскурсії в навчально-методичному центрі
цивільного захисту і безпеки життєдіяльності в Закарпатській
області та навчально-пізнавальній екскурсії по Закарпатській
області „Золота осінь”(17.11.12).
З метою створення умов для закріплення на практиці набутих
знань та оздоровлення дітей відділом екології та
природоохоронної роботи з 12.06-02.07.2013 р. було проведено
навчально-польову практику із юннатами в наметовому таборі
„Орнітолог-2013” на базі Рахівської філії ЗОЕНЦ,
натуралістичній базі „Едельвейс” с.Лазищина Рахівського
району. Керівниками навчально-польової практики були
Небоженко
О.В.
завідувач
відлом
екології
та
природоохоронної роботи, Біляк О.В. та Трацевська Л.М. В
таборі відпочивало та навчалось 23 юннати.
- Літні екологічні табори (Працював виїзний екотабір
«Простір» на березі державного заказника «Молочний
лиман» під керівництвом педагогів Мелітопольського
ЦЕНТУМ. Учасники табору, юні дослідники, опановували
методику гідрологічних досліджень під час табірної зміни;
При Бердянській СЮН, Запорізькому ОЦЕНТУМ
працювали літні майданчики денного перебування. Юннати
цих майданчиків приймали участь в польових екологічних
практикумах на базі НДЗД або робили виходи до недалеко
розташованих біоценозів. Частина часу перебування
відводилась на лабораторно-практичні заняття, екскурсії до
лабораторій вищих навчальних закладів,
лекційні і
семінарські заняття);
- Походи та експедиції (протягом року);
- Виїзні районні конференції юних екологів;
- Майстер-класи керівників гуртків.
Дане питання в звіті не висвітлено.
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молоді
9

Київська

КЗ Київської
обласної ради
«Центр творчості
дітей та юнацтва
Київщини»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

16

Рівненська

КЗ обласна
«Станція юних
натуралістів»
Рівненської
обласної ради

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти
та виховання

Дане питання в звіті не висвітлено.

В основі роботи туристично-краєзнавчого гуртка «Альтаїр»
Першотравневої ЗОШ І-ІІІ ст. Долинського району є
експедиційно-екскурсійні походи дослідницько-екологічного
та краєзнавчого напрямку. За 2013 рік було проведено 3
екологічних
туристично-краєзнавчих
експедицій:
«До
Карпатських вершин, де цвітуть едельвейси» (січень), «До
Павлиша,
де працював В.О.Сухомлинський» (травень),
«Симфонія загадкового Чорного лісу» (листопад).
В області найбільша активність проведення екологічних
походів, експедицій, польових практик припадає на веснянолітній період та на початку навчального року (польові
дослідження).
Звіт відсутній.

На базі Державного заказника «Рацинська дача» та
Національного природного парку «Бузький гард» було
проведено VII Всеукраїнський польовий збір команд юних
екологів.
Однією з ефективних форм екологічної освіти та виховання
школярів є проведення екологічних експедицій школярів, які
вперше в Україні почали проводитися Одеською обласною
станцією юних натуралістів з 1984 року. Географія проведення
експедицій широка. Юні дослідники за тридцять років
побували в найцікавіших куточках Одеської області, яка так
багата природними ресурсами.
Колективами загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів області у 2013 році організовано та проведено 126
екологічних експедицій, в яких задіяні 1648 дітей.
Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді проведено польову екологічну практику для
слухачів очно-заочної біологічної школи.
Центром було проведено обласну екологічну експедицію
«Чиста хвиля» (ландшафтний заказник
«Рашівський»,
ботанічні заказники «Саранчина долина», «Великий і Малий
ліс»).
Юні екологи Рівненщини презентували роботу щорічної
обласної
експедиції
учнівської
молоді
„ЮНЕКО”
комунального закладу „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради на VІІ Всеукраїнському зборі
учасників екологічних експедицій, походів, польових практик,
який проходив на базі Національного природного парку
„Бузький Гард” Миколаївської області.
З 6 по 9 червня 2013 року в місті Рівне пройшов І
Всеукраїнський польовий збір команд юних зоологів.
Команда області з 11 по 14 червня в м. Чернігові взяла участь
у ІІ Всеукраїнському польовому зборі команд юних ботаніків
(зайняла ІІІ місце).
Традиційно літо в комунальному закладі „Станція юних
натуралістів” Рівненської обласної ради – це час для
проведення екологічних експедицій і походів. Члени творчих
об’єднань відвідали заказник „Вишнева гора”, де вели
охоронну та дослідницьку роботу в природі. Юні екологи
досліджували флору та фауну озера Басів Кут, здійснювали
екскурсії по екологічній стежці.
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17

Сумська

Обласний центр
позашкільної освіти
та роботи з
талановитою
молоддю

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернігівська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Чернігівська
обласна станція
юних натуралістів»

24

Чернівецька

КЗ «Чернівецький
обласний центр
екологонатуралістичної
творчості учнівської
молоді»

З 20 червня по 1 липня 2013 року відбулась обласна
навчально-польова експедиція учнівської молоді „ЮНЕКО” .
Важливе місце в навчально-виховному процесі позашкільних
навчальних закладів у 2013 році відводилося проведенню
виїзних форм навчання: екскурсій, походів, експедицій,
польових практик, еколого-оздоровчих наметових таборів
тощо.
З метою виявлення та вивчення видового складу рідкісних і
зникаючих рослин вихованці Шосткинської міської СЮН
брали участь в експедиційних походах до Лазарівського
лісового масиву, урочищ Кролевецького та Ямпільського
районів, крейдяних кар’єрів Новгород-Сіверського району
Чернігівської області.. Також улітку 2013 року на базі закладу
було організовано проведення екологічної практики для учнів
профільних класів шкіл міста.
Проведено ряд походів, екскурсій, експедицій.

Проведено ряд походів, екскурсій, експедицій.

18 екскурсій в природу по маршруту екологічної стежки
Білозерівської райСЮН.
Проведено ряд походів, екскурсій, експедицій.

Проведено ряд походів, екскурсій, експедицій.

2148 учнів області взяли участь в екологічних експедиціях та
екскурсіях.
В 12 екологічних експедиціях взяли участь 240 гуртківців
ОБЛСЮН.
Члени гуртка «Основи екологічних знань» КЗ «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» під час екскурсій
вулицями міста, в сквери, парки Чернігова вивчили видовий
склад синантропних птахів. Було виявлено і описано 22 види
птахів. Діти познайомилися з рослинами дикої природи,
спостерігали за осінніми та весняними явищами в житті
природи, екологічним станом місцевих урочищ, парків,
водойм.
Екологічний клуб «Дивосвіт» Путильської гімназії щороку
проводить екологічні експедиції з метою виявлення рідкісних
рослин та моніторингу антропогенного впливу на вже
виявлені популяції червонокнижних рослин, створена карта
розповсюдження таких рослин на території Путильської
селищної ради, досліджуються можливості інтродукції
рідкісних рослин родини обхідних.

3.7. Нові форми роботи з екологічної освіти та просвіти
З метою поширення екологічних знань не тільки серед дітей та молоді, а й серед усіх
верств населення ЕНЦ та СЮН активно впроваджують в практику своєї роботи нові форми з
екологічної освіти та просвіти.
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В своїй діяльності ЕНЦ та СЮН спираються на тісний зв'язок з організаціями
екологічного напрямку, а саме, Держуправліннями охорони навколишнього природного
середовища, обласними відділеннями УТОП.
Кращі приклади різноманітних форм роботи висвітлено в таблиці:

№

Область

Позашкільний
заклад
Обласна станція
юних натуралістів

1

Вінницька

2

Волинська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

3

Дніпропетровська

КЗ «Обласний
екологонатуралістичний
центр»

Зміст роботи
В області створено і діє 45 дитячих громадських екологічних
об’єднань.
Однією з кращих є дитяча громадська екологічна організація
«Лотос» Турбівської ЗОШ І-ІІІ ст. Липовецького району.
Завдяки цій дитячій громадській організації відродився парк
«Турбівська Софіївка».
Заслуговує на увагу краще екологічне об’єднання Вінницького
району дитяча неприбуткова екологічна громадська організація
«Мальва», створена в 2000 році в с. Сосонка на базі
Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району.
В закладах освіти області створено громадські об’єднання
дітей та дорослих – ДЕП (Дитячий екологічний парламент).
Кращим прикладом роботи є ДЕП «Надбужанка»
Глибочицької СЗШ І-ІІІ ст. Тростянецького району.
Вінницька обласна станція юних натуралістів, районні СЮН,
школи області співпрацюють з обласною організацією
товариства охорони природи.
До складу області входить 27 районів і 6 міст, відповідно
працює 27 районних юнацьких секцій і 6 міських (разом 33). В
навчальних закладах створено шкільні юнацькі секції, які є
первинними осередками.
Шкільна юнацька секція є громадською організацією
учнівського самоврядування, яка є частиною районної секції.
Юнацькі секції з охорони природи беруть активну участь у
виконанні завдань багатьох Всеукраїнських та обласних
конкурсах, проектах, операціях, акціях.
Особливо активну участь приймають учні в здійсненні
комплексу природоохоронних заходів під час «Дня довкілля»
та екологічного 2-х місячника «Подільська весна».
В області запроваджуються нові форми з екологічної освіти та
просвіти, зокрема у навчальних закладах 40 волонтерських
загонів, важливим напрямком роботи яких є природоохоронна,
екологічна діяльність. Відбувся районний зліт волонтерів, які
презентували свою роботу та провели фотовиставку «Краса і
біль Ківерцівщини».
У ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лаврів Луцького району створено клуб
«Екологічна вітальня».
Продовжує свою роботу екологічна вітальня «Материнка» в
Головненській ЗОШ І-ІІІ ст.
В регіоні відновлено роботу чотирьох юнацьких секцій
Українського товариства охорони природи. Дані об’єднання
працюють
при
Ківерцівському
районному
екологонатуралістичному центрі, Луцькому міському центрі екологонатуралістичної творчості учнівської молоді, Ковельській
міській станції юних натуралістів та Волинському обласному
еколого-натуралістичному центрі.
Одним із завдань юнсекцій є координація роботи дітей в
загонах «зелених» та «блакитних патрулів» (загалом в області
їх нараховується більше 200).
В ОЕНЦДУМ створено та діє учнівське самоврядування. Воно
представлене дитячо-юннацькою організацією „Острів щастя”,
яка об’єднує юннатів різного віку: учнів та дошкільнят. У
складі Юннатської країни „Острів щастя” діють Дитячо-
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4

Донецька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

5

Житомирська

6

Закарпатська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

7

Запорізька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ Київської
обласної ради
«Центр творчості
дітей та юнацтва
Київщини»
Обласний екологонатуралістичний

юнацький парламент та загін „Озернята”.
Розроблено екологічні проекти „Боротьба із карантинними
бур’янами на території села Булахівка” та „Екологічні аспекти
пришкільної території”, які втілюються на протязі року
спільно із сільською радою та активістами молодіжної
громадської організації „Зелена планета”.
ОЕНЦДУМ
тісно співпрацює з Дніпропетровським
відділенням Українського товариства охорони природи
(УТОП). В рамках цього співробітництва ОЕНЦДУМ та
УТОП проводять велику кількість спільних масових заходів.
Дитяча громадська організація «Зелена планета» Волноваської
ЗОШ № 4 Волноваського району працює за напрямками:
квітникарі, краєзнавці, екологи.
В Новоекономічній ЗОШ Красноармійського району працює
дитяча екологічна організація «Юні екологи», яка виконує
слідуючи функції: просвітницьку, організаційну, виховну,
розвиваючу.
Обласної організації УТОП в області не існує, тому юнацьких
секцій практично немає.
Важливу роль в практичної природоохоронної діяльності в
області виконують 147 загонів «Зелених патрулів», 31 загін
«Блакитних патрулів» та 43 екологічних загонів.
В області діє 265 загонів блакитних патрулів та 308 загонів
зелених патрулів.
Закінчилася співпраця Н.-Бистрівського шкільного лісництва з
швейцарсько-українським
проектом
розвитку лісового
господарства FORZA – багатогалузевим проектом з
екологічним, соціальним та економічним баченням на
довгострокову перспективу. За завданням спеціалістів FORZA
проводяться науково-дослідницькі роботи з лісовими
культурами, ведеться облік та спостереженнями рослинами та
тваринами лісу, проводяться навчально-пізнавальні екскурсії.
Гуртківці ознайомилися з новітніми рубками, що розроблені і
запроваджені разом з вченими Львівського лісотехнічного
університету та українсько-швейцарського проекту FORZA.
Представники FORZA провели тренінг „Зелений сільський
туризм”. В урочищі Широкий ведуть спостереження за чорним
лелекою.
- Діяльність Екологічної Громадської Приймальні для
учнівської молоді, вихователів, вчителів, керівників гуртків
та населення;
- Обласна екологічна дружина Земля;
- Робота громадських об’єднань (наприклад, Районна
екологічна дружина «Веселка» Мелітопольського району
приймала участь в різних формах природоохоронної
діяльності);
- Міські екодружини;
- Районні екодружини;
- Первинні осередки при освітніх закладх.
Тижневик «Екологічно відповідальне харчування: 10 років
назустріч природі».
Дане питання в звіті не висвітлено.

У навчальному закладі Ульяновського ЦДЮТ працює
екологічний всеобуч, частими гостями якого виступають
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центр учнівської
молоді

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти
та виховання
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

КЗ обласна
«Станція юних
натуралістів»
Рівненської
обласної ради

наукові співробітники Уманського національного університету
садівництва.
На базі Новоукраїнського РЦДЮТ «ЗОРІТ» працює євроклуб
«Євродрузі», керівник гуртка – Драган Олена Павлівна. До
його складу входять 16 учнів (7-9 класів). Євроклуб тісно
співпрацює з громадськими організаціями міста, волонтерами
Американського корпусу миру в Україні, приймає участь у
роботі літнього дитячого табору «Веселка», районному
фестивалі європейських країн та обласному Єврофесті,
присвячених Дню Європи, провели тренінг «Через діалог – до
взаєморозуміння поколінь та збереження історичної пам’яті»
для гуртківців РЦДЮТ «ЗОРІТ».
В області працюють екологічні вітальні, юнацькі секції УТОП.

Звіт відсутній.

В кожній школі Голопристанського району (32) діють юнацькі
секції УТОП. В цьому ж районі продовжує працювати дитяче
громадське об’єднання «Зелений світ» (Таврійська ЗОШ І-ІІІ
ст.).
ДЕП _ екологічні ініціативні групи в районах області. «школа
екологічного лідера» (ЦЕНТУМ Арцизького району). ДЕП
«Паросток» (Одеський НВК №49).
З січня 2007 року на базі Кременчуцького ЕНЦУМ працює
міський екологічний штаб.
В області нараховується 63 громадські дитячі екологічні
об’єднання. Наприклад, в Пирятинській районній станції юних
натуралістів було створено дитяче товариство з біології та
охорони навколишнього середовища. У Кременчуцькому
еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді працює
Центр дитячої дипломатії «Україна – Європа – Світ»
Членами ЦДД реалізовано Польсько-український проект
«Школа зі школою».
В загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах
області розроблено і впроваджено нові нетрадиційні форми
екологічного виховання: захист екологічних проектів, турніри
допитливих, круглі столи з участю вчених, викладачів вищих
навчальних закладів, створено нові творчі об’єднання
школярів за інтересами – „Екологічні розвідки”, „Друзі лісу”,
„Дивосвіт природи”, „Пошуково-експедиційні загони”,
„Екологічні студії”, „Центр Довкілля”, екологічні вітальні й
громадські екологічні приймальні.
У Рівненській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів створено
ековітальні для батьків, активно впроваджується учнівськовчительсько-батьківський проект „Екологічний трикутник:
діти, дорослі, планета”.
На Рівненщині активно працює обласна організація
Всеукраїнської дитячої спілки „Екологічна варта”. Сьогодні
спілка налічує 8 районних,
7 міських та 3 селищних
осередків. Плідно працюють 64 первині осередки на базі
дитячих загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів області.
В області працює 92 наукових біологічних товариства, клубів
охоронців і любителів природи, які проводять змістовну
роботу з вивчення різноманітності флори і фауни, ведуть
клопітку роботу з їх охорони, в тому числі 28 юнацьких секцій
Українського товариства охорони природи.
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17

Сумська

Обласний центр
позашкільної освіти
та роботи з
талановитою
молоддю

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернігівська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Чернігівська
обласна станція
юних натуралістів»

24

Чернівецька

КЗ «Чернівецький
обласний центр
екологонатуралістичної
творчості учнівської
молоді»

Заочний екологічний університет «Природа», шкільні
екологічні центри (Ямпільська районна СЮН); міський
екологічний штаб (Конотопська міська СЮН).
Юнацькі секції, первинні організації Українського товариства
охорони природи працюють у Сумському обласному ЦПО та
РТМ, Білопільському районному ЦДЮТ, Сумському міському
ЦЕНТУМ, на Ямпільській районній, Шосткинській,
Конотопській міських СЮН.
На базі Шосткинської міської станції юних натуралістів
продовжено роботу Народного університету «Природа».
Університет зареєстровано у Сумській обласній організації
Українського товариства охорони природи.
Юнацькі секції УТОП, екологічні вітальні.

Дане питання в звіті не висвітлено.

Дане питання в звіті не висвітлено.

Співпраця з органами місцевого самоврядування та
бізнесовими
структурами
для
спільного
вирішення
екологічних проблем.
В закладах освіти області проведено тижні екології, місячники
екології.
Фітовітальня «Медунка», основними завданнями якої є
пропаганда здорового способу життя, вивчення біологічних
особливостей лікарських рослин радіопротекторної дії.
Фітовітальню «Медунка» за три роки відвідало 1383 учні,
батьки, педагоги міста Чернігова та області, засідання
відеолекторію „Екологія – ХХІ століття” по темах: «Земля-наш
дім», «Здоров’я і довкілля», «Охороняти природу-справа
кожного громадянина», «Ми хочемо знати свої права».
До природоохоронних заходів в 2013 році бюро юнацької
секції обласної ради ВТОП залучило 612 загальноосвітніх
шкіл, 28 позашкільних навчальних закладів області, 386
профільних гуртків юннатів, клубів, природоохоронних
загонів, екологічних агітбригад, 8 учнівських лісництв, 167
шкільних юнацьких секцій УТОП.
Члени клубу юних екологів Красноколядинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Талалаївського району досліджували флору річки
Ромен та її заплави, а також шляхи збереження видового
різноманіття
Русло річки інтенсивно заростає водними і наземно-водними
рослинами.
В КЗ ЧОЦЕНТУМ з числа кращих вихованців створена
учнівська Рада юннатів, яка бере активну участь в організації
трудового, екологічного виховання, в плануванні роботи
об’єднань та проведенні цікавого дозвілля.
Чернівецьке обласне дитяче екологічне товариство «Паросток»
створене при Чернівецькому обласному центрі екологонатуралістичної творчості учнівської молоді у 1995 році.
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3.8. Методичне забезпечення еколого-природоохоронної роботи
Екологічна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче покоління
науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти
багатогранне значення природи для суспільства і кожної людини зокрема, виробити потребу в
спілкуванні з природою та сформувати прагнення брати активну участь у поколінні довкілля.
Координаторами навчальної та методичної роботи з екологічної освіти і виховання в
Україні є позашкільні еколого-натуралістичні центри та станції юних натуралістів.
Наріжним методом розбудови методичної служби еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів) всіх рівнів в областях стали семінари , семінари-практикуми,
конференції.
У 2013 році найкраще висвітлено в звіті методичне забезпечення позашкільної освіти і
виховання у таких областях, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській,
Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Чернігівській, Чернівецькій
областях.
Приклади в таблиці:
№

Область

Позашкільний
заклад
Обласна станція
юних натуралістів

1

Вінницька

2

Волинська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

3

Дніпропетровська

КЗ «Обласний
екологонатуралістичний
центр»

Зміст роботи
На засіданнях районних методичних об’єднань учителів
біології, географії, екології постійно вивчаються питання
екологічної освіти: «Екологічна освіта та виховання
учнів», «Екологічне виховання в процесі позашкільної
екологічної діяльності», «Роль масових заходів у
вихованні екологічного світогляду школярів».
Проведено семінари з учителями біології на тему «Роль
природоохоронної
роботи
в
навчально-виховному
процесі», «Організація та проведення природоохоронних
акцій та операцій весняно-літнього, осінньо-зимового
циклу».
За звітний рік підготовлено 8 інформаційно-методичних
листів, 4 інформації, 16 наказів, підготовлено та
проведено 5 семінарів різних рівнів, 4 методичних
об’єднань у відділі екології, 9 нарад у відділі екології
закладу, 3 наради в районі, надано 148 консультацій,
підготовлено та проведено заочних заходів: 12 конкурсів,
1 обласний зліт, 2 науково-практичних конференції.
Підготовлено збірка про міжнародні Всеукраїнські,
обласні конкурси, операції, методичний посібник «Малі
річки Вінниччини».
Методкабінетом розроблені чисельні інструктивнометодичні матеріали, які сприяють підвищенню фахової
майстерності, поліпшенню та збагаченню теоретичних
знань, зокрема: «Методичні рекомендації по проведенню
місячника екологічної просвіти в школі», «По проведенню
еколого-натуралістичного походу «Біощит», «Організація
роботи екологічної стежки в дошкільному навчальному
закладі», «Природоохоронна діяльність як один з дійових
засобів виховання учнівської молоді», «Концепція
розвитку центру еколого-натуралістичної творчості»,
збірка «З любов’ю до рідної природи», «Паспорт
районного центру еколого-натуралістичної творчості»,
журнал «Планування та обліку роботи гуртка».
В своїй роботі ОЕНЦДУМ користується методичними
виданнями, порадами та програмним забезпеченням
НЕНЦ, методичним матеріалом, що готується і видається
до семінарів, колегій та інших масових заходів
громадськими
екологічними
організаціями,
позашкільними еколого-натуралістичними та вищими
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4

Донецька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

5

Житомирська

6

Закарпатська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

7

Запорізька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

8

Івано-Франківська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

9

Київська

10

Кіровоградська

КЗ Київської
обласної ради
«Центр творчості
дітей та юнацтва
Київщини»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

11

Луганська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

навчальними закладами Дніпропетровської області та
України.
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.
Організували випуск серії інформаційно-методичних
матеріалів «Екологічні орієнтири».
Житомирський обласний центр еколого – натуралістичної
творчості учнівської молоді щорічно проводить
моніторинг стану роботи навчальних закладів освіти
області з еколого-натуралістичного спрямування (аналіз
статистичних даних).
Наявні у відділі екології та природоохоронної роботи
ЗОЕНЦ методичні матеріали, а саме:
- книги, брошури та наочні посібники;
- бібліотеки спеціалізованої літератури;
- матеріали відеотеки „Екологія ХХІ ст.”;
- підбірка методичних розробок, сценаріїв тощо.
Протягом звітного періоду педагогами відділу були
підготовлені методичні матеріали.
Методична Екологічна Рада (для вчителів, вихователів,
керівників гуртків). Тема засідання в 2013 році
«Використання мотивації участі школярів в трудових
екологічних десантах». Рішенням Методичної Ради
предметом мотивації визначено: екскурсії та експедиції до
природних комплексів, облаштування рекреаційних зон,
пошукові дослідження, участь в природоохоронних
заходах, створення проектів зелених комплексів,
презентація територіальних біоценозів.
Громадська
Екологічна
Приймальня.
Консультації
проводяться кожної середи.
Методичні об’єднання керівників гуртків Центру.
Методичні розробки (для керівників гуртків, вчителів та
учнівської молоді).
Одним із пріоритетних напрямків діяльності обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді є
удосконалення
екологічної
освіти
і
виховання,
формування екологічного мислення і культури учнів шкіл
та позашкільних закладів області.
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.

Розроблено ряд методичних та дидактичних матеріалів.
Проведено:
- години спілкування;
- круглі столи;
- педагогічні читання;
- ділові ігри «Райдуга талантів»;
- педагогічний конкурс «Творчий портрет керівника
гуртка» (грудень).
Методичне забезпечення за екологічним напрямком
роботи проводиться відповідно до програм гуртків,
рекомендацій Міністерства освіти і науки України,
Академії Педагогічних наук України, НЕНЦУМ,
Луганського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти (ЛОІППО), обласних методичних рад
Луганського ОЦЕНТУМ тощо. При плануванні та наданні
методичних рекомендацій також враховуються традиції та
практичні наробки педагогів у цьому напрямку роботи.
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12

Львівська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ обласна
«Станція юних
натуралістів»
Рівненської
обласної ради

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

Обласний центр
позашкільної освіти
та роботи з
талановитою
молоддю

18

Тернопільська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

19

Харківська

20

Херсонська область

21

Хмельницька область

22

Черкаська область

КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
Обласний екологонатуралістичний

Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.
Видано
10
інформаційно-методичних
вісників.
Підготовлено та випущено буклети: «Екологічна стежка
«Юннатівська» запрошує», збірки, методичні розробки
занять.
У 2013 році педагогами комунального закладу „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради розроблено
20 інструктивно-методичних матеріалів та рекомендацій,
16 з них педагогами відділу екології та квітництва.
Наприклад,, «Педагогічне спілкування - важливий чинник
активізації екологічної освіти й виховання учнів» методичний посібник. «Ігровий підхід до екологічної
освіти та виховання» - методичний посібник.
«Використання сучасних форм озеленення в навчальних
закладах» - методичні рекомендації та ін.
Впродовж 2013 навчального року проведено 2 методичні
об’єднання відділу.
Навчально-виховний процес здійснювався за програмами,
рекомендованими МОН України, а також за навчальновиховними
програмами
екологічного
та
еколого - краєзнавчого
спрямування,
розробленими
педагогами
позашкільних
навчальних
закладів:
«Екологічна агітбригада», «Екологічний театр «Діти
планети», «Дослідники природи» (основний навчальний
рівень, Сумський міський ЦЕНТУМ), «Дитина і
довкілля», «Дивосвіт природи» (початковий навчальний
рівень, Сумський міський ЦЕНТУМ).
Керівниками творчих об’єднань було проведено ряд
відкритих занять та творчмх майстерень:
Перепели. Загальна характеристика виду;
Значення рослин і тварин у природі і житті
людини. Корисні і шкідливі рослини і тварини;
Лікарські рослини рідного краю.
- виставка малюнків «Бережімо природу – вона усім як
мати!»;
виставка виробів із вторинного матеріалу;
фотовиставка «Природа очима дітей».
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.
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23

Чернігівська

24

Чернівецька

центр учнівської
молоді
КЗ «Чернігівська
обласна станція
юних натуралістів»

КЗ «Чернівецький
обласний центр
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»

Методистами
розроблено
інструктивно-методичні
матеріали:
1. «Вивчати, щоб зберегти», матеріали обласної лілейної
екологічної конференції присвяченої дослідженням, які
проводилися під час еколого-краєзнавчої практики – 2013.
2. Збірник «Вода – основа життя». З досвіду роботи
переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«До чистих джерел».
3. Електронна збірка наукових робіт переможців
Міжрегіонального заочного конкурсу
«Збережемо
оточуюче середовище» та заочної науково-практичної
конференції «Вивчаємо і примножуємо природу
Подільського краю».
Педагогами центру розроблено ряд методичних та
дидактичних матеріалів.

Пропозиції:
Вказувати статистичні дані по кількості екологічного та природоохоронного
спрямування:
- Проводити моніторингові дослідження стану навколишнього природного середовища;
- Звіт робити із заголовками за проспектом;
- Впроваджувати нові форми екологічної освіти;
Висвітлювати роботу юнацьких секцій УТОП, громадських дитячих екологічних
об’єднань.
4. Організація роботи та експериментальне дослідництво
в галузі біології та сільського господарства
4.1. Робота на навчально-дослідних земельних ділянках
Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні надають можливість учням на базі
навчально-дослідницьких земельних ділянках загальноосвітніх та позашкільних закладів
освіти поглибити, конкретизувати та закріпити знання з біології, на практиці перевірити
вивчені раніше теоретичні положення, забезпечити потреби особливості у творчій
самореалізації, підготуватись до активної професійної та громадської діяльності, і зокрема, в
сільському господарстві.
Робота на навчально-дослідних земельних ділянках загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів освіти України у 2013 році була спрямована на вивчення агротехніки
вирощування сільськогосподарських культур, набуття умінь і навичок вирощування
овочевих, польових, квітково-декоративних рослин та вирощування екологічно чистої
продукції для шкільних їдалень.
За статистичними даними при закладах освіти та позашкільних навчальних закладах
України функціонує близько 6381 навчально-дослідних земельних, з них 1107 НДЗД
відповідає Положенню про них.
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Мережа навчально-дослідних земельних ділянок загальноосвітніх
та позашкільних закладів України
№
з/р
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Житомирська
Кіровоградська
Київська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Хмільницька
Харківська
Херсонська
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
ВСЬОГО

599
471
540
419
240

Кіль-ть НДЗД,
які повністю
відповідають
Положенню
411
187
40

Кіль-ть НДЗД,
які не
відповідають
Положенню
188
284
-

404
290
283
5 (ПНЗ)
235
141
308
204
339
391
621
141
365
253
132
6381

120
114
12
18
92
98
15
1107

89
25
586

Кількість
навчальних
закладів

Кількість НДЗД

890
772
972
568
750
782
634
896
706
856
495
685
434

Примітка:
- відсутня інформація.

На високому рівні організована робота на НДЗД позашкільних навчальних закладів
України еколого-натуралістичного спрямування, фактично всі ділянки в закладах
відповідають Положенню про них. За останні роки в цих закладах зріс рівень ефективності
виконання дослідницької роботи за завданнями вчених провідних науково-дослідних установ
та профільних вищих навчальних закладів України. Вони є експериментальними
майданчиками та координаційно-методичними центрами з організації експериментальнодослідницької роботи в галузі біології, екології та сільського господарства.
Хочеться відмітити належну роботу таких позашкільних навчальних закладів:
Чернігівської, Вінницької обласних, Шосткінської міської станцій юних натуралістів,
Полтавського та Хмільницького, Івано-Франківського обласних еколого-натуралістичних
центрів учнівської молоді, Кам’янець-Подільського та Шепетівського центрів екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, Миргородського та
Кременчуцького центрів еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської
області, Алчевського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської
області, Мелітопільського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Запорізької області, Зборівського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Тернопільської області, Мукачівського еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Закарпатської області та інші.
Значна увага приділялася підвищенню ефективності роботи на навчально-дослідних
земельних ділянках в закладах освіти Вінницької області.
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За статистичними даними в області нараховується 890 загальноосвітні школи та 49
позашкільних навчальних закладів, з них 599 шкіл і 2 позашкільних заклади мають
навчально-дослідні земельні ділянки, які відіграють важливу роль в підвищенні якості знань
школярів з біології та сільського господарства.
Аналіз одержаних результатів показав, що найкраще дослідницька робота учнів
організована і проводиться на навчально-дослідних земельних ділянках закладів освіти
Тростянецького, Гайсинського, Калинівського, Літинського, Оратівського, Бершадського,
Хмільницького, Вінницького, Погребищенського районів, Вінницької обласної станції юних
натуралістів, де дослідницька робота є невід’ємною складовою навчально-виховного
процесу.
З
метою підвищення ефективності роботи на шкільних навчально-дослідних земельних
ділянках в області за розпорядження голови обласної державної адміністрації, 2014 рік
оголошено Роком дослідництва на шкільних НДЗД. Відповідно до цього адміністрацією
обласної станції юних натуралістів розроблено план заходів щодо реалізації даного проекту.
Крім цього, з метою залучення учнівської молоді до пошукової і науководослідницької роботи та набуття школярами поглиблених об'єктивних знань з хліборобської
історії рідного села чи міста, про трудові традиції, історичні події та видатних людейхліборобів свого краю в 2013 році оголошено в області науково-пошукову експедицію
«Стежками прадідів – хліборобів Вінниччини».
Хочеться відмітити роботу на НДЗД закладів освіти Волинської області. В області
функціонує 772 загальноосвітні навчальні заклади. У 471 з них наявні навчально-дослідні
земельні ділянки. 17 навчально-дослідних земельних ділянок
14 районів та двох
позашкільних закладів є зразково-показовими, тобто повністю відповідають Типовому
Положенню та слугують навчальним осередком для молодих педагогів, завідуючих
навчально-дослідними земельними ділянками. Тут, на практиці можна побачити структуру,
організацію досліджень, агротехнічні прийоми роботи на земельних ділянках тощо. Слід
відзначити роботу на дослідних земельних ділянках кращих колективів загальноосвітніх
шкіл області: с. Ощів, с. Підбереззя Горохівського; с. Галинівка, с. Овадне, с. Устилуг
Володимир-Волинського; с. Копачівка, с. Переспа Рожищенського; с. Цумань, с. Тростянець
Ківерцівського; с. Миляновичі, с. Соловичі
Турійського;
с. Затурці, с. Бубнів
Локачинського, с. Забороль, с. Промінь-Луцького; с. Смідин, с. Дубечне - Старовижівського,
с. Четвертня, с. Копилля-Маневицького; НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –
дитячий садок» с. Гірники, с. Самари - Оріхове Ратнівського районів та ряд інших.
На високому рівні організовано роботу на НДЗД закладів освіти Дніпропетровської
області, яких нараховується близько 540, з них 12 ділянок у позашкільних навчальних
закладах
еколого-натуралістичного
спрямування.
Активно
працювали
за
сільськогосподарським
напрямком
в
цьому
році
Павлоградський,Дніпропетровський,Верхньодніпровський,Магдалинівський, Криничанський
райони. Зразкові навчально-дослідні земельні ділянки мають окремі заклади Криворізького,
Новомосковського, Синельниківського, Покровського, Царичанського, Томаківського та
інших районів, м. Кривий Ріг, де зі знанням своєї справи вчителі біології, враховуючи
методичні поради педпрацівників КЗО „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді” та спеціалістів-аграріїв, проводять необхідну організаційну та науководослідницьку роботу з дітьми. Особливо слід відзначити організацію роботи на НДЗД в
Булахівській, Богданівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Поперечненській і
Богданівській загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів, Межиріцькому НВК Павлоградського
району,
Заслуговує на увагу робота на НДЗД в закладах освіти Донецької області, яких при
закладах освіти області функціонує близько 419. Відповідають Положенню 35 % навчальнодослідних земельних ділянок, інші частково. Приємно те , що у 10 навчальних закладах
еколого-натуралістичного спрямування області функціонують НДЗД, які повністю
відповідають Положенню. Практично у кожному закладі еколого-натуралістичного
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спрямування створені на НДЗД маточні ділянки з вирощування різноманітних квітководекоративних рослин, які використовуються для внутрішнього та зовнішнього озеленення
освітніх закладів області. Крім цього в цих закладах ведеться цікава, науково-обгрунтована
дослідницька робота за двома освітніми рівнями, що враховують вікові особливості
вихованців: 1 рівень – початковий, 2- основний. Перший рівень передбачає роботу з дітьми
від 6 до 10 років. Цей етап підготовчий і включає формування початкових навичок роботи з
дітьми на земельній ділянці. Для вихованців 9-10 років передбачається закладка нескладних
короткотривалих дослідів й участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах
експериментально-дослідного направлення
Добре організована робота на НДЗД в закладах освіти Закарпатської області. При
568 загальноосвітніх навчальних закладів області функціонує близько 240 НДЗД. З них 40 –
відповідають Положенню, інші – не відповідають або не повністю відповідають Положенню.
Досить цікава робота проводиться на НДЗД закладів освіти Запорізької області. З 596
загальноосвітніх навчальних закладів області, навчально-дослідні ділянки мають 131 заклад.
66 НДЗД при загальноосвітніх навчальних закладах відповідають Положенню, 65 –
відповідають не повністю. Останніми роками спостерігається тенденція до зменшення
кількості навчально-дослідних земельних ділянок при загальноосвітніх закладах в області.
Навчально-дослідні земельні ділянки закладів освіти Житомирської області стала
суттєвим фактором створення ефективної системи трудового виховання школярів, залучення
їх до дослідницької діяльності, виховання в учнів почуття відповідальності за доручену
справу, серйозного ставлення до праці. Згідно із статистичною звітністю в Житомирській
області працює 782 загальноосвітніх навчально-виховних заклади освіти. З них 290 мають
НДЗД (у 2012р. – 309). Тенденція зменшення кількості ділянок продовжується, але з кожним
роком збільшується кількість НДЗД, які повністю відповідають Типовому положенню про
них.
Слід зазначити, що ділянки в Житомирській області є тільки в 19 районах і містах
області (виняток складають 6 північних районів, які постраждали від аварії на ЧАЕС).
Найбільша кількість ділянок в Житомирському (30), Попільнянському (29), Романівському
(25), Чуднівському (29), Червоноармійському (23), Черняхівському (22) та Баранівському (16)
районах. Найкраще організована робота на навчально-дослідних земельних ділянках у
закладах освіти Червоноармійського, Романівського, Черняхівського, Баранівського та інших
районах області. Позитивний досвід поєднання дослідницько-експериментального та
профорієнтаційного напрямків мають педагогічні колективи закладів освіти згаданих
районів.
На достатньому рівні організована дослідницька робота на НДЗД Долинського,
Новомиргородського, Світловодського, Новоукраїнського, Гайворонського районів
Кіровоградської області, Світловодської міськСЮН та комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
В закладах освіти Луганської області дуже мала кількість НДЗД, а ті що є, не
відповідають усім вимогам Положення про НДЗД, не мають окремих відділів, відповідної
площі, а отже потребують покращення нової матеріально-технічної бази, системи трудового
навчання і виховання, відповідно до вимог та викликів сьогодення. Більшість НДЗД
втратили свій–науково-дослідний напрямок. Луганський ОЦЕНТУМ, як координаційно методичний центр запланував ряд заходів на 2014 рік щодо покращення роботи на НДЗД в
області.
Потребує покращення організація навчально-дослідницької роботи на НДЗД і в
позашкільних навчальних закладах області. З позашкільних закладів екологонатуралістичного профілю в області навчально-дослідні
земельні ділянки мають:
Ровенківсьий,
Сєвєродонецький,
Брянківський,
Рубіжанський,
Анрацитський,
Краснолуцький ЕНЦ та Свердловська міськСЮН.
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Заслуговує на увагу робота на НДЗД Рівненської області. Протягом 2013 року на
НДЗД області проведено 1020 дослідів та експериментів за рекомендаціями вчених, наукових
установ і спеціалістів місцевих господарств.
Дослідництво набуло невід’ємного характеру навчально-виховного процесу у
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Березнівського, Гощанського,
Дубенського,
Демидівського,
Здолбунівського,
Костопільського,
Острозького,
Радивилівського, Рівненського, Рокитнівського, Сарненського, Млинівського районів.
Важливою складовою позакласної та позашкільної біологічної освіти є робота на
НДЗД Сумської області. У 2013 році в загальноосвітніх навчальних закладах області
функціонувало 339 навчально-дослідних земельних ділянок, з них – 92 відповідали
Положенню про навчально-дослідну земельну ділянку. Їх загальна площа становила 142 га.
Плодові сади є у 101 школі.
Навчально-дослідні земельні ділянки Ямпільської районної, Шосткинської та
Конотопської міських станцій юних натуралістів, Сумського обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю, Сумського міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді, Білопільського районного та Глухівського
міського центрів дитячої та юнацької творчості відповідають Положенню про навчальнодослідну земельну ділянку. Немає навчально-дослідної земельної ділянки в Путивльському
районному центрі позашкільної роботи.
Провідна роль у розвиток навчально-дослідних земельних ділянок в Україні
належить закладам освіти Хмільницької області. В навчальних закладах області за
аналітичними даними 2013 року функціонували 621 навчально-дослідна земельна ділянка.
Навчально-дослідна земельна ділянка Хмельницького обласного ЕНЦУМ є
педагогічним експериментальним майданчиком з координації та організації дослідництва в
закладах освіти області, має велике пізнавальне та виховне значення.
Юннати Шепетівського МЦЕНТУМ Хмільницької області підтримують тісні зв’язки з
науковцями Східно-Європейського Університету ім. Лесі Українки, Кам’янець-Подільського
університету ім. І. Огієнка обґрунтованих методів ведення екологічного землеробства,
зведення до мінімуму використання хімічних препаратів та фізичних навантажень в процесі
обробітку землі та отримання екологічно-чистої сільськогосподарської продукції. Засади
органічного землеробства школярі
втілюють на пришкільній ділянці. Використання
плоскорізів значно полегшило фізичну працю, а нові методи вирощування рослин,
компостування, внесення мікробіологічних препаратів, органіки та фітопрепаратів не тільки
підвищує врожай, а й підвищує смакові якості вирощеної продукції.
На високому рівні організована робота на навчально-дослідних земельних ділянках
Чернігівської області. Особливу увагу заслуговує НДЗД Чернігівської обласної станції юних
натуралістів площею 2 га відповідає Положенню і має такі відділки: польових та овочевих
культур, плодово-ягідних, квітково-декоративних, колекційний, селекційно-генетичний,
зоолого-тваринницький, виробничий, дендрологічний.
В цьому році юннати станції заклали і провели на навчально-дослідній земельній
ділянці та в природі 50 дослідів, з них 37 виробничих за рекомендаціями спеціалістів,
вчених науково-дослідних установ України.
Досить цікава робота проводиться на НДЗД загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів Чернівецької області. В цьому році, учнями поставлено багато цікавих
дослідів з польовими, овочевими, плодово-ягідними культурами і квітково-декоративними
рослинами. Теми дослідів актуальні, мають практичне, суспільно корисне значення, пов’язані
з конкретними завданнями ефективного вирощування овочевих і плодових культур.
У відділку квітково-декоративних рослин комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» функціонує «садок
запахів», що є живою лабораторією, в якій діти вчаться сприймати природу органами чуття,
знімати стрес. Рослини, висаджені тут, завдяки ефірним маслам, створюють умови для
релаксації і покращення настрою. На ділянці діти знайомляться з різноманітністю пахучих
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рослин і вчаться їх розпізнавати. Вивчаючи різні частини рослин, в яких зустрічаються ефірні
масла, діти знайомляться з біологічною функцією запахів. В «садку запахів» налічується
більше 30 видів рослин. Це: лаванда гірська, рута пахуча, розмарин, меліса лимонна,
любисток, канупер, м’ята перцева, чебрець городній та інші. Колекція постійно
поповнюється новими видами рослин.
Поряд з позитивною динамікою розвитку навчально-дослідних земельних ділянок в
закладах освіти України є ряд невирішених проблемних питань. Характеризуючи кількість
НДЗД в освітніх закладах України слід зазначити, що в областях спостерігаються тенденції
їх незначного зменшення. Не високий відсоток діючих НДЗД в загальноосвітніх і
позашкільних закладах України відповідають Положенню про НДЗД, в умовах міст шкільна
навчально-дослідна земельна ділянка складається, як правило з квітково-декоративного,
дендрологічного, колекційного відділків. Закладка овочевої і польової сівозміни в навчальних
закладах залишається проблематичною, в більшості випадків із-за відведення земельних
площ, які раніше використовувались під НДЗД у власність інших структур, відсутності
наявної площі та актів на землекористування.
Багато закладів освіти України не мають НДЗД, основною причиною є відсутність
вільного земельного фонду, малокомплектність шкіл, земельні ділянки дуже віддалені до
школи, відсутня доплата за завідування НДЗД.
Практично у кожній області площі навчально-дослідних земельних ділянок скорочені
за рахунок розширення виробничих відділів, де вирощують сільськогосподарські культури,
продукція яких використовується на здешевлення харчування дітей в шкільних їдальнях.
Велика кількість навчально-дослідних земельних ділянок закладів освіти в областях
радіаційно забруднена внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, а саме: у
Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Чернівецькій, Рівненській, Житомирській, Київській.
В цих районах робота на НДЗД обмежується лише в об’єктах захищеного ґрунту, де
проводиться змістовна науково-обґрунтована дослідницька робота.
Пропозиції:
- Звернути увагу на розроблення та затвердження Міністерством освіти і науки нового
Типового Положення про НДЗД, яке б відповідало вимогам сьогодення.
- Провести у 2015 році паспортизацію навчально-дослідних земельних ділянок закладів
освіти України за відповідним форматом.
- Передбачити у звітах статистичні дані розвитку мережі НДЗД всіх навчальних закладів
(окремо загальноосвітні та позашкільні заклади).
Робота з рослинами радіопротекторної дії
З метою підвищення рівня екологічної свідомості молоді, зміцнення здоров’я дітей,
формування в них мотивації до вирощування лікарських рослин у 2013 році в
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України продовжувалась робота
щодо створення та збагачення видового складу ділянок рослин радіопротекторної та
антиоксидантної дії, проводилась дослідницька робота з цією групою рослин
та
просвітницька діяльність.
Слід відмітити досвід з цього питання педагогів та вихованців відділу біології та
сільського господарства Вінницької обласної СЮН, що вже більше трьох років працюють в
рамках проекту «Система роботи з рослинами радіопротекторної дії». Відповідно до завдань
проекту, протягом 2013 року здійснювалось:
- формування знань про рослини радіопротекторної дії під час проведення занять
профільних гуртків, виховних заходів;
- вивчення рослин радіопротекторної дії в ході проведення навчальних екскурсій,
експедиційних оздоровчих походів;
- творча робота по дослідженню рослин радіопротекторної дії.
- просвітницька діяльність.
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створення відділків рослин радіопротекторної дії, допомога посадковим та насіннєвим
матеріалом загальноосвітнім закладам, школам-інтернатам.
Особлива увага вивченню рослин радіопротекторної дії зверталась на заняттях клубу
любителів лікарських рослин «Любисток» (керівник Чупринко І.М.). Вихованці на НДЗД
закладу вирощували 45 видів рослин радіопротекторної дії. Проведено майстер-клас на тему:
«Загальні правила приготування простих лікарських препаратів з рослин» в рамках обласного
тижня здорового способу життя. Учасникам запропоновано рецепт «Чорнобильського чаю»,
який має здатність виводити радіонукліди з організму і зміцнює імунну систему людини.
На навчально-дослідних ділянках Волинського ОЕНЦ вирощується майже 30 видів
лікарських рослин радіопротекторної дії та розроблено рекомендації щодо їх вирощування та
застосування. На навчально-дослідній ділянці Нововолинської міської СЮН створено
колекцію рослин радіопротекторної дії, яка включає:
- рослини, які нормалізують обмін речовин;
- сечогінні рослини, за допомогою яких радіонукліди виводяться через нирки;
- потогінні рослини, за допомогою яких радіонукліди виводяться через піт;
- послаблюючі рослини, які зменшують час перебування в кишечнику радіоактивних
елементів.
Вихованці Нікопольського міського ЕНЦ Дніпропетровської області вирощують
рослини радіопротекторної дії, збирають та висушують квіти липи, м’яту перцеву, квіти
нагідок, зелену масу чистотілу. Під час роботи літнього оздоровчого майданчику працює
фітобар „Материнка”. Діти вивчають лікарські рослини, вчаться складати лікарські суміші,
правильно заварювати їх, грамотно вживати. Частина лікарської сировини передається в
центр дитячої реабілітації „Орля”. Працівниками закладу був проведений цикл лекцій до
річниці Чорнобильської аварії.
В Донському ЕНЦ Волноваського району Донецької області проводиться робота з
популяризації вирощування рослин радіопротекторної дії. Питання вирощування рослин
радіопротекторної дії розглядалося на семінарі вчителів біології. Школам району було
рекомендовано перелік рослин радіопротекторної дії для вирощування на НДЗД, тематика
дослідницької роботи. Розроблені методичні рекомендації з вирощування рослин
радіопротекторної дії.
Враховуючи, що Єнакієве - одне із найбільш забруднених промислових міст України,
створення дендрарію з рослин радіопротекторної дії на базі Єнакієвського ЕНЦУМ є
актуальним і доцільним. Здійснення цього проекту стало можливим завдяки спонсорської
допомозі одного з найкрупніших підприємств металургійної промисловості України - ООО
Холдінг «Метінвест». Для створення дендрарію підприємством було придбано майже 100
дерев та кущів у міському розсаднику Артемівська.
Юннати Хустської райСЮН Закарпатської області
досліджували лікарські
рослини радіопротекторної дії в лісовому розсаднику, вели щоденники дослідницької роботи,
збирали лікарську сировину. Юннатами створено відділ інтродукції трав’янистих лікарських
рослин та рослин-радіопротекторів.
Учнями навчальних закладів Кіровоградської області створено 109 клумб з
лікарськими рослинами, проведено
115 дослідів з рослинами радіопротекторної та
антиоксидантної дії. В Канізькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомиргородського району створено
творчу лабораторію з вивчення та дослідження рослин-радіопротекторів. На ділянках
висаджено рослини радіопротекторної та антиоксидантної дії: ехінацею пурпурову, ромашку
лікарську, розторопшу, звіробій, пижмо, деревій звичайний, мелісу звичайну, подорожник
великий, оман високий. Творча група веде щоденник-спостережень і вивчає умови
акліматизації пересаджених з дикої природи рослин.
Серед учнів школи активно
проводиться просвітницька діяльність.
На колекційній ділянці «Сад лікарських культур» НДЗД Чернігівської облСЮН
юннати гуртка «Знавці лікарських рослин» виростили близько 40 видів лікарських рослин, з
них 20 радіопротекторної дії: м’яту перцеву, материнку звичайну, ехінацею пурпурову,
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нагідки лікарські, родіолу рожеву, родовик лікарський, скорцонеру та інші. Учні проводили
фенологічні спостереження за лікарськими культурами, досліди на тему: «Вивчення різних
методів вирощування лікарських рослин протизапальної дії (шавлія блискуча, шавлія
звичайна, ромашка лікарська)», «Вивчення біологічних особливостей різних видів м’яти»,
«Введення в культуру рослин радіопротекторної дії». Діти збирають насіння лікарських
рослин, яке передають садівникам-любителям, місцевому населенню для висаджування на
присадибних та дачних ділянках.
Колекційна ділянка лікарських рослин Чернівецького ОЦЕНТУМ нараховує біля 40
видів, за якою доглядають юннати. В колекції є рідкісні, культурні та дикорослі рослини.
Гуртківці обмінюються розсадою лікарських рослин з школами, любителями, висаджують її
по маршрутах екологічної стежини, заготовляють лікарську сировину. Протягом року
проводились ряд масових заходів – свята: «Свято лікарських рослин», «Аптека на
підвіконні»; вікторини: «В гостях у фітотерапевта», «Еліксири життя», «Якщо хочеш бути
здоровим» та інші. Традиційно до Всесвітнього дня охорони здоров’я проводиться конкурс
«Азбука здоров’я». Члени клубу «Арніка» Усть-Путильського ЗНЗ вивчають умови
проростання і можливості розмноження лікарської рослини арніки гірської в культурних
умовах.
Колекція рослин-радіопротекторів НДЗД КЗ „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради нараховує понад 25 видів. Серед них є інтродуценти та дикорослі
рослини: парило звичайне, буквиця лікарська, радіола рожева, лофант анісовидний, бадан
товстолистий, гісоп звичайний, ехінацея пурпурова, лаконос американський, рута запашна,
монарда, солодка гола тощо.
Діти вчаться вирощувати, розмножувати лікарські рослини та заготовляти сировину з
них. опановують правила приготування цільових фіточаїв, розробляють збори трав при
різних захворюваннях під час занять у дитячому кафе „Ромашка”.
Створена на Шосткинській міській станції юних натуралістів Сумської області
колекційна ділянка рідкісних і типових видів місцевої флори, які належать до групи
радіопротекторної та антиоксидантної дії, поповнилася новими видами. Продовжувалася
робота щодо введення дикорослих рослин-радіопротекторів у культуру за рахунок місцевих
видів,що опинились під загрозою зникнення. Серед них: первоцвіт весняний, чаполоч, герань
кров’яночервона, живокіст, парило звичайне, наперстянка шерстиста і п’ятипала, перстач
прямостоячий, копитняк європейський, материнка. Досліди з введення в культуру перстача
білого, первоцвіту весняного, синюхи блакитної, герані кров’яночервоної, живокосту та
інших видів цілющих рослин дозволяють не лише задовольнити потреби у збиранні
лікарської сировини з вирощених рослин, але й зберегти біологічне різноманіття в природних
біотопах.
У ході проведення науково-дослідницької роботи юннатам вдалось ввести в культуру
понад 30 видів лікарських рослин, близько 10 видів ще випробовуються і адаптуються до
умов зростання на ділянках. Накопичено практичний досвід з агротехніки вирощування
буквиці лікарської, перстачу прямостоячого, парила звичайного, герані кров’яночервоної,
материнки звичайної, цмину піскового, родовику лікарського, синюхи блакитної;
розроблення рецептів зборів чаїв, страв; створено банк насіннєвого і садивного матеріалу з
метою їх подальшого поширення серед населення.
При Полтавському ОЦЕНТУМ на ділянці лікарських рослин вирощуються рослини
радіопротекторнї дії: алтея лікарська, базилік звичайний, валеріана лікарська, деревій
звичайний, ехінацея пурпурова, звіробій звичайний, меліса лікарська, нагідки лікарські, оман
високий, ревінь звичайний, розторопша плямиста, ромашка лікарська, собача кропива,
шавлія лікарська, конвалія звичайна, пижмо звичайне, чебрець повзучий, чистотіл звичайний,
медунка лікарська, підбіл звичайний.
Загоном «Арніка» Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 зібрана колекція із
13 видів і сортів м’яти (перцевої, кучерявої, колоскової, польової і круглолистої та ін.).
розпочали вирощування розмарину лікарського, монарди лимонної і анісу звичайного.
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виконувалися практичні роботи з посадки рослин і здійснення догляду за ними. Розпочато
спостереження за секурінегою напівкущовою, що отримана з арборетуму Дослідної станції
лікарських рослин УААН і дерезою звичайною, або годжі, яку замовили за Інтернеткаталогом.
Учні Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 Луганської області на пришкільній навчальнодослідній ділянці створили відділ рослин радіопротекторної та антиоксидантної дії, де
вирощуються ромашка лікарська, нагідки лікарські, подорожник великий, кропива собача,
гісоп лікарський, кмин звичайний, деревій звичайний, валеріана лікарська, звіробій звичайни.
На місці майбутньої ділянки було проведено ретельне дослідження ґрунту. Проведено 4
досліди на теми:
1. Виявлення найкращих строків посіву насіння рослин-радіопротекторів;
2. Залежність схожості насіння рослин-радіопротекторів від глибини висіву;
3. Вплив пасинкування на збільшення врожаю коренів валеріани лікарської;
4. Виявлення найкращого способу вегетативного розмноження меліси лікарської.
У Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради ІваноФранківської області важлива увага приділяється ефективним методам використання
рослин радіопротекторної дії в народній медицині. В ході дослідження було виявлено:
біологічні радіопротектори відрізняються від хімічних м’якою і тривалою дією, практичною
не токсичністю, можливістю перорального прийому, ефективні після опромінення; біологічні
радіопротектори (рослинна олія, гарбуз звичайний, капуста, цибуля, часник) володіють
здатністю блокувати вільні радикали; потужними рослинними радіопротекторами є капуста
броколі, спаржа лікарська, ехінацея, левзея, елеутерокок, ламінарія (морська капуста).
Встановлено, що необхідною складовою раціону повинні бути гарбузові і бобові, які містять
вітаміни групи В, А, кальцій, залізо, калій, цинк, харчові волокна.
Члени гуртка «Юний еколог» Литвинецької загальноосвітньої школи Черкаської
області вирощують на клумбі Захаренка, як її називають, ехінацею пурпурову, руту, мелісу
лікарську, деревій звичайний, нагідки, суниці лісові, ромашку лікарську, м’яту. Клумба має
округлу форму, різні види рослин висаджені по секторам. Гуртківці вивчали використання
цих рослин з метою профілактики та лікування захворювань, заготовляли лікарську
сировину та використовували для приготування фіточаїв.
Аналізуючи звіти областей слід зазначити, що у більшості регіонів робота з
рослинами радіопротекторної дії добре організована та проводиться на досить високому
рівні.
Організовувалась просвітницька, інформаційно-роз’яснювальна робота.
Створювались відділки рослин радіопротекторної дії, здійснювалась допомога
посадковим та насіннєвим матеріалом загальноосвітнім закладам, школам-інтернатам.
Найбільш повно діяльність даного напрямку розкрита у звітах Полтавської,
Рівненської,
Волинської,
Вінницької,
Донецької,
Чернівецької,
Чернігівської,
Кіровоградської, Закарпатської, Сумської, Луганської, Івано-Франківської, Дніпропетровської
областях.
Пропозиції:
1. Продовжити практику створення ділянок рослин радіопротекторної
та
антиоксидантної дії на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів.
2. Поповнювати видовий склад рослин-радіопротекторів, обмінний фонд.
3. Активізувати дослідницьку роботу з
рослинами радіопротекторної
та
антиоксидантної дії.
4. Здійснювати просвітницьку діяльність та висвітлювати роботу у цьому напрямку
засобами масової інформації.
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4.2. Робота творчих учнівських об’єднань зоолого-тваринницького напряму (тематика
дослідницької роботи, участь у масових профільних заходах, методичне забезпечення)
Тваринництво – одна з найцікавіших галузей сільського господарства. Саме цьому
напрямкові останнім часом приділяють все більше уваги в шкільних та позашкільних
навчальних закладах освіти, тому при правильно організованій дослідницькій і практичній
роботі творчих об’єднань зоолого-тваринницького напрямку можна досягнути бажаних
результатів у формуванні в підростаючого покоління глибоких знань, практичних вмінь і
навичок, кращого засвоєння окремих шкільних курсів та застосування одержаних знань у
дорослому житті.
В навчальних закладах України працюють гуртки зоолого-тваринницького напряму:
любителі домашніх тварин, цікава зоологія, домашній тераріум, юні акваріумісти,
декоративний акваріум, акваріуміст-початківець, основи гідробіології, основи біоетики, юні
кролівники, юні зоологи, юні ентомологи, любителі декоративних і свійських тварин та інші.
У навчальних закладах Вінниччини продовжують роботу 123 гуртки зоологотваринницького напрямку, у Дніпропетровській області відвідують заняття гуртків 585 учні
(40 гуртків), у Херсонській області нараховується 13 гуртків зоолого-тваринницького
напрямку у якому навчається 195 учнів, у Полтавському обл. ЕНЦум працює 14 гуртків, в
яких навчається 221 гуртківець, у Рівненській області нараховується 529 гуртків. Волинська
область 19 гуртків, Закарпатська область 29 гуртків, Житомирська область 22 гуртки, в них
навчається 300 учнів, Чернігівська 50 гуртків.
Кращі гуртки зоолого-тваринницького напрямку в Україні. Відсутня інформація про
гурткову роботу у Донецькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Сумській областях.
Кращі гуртки зоолого-тваринницького напрямку в Україні
Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька область
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська

Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська

Повна назва позашкільного навчального
закладу
Обласна станція юних натуралістів
Обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
КЗ «Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді»
Обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
КЗ Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»
Обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Обласний дитячий еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді
Обласний еколого-натуралістичний центр

Кращі ТУО зоолого-тваринницького
напрямку
«Юні кролівники» Михайлівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Тульчинського району (керівник
Буженко Л.В.)
«Юні природолюби» с. Колодеже
Горохівського району
«Любителі свійських тварин»
Павлоградського міської СЮН
(Керівник: Зайцева Л.С.)
«Юні друзі природи» Коростенської
міської СЮН (керівник Забродська К.М.)
«Юні бджолярі» ЗОЕНЦ (керівник
Гончарук М.Й.)
«Любителі домашніх тварин»
Бердянської СЮН
ОЕНЦУМ «Основи ветеринарної
медицини» Кунисівської ЗОШ
Городенківського району (керівник
Будзик В.І.)
«Юні зоологи» Світловодської
міськСЮН
«Юні орнітологи» Свердловської міськ
СЮН (керівник Коваль О. Ю.)
Нема звіту
-
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учнівської молоді
Одеський обласний гуманітарний центр
позашкільної освіти та виховання
Полтавський обл. ЕНЦум

Одеська
Полтавська
Рівненська

КЗ обласна «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради
Обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю
Обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді

Сумська
Тернопільська
Харківська

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості»
Обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Херсонська
Хмельницька

Обласної еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

Черкаська

Обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»

Чернігівська

КЗ «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»

Чернівецька

«Любителі домашніх тварин» ЦЕНТУМ
«Бджільництво» Пірятинської райСЮН
(керівник Сніжко М.А.)
«Юних бджолярів» Станції юних
натуралістів (керівник Омельчук О.В.)
- відсутні назви гуртків
«Любителі домашніх тварин»
Тернопільського ОЕНЦ (керівник Божко
О.Я.)
«Любителі домашніх тварин» екологонатуралістичного відділу Палацу
«Юні любителі домашніх тварин» ЗОШ
№ 38 Херсонської міської ради (с.
Зеленівка) (керівник Жакоміна О.В.)
Школа верхової їзди Кам’янецьПодільського МЕНЦУМ (кер.
Рачковський М.Ф.)
«Основи ветеринарної медицини» КЗ
«Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» (керівник Трофименко
О.І.)
«Юні бджолярі» ЧОЦЕНТУМ (керівник
Головченко В.В.)

Інноваційною формою в дослідництві з зоології та тваринництва є науково-дослідні
проекти, використання постерів, проведення тижнів зоології та тваринництва, сімейні мінніферми, проведення тренінгової роботи в гуртках, використання мультимедійних презентацій,
нетрадиційні методи проведення гурткової роботи, майстер класів та ін.
У своїх звітах окремим розділом інноваційні форми роботи виділили наступні області:
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Полтавська, Рівненська,
Тернопільська.
Зміст інноваційних форм роботи в дослідництві з зоології та тваринництва
№
н/п
1.

Вінницька

2.
3.

Волинська
Дніпропетровська

4.

Закарпатська

5.

Полтавська

Область

Інноваційні форми роботи
Запровадження проектного навчання в гуртках на базі шкіл та позашкільних
закладах; використання постерів для захисту науково-дослідних робіт та
проектів; проведення обласної науково-практичної конференції «Пошуковоекспериментальне дослідництво у зоології та тваринництві», обласних тижнів
зоології та тваринництва, міського конкурсу акваріумного дизайну
Сімейні мініферми
Тренінгова форма роботи в гуртках з зменшення агресивності молодших
школярів; інтегровані заняття в гуртках; проведення акцій «На захист тварин»;
співпраця з громадськими організаціями.
Використання мультимедійних презентацій, комп’ютера для обробки
результатів та спостережень; екологічних ігор , аукціонів, екологічних
бумерангів на заняттях гуртків
- групова навчальна діяльність (заняття в гуртках);
- традиційні форми та методи ( бесіди, повідомлення, екскурсії);
- нетрадиційні (вікторини, ігри, презентації, роботи в парах, метод мікрофона);
- індивідуальна самостійна діяльність вихованців (спостереження, науководослідницька діяльність, виконання самостійних проектів);
- метод проектів
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6.

Рівненська

7.

Тернопільська

У роботі гуртків позашкільних та загальноосвітніх закладів педагоги надавали
перевагу активним формам проведення науково-методичної роботи: тренінгам,
майстер-класам, круглим столам, відкритим заняттям, іграм-подорожам.
Проведення Тижня зоології. співпраця Тернопільського ЦЕНТУМ з
громадською міжконфесійною організацією «WiWam» (допомога дітям сиротам)

Методичне забезпечення профільного напряму подано у річних звітах Вінницької
обласної станції юних натуралістів, Дніпропетровського комунального закладу (Обласний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді), Полтавського обл. ЕНЦум, Обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області, Комунального
закладу обласної «Станції юних натуралістів» Рівненської обласної ради. В аналізі звітів
методичне забезпечення подається повним текстом, відповідно звітів позашкільних закладів
України.
Вінницька область
Відповідно до розподілу обов’язків у відділі інформаційно-методичної роботи закладу
методист вищої категорії Мосьондз Г.С. є відповідальною за розвиток учнівських об’єднань
зоолого-тваринницького напряму у закладі та області.
Методист вищої категорії Мосьондз Г.С. відповідає за забезпечення програмовим
матеріалом керівників гуртків зоолого-тваринницького відділу районних станцій юних
натуралістів, підготовку методичних матеріалів, дидактичного та роздаткового матеріалу,
координацію та проведення масових натуралістичних заходів Всеукраїнського та обласного
значення, проведення семінарів практикумів, фахових семінарів.
Координація та залучення учнівської молоді до участі в трудовій акції «Кролик»
Всеукраїнського конкурсу «Турбота молоді тобі, Україно!», Всеукраїнської акцій: «Птах
року», «День зустрічі птахів», «Годівничка», «Зоологічна галерея»; Всеукраїнському конкурсі
юних зоологів та тваринників.
Традиційним у роботі є організація та проведення тижня зоології та тваринництва,
огляди, виставки, конкурси на кращу організацію проекту «Кролеферма»; експериментальнодослідницької роботи серед учнівської молоді.
Проведені обласні семінари-практикуми для вчителів біології Тиврівського,
Калинівського, Барського районів «Роль зоотваринницького відділу навчально-дослідних
ділянок у формуванні творчого ставлення до праці», «Дослідницько-експериментальна
робота з зоології та тваринництва».
Дніпропетровська область
Методичне забезпечення зоолого-тваринницького напряму здійснюється відповідно
вимог Міністерства освіти і науки України.
При проведенні гурткової роботи керівники гуртків квітково-декоративного профілю
керуються програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Це «Збірник
навчальних програм роботи творчих учнівських об’єднань та факультативів екологонатуралістичного напряму», Київ, 2013 (Схвалено для використання у загальноосвітніх
навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичною
радою з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 3
від 23.10.2012 р.); «Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму: еколого-біологічний профіль», Київ, 2013 (Рекомендовано Міністерством освіти і
науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11 – 10901 від 04.07.2013 р.)
Також адаптованими програмами, складеними на основі типових програм,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України вищеназваних збірників, погодженими
на методичній раді Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти
(протокол засідання методичної ради Дніпропетровського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти від 05.09.2013 № 4, затвердженими Департаментом
освіти і науки Дніпропетровської державної адміністрації (Наказ від 16.10.2013 № 778/0/21213) відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України (Лист «Про навчальні програми
з позашкільної освіти» від 18.07.2013 № 1/9-502). Зміни внесені до програм не впливають на
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загальний зміст програми і стосуються кількості годин, відведених на рік, пояснюються
необхідністю адаптувати програми до вікового рівня юннатів, намаганням зберегти кількість
гуртків квітково-декоративного профілю та забезпечити потреби вихованців, зацікавлених у
існуванні цих профілів.
Закарпатська область
При плануванні роботи гуртків педагоги користувалися збірником «Програми гуртків
з біології, екології, сільського господарства для
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів» (Київ 2001 р.), «Програми для творчих об’єднань позашкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів» (Київ, 2004 р.).
Методистом відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи ЗОЕНЦ
Величканич О.М. підготовлено буклет «Куток живої природи» та збірник-путівник
«Мешканці кутка живої природи ЗОЕНЦ».
Полтавська область
На базі Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді з
метою методичного забезпечення проводяться семінари для керівників гуртків зоологів і
тваринників, учителів біології міста та області, відкриті заняття гуртків «Кролівників»,
«Птахівництво з основами ветеринарії та зоотехнії».
У 2013 році педагогічними працівниками центру були написані методичні розробки на
теми:
- «Що потрібно знати пасічнику початківцю»;
- розробка заняття гуртка «Розвиток птахівництва на Полтавщині»;
- Підготовлені та надруковані дописи в журнали «Юний натураліст», «Паросток»: «Заєць
сірий», «Гуси-лебеді», «Прибирання домівки», «Як спілкуються птахи».
Рівненська область
Однією з основних форм методичної роботи є організація теоретичних та практичних
семінарів з програмно-методичного забезпечення профільного навчання, які проводяться з
метою координації педагогічної діяльності з біологічної освіти та виховання: „Дослідницька
діяльність учнів в галузі тваринництва як умова професійного самовизначення”.
Важливою складовою навчально-виховного процесу з питань зоології та тваринництва
в навчальних закладах України були проведенні регіональні масові заходи.
Вони сприяли залученню учнівської молоді до питань охорони та збереженню
біорізноманіття України та рідного краю; поглибленню та розширенню профільних знань з
біології, географії, екології; допомагали набути практичних вмінь та навичок поводженню з
живими об’єктами, виховувати гуманне ставлення до тварин, допитливість,
спостережливість, естетичні почуття.
Відсутня інформація про проведення профільних регіональних заходів у наступних
областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській,
Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій,Черкаській, Чернівецькій.
Регіональні профільні масові заходи областей України
№
н/п
1.

Область
Вінницька

Назва заходу
-

науково-практична конференція «Пошуково-експериментальне
дослідництво у галузі зоології та тваринництва»;
конкурс науково-дослідницьких проектів «Кролеферма»
творчий звіт відділу зоології та тваринництва;
фахові семінари «Страх людей перед тваринами», «Іхтіофауна
Вінницької області»;
конкурс дитячих малюнків, плакатів, стіннівок, присвячених
еколого-натуралістичному святі «День зустрічі птахів»;
зоовікторина «Таємниці за склом»;
еколого-натуралістичне свято «День зустрічі птахів»

К-сть
учнів
130
21
65
65
65
250
85

58

2.

Дніпропетровська

3.
4.

Закарпатська
Запорізька

5.

Київська

6.

Луганська

7.

Одеська

8.

Рівненська

9.
10.
11.

Тернопільська
Херсонська
Чернігівська

180
60
21

Свято «Тварини наші друзі»
Конкурсні змагання юних натуралістів „Знаю, вмію, дію” секції
„Зоологія”
Конкурс «Мій домашній улюбленець»
- святкування Всесвітнього дня захисту тварин «Кожного дня,
кожну хвилинку оберігайте кожну тваринку;
- святкування Міжнародного дня птахів «Для птахів немає
кордонів»;
- міське свято зустрічі птахів «Хай дарують нам птахи пісні щирі,
голосні»;
- ялинка для улюблених тваринок;
- «Виставка птахів та тварин»;
- міський захід «Допоможи пернатому другу»;
- еколого-краєзнавчий зліт .

95
38
40
67
44
1800
380
150

«Зоологічна галерея», «Наша допомога птахам», «Зустрічаємо
пернатих друзів».
«Годівничка»,
«Зоологічна галерея»
- Обласний етап конкурсу «Досягнення юних зоологів та
тваринників»;
- Міжнародний день Чорного моря;
- День захисту тварин
- Міжнародний день водно-болотних угідь
«Годівничка»
«День зустрічі птахів»
«Зоогалерея»
«Кролик»
У межах Тижня Всеукраїнських та Міжнародних науково-освітніх
проектів „Україна – Європа – Світ 2013” пройшов обласний заочний
етап конкурсу досягнень юних зоологів-тваринників
Тиждень зоології та тваринництва
День зустрічі птахів
Юний дослідник

164
80
4
85
155
55
35
120
52
14
13
450
180
88

Юннати України – активні учасники Всеукраїнських заходів зоолого-тваринницького
напрямку: Всеукраїнської акції «Годівничка», Всеукраїнської природоохоронної акції
«Бджолоїдка – птах року 2013», Всеукраїнського дитячого малюнку «Зоологічна галерея»,
Всеукраїнської трудової акції «Кролик» за Всеукраїнським проектом «Турбота молоді тобі,
Україна», Всеукраїнської акції учнівської молоді «День зустрічі птахів», Всеукраїнського
конкурсу досягнень юних зоологів та тваринників.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Волинська
Дніпропетровська
Донецька область
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

-/3
6/3

175/5

16

5

4/-

265/5

к-сть
учасників
345
16/6

67
-/3
5/2

750/3

Птах року
заклади

870/5

к-сть
учасників

450/15
(гурто
к)

Зоологічна
галерея
заклади

695/5

к-сть
учасників

к-сть
учасників
310/3

заклади

15/1

День зустрічі
птахів

к-сть
учасників

Вінницька

Годівничка
заклади

1.

Кролик
заклади

Область

к-сть
учасників

Конкурс юних
зоологів та
тваринників
заклади

№ н/п

Участь у Всеукраїнських заходах зоолого-тваринницького напрямку

40/1

57/27
участь

19

57/10

101/

59
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька

4/1

4/4

3/2

13

16/4
участь/
гурток
загін
4/2

156

7/3

/7

23/

18
участь

69
участь

участь

участь

15

участь
4/1

участь
12/3

13/6

За поданою інформацією звітів дане питання висвітлено у Вінницькій, Полтавській,
Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Рівненській
областях.
-

Пропозиції:
Підвищення якості проведення науково-дослідницьких робіт;
Покращення матеріальної бази відділів зоології та тваринництва,
Поповнення видового складу тварин живих куточків,
Покращення рівня методичного забезпечення зоолого-тваринницького напряму,
Звітувати роботу в областях відповідно вимогам проекту звіту НЕНЦу
Використовувати табличні форми звіту,
Більше уваги приділяти інноваційним формам роботи, застосуванню інноваційних
технологій,
Звіти подавати в аналітичній формі.
4.3. Робота учнівських лісництв

У 2013 році в Україні працювало 446 учнівських лісництв та 60 ланок юних лісівників
(див. таблицю).
Найбільше лісництв організовано в таких областях: Вінницькій – 48, Хмельницькій –
45, Волинській – 42, Миколаївській – 34, Чернівецькій – 42, Кіровоградській – 31,
Рівненській – 30, Житомирській – 28, Луганській – 20, Сумській – 18, Івано-Франківській –
18, Чернігівській – 17.
Заслуговує на увагу робота учнівських лісництв Вінницької області, де кращими є
Сумівське лісництво Бершадського району, Будянське лісництво Тростянецького району,
Зведенівське лісництво Шаргородського району, лісництво Крижопільської СЗШ І-ІІІ ст. № 2,
Грижинецьке лісництво Тиврівського району.
В Хмельницькій області працюють понад 45 учнівських лісництв, за якими закріплено
понад 790,42 га землі та об’єднують 1134 учнів.
Базовими опорними лісництвами нашої області, без сумніву, можна назвати учнівські
лісництва Масівецької ЗОШ І-ІІ ст. Хмельницького району, Полянської ЗОШ І-ІІІ ст.
Шепетівського району та Михлянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ізяславського району.
Особливо ефективно організовано науково-дослідницьку роботу в Пліщинському
учнівькому лісництві Городнявського НВК Шепетівського району, де Роговський Максим,
член учнівського лісництва зі своєю дослідницькою роботою «Біоекологічні особливості
сосни звичайної, сформованої на території Малополіської низовини» здобув ІІІ місце на Х
Міжнародному юніорському лісовому конкурсі у Ханти-Мансійську (Росія), в котрому з 8 по
14 вересня 2013 року брали участь команди 29 країн світу.
На високому рівні профорієнтаційна робота поставлена в Кадиєвецькому,
Масівецькому та Полянському учнівських лісництвах. Так, 12 юних лісівників, членів
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Полянського учнівського лісництва навчаються на природничих факультетах, щоб у
майбутньому продовжувати займатися лісоохоронною та лісогосподарською працею.
У Волинській області в 2013 році працювало 42 учнівських лісництва.
В Ківецівському районі успішно працюють 8 учнівських лісництв: в ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Берестяне, с. Городище, смт Цумань, с. Карпилівка, с. Журавичі, с. Липне, с. Сильне, с.
Холоневичі.
Членами учнівських лісництв є більше 200 старшокласників.
Протягом року членами учнівських лісництв було посаджено майже 30 га лісу,
огороджено і розселено 12 мурашників, зібрано 545 кг лікарської сировини, більше 5 тис. кг
жолудів.
В Миколаївській області працює 34 шкільних лісництва.
Учнівське лісництво «Дубок» - це співпраця трьох організацій: ДП «Вознесенського
держлісгоспу», Миколаївського обласного еколого-натуралістичного Центру учнівської
молоді та Вознесенської ЗОШ №4.
В 2013 році в Чернівецькій області функціонувало 32 учнівських лісництва та гуртки
«Юних лісівників», «Лісівників-дендрологів», до роботи в яких залучено біля 1000 учнів.
Серед кращих учнівських лісництв області, які здійснюють реалізацію екологічних
завдань, впродовж багатьох років є Полянське УЛ Хотинського району. Лісництво засноване в
1969 році.
В Кіровоградській області працювало 31 шкільне лісництво.
Перше місце у обласному етапі Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів посіла команда учнівського лісництва
«Зелена планета» Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
В Рівненській області функціонує 30 шкільних лісництв та ланок лісівників, в яких
навчаються і працюють 1655 учнів. За ними закріплено 197,25 га лісу.
Кращими лісництвами в області є: Висоцьке Дубровицького, Оженинське шкільне
лісництво „Вікова діброва” Острозького, Клесівське Сарненського районів. Одним з
найкращих є учнівське лісництво Радивилівської районної станції юних натуралістів.
Тематика дослідницької роботи «Особливості вирощування з насіння гледичії триколючкової
в умовах села Пляшівка Радивилівського району», «Вивчення умов росту та розвитку берези
темної та території Радивилівського району», «Особливості озеленення міста Радивилова
Рівненської області». Радивилівська районна станція юних натуралістів співпрацює з
Національним лісотехнічним університетом України та Малою лісовою академією при цьому
ж вузі. Результатом спільної діяльності є навчання двох найкращих вихованців учнівського
лісництва та Малої лісової академії у стінах Національного лісотехнічного університету
України.
В Житомирській області 28 шкільних лісництв та 26 гуртків юних лісівників активно
працювали з метою примноження, відтворення та збереження лісових ресурсів. Юні
лісівники області доглядають понад 7 тис. га лісу закріпленого за шкільними лісництвами.
В Луганській області налічується 20 паспортизованих учнівських лісництв та 29 ланок
юних лісівників.
З вересня 2013 року в області на базі Ровеньківського лісництва створене шкільне
лісництво в Ровеньківській гімназії ім. М. Трублаїні, розпочав роботу гурток «Юні лісники».
Одним з найкращих є учнівське лісництво Вільхівської ЗОШ І-ІІІ ст. Станично Луганського району.
В Сумській області працювало 18 учнівських лісництв та 15 ланок юних лісівників, до
роботи в яких було залучено близько 1000 учнів. Усього за ними закріплено понад 600 га
лісових і лісопаркових насаджень.
За підсумками діяльності учнівських лісництв і ланок юних лісівників області у 2013
році кращими визначено учнівські лісництва Сумського міського ЦЕНТУМ, Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 11.
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Найактивніші юннати учнівського лісництва «Паросток» отримують свідоцтва про
позашкільну освіту і рекомендації від лісогосподарського об’єднання «Сумиліс» до вищих
навчальних закладів, зокрема Харківського сільськогосподарського університету ім.
Докучаєва на спеціальність «Лісове господарство».
У Івано-Франківській області працювало 18 учнівських лісництв. 558 школярів –
членів учнівських лісництв працювали на площі 620 га. лісу.
Варто відзначити роботу учнівських лісництв Богородчанського району. У 2013 році в
районі працювало 6 учнівських лісництв: Порогівське, Підгірське, Манявське, Росільнянське,
Солотвинське та Гутівське.
Школярі закладали шкілки, вирощували садивний матеріал, доглядали за лісом,
«розселяли» і оберігали мурашники, заготовляли насіння лікарських рослин, були
учасниками різноманітних акцій: «Ліси для нащадків», «Майбутнє лісу в твоїх руках»,
«Зелена аптека», «Парки – легені міст і сіл», операціях «Мурашник», «Джерело», «Лелека».
Члени учнівських лісництв є учасниками районних та обласних конкурсів.
У 2013 році юні лісівники Богородчанського району доглядали за лісовими
культурами в лісі на площі 178 га, у лісорозсаднику на площі 11 га, провели рубки догляду на
площі
–
0,15
га,
посадили
лісові
культури
на площі 0,9 га, заготовили 955 кг насіння лісових деревно-чагарникових порід та 515 кг
лікарської сировини.
В Чернігівській області працювало 17 учнівських лісництв, 18 гуртків юних
лісівників.
Протягом 2013 року відкрито два нових учнівських лісництва на базі комунального
закладу «Борзнянська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів» та Остерської гімназії Козелецького району.
На підставі змісту звітів не можна дати належну оцінку роботи учнівських лісництв у
Закарпатській, Київській, Харківській областях, тому що не подані статистичні дані по
лісництвах. А звіт Львівської області взагалі відсутній.
Розвиток мережі учнівських лісництв в Україні
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Область
Вінницька область
Волинська обл.
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернігівська область
Чернівецька область
Всього

Кількість лісництв
48
42
12
9
28
Кількість лісництв не подано
4
18
Кількість лісництв не подано
31
20
Звіт відсутній
34
11
13
30
18
12
Кількість лісництв не подано
10
45
12
17
32
446

Кількість ланок
17
29
14
60

62

1.
2.
3.
4.
5.

Пропозиції:
Активізувати висвітлення діяльності учнівських лісництв у ЗМІ.
Налагодити ефективну взаємодію обласних та районних управлінь освіти, державних
лісогосподарських об’єднань, обласних рад по охороні природи у справі збереження та
розвитку мережі учнівських лісництв, зміцнення їх матеріально-технічної бази.
Зберігати та відновлювати дитячі дендропарки.
Активізувати залучення учнів до участі у щорічній Всеукраїнській
акції «Ліси для
нащадків», «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Юннатівський зеленбуд».
Працювати над створенням та розширенням ланок юних лісівників.
4.4. Робота творчих об’єднань та гуртків декоративного квітництва,
флористики та їх методичне забезпечення
Аналіз організаційних форм

У 2013 році у школах та позашкільних закладах України за неповними даними
працювали більше 1223 гуртків декоративного квітництва за профілями: юні квітникарі,
квітникарі-аранжувальники, флористика, фітодизайн, флористика та фітодизайн інтер’єру,
юні аматори зеленої архітектури, ландшафтний дизайн, юні кактусівники, природа та
фантазія та ін.
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74
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16
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1.
Вінницька
2.
Волинська
3.
Дніпропетровська
4.
Донецька
5.
Житомирська
6.
Закарпатська,
7.
Запорізька
8.
Івано-Франківська
9.
Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13. Миколаївська,
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненської
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська,
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
Всього

Сер. шк. вік

Область

Фітодизайн

Мол. шк. вік

№

Квітникарство

К-сть гуртків

Флористика

Всього гуртків

Розвиток гуртків з флористики, квітникарства та фітодизайну в Україні
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56
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5
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46
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11

42

351
1715

14

27
115
83
105
34%
27
13

387
220

50
138
1223
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4

1400

У структурі багатьох обласних та окремих районних позашкільних закладів
функціонують відділи квітникарства.
Найактивніше працювали у минулому році гуртки з квітникарства, флористики,
фітодизайну у Волинській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській, Рівненській
областях. Так, у Волинській області понад 300 учнівських об’єднань цього напряму в яких
займалися понад 3600 гуртківців. У навчальних закладах Тернопільської області близько
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34% від усієї кількості гуртків еколого-натуралістичного профілю це творчі учнівські
об’єднання з квітництва, фітодизайну та флористики.
В окремих областях слід відмітити тенденцію до збільшення гуртків даного напряму.
Зокрема, у Луганській області працювали 22 гуртки «Юних квітникарів» (у 2012 році їх було
13). Поступово зростає кількість гуртків цього профілю в усіх центрах області.
Аналіз річних звітів областей дозволяє стверджувати, що мережа гуртків даного
напряму збережена і розвивається. Свідченням цього є робота гуртків різних рівнів:
початкового, основного, вищого.
Гурток «Юні квітникарі» Ковельської станції юних натуралістів працює з 1979 року.
Спочатку заснування його незмінним керівником є Горщар Наталія Тимофіївна. Гурток
відвідує на сьогоднішній день 60 дітей середнього шкільного віку. Заняття дають можливість
вихованцям вивчити будову квіткових рослин, їх біологічні особливості, і на основі цих знань
створити оптимальні умови для їх росту та розвитку.
Гурток «Юні квітникарі» (керівник - Донченко М.І.) Павлоградського районного
ЕНЦ Дніпропетровської області працює на базі Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів з 1987 року.
За час існування гуртківці разом з працівниками школи виростили сад безперервного
цвітіння «Магнолія», який у 2011 році отримав назву: «Мікроботанічний сад «Магнолія» ім.
Заворотньої Л.Ф.» на честь його засновниці. Сад має площу 2 га, в якому висаджено понад
200 видів рослин. Він є базою для проведення занять гуртка юних квітникарів, де учні мають
змогу розвивати практичні навички по догляду за рослинами, закріплювати теоретичні
знання, проводити дослідницьку роботу з інтродукції та розмноження багаторічних квіткових
рослин.
Позитивним є те, що гуртками даного напряму охоплені діти з обмеженими
фізичними можливостями. Так, у Тернопільській області заняття гуртків «Флористика та
фітодизайн інтер’єру» відвідували учні зі зниженим слухом ТСЗОШ інтернату I-ІII ст.
(керівник гуртків Покляцька П.В.) учні Теребовлянської обласної комунальної гімназіїспецшколи-інтернату з поглибленим вивченням іноземної мови і збереженням класів для
слабозорих дітей (керівник гуртків Гевко Г.Я.).
У 2013 році продовжила роботу Сумська обласна заочна школа флористики та
фітодизайну. Тричі на рік було організовано триденні сесії, проводилися індивідуальні
консультації, практичні заняття, мультимедійні лекції, екскурсії до спеціалізованих салонівмагазинів, Сумського художнього музею ім. Н. Онацького, зустрічі з майстрамидекораторами міських виставок, майстер-класи на базі кафедри садово-паркового та лісового
господарства Сумського національного аграрного університету. Випускники школи склали
іспит з теорії та практики мистецтва флористики та фітодизайну та отримали посвідчення
про позашкільну освіту. У весняно-літній період на базі Конотопської міської станції юних
натуралістів працювала Школа ландшафтного дизайну.
На Чернігівській облСЮН працює школа юного аранжувальника. Роботою школи
керує методист Корень Т.І. та керівник гуртків Єсипова Т.К., яка була вихованкою гуртків
станції. В роботі школи взяли участь 458 чоловік. В закладі працює клуб «Квіти України»
(секції юних квітникарів, квіткарів аранжувальників, юних флористів). В дендрарії та
колекційному відділку члени клубу щорічно вирощують близько 100 видів однорічних,
дворічних та багаторічних квітково-декоративних рослин, десятки тисяч розсади ґрунтових
рослин, заготовляють велику кількість квітів-сухоцвітів. При клубі працює квітковий
насіннєвий фонд «Мальви». В 2013 році юннати зібрали 6,9 кг насіння квітів.
Вихованці гуртка «Основи ландшафтного дизайну» Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» м. Бровари під керівництвом Духніч В.Г. створили
ландшафтний сад, у якому завжди чарівно виглядають міні сади: ялівцевий, сад декоративних
дерев та кущів, ірисовий, сад безперервного цвітіння, аптекарський город, сад дитячих
фантазій, сад запахів, декоративний город, вітамінна грядка, сад сухоцвітів.
Найбільш розвинену базу для розвитку квітникарства та ландшафтного дизайну має
Сєвєродонецький міський ЦЕНТУМ. Робота гуртків у цьому році проводилася в 5 постійно
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діючих теплицях. Проведено обласний науково-практичного семінар «Впровадження в
роботу гуртків еколого-натуралістичного профілю сучасних методик фітодизайну та
флористики», розробили збірку для вчителів та керівників гуртків під назвою «Дослідницька
робота в оранжереях». Оранжереї активно використовуються школами для проведення уроків
довкілля, природознавства, біології, праці за темами: «Паркове мистецтво», «Кімнатні
рослини», «Аранжування букетів», «Оранжерея», «Способи вегетативного розмноження»,
«Будова квітки».
Вихованці творчого об’єднання „Юні квітникарі” (керівник Катюха В.В.) КЗ «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради створили колекцію сучасних ірисів, що
нараховує 26 сортів та щороку поповнюється. Щороку юні квітникарі вирощують понад
10000 штук розсади різноманітних квіткових рослин, тримають постійний зв’язок з
юннатами шкіл міста та області, обмінюються досвідом, насінням квітів, розсадою, живцями
рослин.
Одним кращих гуртків даного напрямку є гурток «Юні квітникарі» (керівник Неділько
О.М.) Новокаховської міськСЮН Херсонської області. У 2013 році для проведення
досліджень юннатами була створена лабораторія – окрема частина приміщення в оранжереї.
Завдяки діяльності гуртка збільшено видовий склад кімнатних рослин для озеленення школи.
Інноваційні форми роботи
Відомі в педагогіці інноваційні форми роботи можуть зробити заняття гуртків
квітково-декоративного профілю цікавими та глибоко змістовними.
Активною формою навчання в гуртках «Флористика та фітодизайн інтер’єру»
Сумського ОЦПО та РТМ є проектна діяльність вихованців у складі творчих груп. У процесі
реалізації проектів діти ознайомлюються з традиціями та історією рідного краю, набувають
практичних навичок. За звітний період було розроблено декілька короткострокових проектів:
«Осінній калейдоскоп», «Новорічне диво», «Квіти весни».
Вихованці Житомирського ЖОЦЕНТУМ підготували дослідницький проект «Секрети
вирощування узумбарської фіалки: від листка до квітки».
На заняттях секції фітодизайну та зеленої архітектури обласної хіміко-біологічної
школи (керівник доктор біологічних наук Зайцева І.О.), Дніпропетровського облЕНЦ
впроваджується науковий підход до озеленення, так зване біоестетичне моделювання
сучасних систем комфортності, що має на меті виконання таких завдань:
- створення умов біологічного комфорту у життєвому середовищі людини, сприяння
психічній та фізичній корекції стану її здоров'я;
- знешкодження патогенної й умовно патогенної мікрофлори приміщень;
- очищення повітря від механічного пилу та шкідливих газів;
- збагачення повітря леткими фітогенними речовинами, які здатні сприяти тонізуючій чи
заспокійливій дії на людину;
- естетизація предметного середовища з елементами етноестетики.
Ця модель передбачає реалізацію комплексного наукового підходу до озеленення:
врахування конкретних результатів вивчення фізіологічних особливостей рослин в інтер’єрах
приміщень, рівнів бактерицидних властивостей цих рослин, їхньої екологічної пластичності
та алеллопатичних взаємовідносин (взаємовплив рослин). Після цього окремі рослини
можуть поєднуватись у композиційно-художні модулі, в яких втілено творчість митця та
ботаніка, дизайнера і психолога.
Слід відзначити роботу Шепетівського МЦЕНТУМ Хмельницької області, на базі
якого створено та зареєстровано музей кімнатних рослин, де зібрано понад 100 видів
кімнатних рослин з різних куточків планети. Тут проводиться науково-пошукова та
дослідницько-експериментальна робота, тематичні екскурсії, виховні заходи, семінарипрактикуми, організовуються майстер-клас, вирощується посадковий матеріал.
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Вихованці гуртків «Юні квітникарі» та «Юні ботаніки» Одеського ЕНЦ «Афаліна»
втілюють технологію вертикального озеленення приміщень. Юннати разом з керівниками
гуртків та вчителем біології Одеського навчально-виховного комплексу № 49 Пастуховою
Н.В. створили зелену стіну у кабінеті біології, кабінеті Центру «Афаліна» та оранжереї.
Протягом року юннатами вирощено 79 квітково-декоративних рослин, проведено озеленення
декоративних майданчиків території Центру.
Методичне забезпечення профільного напряму
Методичні відділи позашкільних закладів надавали допомогу керівникам гуртків,
вчителям, педагогам-організаторам, школярам та учнівській молоді з питань участі у
Всеукраїнських та обласних еколого-натуралістичних конкурсах, науково-освітніх проектів,
трудових акцій профільного напряму. В ході роботи обласних, районних, міських семінарів,
консультаційних днів розглядалися питання проведення обласних етапів масових
натуралістичних заходів та залучення школярів і учнівської молоді до науково-дослідницької,
практичної природоохоронної і просвітницької роботи.
З метою підвищення ефективності навчально-дослідницької роботи на навчальнодослідних земельних ділянках, впровадження профільного навчання та допрофільної
підготовки учнів на базі КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» відбувся
обласний семінар-практикум з квітництва та дендрології». Видані інструктивно-методичні
матеріали: «Зовнішнє та внутрішнє озеленення загальноосвітніх шкіл, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів», «Біологія та агротехніка вирощування однорічних та
дворічних квітково-декоративних рослин», «Тематика дослідницької роботи з квітами у
відкритому та закритому ґрунті», «Основи флористичного дизайну». За сприяння
Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони природи було видано
буклет «Арборетум: засади формування, систематичний склад та перспективні можливості»
(укладач – Потоцька С.О).
Працівниками відділу квітництва та декоративно-прикладного мистецтва Волинського
облЕНЦ підготовлені до друку інформаційно-методичні посібники: «Квіти 12 місяців», «Звичаї
та обряди українського народу, спрямовані на охорону природи», «Виготовлення колекції
плодів і насіння рослин», «Екологічні ігри на заняттях гуртка «Квітникарі-аранжувальники»»,
«Озеленення шкільного інтер’єру та офісу».
Завідуюча відділом декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва
Вінницької облСЮН Таранюк О.В. підготувала методичні рекомендації «Проведення
пошуково-дослідницької роботи у відділку колекції квітково-декоративних рослин».
Працівниками Тульчинської райСЮН для забезпечення роботи гуртків квітководекоративного напрямку та озеленення територій закладів освіти району підготовлені
методичні розробки: «Використання квіткових рослин в оформленні інтер’єру позашкільного
закладу»; « Фітодизайн у шкільних приміщеннях»;
«Розробка циклу занять з теми: «Виготовлення штучних квітів з природного матеріалу»;
«Найбільш поширені види кімнатних рослин».
Завідувач відділу екології та квітництва Рівненської облСЮН Катюха Валентина
Василівна підготувала матеріали:„Використання сучасних форм озеленення в навчальних
закладах” „Виготовлення колективної композиції ,,Кошик осінніх квітів”
Дніпропетровським КЗО „ОблЕНЦ” проведено обласний семінар для директорів
районних та міських станцій юних натуралістів та еколого-натуралістичних центрів на базі
КПНЗ „Станція юних натуралістів” Тернівського району м. Кривий Ріг за темою:
„Перспективи розвитку зеленого будівництва в умовах промислового міста через співпрацю
освітніх установ та природно-заповідних структур”
Досвід роботи кращих закладів з озеленення вивчався під час проведення обласних
етапів Всеукраїнських конкурсів та акцій „Галерея кімнатних рослин”, „Парад квітів біля
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школи”, обласного конкурсу „Школа – мій рідний дім”. Матеріали зібрані в екологонатуралістичному Віснику Придніпров’я „Школа безперервного цвітіння” (випуск 13).
Педагогічні працівники Дніпропетровського ЦЕНТУМ підготували:
методичні рекомендації „Сучасне озеленення шкільного подвір’я» „Планування
території та ведення дослідницької роботи на навчально-дослідних земельних ділянках”;
«Примірна тематика дослідницької роботи з квітництва та в живому куточку».
Педагогами Хустської райСЮН Закарпатської області протягом звітного періоду було
підготовлено методичні розробки: „Формування практичних вмінь та навиків на заняттях
гуртків юних квітникарів. Профорієнтаційна робота з квітництва” „Зовнішнє озеленення
школи”, „Участь у всеукраїнських конкурсах з квітництва”; інструктивні поради: „Технологія
засушування рослин”, „Збереження зрізаних квітів”, „Виготовлення новорічних букетів та
композицій” (Волошин Р. Ю.).
На базі Тернопільського обласного ЕНЦУМ відбувся семінар-практикум
«Впровадження елементів ландшафтного дизайну в озелененні навчальних закладів». Були
розглянуті питання: «Озеленення навчального закладу та його роль у формуванні екологічної
культури школяра»; «Елементи ландшафтного дизайну та малі квіткові комплекси їх роль в
зовнішньому озелененні навчальних закладів»; «Українська практика озеленення
пришкільних ділянок»; «Зовнішне озеленення навчальних закладів»; «Декоративний бонсай,
як один із засобів озеленення навчальних закладів», підготовлено презентацію «Парад квітів
біля школи»; проведено майстер-клас «Створення флораріумів».
Житомирським ОЦЕНТУМ видано методичне видання «Використання природного
матеріалу у фітодизайні», в якому зібрані зразки практичних занять, конспекти
нетрадиційних форм роботи, що включають елементи дидактичних ігор, конкурсів, вікторин
з досвіду роботи гуртка «Фітодизайн» (керівник гуртків Піддубна З.М., ).
Чернівецьким ОЦЕНТУМ розроблено збірники та методичні матеріали: «Дидактичні
матеріали на допомогу керівнику гуртків квітникарського профілю»; «Інструктивнометодичні поради по організації роботи з учнями та юннатами в умовах закритого ґрунту»;
«Дослідницька робота в гуртках з фітодизайну, квітникарства та флористики».
В Черкаському ОЦЕНТУМ підготували методичні рекомендації «Оптимізація
озеленення території навчальних закладів» та «Ландшафтний дизайн».
Педпрацівниками Хмельницького обласного ЕНЦУМ вивчено досвід роботи вчителя
біології Білогірського НВК Баранчук О.Я. «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом
використання кімнатних рослин як натуральних навчально-наочних посібників при вивченні
біології».
Протягом року Запорізьким ОЦЕНТУМ для педагогів навчальних закладів області
проведено семінари-практикуми на тему: «Вирощування однорічних квіткових рослин в
відкритому ґрунті насінням», «Підготовка багаторічників до зимівлі». Підготовлено
методичні рекомендації: «Рослини – паразити та рослини – сапрофіти», «Умови проростання
насіння. Посівні якості насіння», «Прививка кактусів».
Для успішного вирішення освітніх завдань діяльності творчих об’єднань з
флористики, квітникарства та фітодизайну створено необхідну матеріальну базу. В усіх
закладах, де працюють гуртки квітково-декоративного напряму, проводиться дослідницька
робота з квітництва на колекційних ділянках квітів, у парниках, теплицях, в кутку живої
природи, кабінетах біології. Цікаву та змістовну тематику дослідницької роботи з квітництва
варто відмітити в закладах освіти Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Вінницької,
Волинської, Житомирської, Чернівецької, Полтавської, Івано-Франківської, Луганської,
Донецької, Рівненської областей.
Регіональні профільні масові заходи
Щорічно для пропаганди та заохочення дітей до флористики і фітодизайну Донецьким
облЕНЦ проводить такі обласні заходи:
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- Виставка різдвяних композицій «Віфлеємська зірка».
- Виставка пасхальних композицій «Благовіст».
- Виставка новорічних композицій «Зимові фантазії».
- Виставка-конкурс юних умільців «Природа та творчість».
Юні флористи та фітодизайнери області щорічно приймають активну участь в
обласній виставці-конкурсі дитячої творчості, яка проходить під егідою Промислової
торгівельної палати «Мистецтво Донбасу».
Тернопільським ОЕНЦУМ проводиться тиждень флористики та фітодизайну (за
окремим планом). Миколаївським ОЕНЦУМ проведено конкурс юних флористів.
В закладах освіти Вінницької області улюбленими масовими заходами квітководекоративного спрямування були такі свята: «Свято квітів», «Квітковий бал», «Квіти моєї
України», «Улюблені квіти моєї оселі», «Осінні фантазії», «Осіння симфонія», конкурс
«Кращий квітникар». Проходили конкурси, виставки, вікторини, акції, операції квітководекоративного спрямування. В смт Погребище організовано та проведено районне
театралізоване свято квітів «Українська садиба».
В Дніпропетровській області традиційним є обласний конкурс „Школа – мій рідний
дім”, а в Чернігівській області - творчий форум екологічних проектів юних квітникарів
«Уквітчаємо рідну Чернігівщину», Обласні акції «Зелений вінок Пам’яті», «Милосердя»,
«Подаруй квіти ветерану», огляд-конкурс квітів та плодів «Щастя краси»..
Вихованці Полтавського облЕНЦум представляли флористичні композиції на
тематичних виставках: «Засяяла в осінніх барвах Полтавщина»; «Квіти Кобзареві».
Вже більше 10 років проводиться обласний конкурс з флористики, аранжування,
народних ремесел “Квітуча Луганщина».
У 2013 році навчальні заклади освіти усіх областей брали участь у Всеукраїнських
заходах квітково-декоративного напряму. Досить активно проходили районні та обласні
етапи Всеукраїнських масових заходів :
- трудової акції «Парад квітів біля школи»;
- конкурсу-огляду внутрішнього озеленення «Галерея кімнатних рослин»;
- новорічно-різдвяної виставки-конкурсу «Новорічна композиція»;
- конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна».
Окремі області приймали участь у конкурсі з флористики та фітодизайну «Квіткові килими»
Профорієнтаційна робота
Учнівські творчі об’єднання з квітникарства, флористики та фітодизайну, що
працюють на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти сприяють
формуванню в учнів професійних навичок та готують до свідомого вибору професії.
З метою підготовки до професійної діяльності організовуються персональні виставки
обдарованих дітей школи фітодизайну Вінницької обласної станції юних натуралістів
(керівник школи - Таранюк О.В.) та гуртка «Орхідея» » Вінницького Палацу дітей та юнацтва
(керівник – Мохар І.А.). що проходять і Вінницькій облСЮН, Вінницькому міському
Палаці дітей та юнацтва, Будинку офіцерів, обласному Краєзнавчому музеї .
На базі Дніпропетровського облЕНЦ в рамках роботи заочної хіміко-біологічної
школи працює секція фітодизайну та зеленої архітектури. Учні отримують теоретичні знання
та практичні навички під час проведення сесій, отримують завдання для роботи в
міжсесійний період.
Вихованці гуртка «Ландшафтний дизайн»(кер. Захарова Н.М.) Донецького облЕНЦ у
минулому році відвідали всі кафедри біологічного факультету ДонНУ, познайомились з їх
основними напрямками роботи. Особливе враження справила лекція-презентація з
ландшафтної архітектурі доцента кафедри «Ботаніка та екологія», к.б.н. Качури Людмили
Юріївни та музей ботаніки.
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Вихованці гуртка «Мистецтво фітодизайну» (кер. Шатух Н.Ф.) Донецького облЕНЦ,
які успішно здали іспити, отримали Свідоцтва про позашкільну освіту щодо закінчення
відповідного курсу. Випускниця гуртка Дубова Ганна в 2013 році стала студенткою
Донецького центру професійно-технічної освіти за фахом «флорист». Вихованки гуртка
продовжують навчатися у Всеукраїнській школі флористики та фітодизайну.
Формуванню якостей діяльнісно-практичної сфери особистості учнів сприяють
заняття в гуртках квітникарського профілю та в секції «Квітникарство» Чернівецької ОЗБШ,
практичні заняття на базі ботсаду ЧНУ, екскурсії в «Зелене господарство Буковини»,
фермерські угіддя та спеціалізовані магазини.
Заслуговує на увагу діяльність Бричківського загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів Полтавського району, в якому організоване профільне навчання (ліцензія від
17.05.2007 року про курсове професійно-технічне навчання). Після закінчення курсів діти
отримують свідоцтво про виробничу кваліфікацію «Квітникар-декоратор-овочівник». Термін
навчання – 2 роки. Відповідно до навчального плану та програми професійного навчання у
10-11 класах школярі навчаються 6 годин на тиждень. На практичні заняття відводиться 50
годин.
Запорізьким
обласним
Центром
еколого-натуралістичної
творчості
проведено:залучення вихованців гуртків до участі в конкурсі МАН біологічного профілю;
участь школярів у ВЗБШ на відділеннях флористики та квітникарства; спільна дослідницька
робота гуртківців та студентів ЗНУ з квітникарства на НДЗД під керівництвом науковців;
навчальні екскурсії до вищих навчальних закладів, спілкування з педагогами-флористами;
флористичні тематичні виставки в закладах освіти до різних свят.
Пропозиції:
1. Зберегти та розширювати мережу гуртків даного напряму.
2. Продовжити практику складання іспитів та вручення свідоцтв про позашкільну
освіту щодо закінчення відповідного курсу.
3. Сприяти подальшому вдосконаленню
необхідної матеріальної бази для
проведення гуртків даного профілю.
4. Організовувати персональні виставки обдарованих дітей гуртків.
5. Для більш повного аналізу роботи гуртків флористики, квітникарства та
фітодизайну необхідно подавати в річних звітах кількість гуртків даного напрямку в області
в цілому та кількість дітей, задіяних в них.
Робота творчих учнівських об’єднань з декоративно-ужиткового мистецтва
Формування любові у дітей до українського народного мистецтва, розвиток їх
індивідуальних творчих здібностей, художньо-естетичного сприймання світу забезпечували
учнівські творчі об’єднання декоративно-ужиткового мистецтва.
Активно працювали гуртки даного профілю у Вінницькій, Волинській, Рівненській,
Сумській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській областях.
В закладах освіти Вінницької області у 2013 році працювали 458 гуртків, в яких
займалися 7656 вихованців (на 219 дітей більше, ніж у попередньому році). 353 гуртка
працювало на бюджетній основі, 105 – на громадських засадах. Гуртки цього напряму діють
за 15 профілями: соломоплетіння, рогозоплетіння, лозоплетіння, декоративний розпис,
художня вишивка, декоративно-прикладне мистецтво, різьблення по дереву, аплікація,
рукоділля, народні ремесла, бісероплетіння, художня обробка деревини, моделювання
іграшок-сувенірів, художня кераміка, гончарство. З метою підтримки юних майстрів на базі
Вінницької обласної станції юних натуралістів в рамках обласного тижня народознавства
«Любіть Україну вишневу свою» проходив обласний збір-конкурс юних майстрів народних
ремесел «Поділля. Творчість. Діти».
У закладах Волинської області понад 250 творчих об’єднань даного напряму.
Осередками розвитку декоративно-ужиткового мистецтва є позашкільні заклади, але значна
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кількість гуртків працює на базі шкіл. У Нововолинському ЦДЮТ перспективою є створення
школи народних ремесел. Для цього вже проведено чималу роботу: функціонують гуртки
«Лозоплетіння», «Художня обробка деревини», «Виготовлення сувенірів». Гуртки «Художня
обробка деревини» охоплюють учнів середніх та старших класів, а також дітей з девіантною
поведінкою, які стоять на внутрішкільному обліку. Творча праця – один із шляхів активного
виховання. Під час роботи в гуртку учні виявляють свої найкращі якості.
Творчих об’єднань декоративно-ужиткового мистецтва у навчальних закладах
Дніпропетровської області нараховується 21, в них займаються 294 дитини. Працювали
гуртки за такими профілями: народна творчість, декоративно-прикладна творчість,
українська народна вишивка, соломоплетіння, петриківський розпис, геометрична різьба по
дереву. Проводиться обласний конкурс „На кращого юного майстра народних ремесел”.
На базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району Закарпатської області
продовжує успішно діяти лабораторія декоративно-прикладного мистецтва та народних
ремесел, де протягом звітного періоду працювало 11 гуртків (165 учнів). З метою
відновлення і збереження народних промислів, традиційних народних ремесел краю діють
гуртки „Захоплююче лозоплетіння”, „Українська народна вишивка”, „Декоративний розпис”,
В Івано-Франківській області працюють 44 творчих учнівських об’єднань, які
охоплюють 508 вихованців: соломоплетіння, природа і фантазія, народні промисли,
українська народна вишивка, виготовлення сувенірів, паперопластика,
бісероплетіння,
природа і мистецтво, писанкарство, художнє ткацтво, лозоплетіння, мистецтво декорування,
народна творчість, прикладні мистецтва, вироби з природного матеріалу, різьблення по
дереву, квіти з бісеру та інші. У виставковій залі ОЕНЦУМ проводиться щорічна обласна
заочна виставка-конкурс «Великодні передзвони» за номінаціями: імітація Великоднього
кошика, Великодня композиція, Великодня писанка, Великодній рушник.
В Кіровоградській області 50 творчих учнівських об’єднань з декоративноужиткового мистецтва: вишивка, ниткографія, в’язання, витинанки, орігамі, квілінг, декупаж,
художнє плетіння з лози, соломи, рогози, бісеру, художня обробка деревини: вирізування,
випалювання, різьблення; художня обробка шкіри, аплікація соломкою, аплікація з
природного матеріалу, м’яка іграшка, народна іграшка, писанкарство, вироби з тіста та сиру,
паперопластика.
В позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичної творчості Луганської
області представлені такі профілі гуртків:«Українська вишивка», «Народна творчість»,
«Писанкарство», «Бісероплетіння», «Сувенір», «Дизайн прикладного мистецтва та квіткової
композиції», «Природа і фантазія», «Природа і творчість», клуб «Оберіг». На базі
Рубіжанської СЮН розпочав роботу гурток «Фольклорна іграшка», де діти виготовляють
ляльки з соломи, трави, тканини, бельтингу, глини, кукурудзи та інших природних матеріалів.
В Антрацитівський ЦЕНТУМ працює гурток «Писанкарство». Створені схеми-сітки
розміщення писанкових композицій, розроблені інструктивні картки з поетапного розпису
писанки, писанки-крапанки, писанки-крашанки. Керівник гуртка Ткаленко Т. О., спираючись
на власний досвід, рекомендації колег і використовуючи існуючі методики створила
особисту нову технологію розпису яєць – гравюрно-пейзажну, єдину в Україні (є сертифікатпосвідчення обласного відділу культури). Педагог систематично проводить майстри-класи з
усіма категоріями вчителів: «Тематика писанкових мотивів», «Обрядова функція писанок»,
«Писанки Слобожанщини», відкриті заняття «Символіка в писанкарстві», свято Великодня,
консультації та бесіди з методики розпису пасхальних яєць.
У позашкільних закладах Одеської області працювали 77 творчих об'єднань
декоративно-ужиткового мистецтва (1234 школярів), з них:
- у спеціалізованих позашкільних закладах області - 31 (початкового та основного рівнів),
заняття яких відвідували 422 учні;
- у комплексних позашкільних закладах, де працює еколого-натуралістичний відділ – 35
гуртків, в яких навчались 631 учень, (з них у еколого-натуралістичному підрозділі
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Одеського обласного гуманітарного Центру 10 гуртків, заняття яких відвідували 135
вихованців).
При загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Полтавської області
працювали 203 гуртки, в яких навчалося 3216 дітей. При облЕНЦум, рай(міськ) СЮН (ЕНЦ):
декоративно-ужиткове мистецтво – 5 (75 дітей), орігамі – 3 (45 дітей), бісероплетіння – 1 (15
дітей), виготовлення сувенірів – 3 (45 дітей), художня вишивка – 1 (15 дітей), декоративне
ліплення з глини – 2 (28 дітей), студія екологічного дизайну – 3 (57 дітей), аплікація
соломкою – 1 (20 дітей), писанкарство – 6 (110 дітей), тістопластика – 1 (15 дітей). Усього: 26
груп (425 дітей). При облЕНЦум є 4 гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво», де
займаються 60 дітей.
У навчальних закладах Рівненської області діють 370 гуртків: „Писанкарство” - 24,
„Різьба по дереву” - 13, „Лозоплетіння” - 44, „Вишивка” - 140, „Плетіння з соломи”,
„Аплікація із соломи” - 28, „Вироби із шкіри” - 12, „Вироби із бісеру” - 47, „Ткацтво” - 10,
„Кераміка” - 10, „Інкрустація” - 25, „Макраме” - 17. В них задіяно 5550 школярів.
Вироби, виготовлені юними майстрами гуртка „Захоплююче лозоплетіння”,
використовують як наочність для шкільних навчальних курсів з історії, народознавства, свят
народознавчого спрямування, виставок. На заняттях гуртка «Екологічний дизайн»
знайомляться з традиційними і сучасними напрямками декоративно-прикладного мистецтва.
Використовуючи старі речі та предмети, діти навчаються дбайливому ставленню до довкілля.
Творчі здобутки юних майстрів народних ремесел демонструються на „Алеї митців”
міста Рівного, організованій майстрами народних ремесел, обласній виставці „Музейні
гостини”, що проходить в обласному краєзнавчому музеї.
У соціально-реабілітаційному відділі Сумського ОЦПО та РТМ працює 40 гуртків,
охоплено 600 дітей різних вікових категорій. Працюють гуртки вищого навчального рівня:
дизайн-студія «Арт’ель мода», «Креативне рукоділля», «Паперова пластика». Зменшилася
кількість гуртків початкового навчального рівня.
Основними завданнями роботи педагогів відділу у 2013 році були:
- започаткування освітньо-просвітницьких проектів спільно із Cумським художнім музеєм
ім. Н.Онацького;
- створення електронних каталогів робіт вихованців;
- створення регіональних екскурсійно-просвітницьких програм і проектів;
- створення галереї дитячої творчості «Ранкові роси»;
- організація роботи обласного клубу «Паперопластика».
Продовжено роботу над реалізацією завдань освітньо-виховних проектів:
- «Святкова палітра» для учнів шкіл міста. У рамках проекту реалізується короткострокова
навчально-виховна програма «Календарні свята. Звичаї та обряди» народознавчомистецького спрямування;
- «Перші сходинки» для учнів шкіл міста і області, початківців у галузі декоративноужиткового мистецтва, дітей, які потребують особливої соціально-педагогічної уваги.
Розпочала роботу Школа креативних мистецтв для старшокласників м. Суми.
Працювали: школа аксесуарного рукоділля, колегіум юних майстрів народних
ремесел, клуб сімейних традицій, Кіндер-клуб. Щонеділі проводяться майстерні з різних
видів декоративного мистецтва, майстер-класи. В закладі 10 колективів декоративноужиткового профілю мають звання «зразковий».
У школах, профільних позашкільних закладах та будинках дитячої творчості
Тернопільської області працювали: 55 груп бісероплетіння, 40 груп вишивки, 35 груп умілі
руки, виготовлення сувенірів, 20 груп художньої обробки деревини, 26 груп народної, м’ягкої
іграшки, 20 груп декоративно-прикладного мистецтва, 13 груп малярства, 8 груп ткацтва,
макраме, 8 груп гончарства та кераміки, 15 груп писанкарства, 8 груп соломоплетіння, 16
груп витинанки та оригамі, 9 груп ужиткового мистецтва. В Скала-Подільському дитячому
парку Борщівського району працював гурток народної творчості, на базі Староскалатської
ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиського району - гурток «Макраме», яке знову ввійшло в моду.
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На базі районних і міських станцій юних натуралістів Херсонської області 15 творчих
учнівських об’єднань: в Білозерській рай СЮН - «Декоративно-прикладне мистецтво» та
«Український оберіг»; на Голопристанській рай СЮН 4 творчих об'єднання "Захоплююче
лозоплетіння"; на базі Новокаховської міськ СЮН - «Народні умільці» та «Народні вироби з
соломки». Гурток «Народні промисли» Каховської міськ СЮН діє на базі реабілітаційного
центру для дітей інвалідів. Екологічному, естетичному та трудовому вихованню учнів сприяє
творча праця робота гуртка «Природа і фантазія» КЗ «ЦЕНТУМ»ХОР.
У Славутському МЦЕНТУМ Хмельницької області працюють гуртки: «Народна
творчість», «Чарівний бісер», «Виготовлення іграшок-сувенірів», «Умілі руки»,
«Писанкарство», «Захоплююче лозоплетіння». Робота в гуртках передбачає знайомство
гуртківців з технікою декупаж, квіллінг, роботою з кольоровими нитками та стрічками,
декорування бісером, виготовленням виробів з паперу, тканини, вторинної сировини
(пластикові пляшки, пакети, інші синтетичні матеріали) та роботою з природнім матеріалом.
У Сторожинецькому РЦЕНТУМ Чернівецької області активно працюють 14 гуртків,
в яких навчаються 200 дітей. Вихованці гуртків «Лозоплетіння», «Флористика», «Колаж»,
«Природа і фантазія», «Художня кераміка» є постійними учасниками профільних виставок
різного рівня. На Базі Заставнівського ЕНЦ працюють 5 гуртків декоративно-ужиткового
мистецтва: кераміка, лозоплетіння, художня обробка деревини, тістопластика,
бісероплетіння. Всього залучено 95 дітей.
Регіональні масові заходи
З метою національного виховання учнівської молоді, залучення молодого покоління до
народного мистецтва на базі обласних СЮН (ЕНЦ) щорічно проводяться обласні етапи
Всеукраїнських виставок-конкурсів «Український сувенір»,«Новорічна композиція», обласні
конкурси „На кращого юного майстра народних ремесел”.
Для обдарованих школярів Сумської області було проведено 7 обласних конкурсних
заходів: «Український сувенір», «Чарівні барви Сумщини», «Веселка творчості», «Перлини
нашої душі», «Знай і люби свій край», «Народні ремесла і промисли», обласний квест
«Намисто Слобожанщини» та обласна школа народних ремесел за напрямом «Традиційні та
сучасні техніки декорування одягу».
Юні майстри Волинської області є активними учасниками обласних та всеукраїнських
конкурсів та виставок: «Над вертепом зоря ясна», «Збір майстрів народних ремесел», «Творча
майстерня», «Таланти ІІІ тисячоліття»тощо.
Роботи гуртківців декоративно-ужиткового мистецтва Херсонської області були
представлені на виставках до дня людей похилого віку (в обласному шпиталі ветеранів
ВВВ), до дня шефів у ЗОШ - інтернаті І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка, в обласній бібліотеці
ім. О. Гончара, міській дитячій бібліотеці № 3, обласній виставці «Молоді таланти
Херсонщини» на базі Херсонського національного технічного університету, на
Всеукраїнському семінарі з питань творчого розвитку особистості, виставці дитячої
творчості на ІІІ Міжнародному туристичному форумі у м. Скадовську.
Одеська обласна Рада Миру спільно з Одеською Епархією видали збірку «Дети
рисуют мир», до якої увійшло 11 робіт учнів гуртків «Художники-натуралісти-керамісти»
Одеського еколого-натуралістичного підрозділу, переможців міжнародних конкурсів
«Різдвяна зірка», «Пасхальне сяйво» та «Діти малюють світ» (з 152 учасників
Всеукраїнських, міжнародних очно-заочних заходів - 41 призер).
Пропозиції:
1. Продовжити практику проведення регіональних масових заходів.
2. Сприяти роботі гуртків даного напряму, що охоплюють учнів середніх та старших
класів, а також дітей з девіантною поведінкою, та дітей сільської місцевості.
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4.5. Зміст роботи творчих об’єднань та гуртків із садівництва
Різноманітні форми організації навчально-виховної роботи передбачають формування
практичних вмінь та навичок вирощування плодоягідних культур, догляду за ними та
залучення дітей до творчої роботи. Формування і реалізація змісту знань про плодоягідні
культури як компонента змісту сучасної біологічної освіти допоможе зробити навчання
особистісно-орієнтованим у найширшому розумінні цього поняття.
Садівництво серед багатьох напрямків еколого-натуралістичної творчості – один з
найскладніших і водночас найвагоміших спектрів навчально-дослідницької роботи з
учнівською молоддю. Великі можливості зближення навчання з життям для виховання в
дітей інтересу до праці, бережливого ставлення до природи, розвитку допитливості,
задоволення пізнавальних запитів. Відділок плодово-ягідних культур НДЗД є базою для
проведення теоретичних та практичних занять з біології.
Результати річних звітів обласних еколого-натуралістичних закладів подані в
таблицях.
Гуртки та творчі учнівські об’єднання
№

Область

1.

Вінницька (Барського,
Вінницького, Бершадського,
Гайсинського,Тиврівського,
Піщанського, Хмільницького
районів та Вінницької обласної
СЮН)
Волинська (Володимир-Волинського, Ковельського,Маневицького, Любомльського,
Турійського, Рожищенського
районів)
Дніпропетровська
(Дніпропетровський РЦЕНТ,
Царичанській РСЮН, два гуртки
- в Павлоградському РЕНЦ)
Донецька
Шахтарський район:
- Нікішенська ЗОШ
Великошишанська ЗОШ
- Петропавлівська ЗОШ
Новоазовський район:
Павлівська ЗОШ
Старобешівський район:
- Стильська ЗОШ
- Комунарівська ЗОШ
- Василівська
Житомирська (В області
поширюється рух оновлення
застарілих шкільних садків та
створення нових)
Закарпатська
ЗОЕНЦ
Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ
ст.
Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст.
К Хустська райСЮН
ошелівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Запорізька

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Назва гуртка, ТУО

Кількість
груп

К-сть учнів

Юні садівники

25

380

Загальна
площа
відділку, га
378 відділків
плодовоягідних
культур

Дані у звіті відсутні

Юні садоводи

4

54
2,165

Дані у звіті відсутні

0,25
0,4
0,32
0,27
0,3
0,5
0,125

Дані у звіті відсутні

Юні садівники
Сад – то радість і
здоров’я людей

В агрофірмі О. А.

167,48
(367 садків)

1
2
2
1
157

5,87

3,67

73

8.
9.
10

Запорізького ОблЦЕНТУМ,
Бердянська СЮН
ЦДЮТм.Токмака
Мелітопольського ЕНЦ
Івано-Франківська
Кіровоград

Калімана «Таврія –
«Скіф» працювало 12
то з садівництва

11
12

78,01 (59
шкільних
садів)
0,847

Дані у звіті відсутні

13

Миколаївська
Одеська (м. Ізмаїл,
Ананьївського, Березівського,
Білгород-Дністровського
районів).
Полтавська

14

Рівенська

15
16
17

Харківська
Херсонська
Тернопільська
(Бережанського ЦЕНТ,
Скала–Подільського дитячого
парку)
Чернігівська
Колінковецький ЗНЗ Хотинського
району
Сторожинецький РЦЕНТУМ
Чернівецький МЦЕНТУМ
Тарасовецький ЗНЗ
Новоселицького району
Ленковецький ЗНЗ
Кельменецького району

18

18
2

Саду мого дивосвіт

Луганська

1,19
1,02
0,05
1.41

загальноосвіт
ніх та 4 ПНЗ
області

Юні садівники

Дані у звіті відсутні
4

Дані у звіті відсутні
Юні садоводи
Саду мого дивосвіт
Садівництво
Виноградарство
Юні садівники
Саду мого дивосвіт
Саду мого дивосвіт
Юні садівники
Юні садівники
Юні садоводи
Юні садівники
Юні виноградарі
Юний садівник
Клуб «Юні садівники»

11

196

51
7
2
2
2
4
1

Дані у звіті відсутні
Дані у звіті відсутні
Дані у звіті відсутні
30
60
17

2
4
1
1
1

Участь у Всеукраїнських масових заходах
експериментально-дослідницького спрямування із садівництва
Назва масового заходу

№

Область

1.

Вінницька

2.

Волинська

Фестиваль «Україна - сад»
(дослідницькі роботи)
П І П учня,
переможця заходу

Резуль
тат

Кумар Гурія
Контарєв Валерій

ІІ міс
ІІІ міс

Фестиваль «Україна сад» (виставка досягнень)
П І П учня,
переможця
заходу
Кумар Гурія
Контарєв
Валерій

Результат
ІІІ місце

8 призерів
обласного
етапу

Дані у звіті відсутні
3.

4.

Дніпропетровська

Донецька

Шатіло Б,
Кучерявенко О,
Безвершенко К.

Аліна Ямполець

Команда
з
КПНЗ „Станція
юних
натуралістів”
Тернівсь-кого
району
м.
Кривий Ріг
ІІ міс

Трудова акції
„Турбота молоді,тобі
Україно!” номінація
«Плекаємо сад»
П І П учня,
переможця
Результат
заходу
Костюк Є.
І місце

Дані у звіті відсутні

АУ

Хлібодарівськ
а ЗОШ Волноваського
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району,
Стильська
ЗОШ Старобешівського
району
та
Зуївська ЗОШ
м. Хар-цизька;
Біло-зерська
ЗОШ
м.Добропілля
5.

Закарпатська

6.

Запорізька

7.

Івано-Франківська

Бабич Марина

Андрєєва Крістіна

ІІІ
Ілько Іван –
місце (Тячівського
(2012рі
РЕНЦ)
к)
Бабич Дмитро
ІІІ
Три учні
місце

Дані у звіті відсутні
Дані у звіті відсутні
Гурток «Юний
садівник»
(кер. Гаврилюк М.М.)
Надвірнянсько
го РЕНЦ,
Богородчанськ
ий район
Солотвинськог
о НВК «ЗОШліцей»

Дані у звіті відсутні

8.
9.

Луганська
Миколаївська

10 Полтавська

Бугайова Дарина
Лисичанська ЗОШ ІІІ ст. №24
Фролова Анастасії та
Волошин Юрій
команда
Котелевського
району

ІІІ
місце

Дані у звіті відсутні

Команда
ІІІ місце
СЮН
Команда
Новокаховськ
ого МСЮН
Команда
ІІ місце
Грушковецько
го
НВК
Кам’янецьПодільського
району
Дані у звіті відсутні

12 Херсонська
13 Хмельницька

Вихованка
Білоусівського НВК
Сокирянського
району Ткачук
Тетяна
Маслєнкова Каріна

6 робіт
призери

Дані у звіті відсутні

11 Рівенська

14 Черкаська
15 Чернігівська

Дані у звіті відсутні

І місце
ІІ
місце

гурток «Юні
друзі природи»
Кам’янець-Подільської ЗОШ
І-ІІ ст. № 11
Вихованка
ІІ місце
Білоусівського
НВК Сокирянського рну Ткачук
Тетяна, учні
Зарожанського
ЗНЗ
Хотинського
р-ну, вихова- Заклали
нці Черешен- молодий
ської ЗОШ
сад
Вижницького
району

Участь у Всеукраїнських, регіональних акціях, операціях, конкурсах садівничого профілю
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№

Область

Трудові операції та
конкурси
Конкурс «Юний
дослідник»,
раціоналізаторських та
винахідницьких проектів (І
призове місце), «Посади
сад», «Дослідницький
марафон» гурток «Юні
садівники (керівник Мигун
П.П.)

Природоохоронні операції
та конкурси
конкурсу «Мій рідний край
– моя земля», «Горіх
грецький – їжа богатирів»,
«Без верби і калини нема
України» гурток «Юні
садівники» (керівник Мигун
П.П.)

1.

Вінницька

2.

Волинська

«Дослідницький марафон»
(8 призерів, керівники
Доредор М.Ф. Тишко О.Є.,
Жолоб О.О., Височанська
Л.О., Тіткова Л.В., Динька
О.А., Поторась М.А.,
Демчук І.В.)

Дані у звіті відсутні

3.

Дніпропетровська

„Плекаємо сад», Новомосковському районі в
межах акції „Посади сад”
на території
Перещепинської СЗШ І-ІІІ
ст № 1 закладено сад
плодових дерев на площі
1074 м2, висаджено 60
саджанців яблунь, груш,
черешень та Вільненському
НВК випускники висадили
11 фруктових дерев.

Дані у звіті відсутні

4.

Донецька

Дані у звіті відсутні

5.

Житомирська

Дані у звіті відсутні

6.

Закарпатська

7.

Запоріж-ська

конкурсу „Природа – людина – виробництво –
екологія” (ІІ місце в сек-ції
„Сільськогосподарсь-ке
дослідництво та винахідництво” посіла Борщ
Тетяна), Місячник саду і
лісу-акція ,,Посади сад”
Всеукраїнському зльоті
трудових аграрних
об'єднань, УВБ (м. Шостка
Сумська область). Барабаш

Дані у звіті відсутні

Дані у звіті відсутні

Інші заходи (благодійні
операції та конкурси)
благодійна акція «Сад
майбутнього», обласний
тиждень біології,
конференція «Наш пошук і
творчість, тобі Україно!»,
«Юний селекціонер»,
конкурсу-огляду
НДЗД«Юні садівники»
(керівник Мигун П.П.,
Жовтоножук Л.Я. )
благодійна акція НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 –
гімназія» смт Ратне
(зібраний врожай здають у
шкільну їдальню)
Обласний зліт учнівських
лісництв (ІІ місце Цалай Л.
Старовижівського ра-йону з
роботою «Особли-вості
заготівлі ягід чор-ниці на
території Старовижівського
району»
Бабайківська СЗШ
Царичанського району «Юні
садівники» сухоф-рукти
приготовлені із свого саду
використо-вують для
приготування узварів в
шкільній їдальні,
Павлоградському районі
«Юні природо-люби»
Межиріцького НВК заклали
„Сад пам’яті” з 80
яблуневих саджанців та 30
кущів
Заочні науково-пізнава-льні
вікторини «Садово-городня
академія»
Попільнянському районі
біля кожної школи є
фруктовий сад, ягідники, з
яких зібрано 850 кг яблук і
85 кг смородини, зібраний
врожай використовують для
приготування компотів із
сухофруктів для шкільних
їдалень
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Катерина,
Дніпрорудненська СЗОШ
«Світоч» Василівського
району секції
«Садівництво» ІІІ місце.
8.

ІваноФранків-ська

9.

Полтавська

10

Рівенська

11

Сумська

12

Херсонсь-ка

13

Тернопільська
Чернігів-ська

14

конкурс науководослідницьких робіт членів
МАН та «Молодь досліджує
світ»:«Вирощування
полуниці двома
способами».

Конкурсі «Дерево мого
життя» та акції «Посади
сад».
В акції«Посади сад»
Радивилівським НВК
„Школа № 1 – гімназія” та
Радивилівським НВК
„Школа № 2 - ліцей”
Великописарівська РСЮН
реалізувала роботу проекту
“Посади сад”

Частина урожаю
Надвірнянського РЕНЦ
(гурток «Юний садівник»
кер. Гаврилюк М.М.)
передана в шкільну їдальню
та для дітей дитячого
садочку «Золотий колосок»,
дітей-сиріт Будинку дитини
«Малютка».

Дані у звіті відсутні
Дані у звіті відсутні

Свято «День саду»

На базі Малосамбірсь-кого
та Козацького НВК
працювали табори праці та
відпочинку. Основним
напрямом їх діяльності було
садівництво

Акція "Плекаємо сад" (14
Створення горіхового саду
робіт з Великоолександрівського, Голопристанського, Горностаївсько-го,
Генічеського, Кахов-ського,
Каланчацького районів та
міста Херсона)
В акції«Посади сад»
Дані у звіті відсутні
охоплено 62 вихованці
Обласний збір юних садіДані у звіті відсутні
вників, в номінації «Садівництво» Маслєнкова Каріна
– І місце, на VII
Всеукраїнському зльоті
УВБ(м. Шостка Сумської
області), де в секції
«Садівництво» - І місце

Дослідницька робота із садівництва
Область
Вінницька

Назва гуртка,
прізвище
керівника
«Юні
садівники»
керівник –
Мигун П.П.

Тема досліду

Характеристика основної мети
досліду та його результати

Штучне вегетативне розмноження Гуртківці визначали найбільш
яблуні
ефективний спосіб штучного
вегетативного розмноження яблуні з
огляду на приживання, ріст і великий
вихід саджанців, відповідно до
природних, кліматичних та ґрунтових
умов. Найбільш ефективним є спосіб
окулірування на насіннєвих
районованих підщепах. Незалежно від
способу окулірування сплячою чи
ростучою брунькою.
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Шкідники ягідних культур та
заходи боротьби з ними

«Юні
садівники»
Чернятської
СЗШ І-Ш ст.
Бершадського
району
(керівник –
Танасійчук
В.Ф.)
«Юні
садівники» у
Кузьминецька
СЗШ І-Ш ст.
Гайсинського
району
(керівник –
Паращук О.Ф.)
Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Заборольська
ЗОШ І – ІІІ ст
Луцького
району
Рачинської
ЗОШ І – ІІ ст
Горохівського
району
КЗО„Обл
ЕНЦ” «Юні
дендрологи»
(керівник
Кривуля І.Г.)
Хлібодарівськи
й НВК
Волноваського
району

Діти навчились правильно
застосовувати як систему заходів
боротьби з шкідниками ягідних
культур, так і для окремих видів та
сортів рослин
Насіннєве розмноження
Гуртківці ознайомились із
виробничих сортів суниці садової виробничими сортами суниці, які
використовує Подільська дослідна
станція садівництва; проаналізували
врожайність сортів, можливості
насіннєвого розмноження сортів
Зенга-Зенгана, Корона, Хонней.
Встановлено, що насіннєве
розмноження суниці можливе не для
всіх сортів.
Вирощування сінців кісточкових Дослідники навчалися вирощувати
порід плодових культур з
насіннєві підщепи для черешні, сливи,
подальшою окуліровкою.
абрикоса, персика, проводять
різноманітні схрещування для
отримання більш продуктивних сортів
плодово-ягідних культур

Вплив різних типів підживлення
на продуктивність плодового
саду.
Підбір запилювачів для різних
сортів плодових культур та
виявлення впливу комбінацій
взаємозапилення продуктивність.
Вивчення способів формування
крони плодових дерев.
Вплив весняного обробітку дерев
проти плодожерки на врожай
яблук .

Робота в шкільному саду
розпочиналася із вирощування ягідних
культур, далі перейшли до створення
плодової і декоративної шкілок,
розсадника і плодового колекційного
саду з кращих районованих та
місцевих сортів.
Дані у звіті відсутні

Вплив строків садіння живців на Дані у звіті відсутні
їх укорінення.
Види щеплень плодових культур
Дослідження життєвої форми
Дані у звіті відсутні
рослин – дерв’яниста ліана на
прикладі лимоннику китайського

Використання стимуляторів росту Дані у звіті відсутні
для укорінення живців чорної
смородини.
Вивчення впливу ріст активаторів
гумінової природи при
вирощуванні суниці сорту
Фестивальна
Кропивнянської „Сортовипробування нових сортів Вирощують кращі сорти смородини
ЗОШ І-ІІІ ст.
смородини чорної”
чорної, проводять дослідницьку
(керівник
роботу з ними
Марочко Г.М.) Сортовипробування районованих
Андріївська
сортів яблунь, вишень.
ЗОШ І-ІІІ ст.
Вивчення пошкодження
Вишпільської
плодових дерев. Методи
ЗОШ І-ІІ ст.
боротьби із шкідниками саду
Розмноженням смородини
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Закарпатська

Запоріжська

Одеська

Полтавська

Рівенська

Сумська

Зороківська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Хустська
райСЮН

сортової різними способами.

Агротехніка персика в умовах
передгірного Закарпаття.
Вимоги плодово- ягідних культур
до умов зростання.
Виноградівська Вплив обробки приштамбового
райЕНЦ
грунту на урожайність та якість
плодів.
гурток „Юні
Фенологічні спостереження за
садівники”
деревами на території саду школи
ЗОЕНЦ
Спостереження за розвитком
сіянців яблуні Шейдекера
Юні садівники Вплив стимуляторів росту і
Вирощували малопоширені культури
Мелітопольсько розвитку «Біоглобину» і «Байкалу (зізіфус, інжир, аронія, йошта,
го ЦЕНТУМ
Є-М» на малопоширені рослини. хеномелес, ірга) займалися зимовим
Бердянської
щепленням абрикосу.
СЮН
Підбору сортів винограду та
В колекції рідкісних рослин є лимон,
Терпінівського вирощування саджанців
мандарин, апельсин, ананас, гуаява,
колегіуму
контейнерним способом.
авокадо, гранат, фейхоа, грейпфрут.
«Джерело» та
Поповнили колекцію сортів винограду
Костянтинівськ
(«Біле чудо», «Заграва помаранчева»,
ої
«Рафінад»).
спеціалізованої
різнопрофільної
школи
«Прометей»
Застосування біологічних методів Дані у звіті відсутні
захисту плодового саду від
шкідників і хвороб.
Вплив різних видів обрізки дерев
на врожайність.
Взаємозв’язок між кількістю
плодів на деревах та їх масою на
прикладі врожайності сливи.
Вплив стимуляторів на утворення Вивчення плодово-ягідних культур, їх
кореневої системи чубуків
сортову різноманітність, знайомляться
винограду
з основними агротехнічними
прийомами їх вирощування, боротьби
з шкідниками плодових культур,
знайомляться з питаннями селекції в
галузі садівництва
Будеразька
Дослідження та визначення
Вплив природних стимуляторів росту
ЗОШ І-ІІІ
основних сортів яблуні в межах на вкорінення здерев’янілих живців
ступенів
свого району Особливості
та прискорене плодоношення чорної
Здолбунівського вирощування кизилу звичайного смородини, розробили методичні
району,
як рослини радіопротекторної дії основи вирощування садивного
керівник
матеріалу, з метою введення чорної
Павлюк С.П.
смородини у культуру, для
Новоукраїнська
забезпечення вирощування
ЗОШ І-ІІІ
високоякісних кущів у короткі
ступенів
терміни.
Млинівського
району,
керівник
Прядунець
В.А.)
Шосткинська
Особливості розмноження сморо- Дані у звіті відсутні
МСЮН
дини чорної сорту “Білоруська
солодка” живцями.
Особливості вирощування суниці
садової сорту “Веселка” на
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Тростянецького засадах органічного
ПДЮ
землеробства, застосування ЕМтехнологій і сидеральних добрив.
Сумський
Оптимальні умови щеплення
МЦДТ
сливи та черешні
Херсонська

Хмельницька

Керівники
Краснобородько
С.Є. та
Кіндрицька І.О.
гурток «Юні
друзі природи»
Кам’янецьПодільської
ЗОШ І-ІІ
ступенів № 11

Тернопільська

Чернівецька

Вихованці
Білоусівського
НВК
Сокирянського
району
Вихованці
Шилівської
ЗОШ
Хотинського
району

Чернігівська

керівник
Микула С.Г.

Вирощування морозостійких та
витривалих до хвороб сортів
білого винограду.

Дані у звіті відсутні

Вплив позакореневого
підживлення яблуні на врожай

Дані у звіті відсутні

Вплив підщеп різних типів на
Дані у звіті відсутні
продуктивність яблуневого саду.
Вирощування відсадків
вегетативних підщеп яблуні із
застосуванням рихлих матеріалів
(тирси, торфу).
Вивченню оптимальних строків Об’єктом досліджень були плодові
збирання груші
дерева 10-ти річного віку груш сортів
Улюблениця Клапа, Вільямс літній,
Бере Боск, Ноябрська, Бере Арданпон,
орівняльна характеристика плодів Кюре, Деканка зимова розміщені у
яблунь різних строків дозрівання південно-східних околицях
с.Білоусівка. У результаті проведених
досліджень виявили, що ступінь
стиглості плодів залежить від
застосування різних співвідношень
елементів мінерального живлення.
Вплив стимуляторів росту на
Дані у звіті відсутні
укорінення зелених живців
плодово-ягідних культур.
Вплив строків живцювання на
укорінення живців смородини.
Вплив стимуляторів росту на
укорінення зелених живців
плодово-ягідних культур

Зв’язки з вченими, фахівцями, аматорами-садівниками
№

Область

1.

Вінницька

Наукові, навчальні установи, приватні
господарства садівничого профілю
Вінницької державної
сільськогосподарської дослідної
станції с. Агрономічне, Подільської
дослідної Уладово-Люлинецькою та
Ялтушківською науково-дослідними
установами Національної академії
аграрних наук України та Вінницьким
національним аграрним
університетом.
станції садівництва Національної
академії аграрних наук України с.
Медвеже Вушко, Всеукраїнським
Інститутом кормів м. Вінниці

Гурток, ПІП
керівника
(вчителя)
Гурток
«Юні
садівники»
керівник –
Мигун П.П.

Зміст роботи
Удосконалюється тематика
дослідницької роботи з
садівництва, землеробства,
агрохімії та розроблюється
методика проведення цих дослідів.
Проведення фахових семінарів,
семінарів-практикумів, науковопрактичних конференцій,
експедицій, екскурсій,
консультацій з питань агротехніки
вирощування плодово-ягідних
культур, організації та проведення
дослідних робіт на полях НДЗД, в
теплиці, в лабораторіях обласної
СЮН та наукових установ.
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2.

Волинська

Волинського інституту
агропромислового виробництва,
Поліської дослідної станції
національного наукового центру
інституту агрохімії і ґрунтознавства
імені Соколовського

3.

Дніпропетровська

Науковість і актуальність досліджень
забезпечується завдяки тісним
зв’язкам з викладачем Уманської
державної аграрної академії, доктором
сільськогосподарських наук
Грицаєнко З.М., старшим науковим
співробітником ботанічного саду ім.
ак. М.М. Гришка Крипченко Н.В.,
кандидатом сільськогосподарських
наук Київського науково-дослідного
інституту садівництва Грабовською
Н.В.

4.

Закарпатська

УжНУ (кафедра плодоовочівництва та
виноградарства, агрономії),
Закарпатським інститутом
агропромислового виробництва
НААНУ с. В. Бакта, Закарпатською
лісодослідною станцією, Ботанічним
садом ім. О.В. Фоміна Київського
Національного університету
ім. Т.Шевченка, насіннєвою станцією
Мукачева.

5.

Запоріжська

Запорізьким Національним
університетом, Запорізькою обласною
державною насіннєвою лабораторією,
Обласним громадським об’єднанням
дачників, кафедрою землеробства
Таврійського державного
агротехнологічного університету

6.

ІваноФранківська

Методистами Центру налагоджені
творчі зв’язки із співробітниками
центру наукового забезпечення
агропромислового виробництва ІваноФранківської області, які надають
допомогу щодо вибору районованих
сортів сільськогосподарських культур
для експериментів, рекомендують
тематику та методику польових

Займаються науководослідницькою, експерименттальною діяльністю в галузі:
садівництва, беруть участь у
захисті дослідницьких робіт під
час обласного зльоту трудових
аграрних об’єднань школярів
„Юні
Завдяки співпраці з вченими
садоводи”,
поновлюються тематики
керівникдослідницької роботи юннатів за
Тишкевич
сільськогосподарським напрямком.
В.Т. на базі
Вчені вищих навчальних закладів
Кочерезьког постійно запрошуються для участі
о НВК
в семінарах, масових заходах, для
Павлоградсь консультацій по проведенню
кого району досліджень тощо. Налагоджені
стосунки з новою адміністрацією
інформаційно-дорадчою
дільницею Фрунзенського
міжрайонного управління водного
господарства, завдяки чому учні
мають змогу знайомитися з
вирощуванням плодових та
ягідних культур на крапельному
зрошені.
В Хустському районі традиційно
проходять зустрічі з кращими
садоводами регіону, які
демонструють свою майстерність
на практичних заняттях гуртків.
Численні консультації,
рекомендації, відгуки та рецензії
до наукових робіт надають
співробітники кафедри
плодоовочівництва та
виноградарства біологічного
факультету УжНУ.
Фахівцями управління сільського
господарства Хустської РДА та
карантинної інспекції надаються
рекомендації щодо ефективної
організації дослідницької роботи,
агротехніки вирощування,
моніторингових досліджень
шкідників та карантинних
об’єктів.
Завдяки співпраці гуртківцями
Центру проведені досліди за
завданням вчених, у вихованців
підвищилась зацікавленість до
аграрних наук. Проведення
конференцій за участю вчених
сприяє підвищенню ефективності
навчального процесу.
Дані у звіті відсутні
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7.

Одеська

8.

Тернопільськ
а

9

Чернігівська

досліджень. Давня співпраця поєднує
ОЕНЦУМ із членами клубу
органічного землеробства,
рекомендації яких стають у нагоді при
плануванні дослідницької роботи.
Жадан В.М., кандидат
сільськогосподарських наук, старший
науковий співробітник зі
спеціальності «Лісові культури та
озеленення міст», доцент кафедри
ботаніки та загальної екології.
Тарас В., голова метод об’єднання
вчителів біології, агроном, викладач
політехнічного ліцею.
Дунайським біосферним заповідником
(Волошкевич О.М., Жмуд М.І.).
Придунайським сектором
моніторингу навколишнього
природного середовища.
Дунайською гідрометеорологічною
обсерваторією (Мороз В.М.).
Французька компанієя «Екофрукт»

Придністровською дослідною
станцією садівництва, Українською
науково-дослідною станцією
карантину рослин (с. Бояни
Новоселицького району) та
Чернівецьким науково-виробничим
об’єднанням «Еліта», Буковинською
державною сільськогосподарською
станцією Національної академії
аграрних наук

Дані у звіті відсутні

Діяльність якої спрямована на
допомогу сільським жителям у
вирощуванні полуниці за
новітніми технологіями. Учні 8-9
класів Лосятинської ЗОШ І-ІІ ст.
знайомились з новітньою
технологією, закладали
дослідницьку роботу, допомагали у
вирощуванні та зборі полуниці,
долучались до розведення
смородини і порічок.
Науковці постійно надають
рекомендації по садівництву,
аграрництву, беруть учать у
семінарах, майстер-класах,
виділяють саджанці та насіння
кращих районованих сортів для
поповнення видового складу
НДЗД.

Методично-інформаційна робота із садівництва
№
1.

Область
Вінницька

Методичні видання
1.Нетрадиційні форми
роботи з учнівською
молоддю із садівництва.
2.Експериментальнодослідни-цька робота із
садівництва.
(Збірка методичних
розробок. Мигун П.П.)

Інші заходи
Семінар практикум
«Організація позакласної
роботи з біології та
сільського господарства»
(Жовтоножук Л.Я.)

2.

Донецька

Дані у звіті відсутні

3.

Закарпаття

Дані у звіті відсутні

виїзди до м. Шахтарськ
(ЗОШ № 22 з метою
надання методичної
допомоги в підготовці учнів
до участі у Всеукраїнському
фестивалі «Україна – сад»);
Інтегроване заняття з

Експериментальний
майданчик із садівництва
для проведення семінарівпрактикумів, майстеркласів, навчальнопізнавальних екскурсій для
різних категорій
педагогічних працівників
області.( Мигун П.П.)
Дані у звіті відсутні

Семінар-тренінг на

82

4.

Запоріжська

5.

Чернігівська

6

Чернівецька

«Мульчування ґрунту
ягідних культур»
1. Тематика дослідницької
роботи з квітникарства,
овочівництва, садівництва.
2. Ведення практичної
роботи в шкільному саду і
ягіднику.
«Творча обдарованість» за
матеріалами виступів
учасників обласного збору
юних аграрників, садівників, зоологів-тваринників та
фітодизайнерів (Чебан Т.Н.)

використанням
мультимедійної презентації
на тему: „Особливості
догляду за садом в зимовий
період”. (гурток„Сад – то
радість і здоров’я людей”
кер. Шеверя Ганна
Василівна).
Дані у звіті відсутні

тему „Щеплення,
обрізування плодових дерев
та догляд за ними”.

Дані у звіті відсутні

Дані у звіті відсутні

Інноваційні заходи присвячені «Року дитячої творчості»
(Відповідно до Указу Президента України від 28.12.2012 р. № 756/2012)
Вінницька: - І-а обласна виставка-звіт «Країна юних майстрів Вінниччини» (майстер-клас
«Штучне вегетативне розмноження яблуні»);
- І-й форум трудових об’єднань старшокласників Вінниччини «Тобі, народе
мій, здобутки, праця юні України» (виставка досягнень експериментальнодослідницької роботи гуртка «Юні садівники»).
Волинська:
- Всеукраїнська трудова акції „Турбота молоді, тобі Україно!” («Юні
натуралісти»).
Житомирська:- ХІV обласна виставка юннатівської творчості «Барви Полісся»
Сумська:
- Науково-практична конференція “ Наша праця й турбота тобі, Сумщино!”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пропозиції:
Роботу творчих об’єднань та гуртків із садівництва у звіті подавати окремим розділом.
Подавати статистичні дані за пунктами:назва груп (гуртків, клубів тощо), кількість
груп, загальна кількість дітей у групах.
Враховуючи те, що до НДЗД входить відділок плодово-ягідних культур: плодоягідний
сад, ягідник, розсадник, шкілка, виноградник – подавати по них конкретні статистичні
дані.
Участь дітей у Всеукраїнських масових заходах з даного напрямку конкретизувати,
обов’язково вказавши: захід, назву гуртка, прізвище учасників та керівника, здобуті
місця (може бути гурток і не садівничого спрямування).
Масові заходи подавати більш конкретно (Що, де і ким проведено).
В дослідницькій роботі вказувати: тему дослідницької роботи, автора та керівника. Не
захаращувати звіт описом щоденника дослідницької роботи, а подати короткий зміст
самої роботи.
Вказувати нетрадиційні та інноваційні форми роботи із садівництва.
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4.6. Стан теплиць та використання їх у навчально-виховному процесі.
Дослідницька робота
Теплиці є базою для здійснення ефективної практичної, науково-дослідницької роботи
у закритому ґрунті вихованців позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
Згідно з цифровими інформаційно-аналітичними даними в Україні при закладах
освіти функціонує близько 258 теплиць.
№
1.

Область
Черкаська

2.

Чернігівська

3.

Чернівецька

4.

Вінницька

5.

Дніпропетровська

6.

Донецька

7.
8.
9.

Хмельницька
Харківська
Кіровоградська

10.

Луганська

11.

Миколаївська

12.

Одеська

13.

Полтавська

К-сть
Зміст роботи
9
В закладах освіти області функціонує 9 теплиць. Найкраще організована
робота в теплицях Шполянського ліцею №2, Шполянської станції юних
натуралістів, Смілянському ЕНЦ, ЧОЦЕНТМАНУМ, екологічних відділів
Чорнобаївського та Корсунь – Шевченківського БДЮТ.
4
При закладах освіти області працює 4 теплиці, з них 3 теплиці на базі
Чернігівської станції юних натуралістів.
3
В закладах освіти області функціонує 3 теплиці. На жаль, в зв’язку з
відсутністю коштів на реконструкцію та опалення стаціонарних теплиць, в
області круглорічно не функціонує жодна теплиця. Значна робота по
реконструкції та відновленні роботи в теплиці (площа 100 м2) проводиться
в Сторожинецькому районному ліцеї. При Дорошовецькому та
Юрковецькому НВК Заставнівського району є оранжереї, але вони недіючі,
так як потребують капітального ремонту. Практично у кожній школі є
парники та розсадники.
20
За статистичними даними, при школах та позашкільних закладах
Вінницької області нараховується 20 теплиць та 347 об’єкти захищеного
ґрунту (парників, розсадників). 8 теплиць використовується за
призначенням протягом календарного року, решта – лише в
ранньовесняний період, коли для обігріву використовується енергія сонця.
5
В області давно існує проблема ремонту та опалення теплиць, що значно
впливає на стан тепличного господарства, деякі - працюють лише в
весняно-літній період. Серед позашкільних закладів області робочі теплиці
мають: КПНЗ „Станція юних натуралістів м. Дніпропетровська”,
Дніпропетровський районний центр еколого-натуралістичної творчості,
КЗО „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді”, де працює колекційна теплиця та оранжерея. В неробочому стані
знаходиться теплиця
КПНЗ „Станція юних натуралістів №2 м.
Дніпропетровська” та в Царичанській районній станції юних натуралістів,
де кошти на ремонт міською та районною радою не виділялись.
4
Теплиці функціонують в Харциській та Макіївській МСЮН, Макіївському
ліцеї № 14, Катериніській ЗОШ Мар’їнського району, Великовасильківській
ЗОШ № 2.
34
В області функціонує 34 теплиці.
Відсутня інформація.
2
В області функціонує 2 теплиці: Підлісненська та Бірківська ЗОШ І-ІІІст.
Олександрівського району.
12
В закладах освіти області функціонує12 теплиць. Найкраще організована
робота в теплицях Сєвєродонецького міського ЦЕНТУМ, Алчевського
міського ЦЕНТУМ, Рубіжанської міської СЮН, еколого – натуралістичного
відділу Первомайського центру позашкільної роботи.
15
На 2013 р. стан теплиць в Миколаївській області змінився. Всього 15
теплиць на базі навчальних і позашкільних закладів, з них працює тільки 1.
Використання теплиць вимагає великих енергетичних затрат, тому
використовуються як парники (сезонно), в них вирощується, в основному,
розсада томатів, капусти, огірки, та інші овочеві культури.
5
В закладах освіти області є 5 теплиць. На високому рівні організована
робота в теплицях Ізмаїльської міської та Ренійської районної станцій юних
натуралістів.
18
У загальноосвітніх школах Полтавської області функціонує 18 теплиць, у
позашкільних закладах освіти – 2 теплиці і 1 парник.
Робота в закритому грунті проводиться у навчальних закладах
Новосанжарського, Великобагачанського, Машівського, Зіньківського,
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14.

Рівненська

36

15.

Сумська

8

16.

Тернопільська

10

17.

Волинська

11

18.

Закарпатська

1

19.

Житомирська

27

20.

Запорізька

16

21.

Івано-Франківська

18

Кобеляцького, Глобинського, Чутівського, Семенівського, Кременчуцького
районів, м. Кременчука, м. Комсомольська, позашкільних закладах екологонатуралістичного спрямування м. Полтави та Миргорода та
Новосанжарського району.
В навчальних закладах області нараховується 36 теплиць, що займають
площу 4890 м2, 15 з яких знаходяться в радіаційно забруднених районах. Є
в наявності і парники - у кількості 36, за загальною площею 542 м2.
Навесні парники використовуються для вирощування розсади овочів та
квітів, а у літньо-осінній період висівається насіння дворічників та
проводиться живцювання квітучих та вічнозелених кущів.
Станом на 01.12.2013 в позашкільних навчальних закладах області
функціонує 8 теплиць: 7 – стаціонарних, 1 – сезонна, загальною площею
918 кв.м. Теплиці в Білопільському районному та Глухівському міському
центрах дитячої та юнацької творчості, на Конотопській міській станції
юних натуралістів збудовані у 2004 - 2010 роках за сучасними
технологіями, у інших закладах вони були модернізовані з урахуванням
енергозберігальних технологій (замінено покриття, опалювальні прилади,
освітлення).
В області при навчальних закладах освіти нараховується 10 теплиць та 12
парників. В основному теплиці нестандартні, за виключенням тепличного
комплексу обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та
теплиць, які побудовані при типових шкільних приміщеннях. Інші шкільні
теплиці позбавлені централізованого опалення та води. Як правило, вони
використовуються сезонно, з метою вирощування розсади квіткових та
овочевих культур.
Робота добре проводиться в теплично-парникових господарствах
Теребовлянського, Заліщицького, Збаразького, Чортківського районів та м.
Тернополя (ОЕНЦ).
За статистичними даними, при школах та позашкільних закладах
Вінницької області нараховується 20 теплиць та 347 об’єкти захищеного
ґрунту (парників, розсадників). 8 теплиць використовується за
призначенням протягом календарного року, решта – лише в
ранньовесняний період, коли для обігріву використовується енергія сонця.
Всього в області функціонує 11 теплиць, проте деякі з них потребують
ремонту, окремі використовуються як сезонні та працюють не за
призначенням. Заслуговує уваги дослідницька робота у закритому ґрунті
учнів загальноосвітніх шкіл: Зеленської та Радошинської Ковельського,
Заборольської та Несвічівської Луцького, Дубечненської Старовижівського,
Колпитівської Локачинського, Будківської Маневицького, Підбереззівської
та Бранівської Горохівського, Олеської Любомльського районів й багатьох
інших. Всього у позашкільних навчальних закладах Волинської області діє
2 теплиці та 8 парників.
Так, на високому рівні організована робота у закритому ґрунті на базі
еколого-натуралістичного відділу Центру позашкільної освіти м.
Нововолинська.
Серед позашкільних закладів екологічного спрямування теплиця є в
наявності тільки в Мукачівському міськЕНЦ.
У структурі навчально-дослідних земельних ділянок області нараховується
27 теплиць загальною площею 1,760 га і 19 парників.
В області функціонують теплиці при 16 загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах.
З 4 позашкільних закладів освіти теплиці функціонують тільки в
Запорізькому дитячому ботанічному саду та Бердянській міській станції
юних натуралістів. Теплиця обласного екологічного-натуралістичного
Центру знаходиться в стадії реконструкції, Мелітопольського ЦЕНТУМ –
не працює.
При навчально-виховних закладах області функціонує 18 теплиць.
На високому рівні організована робота в тепличному комплексі ІваноФранківської МДЕС площею 418 м2 та
теплицях Городенківської РСЮН.
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Слід відмітити належну роботу в теплицях закладів освіти Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Житомирської, Івано-франківської, Луганської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Черкаської, Хмільницької областей.
Заслуговує на увагу робота в об’єктах захищеного фрунту Черкаського
ОЦЕНТМАНУМ. Парниково-тепличне господарство має 2 теплиці і 30 парникових рам:
одну ґрунтового типу, в якій розміщені кали, хризантеми, альстремерія для зимової
вигонки, та інші рослини. В стелажній теплиці кімнатні рослини розміщені за
ботанічними родинами та за географічними зонами, етикетовані, їх нараховується понад
100 видів і сортів. Найбільш поширена родина бегонієвих, лінійних, амарилісових,
геранієвих, перечних, товстянкових. Із спорових рослин представлені папоротникинефролепіс, адіантум. В осінньо-зимовий та весняний періоди теплиці є основною базою
для навчально-дослідної роботи гуртків
ботаніків, рослинників, овочівників
та
квітникарів.
На високому науковому рівні проводиться робота в тепличному господарстві
Кам’янець-Подільського МЕНЦУМ Хмільницької області. На базі цього позашкільного
закладу проводиться навчально-виховна, науково-дослідницька, просвітницька робота з
озеленення та фітодизайну, Керівники гуртків цього закладу працюють за адаптованими
програмами, використовують методи та форми роботи, які перетворюють навчання на
улюблене заняття дітей, викликають бажання знати більше, вміти краще.
Важливу роль в навчально-виховному процесі відіграє тісний зв’язок навчання з
науково-експериментальною діяльністю. Завдячуючи високому рівню матеріально-технічного
забезпечення (наявність теплиці, парників, навчальних ділянок тощо) у відділі проводилась
змістовна та цікава дослідницько-експериментальна робота. Гуртківці мали нагоду закріпити
і розширити здобуті знання на практиці, вдосконалити вміння та навички по вирощуванню та
догляду за декоративними рослинами, поглибити знання з біології, квітництва, екології,
фізіології, селекції рослин.
Одним із кращих прикладів роботи в об’єктах захищеного ґрунту є навчальновиховні заклади Івано-Франківської області, яких в області функціонує 18. Особливо
хочеться відмітити роботу тепличного комплексу Івано-Франківської МДЕС, площа якого
418 м2. Основними напрямками його діяльності є:
- Вивчення, збереження і поповнення колекції живих рослин місцевої та світової флори,
особливо рідкісних, зникаючих, реліктових та ендемічних видів;
- Ознайомлення учнів та вчителів біології з рослинними колекціями;
- Проведення науково-дослідних робіт з інтродукції та акліматизації рослин;
- Проведення навчальної та освітньо-виховної роботи з питань ботаніки, садівництва,
ландшафтної архітектури.
В тепличному комплексі функціонує 5 теплиць, які включають такі відділки:
колекційний, маточних рослин, розмноження, дорощування, овочевих культур. В цих
відділках вирощується близько 300 видів рослин, з яки х нараховується близько 300 видів
рослин, понад 1500 кімнатних рослин.
Велика увага в організації роботи в об’єктах захищеного ґрунту приділяється в
закладах освіти Вінницької області, яких в області нараховується 20. Особливу увагу в
цьому напрямку заслуговують навчальні теплиці Вінницької обласної станції юних
натуралістів та Тростянчицької СЗШ І-Ш ст. Тростянецького району. Теплиці повністю
забезпечують заклади високоякісною розсадою та сприяють здійсненню внутрішнього та
зовнішнього озеленення закладів, є базою експериментальних досліджень. Основними
засадами науково-дослідницької роботи є:
- систематизація та поглиблення наукових, теоретичних та практичних знань;
- залучення учнів до суспільної праці;
- розробка напрямів наукової творчої діяльності учнів та вчителів;
- збереження та інтродукція різноманітних видів флори;
- дослідження видових особливостей флори.
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На жаль, в зв’язку з відсутністю коштів на реконструкцію та опалення стаціонарних
теплиць при закладах освіти в Україні, круглорічно працює дуже невелика кількість теплиць,
в основному теплиці використовуються сезонно, з метою вирощування розсади квіткових та
овочевих культур.
1.
2.

3.

Пропозиції:
Надати фінансову можливість закладам освіти відновити функціонування теплиць та
організувати в них роботу.
Надавати статистичні дані про кількість об’єктів захищеного ґрунту в табличному
варіанті за такою формою (кількість теплиць, кількість парників та розсадників в
загальноосвітніх закладах; кількість теплиць, кількість парників та розсадників в
позашкільних навчальних закладах; зміст роботи).
Провести в 2014-2015 році паспортизацію об’єктів захищеного ґрунту в закладах освіти
України.

4.7. Робота аграрних учнівських об’єднань, учнівських виробничих бригад та інших форм
учнівських трудових об’єднань старшокласників
За статистичними даними, в навчальних закладах України функціонує 1341 аграрних
учнівських трудових об’єднань з традиційними та новими формами трудової діяльності, а
саме: учнівські виробничі бригади, трудові об’єднання старшокласників на навчальнодослідних земельних ділянках, родинні трудові об’єднання, учнівські трудові ланки, загони,
сезонні учнівські об’єднання та інші.
№
1.

Область
Черкаська

К-сть
1

2.

Чернігівська

17

3.

Чернівецька

77

4.

Дніпропетровська

46

5.

Донецька

20

Характеристика та зміст роботи
Трудове об’єднання «ПРОЛІСОК» Ліплявського навчальновиховного комплексу « Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа I –III ступенів» Канівського району.
В області працювало 17 учнівських аграрних трудових об’єднань.
Краще була організована робота учнівських аграрних трудових
об’єднань в
Хоробицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Городнянської
районної ради, Новгород-Сіверській станції юних натуралістів
Новгород-Сіверської районної ради, Червоноплугатарській ЗОШ ІІІІ ступенів Талалаївської районної ради.
В 2013 році в Чернівецькій області працювало:
- 18 учнівських виробничих бригад (біля 500 учнів);
- 59 учнівських аграрних трудових об’єднання (загалом охоплено
понад 1800 учнів).
В 2012 році в області діяло 6 учнівських виробничих бригад (біля
150 учнів) та 51 учнівське аграрне об’єднання (біля 1800 учнів).
Найбільше учнівських аграрних трудових об’єднань діє: у м.
Чернівцях –22, Сторожинецькому районі – 15, Вижницькому районі
– 14. Учнівські виробничі бригади, в цьому році, працювали у
Вижницькому, Кіцманському, Заставнівському та Сторожинець-кому
районах. Серед кращих учнівських виробничих бригад області слід
відмітити учнівські виробничі бригади Горошовецького НВК та
Шубранецької ЗОШ Заставнівського району.
В цьому році в області працювало 46 таких об'єднання за різними
напрямками: овочівники, ботаніки-рослинники, садівники,
тваринники, ремонтники та інші. Як правило, аграрно-трудові
об’єднання організують свою роботу на шкільних навчальнодослідницьких земельних ділянках, приватних підприємствах,
фермерських господарствах. Активно працюють аграрно-трудові
об’єднання Павлоградського, Криничанського, Царичанського,
Дніпропетровського, Верхньодніпровського,Магдалинівського,
Синельниківського районів.
Загальна кількість УВБ в Донецькій області в 2013 році складає 20
об’єднань. В порівнянні з 2012 р. збільшилась на 4 УВБ, це такі:

87

6.

Хмельницька

10

7.

Івано -Франківська

22

8.

Херсонська

49

9.

Кіровоградська

10

10.

Луганська

153

11.

Рівненська

303

12.

Закарпатська

Відсутн
я
інформ
ація

- УВБ Зорянської ЗОШ Костянтинівського району (кер.
О.М.Фостик)
- УВБ Острівської ЗОШ Мар’їнського району
- УВБ Катеринівської ЗОШ Мар’їнського району
- УВБ Богоявленської ЗОШ Мар’їнського району.
Згідно статисти протягом року в області працювало 10 учнівських
аграрних трудових об’єднань. Профільність об’єднань: садівництво,
польові культури, рослинництво, плодово-ягідні культури, лікарські
рослини.
В області постійно проводяться заходи по відродженню і розвитку
діяльності аграрних учнівських об’єднань. На це питання
звертається увага на семінарах директорів районних та міських
станцій юних натуралістів, методистів районних відділів освіти
семінарах та методоб’єднаннях вчителів біології, проводяться
консультації щодо організації роботи учнівських виробничих бригад.
В області працюють 22 учнівські виробничі бригади та 15 інших
форм учнівських трудових об’єднань школярів за такими профілями:
- Польові культури
- Картоплярство
- Дендрологія та квітництво
- Садівництво
- Плодово-ягідні культури
- Лікарські рослини
- Високовітамінні трави
- Механізаторська справа.
У 2013 році в області працювало 49 аграрних учнівських об'єднань –
у
Голопристанському
(31),
Нижньосірогозькому
(15)
і
Бериславському (3) районах.
В 2013 році в Кіровоградській області кращими учнівськими
трудовими об’єднаннями були Комишуватська та Кропивницька
ЗОШ Новоукраїнського району, Солгутівська ЗОШ Гайворонського
району, Капітанівська та Туріянська ЗОШ Новомиргородського
району, Свірневська ЗОШ Голованівського району,
Вершинокам’янська ЗОШ Новгородківського району, Перчунівська
ЗОШ Добровеличківського району.
На 1 вересня 2013 року в області працювало: 18 структурованих
(декілька ланок, техніка, земля, зоолого-тваринницька база)
учнівських виробничих бригад, з них: в сільських школах - 15, на
базі шкіл-інтернатів - 4, на базі позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю – 1; 135 сезонних аграрних
об’єднань та ланок учнівської молоді, з них: в сільських школах 102, на базі шкіл-інтернатів - 9, на базі позашкільних навчальних
закладів еколого-натуралістичного профілю -3.
В цих аграрних об’єднаннях працювало: 5873 учнів, з них в
сільських школах: 4544 учнів, на базі шкіл-інтернатів: 714 учнів, на
базі позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного
профілю: 615 вихованців.
На Рівненщині діє 278 учнівських бригад, 19 учнівських
фермерських господарств, 6 шкіл юних фермерів. Кращими трудові
аграрні обєднання області у 2013-2014 навчальному році: трудовий
загін „Світанок” комунального закладу „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради, учнівська виробнича бригада „Колос”
Новоукраїнської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Млинівського району та учнівська виробнича бригада „Юні
господарі землі” Рокитнівського навчально-виховного комплексу
„Школа І-ІІІ ступенів-ліцей” Рокитнівського району.
В області працюють учнівські виробничі бригади в Перечинському,
Мукачівському, Хустському,
Свалявському районах. У зв’язку з географічними та кліматичними
особливостями краю, дефіцитом орних земель,
відсутністю
державних аграрних господарств кількість аграрних учнівських
об’єднань в області невелика.
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14.

Сумська

100

15.

Запорізька

18

16.

Донецька

20

17.

Миколаївська

9

18.

Житомирська

162

19.

Вінницька

324

20.

Київська
Полтавська

50

21.

В Хустському районі (Хустська райСЮН) у 2012-2013 навчальному
році трудові учнівські об'єднання були представлені наступними
виробничими ланками (таб. 22):
- Золотарівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 ланка – 50 учнів – садівництво;
- Н.Селищанська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 ланка – 50 учнів – садівництво.
Учнівських трудових об’єднань в області у 2013 році працювало
близько 100, трудовою діяльністю в них було охоплено понад 1500
учнів.
В 2013 році у Запорізькій області на базі загальноосвітніх закладів
працювало 18 тимчасових аграрних учнівських об’єднань, якими
охоплено 384 учня.
Загальна кількість УВБ в Донецькій області в 2013 році складає 20
об’єднань. В порівнянні з 2012 р. збільшилась на 4 УВБ, це такі:
- УВБ Зорянської ЗОШ Костянтинівського району (кер.
О.М.Фостик)
- УВБ Острівської ЗОШ Мар’їнського району
- УВБ Катеринівської ЗОШ Мар’їнського району
- УВБ Богоявленської ЗОШ Мар’їнського району.
Протягом весни – осені 2013р. в Миколаївській області працювали 9
трудових об’єднань, їх кількість дуже зменшилась порівняно з
минулим роком (2011 р- 35). Кількість учнів в середньому складає 86
учнів.
Відповідно до статистичних даних в області створено близько 162
учнівських аграрних об’єднання, учнівських виробничих бригад та
інших форм учнівських трудових об’єднань сільськогосподарського
профілю в 14 районах області.В них задіяно більше 3586 учнів. В
основному учнівські аграрні об’єднання представлені трудовими
загонами, учнівських бригад небагато. Зокрема, продовжують свою
роботу учнівські трудові об’єднання та виробничі бригади в
Романівському районі в Миропільській гімназії, Гордіївській,
Ясногородській ЗОШ І-ІІІ ст. В Гордіївській ЗОШ І-ІІІ ст. створено
виробниче об’єднання учнів 7-10 класів, які обробляють 1,5 га землі.
Вирощену продукцію реалізують, виручені кошти використовують
для поліпшення матеріальної бази школи.
Сьогодні в області нараховується 4 учнівських виробничих
структурованих бригади (наявність землі, технічних засобів
обробітку ґрунту, виробниче навчання протягом календарного року),
площа землі у постійному користуванні яких складає близько 9 га, 4
трактори застарілих моделей з 100% амортизацією, 5 сучасних мінітракторів, 4 комплекти технічних засобів обробітку ґрунту. Крім
цього, в області функціонує 318 сезонних аграрних об’єднань та
ланок учнівської молоді, з них: в сільських школах – 300, на базі
шкіл-інтернатів – 9, на базі позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного спрямування – 9. Понад 7 тис юнаків і
дівчат працюють у ланках овочівників, рослинників, садоводів,
тваринників, обробляють близько 336,8 га землі, з них, площі
орендованих земель складають близько 50 га.
Відсутня інформація
В області працює 13 учнівських виробничих бригад та
37
учнівських аграрних трудових об’єднань.

Система виховання в УАТО закладів освіти України включає три необхідних елементи:
продуктивну працю школярів, що забезпечує зв'язок навчання з життям; відповідні форми й
методи організації трудової діяльності школярів, що сприяють виявленню виховних
можливостей праці; спеціальну виховну роботу, що сприяє праці школярів та підвищує її
виховний вплив.
Учнівська молодь України в 2013 році на полях аграрних трудових об’єднань
виконували не лише практичну, а й цікаву, змістовну дослідницьку роботу. Проведення
дослідів на полях об’єднання викликає інтерес до аграрного виробництва і дослідницької
справи, сприяє набуттю потрібних у виробництві навичок, переконує у важливості
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ґрунтовних знань та аналітичного підходу до роботи в сільському господарстві, у виробничій
та науковій діяльності взагалі.
Найкраще організована робота на дослідних полях учнівських трудових об’єднань
закладів освіти
Луганської, Волинської, Донецької, Вінницької, Дніпропетровської,
Чернігівської, Чернівецької, Івано – Франківської, Хмільницької, Рівненської, Житомирської,
Сумської областей.
Заслуговує на увагу робота в УАТО закладів освіти Волинської області. Навчити
молодь працювати на землі, готувати її до продуктивної праці у сільськогосподарському
виробництві – головна мета трудових аграрних об’єднань, яких в області 83. Понад 3 600
юнаків і дівчат об’єднані у ланки рослинників, овочівників, садоводів, механізаторів
обробляють 273,08 га землі, випробовують нові сорти провідних сільськогосподарських
культур, займаються дослідницькою діяльністю, здобувають основи агротехнічних знань. В
розпорядженні школярів 113 одиниць сільськогосподарської техніки. Це: вантажні
автомобілі, трактори ЮМЗ – 77, Т- 40 з причіпним інвентарем, мінікомбайни,
картоплесаджалки та ін.
Вінниччина – аграрна область, яка має всі умови для розвитку
сільськогосподарського виробництва при наявності зміни форм власності та складання
ринкових відносин. Тому вона є лідером в організації роботи учнівських трудових об’єднань.
Сьогодні в області нараховується 4 учнівських виробничих структурованих бригади
(наявність землі, технічних засобів обробітку ґрунту, виробниче навчання протягом
календарного року), площа землі у постійному користуванні яких складає близько 9 га, 4
трактори застарілих моделей з 100% амортизацією, 5 сучасних міні-тракторів, 4 комплекти
технічних засобів обробітку ґрунту.
Крім цього, в області функціонує 318 сезонних аграрних об’єднань та ланок
учнівської молоді, з них: в сільських школах – 300, на базі шкіл-інтернатів – 9, на базі
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування – 9. Понад 7 тис
юнаків і дівчат працюють у ланках овочівників, рослинників, садоводів, тваринників,
обробляють близько 336,8 га землі, з них, площі орендованих земель складають близько 50
га. Виходячи зі специфіки природних умов Лісостепової зони та традиційного переважання
рослинництва у нашій місцевості, учнівські аграрні об’єднання області займаються
овочівництвом, садівництвом та рослинництвом.
Добре налагоджена робота в учнівських трудових об’єднаннях закладів освіти
Чернівецької області. В 2013 році в області діяло 6 учнівських виробничих бригад (біля 150
учнів) та 51 учнівське аграрне об’єднання (біля 1800 учнів). Найбільше учнівських аграрних
трудових об’єднань діє: у м. Чернівцях –22, Сторожинецькому районі – 15, Вижницькому
районі – 14. Учнівські виробничі бригади, в цьому році, працювали у Вижницькому,
Кіцманському, Заставнівському та Сторожинецькому районах. Серед кращих учнівських
виробничих бригад області слід відмітити учнівські виробничі бригади Горошовецького НВК
та Шубранецької ЗОШ Заставнівського району.
Достатня увага приділяється роботі на дослідних полях закладів освіти Луганської
області, де в навчальних закладах залишились більш менш структуровані УВБ. Учнівські
виробничі бригади, ланки рослинників, овочівників, тваринників, сезонні аграрні
об’єднання, ремонтні бригади працюють в навчальних закладах Антрацитівського району Фащівська ЗОШ І-ІІІ ст, Бобриківська ЗОШ І-ІІІ ст., Червонополянська гімназія,
Рафаілівська ЗОШ І-ІІІ ст., Ребриківська ЗОШ І-ІІІ ст., Петровський навчальнореабілітаційного центру «Шанс». Активно працюють аграрні об’єднання Слов’яносербського
району - Металістська ЗОШ І-ІІІ ст., Троїцького району - Сиротинська ЗОШ І-ІІ ст.,
Лантратівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Кремінського району – Кудряшівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Новопсковського району – Козлівська ЗОШ І-ІІ ст., Білокуракинського
району Нещеретівська ЗОШ І-ІІІ ст.; містах Алчевськ – міськЦЕНТУМ, м. Брянка - ЗОШ І-ІІ
ступенів № 13 співпрацює з Ломоватським плодоросодником, НВК № 17, м. Сєвєродонецьк ЗОШ І-ІІІ ст. № 19, ЗОШ І-ІІ ст. № 7, м. Лисичанськ - ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 2, 6, 29.
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На 1 вересня 2013 року в області працювало: 18 структурованих (декілька ланок,
техніка, земля, зоолого-тваринницька база) учнівських виробничих бригад, з них: в сільських
школах - 15, на базі шкіл-інтернатів - 4, на базі позашкільних навчальних закладів екологонатуралістичного профілю – 1; 135 сезонних аграрних об’єднань та ланок учнівської молоді,
з них: в сільських школах - 102, на базі шкіл-інтернатів - 9, на базі позашкільних навчальних
закладів еколого-натуралістичного профілю -3.
В цих аграрних об’єднаннях працювало: 5873 учнів, з них в сільських школах: 4544
учнів, на базі шкіл-інтернатів: 714 учнів, на базі позашкільних навчальних закладів екологонатуралістичного профілю: 615 вихованців.
Матеріально-технічна база більшості трудових об’єднань учнів недостатня, але у деяких
з них є сільгосптехніка та різноманітний інвентар.
Дані об’єднання мають у своєму розпорядженні:
- 86,3 га землі у постійному користуванні, які є переважно навчально-дослідними
земельними ділянками (всього: 183 НДЗД, площею 79,04 га.). Площі орендованих земель
складають: 46 га.
- 28 теплиць та оранжерей сільськогосподарського призначення (переважно без опалення)
площею 1527 м2.
- 11 зоолого-тваринницьких баз (ферм) з яких: 2 свиноферми (69 голів), 5 крільчатників
(більше 300 голів), 2 пташники; також утримується 37 голів крупної рогатої худоби, 5
пасік (36 бджолосімей).
- 18 тракторів застарілих моделей та з 100% амортизацією; 13 сучасних міні-тракторів; 9
комплектів сільськогосподарського інвентарю тощо.
- 59 шкільних садів загальною площею 78,01 га.
Добре налагоджена робота в УТАО Івано-Франківської області, де працює 22
учнівські виробничі бригади та 15 інших форм учнівських трудових об’єднань школярів за
такими профілями: польові культури; картоплярство; дендрологія та квітникарство;
садівництво; плодово-ягідні культури;
лікарські рослини; високовітамінні трави;
механізаторська справа. Нестандартний напрям роботи учнівської виробничої бригади
Ценявської ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийського району. У виробничому відділку НДЗД члени
трудового об’єднання займаються органічним землеробством, вирощуючи екологічно чисті
сільськогосподарські культури. В результаті даної роботи школярі переконалися, що за
методом органічного землеробства можна отримати вищий урожай, мати екологічно чисту
продукцію з високими смаковими якостями і це вимагає мінімум фізичних зусиль.
Пропозиції :
Ситуація щодо діяльності учнівських трудових учнівських об’єднань, учнівських
виробничих бригад і трудових загонів не відповідає в повній мірі вимогам сьогодення. У
зв’язку з цільовим розпаюванням земельних угідь та відсутністю агропромислових
господарств кількість трудових аграрних об’єднань в Україні з кожним роком зменшується.
Це призвело до руйнації шефства зі сторони місцевих господарств, більшість навчальних
закладів втратило виробничі площі, серед населення та учнівської молоді втрачений інтерес
до сільськогосподарської праці.
Тому постало питання створювати в закладах освіти нові, ефективніші форми
трудової діяльності школярів. Лідером в цьому питанні є Вінницька обласна станція юних
натуралістів, яка вийшла з ініціативою створення учнівських аграрних об’єднань на базі
шкільних навчально-дослідних земельних ділянок (при наявності виробничого відділку).
Положения про них розроблене в закладі в минулому році та запропоноване закладам освіти
області і вже в 2012-2013 навчальному році кількість таких об’єднань становила близько 108,
в порівнянні з минулим роком їх кількість зросла на 58. Бажано таку практику роботи
використовувати і в інших регіонах України.
Хочеться сказати , що сьогодні сезонні аграрні об’єднання та профільні ланки – є в сучасних
умовах найбільш результативною і реальною формою залучення учнівської молоді до
трудового виховання у сільськогосподарському виробництві, які працюють відповідно до
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окремих видів робіт та надаються агропромисловими підприємствами на підставі заключних
угод.
4.8. Методичне забезпечення експериментального дослідництва
на навчально-дослідній земельній ділянці
Педагогами позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування
України щорічно розробляється та впроваджується ціла система заходів із визначення шляхів
і методів організації належної роботи на НДЗД як бази для проведення дослідницької,
суспільно-корисної та виробничої діяльності школярів. Для юних дослідників, їхньої творчої
самореалізації та розвитку професійного самовизначення, методичні працівники екологонатуралістичних центрів, станцій юних натуралістів систематично видають методичні листи,
посібники, рекомендації з впровадження дослідництва та збереженню НДЗД в закладах.
Так, відділ інформаційно-методичної роботи Вінницької обласної станції юних
натуралістів є потужним координаційним та організаційно-методичним центром організації
дослідницької роботи на навчально-дослідних земельних ділянках закладів освіти області,
який працює з педагогічним загалом області в режимі учбово-методичного стаціонару. З
метою
впровадження
та
вдосконалення
нових
технологій
вирощування
сільськогосподарських культур на НДЗД закладів освіти області у 2012-2013 навчальному
році підготовлено методичні рекомендації: «Навчально-дослідні земельні ділянки –
невід’ємний чинник розвитку натуралістичного виховання», «Тематика дослідницької роботи
на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках», розроблений проект «Особистісноорієнтоване навчання та виховання учнівської молоді закладів освіти області через
впровадження експериментального дослідництва на шкільних навчально-дослідних
земельних ділянках, дослідних полях учнівських виробничих бригад та трудових загонів
старшокласників, в об’єктах захищеного ґрунту, навчальних лабораторіях».
Для підвищення професійного рівня завідуючих шкільними НДЗД, вчителів біології,
трудового навчання проведено 6 тематичних семінарів, 3 круглих столів з питань змісту,
організації та методики проведення дослідницької роботи на НДЗД. Для участі у проведенні
семінарів залучаються провідні спеціалісти регіональних науково-дослідних установ.
Здійснено 4 виїзди в райони для участі у районних методичних об’єднаннях вчителів біології,
географії з метою надання методичної допомоги та консультацій про основні форми і методи
експериментального дослідництва на навчально-дослідних земельних ділянках. Методичне
забезпечення навчально-виховного процесу направлене також на забезпечення педагогів
закладу та області навчальними програмами, планами, методичними посібниками,
підручниками, періодичними виданнями в напрямку експериментального дослідництва.
Інноваційні форми методичної роботи в напрямку науково-дослідної роботи систематично
висвітлюються в засобах масової інформації, матеріали друкуються в обласних газетах
«Вінниччина», «20 хвилин», «Вінницька газета». Всього підготовлено та надруковано в
цьому напрямку 4 статті.
Велика робота з методичного забезпечення щодо функціонування НДЗД в навчальних
закладах Чернівецької області проводиться педагогами КЗ ЧОЦЕНТУМ. Для поліпшення
стану діяльності НДЗД працівниками центру було розроблено ряд методичних матеріалів:
- методика проведення і примірна тематика проведення дослідницької роботи на НДЗД;
- методика закладання польового досліду;
- вирощування овочевих культур в парникових умовах;
- тематика дослідницької роботи з квітникарства, овочівництва, садівництва;
- організація і зміст роботи в куточку живої природи ;
- ведення практичної і дослідницької роботи в крільчатнику;
- мешканці акваріуму;
- тематика дослідницької роботи в живому куточку;
- утримання кролів в умовах шкільної мікроферми;
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-

найбільш поширені районовані овочеві культури;
організація та зміст роботи на НДЗД;
зовнішнє озеленення навчального закладу;
внутрішнє озеленення навчального закладу;
тематика дослідницької роботи з квітництва;
ведення практичної роботи в шкільному саду і ягіднику;
на допомогу завідуючому НДЗД та інші.
Протягом року було здійснено ряд виїздів в школи майже всіх районів області з метою
надання консультацій по приведенню НДЗД у відповідність до Положення, по проведенню
дослідницької і практичної роботи, оформленню необхідної документації, плануванню
відділків і т.д.
В 2013 році для завідуючих НДЗД Заставнівського району було організовано та
проведено семінар «Методика організації роботи на НДЗД».
В Дніпропетровській області постійно проводяться заходи по відродженню та
розвитку навчально-дослідних земельних ділянок
закладів освіти. На це питання
звертається велика увага на семінарах директорів районних та міських станцій юних
натуралістів та еколого-натуралістичних центрів, семінарах та методоб’єднаннях вчителів
біології, проводяться консультації щодо організації роботи на НДЗД . Кожний профільний
заклад області проводить семінари, круглі столи за сільськогосподарським напрямком,
виїзди по школах.
Так, в 2013 році на базі ОблЕНЦ відбувся семінар для методистів, вчителів біології,
керівників гуртків за сільськогосподарським напрямком за темою: „Нові підходи до
організації профільного навчання та робота на навчально-дослідних земельних ділянках ”.
Учасники семінару ознайомились з перспективними сортами овочевих культур,
вирощуванням нетрадиційних овочів, фізіологічними основами декоративного садівництва та
дослідницькою роботою в теплиці,
Цікава форма роботи використовується в Дніпродзержинському ДЕЦ широко
використовуються можливості електронних засобів навчання та виховання: електронні
варіанти підручників, профільних посібників, визначників, науково-популярної літератури на
допомогу вчителям біології були підготовлені та надані електронні посібники:
- Поради з питань організації та проведення роботи на НДЗД;
- Методичні матеріали по озелененню навчальних закладів в сучасному стилі;
- Методичні рекомендації по веденню та оформленню щоденника дослідницької роботи.
Добре налагоджена робота з даного питання і у Донецькій області. В 2013 році
продовжувало свою працю шкільне об’єднання «Зернятко», в якому навчаються та
виконують свої дослідницькі роботи учні з різних шкіл міст та районів області за двома
напрямками – «Агрономія» та «Селекція та генетика рослин». Керує об’єднанням завідуюча
лабораторією аграрних досліджень, канд. біол. наук С.К. Кірілленко.
Протягом 2013 року лабораторією аграрних досліджень розроблені та поновлені
методичні рекомендації з виконання науково-дослідницьких робіт для учнів шкіл та
позашкільних закладів області. Це такі:
1.
Организация работы на УОЗД в школах и внешкольных учреждениях области;
2.
Методическое пособие для проведения опытнической работы с картофелем на УОЗД
школ и внешкольных учреждений;
3.
Методическое пособие по изучению вредителей сельскохозяйственных растений (на
примере колорадского жука);
4.
Растения радиопротекторного действия;
5.
Методическое
пособие по математическому анализу результатов научноисследовательских работ для учащихся школ и внешкольных учреждений;
6.
Использование гуминовых ростактиваторов в опытнической работе школьников;
7.
Методика закладки опытов по гетерозису овощных культур для для участников
Всеукраинского конкурса «Юный селекционер-генетик»;
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8.

Тематика селекционных работ для участников Всеукраинского конкурса «Юный
селекционер-генетик»;
9.
Рекомендации по изучению и выращиванию лекарственных растений на УОЗД;
10.
Тематика и методика выполнения исследовательских работ по животноводству и
ветеринарии для слушателей Малой академии наук;
11. Сценарий биологического вечера «ЖИЗНЬ-ПОДВИГ» (посвященный Н.И.Вавилову);
12. Технологія біологічного експерименту (Навчальна програма факультативу для учнів 811 класів, створена вчителем біології Н.О.Семеновою);
13. Навчальна програма гуртка «Юні науковці» для учнів 9-11 класів (створена
Н.М.Лазаренко)
У 2013 р. на базі Донецького ботанічного саду було проведено обласний семінар для
методистів, керівників профільних гуртків з сільського господарства та вчителів біології за
темою «Інноваційні підходи для виконання науково-дослідницьких робіт з сільського
господарства», в якому взяли участь 56 представників з більшості міст та районів Донецької
області.
З метою надання методичної допомоги для участі учнів у Всеукраїнських масових
заходах сільськогосподарського спрямування були виїзди до деяких загальноосвітніх та
позашкільних закладів освіти області.
Заслуговує на увагу робота з питань методичного забезпечення НДЗД педагогічних
працівників Хмільницького ЕНЦ та СЮН області. У 2013 році було розроблено та видано
методичні матеріали, здійснювалися виїзди на місця, проводилися обласні конкурси,
семінари-практикуми, консультації та інші заходи, які сприяли підвищенню ефективності
роботи на навчально-дослідних земельних ділянках.(Див. в розділі методичної роботи).
Змістовні напрацювання з цього питання мають колективи Шепетівського та Кам’янецьПодільського міських ЦЕНТУМ.
На Херсонщині щорічно організовується в районах огляд шкільних НДЗД.
Працівниками екологічного центру надається практична допомога з організації роботи на
ділянках, усім закладам освіти роздруковуються матеріали з планування, забезпечують
Польовими журналами, щоденниками спостережень, проводяться семінари для завідуючих
НДЗД.
З метою активізації роботи на навчально-дослідних земельних ділянках, підвищення
ефективності та якості дослідницької роботи, а також задоволення потреб учнів у
професійному самовизначенні, залучення їх до практичної діяльності, Миколаївським
екологічним центром було проведено обласний семінар «Ведення документації на
навчально-дослідній земельній ділянці, тематика і методика дослідів з сільського
господарства» для керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю та вчителів біології.
На належному рівні проводиться робота з даного питання в Полтавському
обласному еколого-натуралістичного центрі учнівської молоді. Завідуючими відділами та
методистами з метою методичного забезпечення роботи педагогічних працівників області
щомісяця проводились виїзди в загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади екологонатуралістичного спрямування області з метою надання методичної допомоги, в тому числі й
щодо роботи на НДЗД. На базі закладу проводяться відкриті заняття гуртків овочівників,
рослинників, квітникарів, методичні наради, семінари для вчителів біології міста та області,
керівників гуртків щодо проведення дослідницької роботи на НДЗД. Надруковано методичні
рекомендації по роботі на НДЗД.
Обмін кращим досвідом роботи на навчально-дослідній ділянці відбувається
внаслідок спілкування вчителів біології, юннатів шкіл р, під час засідань методичної ради,
екологічних конференцій, друку в місцевій газеті, виступів по радіо.
Миргородський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді – це
міський координаційно-методичний центр, який надає допомогу вчителям шкіл, аматорамлюбителям по проведенню дослідницької роботи, збільшенню різноманітності видового
складу рослин які вирощуються на НДЗД. Педагогічні працівники цього закладу надають
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методичні рекомендації щодо роботи на НДЗД, проводять семінари (“Робота на НДЗД”),
розробляють методичні розробки, традиційно щоосені проводяться свята: «Осінній ярмарок»,
«Осінній бал».
Для надання методичної допомоги завідуючим навчально-дослідних земельних
ділянок працівники Новосанжарської районної станції юних натуралістів проводять семінари
по питанню організації роботи на них. Щорічно на початку навчального року в
загальноосвітніх школах та районній станції юних натуралістів підводяться підсумки роботи
на навчально-дослідних земельних ділянках та організовуються виставки, проводяться свята
врожаю.
У комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради
навчально-дослідна земельна ділянка є базою для проведення сільськогосподарських дослідів
з біології, природознавства, написання робіт із навчального дослідництва. Щоб досягнути
високого рівня в
дослідництві використовуються сучасні технології вирощування
сільськогосподарських культур, іде постійний пошук і випробування інновацій.
Саме тому ряд невідкладних завдань з питань організації та проведення дослідницької
роботи школярами на навчально-дослідній земельній ділянці стоять перед методичною
службою Рівненської обласної станції юних натуралістів.
Методисти обласної станції юних натуралістів забезпечують систематичне проведення
активної цілеспрямованої роботи з відродження занедбаних і розвитку діючих шкільних
навчально-дослідних земельних ділянок шляхом організації тематичних семінарів, науковопрактичних конференцій, виїздів, консультацій, екскурсій, написання методичних розробок,
видавничої діяльності.
Протягом 2013 року для керівників гуртків були проведені такі семінарипрактикуми ,,Простий дослід – крок до великого експерименту”, ,,Інноваційні підходи до
формування
професійної
компетентності
керівників
гуртків”,
,,Гуртки
сільськогосподарського спрямування – творча лабораторія трудового виховання”.
Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
виконує функцію обласного методико-координаційного центру. Педагоги екологонатуралістичного відділу застосовували активні форми організації методико-педагогічних
заходів для педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Організація
навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів здійснювалася через різноманітні форми роботи: курси підвищення
кваліфікації, семінари, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, “круглі столи”,
конкурси, консультації тощо . У 2013 році для директорів, завідуючих і методистів екологонатуралістичних відділів позашкільних навчальних закладів, керівників методичних
об’єднань, учителів природничих дисциплін, керівників учнівських біологічних, екологічних,
аграрних об’єднань, учнівських лісництв було проведено семінар, 3 семінари - практикуми, 4
“круглі столи”, 2 відеонаради тощо.
З метою надання методичної допомоги, вивчення та поширення новітніх технологій,
форм, методів і напрямів роботи еколого-натуралістичної, природоохоронної та
дослідницької роботи, вивчення перспективного педагогічного досвіду, проведення
діагностичної роботи в районах у 2013 році методистами та адміністрацією Центру було
здійснено виїзди до 12 позашкільних навчальних закладів. Упродовж року методисти відділу
здійснювали відбір і систематизацію інформації; організовували оперативне ознайомлення
педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області з науково-методичною
інформацією, нормативно-правовими документами, своєчасне розроблення та поширення
необхідних інструктивно-методичних матеріалів; надавали кваліфіковану теоретичну та
практичну допомогу батькам, громадським організаціям тощо. З метою реалізації
стратегічних завдань реформування діяльності позашкільних навчальних закладів, оновлення
їх змісту, форм і методів було організовано роботу консультаційного пункту.
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Тернопільський облекоцентр є методичним центром і виконує координаційну
методичну функцію, запроваджує інноваційні форми навчально-методичної та навчальновиховної роботи.(Див. розділ методичної роботи).
Координує методичну
роботу на навчально-дослідних ділянках Волинський
обласний еколого-натуралістичний центр. З метою організації зразково-показових
навчально-дослідних ділянок в освітніх закладах працівниками відділу підготовлені
методичні розробки: «Місце хліба в обрядах та звичаях українського народу», «Рецепти
імунно-стимулюючих фіто чаїв» (інструктивно-методичні матеріали на допомогу керівникам
гуртків). Сценарій виховного заходу «Краса врятує світ», екологічні інтелектуальні ігри на
заняттях гуртка «Юні друзі природи», «Організація і методика дослідницької роботи з
овочівництва». В період 2013 р. працівниками відділу сільського господарства Волинського
обл. ЕНЦ здійснено 2 виїздів з метою надання методичної допомоги у створенні навчальнодослідних земельних ділянок, організації та проведенні польових досліджень, діяльності
трудових аграрних об’єднань, дослідництва закритого ґрунту тощо. Традиційними стали
зустрічі за круглим столом, робота «опорних шкіл з екології», семінари, семінари –
практикуми, регіональні семінари для керівників трудових аграрних об’єднань школярів,
завідуючих навчально – дослідними земельними ділянками, тематичні консультації для
вчителів біології, керівників учнівських об’єднань тощо.
Заслуговує на увагу робота з методичного забезпечення НДЗД відділу біології
Закарпатського ОблЕНЦ. Працівниками відділу постійно надається методична допомога
педагогам загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів, завідувачам НДЗД з питань
організації роботи на НДЗД, планування роботи та ведення документації, заповнення
журналів та щоденників спостережень.
Методистами позашкільних закладів протягом року підготовлено ряд методичних
рекомендацій щодо методики проведення дослідницьких робіт, тематики дослідницької
роботи, впорядкування відділків навчально-дослідної ділянки відповідно до Положення про
НДЗД тощо.
З метою надання допомоги завідуючим навчально-дослідними ділянками, вчителям
біології, керівникам гуртків і працівникам позашкільних закладів педагогічний колектив
Запорізького ОблЦЕНТУМ протягом року постійно надавав консультації щодо організації
та змісту роботи по відділкам НДЗД, по участі в конкурсах, виконанню та оформленню
науково-дослідницьких робіт.
З метою активізації роботи на навчально-дослідних земельних ділянках навчальних
закладів області, підвищення ефективності та якості дослідницької роботи, задоволення
потреб у професійному самовизначенні 23 квітня 2013 року проведено обласний семінар для
завідуючих навчально-дослідними земельними ділянками, вчителів – керівників творчих
учнівських об'єднань аграрного напрямку «Організація практичної та науково-дослідницької
діяльності учнів на навчально-дослідних земельних ділянках закладів освіти».
Під час виїздів до Запорізького району, м.м. Бердянська, Мелітополя Енергодару для
керівників творчих об'єднань, вчителів біології надані поради щодо проведення
дослідницької роботи на НДЗД, участі школярів у конкурсах дослідно-експериментального
спрямування.
На допомогу юному аграрію створені методичні рекомендації «Використання
алелопатичних властивостей томату в боротьбі зі шкідниками» для використання біологічних
методів боротьби зі шкідниками та отримання повноцінної та екологічно безпечної
біопродукції.
Поради юним аграріям (способи підвищення урожаїв капусти, ягідних культур) надані
в методичних розробках: «Значення органічних добрив для підвищення урожаїв капусти»,
«Мульчування ґрунту ягідних культур».
Методичним кабінетом Житомирським ОЦЕНТУМ була розроблена анкета з питань
організації роботи на навчально-дослідних земельних ділянках, в теплицях, садах, трудових
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аграрних об’єднаннях школярів, на пасіках, кролефермах тощо. Завдяки отриманій
інформації була створена база даних опорних шкіл, де ця робота представлена найкраще.
Проведено 5 виїзних семінарів та 2 семінари-практикуми на базі з питань
впровадження комплексної Програми виховання майбутніх господарів землі, організації
дослідницької роботи та продуктивної праці на навчально-дослідних земельних ділянках
Житомирської області.
Районний методкабінет відділу освіти Червоноармійської райдержадміністрації
Житомирської області приділяє особливу увагу створенню навчально-дослідних ділянок при
школах, організації дослідницької роботи на них, оформленню відповідних матеріалів та
представленню їх на виставки, конкурси тощо. Ці питання періодично розглядаються на
нарадах директорів, засіданнях методоб’єднань вчителів біології, семінарах-практикумах.
Пропозиції:
- Методичне забезпечення на НДЗД включати в загальний розділ»Методична робота»;
- Не має потреби перераховувати теми консультацій, індивідуальних виїздів, тощо.
5. Аналіз роботи організаційних форм
5.1. Гурткова робота
Позашкільні заклади освіти еколого-натуралістичного напряму у минулому році
продовжували працювати над розвитком організаційних форм еколого-натуралістичної
роботи з дітьми та учнівською молоддю з метою формування екологічно свідомої, творчої,
гармонійно розвиненої особистості.
Основними організаційними формами навчально-виховної роботи в позашкільних і
загальноосвітніх навчальних закладах області були творчі учнівські об’єднання: гуртки,
школи, студії, клуби, відеоклуби, екотеатри, агітбригади, експедиційні загони, юннатівські та
екологічні секції, загони зелених і голубих патрулів, екологічні асоціації, профільні оздоровчі
табори, учнівські виробничі бригади та виробничі ланки, учнівські лісництва, ланки юних
лісівників, наукові товариства тощо.
За неповними даними, які надійшли до Національного еколого-натуралістичного
центру в закладах освіти України у 2013 році працювали 9474 гуртки екологонатуралістичного спрямування. В них займалось 162344 дитини.
У звітному році найбільша кількість еколого-натуралістичних гуртків була у
Вінницькій (1659), Сумській (979), Івано-Франківській (993), Полтавській (1155) областях.
Активно працювали гуртки в закладах освіти Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської,
Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Чернівецької областей.
Учнівські творчі об’єднання закладів освіти еколого-натуралістичного напряму у 2013
році працювали за такими профілями: природознавство, охорона природи, екологія, біологія,
хімія, географія, фітотерапія, квітництво, фітодизайн, флористика, кролівництво, зоологія,
орнітологія, ентомологія, садівництво, лісництво, дендрологія, ботаніка, фізіологія рослин,
рослинництво, овочівництво, краєзнавство, біологія людини, екологічний ляльковий театр,
тощо. У звітному році в роботі еколого-натуралістичних гуртків області з’явились нові
профілі: основи біохімії, основи біоетики. У порівнянні з минулими роками
урізноманітнились профілі гуртків еколого-натуралістичного напрямку у Вінницькій,
Харківській, Чернівецькій та багатьох інших областях. В еколого-натуралістичному відділі
КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відкриті нові напрями
гуртків: «Основи біоіндикації», «Основи ветеринарії», «Юні садівники», «Флористика»,
«Батик», «Художня кераміка».
Загальна кількість творчих еколого-натуралістичних об’єднань, які працюють на базі
спеціалізованих еколого-натуралістичних позашкільних навчальних закладів – 7314, ними
охоплено 51469 дітей.
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На базі
натуралістичних відділів при Центрах позашкільної роботи (освіти) та
Будинків творчості дітей та юнацтва
займались 1089 вихованців у 332 творчих
об’єднаннях натуралістичного напрямку.
На базі інших типів позашкільних навчальних закладів (станцій юних туристів,
БТДЮ, ЦПР),
де відсутні натуралістичні відділи працювали 992 гуртки екологокраєзнавчого та еколого-натуралістичного спрямування, в яких навчалось 7464 вихованця
Слід відмітити, що практично в усіх комплексних позашкільних навчальних закладах
Чернівецької області працюють гуртки еколого-натуралістичних профілів.
У загальноосвітніх навчальних закладах працювало більше 2596 гуртків та інших
об’єднань біологічного та природничого напрямку (у тому числі - факультативні курси), в
яких навчалось близько 28861 дитина. Робота даних гуртків та об’єднань фінансувалась
повністю або частково за рахунок бюджетів відповідного рівня (у т.ч. шкільного компоненту).
Учнівська молодь
була додатково задіяна у позашкільній та позакласній екологонатуралістичній роботі завдяки участі в об’єднаннях еколого-натуралістичного спрямування
на громадських засадах (екологічні громадські організації, екологічні клуби, екологічні
експедиційні загони, патрулі тощо). Діяльність таких об’єднань є популярною .
В навчальних закладах працювали гуртки початкового, основного та вищого
навчальних рівнів.
Протягом навчального року у всіх позашкільних закладах еколого-натуралістичного
спрямування відбулись незначні зміни щодо розподілу профілів і кількості гуртків,
розподілу творчих об’єднань щодо освітніх рівнів тощо.
Аналізуючи стан роботи гуртків еколого-натуралістичного напрямку, слід зазначити їх
зменшення у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області – з
502 (у 2012 р.) до 447 у 2013 році, відповідно зменшилась і кількість в них дітей – з 6976 до
6319 учнів; Миколаївської області – 479 (у 2012 р.) до 462 у 2013 році, кількість дітей у
гуртках зменшилась на 222: з 7907 до 7685.
У позашкільних навчальних закладах профільного типу Миколаївської області
кількість гуртків збільшилась на 10 (із 180 до 190), а кількість вихованців збільшилась на 247
(із 2809 до 3056). У загальноосвітніх навчальних закладах цієї області кількість гуртків
еколого-натуралістичного профілю та кількість вихованців у гуртках зменшилась на 26/448:
було 165/3010, стало 139/2562. У деяких містах і районах Миколаївської області є тенденція
до зменшення кількості гуртків еколого-натуралістичного напрямку у порівнянні з
попереднім навчальним роком: у м. Миколаєві – на 36; Березанському, Новоодеському,
Очаківському районах – на 3; у Врадіївському, Казанківському, Первомайському районах – на
2; Березнегуватському та Снігурівському районах – на 1.
Закрився еколого-натуралістичний відділ у Центрі позашкільної роботи Суворовського
м. Одеси «Зоресвіт».
В Чернівцях розпочав роботу міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, де на сьогоднішній день працюють 46 гуртків, які відвідують 694 дитини.
В 2013 році в Донецькій області 15 гуртків працювало за нетрадиційними, новими
напрямками: «Природа крізь призму англійської мови», «Природа крізь призму новогрецької
мови», «Моделювання об’єктів живої природи».
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Розвиток гуртків еколого-натуралістичного спрямування

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Область

Вінницька
Волинська
Дніпропетровськ
а
Донецька
Житомирська

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Кіровоградська
Київська
Львівська
Луганська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська

17.
18.
19.

Сумська
Тернопільська
Харківська

20.
21.
22.
23.
24.

Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Всього

Профільні
екологонатуралістичні
заклади
к-сть
гуртків
233
110
456

к-сть
дітей
4403
1665
6620

331
74 (у
закладі)
441
154
993

5657
1188

Загальноосвітні
навчальні
заклади
к-сть
гуртків
862
290
293

к-сть
дітей
13919
4353
3879

6859
2159

Комплексні
заклади,
які мають
біологічні та
екологонатуралістичні
відділи
к-сть
к-сть
гуртків дітей
24
316

13

Комплексні
позашкільні
заклади
к-сть
гуртків
66

к-сть
дітей
859

87

1240

200
139
58
754
5449

36

561

3400
2562
748

36

587

447
6319
237
3965
31
465
276
4244
63 ( на
945
облСЮН)
7314
51469

2596

28861

332

10000
1188
6859
2345
14846

458

198

3320

29
133
145

377
2067
2463

536
462
656
1155
65 (на
облСЮН)
979

9015
7685
10109
16888
970

36 (у
відділі)

561

351

1089

к-сть
дітей
27570
8882
11739

24

970
259

к-сть
гуртків
1659
610
836
74 (у
закладі)
441
167
993

186

198

536
462
656
1155
65 (на
облСЮН)
360

Всього по області

87

1500

922

7464

14429

6319
237
3965
31
465
276
4244
63 ( на
945
облСЮН)
9474
162344

Кількість гуртків біологічного, екологічного, сільськогосподарського, квітководекоративного, декоративно-прикладного профілів, інших творчих об’єднань учнів у
позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування різного типу

162
92

100
124

48
34

21
44

54
18

54
15

14

34

5

6

11

17
4

233
110
456
331
74
441
154
376
70

старшого шк..

13

середнього шк..

23

кількі
сть
груп

молодшого шк..

19

Вікова категорія

інші форми

15

нетрадиційні форми

116

квітково-декоративний

декоративно-ужитковий

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Кіровоградська

екологічний

47

біологічний

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

сільськогосподарський

Напрям роботи гуртків

1102

1990

1311

2178

3346

1096

1821

3904

1134

Кількіс
ть
учнів

4403
1665
6620
5657
1188
6859
5396
1181
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10. Київська
11. Львівська
12. Луганська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
Всього

94

102

12

29

27

9

116
61

85
123

26
54

41
26

18
79

35
59

41

119

67

26

63

64

25

8

51

95

43

26

13

8 (худ-ест)

29

271
190
271
402
65
360

2026

237
31
276
63+29
4364

3327

906

4235
3056
3982
6279
970
5449

3965
465
4244
945+435

66559

Враховуючи те, що не всі позашкільні заклади подали повні звіти з гурткової роботи,
широко висвітлити це питання неможливо.
Пропозиції:
1. У звітах в розділі «Аналіз організаційних форм» висвітлювати гурткову роботу не
тільки в обласних позашкільних закладах, а й в області в цілому.
2. Для більш досконалого аналізу гурткової роботи необхідно подавати дані про
розвиток гуртків еколого-натуралістичного спрямування:
- в профільних еколого-натуралістичних закладах (кількість гуртків, кількість дітей);
- в загальноосвітніх закладах (кількість гуртків, кількість дітей);
- в комплексних закладах, які мають біологічні та еколого-натуралістичні відділи
(кількість гуртків, кількість дітей);
- в комплексних закладах (кількість гуртків, кількість дітей);
- всього по області (кількість гуртків, кількість дітей);
3. Подавати узагальнені дані про кількість гуртків (біологічного, екологічного,
сільськогосподарського, квітково-декоративного та ін.). Багато областей подали цю
інформацію по усіх СЮН (ЕНЦ) області окремо, а загальної кількості по кожному напрямку
немає.
5.2. Довузівська та допрофесійна підготовка
На рубежі XX-XXI ст. окреслилися принципово нові риси світової цивілізації,
пов’язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних
технологій, процесів глобалізації, що дає підстави стверджувати про формування нової
цивілізації, в якій найбільшого успіху досягатимуть держави, які мають висококваліфіковані
кадри у високотехнологічних галузях виробництва. Тому проблема обдарованості, творчості,
інтелекту виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і
виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.
Закон України «Про освіту» передбачає з метою розвитку здібностей, обдарувань і
таланту дітей створення профільних класів (з поглибленим вивченням окремих предметів або
початкової допрофесійної підготовки), спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів,
навчально-виховних колективів, об’єднань. Умови реалізації навчально-виховного процесу з
учнями старшого шкільного віку забезпечують комплексний підхід до вивчення
навколишнього середовища з використанням міжпредметних зв’язків, поглиблений рівень
біологічної, екологічної освіти відповідно до спеціалізації.
Довузівська, допрофесійна підготовка у позашкільних закладах екологонатуралістичного спрямування України здійснюється на гурткових заняттях з екології,
загальної біології, лісництва, ветеринарної медицини, бджільництва, садівництва, квітництва,
тощо.
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Нові підходи до допрофесійної підготовки та навчально-методичної роботи
Вінницької обласної станції юннатів включають низку форм і методів роботи з студентською
та учнівською молоддю.
Організація роботи факультету громадських професій для студентів Вінницького
обласного гуманітарно-педагогічного коледжу, що діє в структурі учбово-методичного
стаціонару обласної СЮН є однією з таких форм. Робота факультету організована на підставі
складеної угоди про співробітництво Вінницької обласної СЮН та гуманітарно-педагогічного
коледжу м. Вінниці. Цією угодою передбачено створення необхідних умов та надання
практичної допомоги в роботі факультету громадських професій.
Слухачі факультету – це більше 50 студентів педколеджу, що здобувають паралельно
ще одну спеціальність «керівник гуртків». Комплексною експериментальною програмою
передбачено здобуття студентами додаткових знань, умінь і навичок за інтересами,
допрофесійної підготовки та професійного самоврядування, підготовки студентів до активної
соціально-громадської діяльності, ознайомлення з специфікою та напрямками роботи
обласної СЮН.
У програмі значну частину навчального часу відведено на практичні роботи в
лабораторіях обласної СЮН, семінарські заняття, екскурсії, експедиції, що сприяє глибшому
опрацюванню навчального матеріалу.
З цією метою з студентами проводяться індивідуальні та групові форми навчання
(робота в учнівському творчому об’єднанні, відвідування та обговорення занять
натуралістичних гуртків, ведення спостережень та організацій роботи в кутку живої природи,
підготовка та участь в еколого-натуралістичних заходах, педагогічні практикуми по
вдосконаленню навичок керування навчально-пізнавальної діяльності гуртківців тощо).
Слухачі факультету є активними учасниками масових еколого-натуралістичних
заходів: «Свято зустрічі птахів», науково-практичних конференції «Наш пошук і творчість
тобі, Україно», свята «Золотої осені», натуралістичного «Брейн-рингу», театралізованого
конкурсу-інсценізації авторської екологічної казки, доброчинної вуличної ігро-дискотеки
«Різдвяні забави». Протягом року навчання студенти опановували методику:
1. Проведення масових заходів.
1. Методику планування роботи в учнівському творчому об'єднанні.
2. Планування творчих тижнів (рослинництва, дослідництва та екології).
3. Методику роботи з учнями на екологічній стежині.
4. Методику проведення екологічних ранків, вікторин.
Всі форми роботи з студентами забезпечують знання теорії, практики та методики
роботи з дітьми в творчому об’єднанні еколого-натуралістичного спрямування. По
закінченню навчання студенти отримують посвідчення про отриману додаткову освіту в
позашкільному закладі.
У 2013 році в профільних школах при обласній станції юннатів було охоплено близько
200 старшокласників області.
Прикладом належного рівня довузівської та допрофесійної підготовки може також
слугувати Рівненська область. В області довузівська і допрофесійна підготовка школярів
проводиться у рамках вивчення спецкурсів і проходження спецпрактикумів з біології, хімії,
гідромеліорації, екології, які створено на базі Рівненського державного гуманітарного
університету, Національного університету водного господарств та природокористування,
профтехучилищ і коледжів медичного, хімічного та лісового спрямування.
На заняттях спецпрактикуму школярі знайомляться з сучасними проблемами біології, з
шляхами і напрямками їх розвитку, що сприяє свідомому вибору професій.
До навчального плану Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Володимирецького району, на базі якої працює шкільне лісництво, введено курс - „Основи
вибору лісівничих професій”.
Курс „Основи лісництва” у Соснівському НВК Березнівського району вивчається за
програмою у 8-11 класах.
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Радивилівська районна станція юних натуралістів співпрацює з Національним
лісотехнічним університетом України та Малою лісовою академією при цьому ж вузі.
Результатом спільної діяльності є навчання двох найкращих вихованців учнівського лісництва
та Малої лісової академії у стінах Національного лісотехнічного університету України (Котик
Ольги, Гринюка Петра).
Кращі учні шкільного лісництва Клеванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Рівненського району згідно угоди, поступають у Березнівський лісовий коледж поза
конкурсом. А після його закінчення ДП „Клеванський лісгосп” допомагає у
працевлаштуванні випускників.
Клесівське шкільне лісництво „Сосновий бір” Сарненського району уклали угоду про
співпрацю із Березнівським лісовим коледжем. У коледжі здобувають лісову спеціальність 8
випускників шкільного лісництва.
Можливість отримати професію флориста або ландшафтного дизайнера в Україні
надають не так уже і багато навчальних закладів. Тому зараз таке значення надається
допрофесійній підготовці спеціалістів з класифікацією «флорист», «квітникараранжувальник» в позашкільних закладах еколого-натуралістичного направлення. Кількість
гуртків цього профілю з кожним роком зростає. В 2013 році мережа творчих об’єднань була
представлена
гуртками
«Мистецтво
фітодизайну»,
«Флористика»,
«Квітникаріаранжувальники»,
«Фітодизайн»,
«Юні
квітникарі»,
«Квітникарі-декоратори»,
«Ландшафтний дизайн», «Студія екологічного дизайну», «Штучні квіти»(з елементами
флористики).
За даними річних звітів такі гуртки працюють лише у Вінницькій, Донецькій,
Полтавській, Запорізькій, Сумській, Чернівецькій областях. (У Вінницькій та Донецькій
області випускники після закінчення навчання, здачі іспитів отримують свідоцтва про
позашкільну освіту, де вказано про закінчення відповідного курсу).
5.3. Формування у вихованців національної свідомості засобами еколого-натуралістичної
діяльності; вивчення питань українознавства
Національне виховання у 2013 році залишалось одним із основних напрямів виховної
роботи закладів освіти, що відображено в планах виховної роботи загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів, розділі «Національне виховання».
Навчальні заклади спрямовують свою діяльність на вивчення історичної та культурної
спадщини українського народу, формування у підростаючого покоління високої патріотичної
свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до
державних символів України. В усіх загальноосвітніх та позашкільних закладах України
оформлені куточки державної символіки.
Реалізуючи Концепцію національного виховання, педагогічні колективи закладів
освіти
формували у дітей національну свідомість шляхом організації екологонатуралістичної, дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної, просвітницької діяльності.
Проведення народних свят, тематичних ранків та вечорів, виставок, конкурсів, бесід, походів
та екскурсій, роботи в гуртках та музеях сприяли прищепленню любові до рідної землі,
природи рідного краю, до свого народу, утвердженню національної свідомості.
У минулому році основними формами організації національного виховання в закладах
освіти України залишались:
організація роботи шкільних народознавчих, етнографічних, історико-краєзнавчих
музеїв, музейних кімнат, світлиць, куточків народознавства;
створення та розширення діяльності музеїв хліба та історії землеробства, куточків
бережливого ставлення до хліба;
робота пошукових загонів з питань вивчення спадщини українського народу;
проведення пошуково-дослідницьких робіт з народознавства;
організація гурткової роботи народознавчого та краєзнавчого профілів;

102

-

проведення масових заходів народознавчого спрямування, зустрічей з старожилами;
створення козацько-молодіжних патріотичних організацій;
профільна факультативна робота.
організація літніх таборів.
Протягом 2013 року в закладах освіти Вінницької області працювало 316 гуртків
народознавчого спрямування, що на 37 гуртків більше, ніж у минулому році, але лише 98 з
них працювало на бюджетній основі. У народознавчих гуртках поглиблювали свої знання
5282 вихованця. З метою формування в учнів національної свідомості, любові до рідної
землі, бажання працювати задля розквіту держави, успадкування духовних надбань
українського народу у квітні 2013 року на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів
проходив обласний тиждень народознавства «Любіть Україну вишневу свою». В рамках
тижня проводились обласний збір-конкурс юних майстрів народних ремесел «Поділля.
Творчість. Діти.» та обласний конкурс учнівських пошуково-дослідницьких робіт з
народознавства «Подільське весілля». Пошуково-дослідницькі роботи побудовані на
місцевому матеріалі, широко відображали регіональні особливості весільної обрядовості.
Кожна з робіт характеризувалась глибиною досліджень та оригінальністю викладу. Поряд з
пошуково-дослідницькою роботою, учасники конкурсу підготували матеріали на виставку
«Подільське весілля».
У Луцькій гімназії № 4 Волинської області оформлена кімната-світлиця, а у Луцькій
ЗОШ І-ІІІ ст. №7 діє музей народознавства. Тут нараховується більше 50 вишитих і тканих
рушників (дві експозиції: „Старовинна вишивка Волині” та „Сучасний український
рушник”), скомпоновано 5 жіночих святкових і буденних костюмів кінця XIX - початку XX
століття, різноманітні старовинні знаряддя праці, предмети побуту. Відвідувачам
пропонуються не тільки оглядові, а й тематичні екскурсії: „Народний календар”, „Гончарство
в Україні”, „Традиційне житло”, „Жіноче та чоловіче вбрання”, „Вишивка”. Їх проводять
учні, які відвідують факультативні заняття з народознавства. Пізнавальними є й стенди:
„Народний календар”, „Святкове й буденне вбрання жителів Волині й Західного Полісся”,
„Українські будівлі”. В Луцькому НВК „Гімназія №14” створена кімната-музей історії та
етнографії Волині, в якому зібрано понад 1200 експонатів, деякі з них унікальні і взяті на
облік краєзнавчим музеєм Волині. Збір експонатів тривав протягом 40 років.
Формування національної свідомості учнів Марганецького ЕНЦ Дніпропетровської
області здійснюється через систему виховних заходів: проектну діяльність з вивчення історії
рідного краю ("Історія шахтарського краю", "Наш край - колиска козацького руху”); бесіди
про національні обряди та свята, екологічні екскурсії до історичних місць марганецького
краю (перша козацька Січ „Острів Томаківка”, місце загибелі національного героя Івана
Сірка); вивчення рослинного та тваринного світу Дніпропетровщини, народних промислів.
Працює кабінет «Берегиня», де експонуються вишивки майже з усіх регіонів України,
національні костюми. Педагогічний колектив Криничанського ЕНЦУМ працює над
проблемою «Формування національної самосвідомості учнівської молоді засобами екологонатуралістичного виховання». В закладі створена світлиця, де діти знайомляться з
культурою, побутом, мистецтвом українського народу. Вихованці проводять історикоетнографічну пошукову діяльність: вивчають історії ремесел; досліджують, обліковують
історичні пам’ятки; предмети минувшини; записують традиції, звичаї, пісні. Тематика
творчих робіт різноманітна: домашні обереги, символіка квітів, господарські споруди
традиційної української садиби.
Завдання національного виховання реалізуються в закладах освіти Донецької області
через роботу творчих об’єднань, проведення масових заходів (свята, вечори, виставки,
майстер-класи, розважальні програми), організацію зустрічей з майстрами народних ремесел,
екскурсій, подорожей, диспутів, круглих столів, тематичних бесід. Питання національного
виховання розглядались на обласних семінарах директорів, методистів, педрадах, школах
педмайстерності, майстер-класах, захисті творчих тем та проведенні виховних бесід на
заняттях гуртків.
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Запорізьким ОЦЕНТУМ проводились масові заходи свято Миколая, свято Масляна,
«Великодень у моєму краї», виставки декоративно-прикладної творчості. Були організовані
заходи до Всеукраїнського фестивалю «Покрова на Хортиці» – виставка «Козацькому роду
нема переводу», свято «Покровські вечорниці», виховна година «Хортиця – колиска
українського народу». На базі Бердянської СЮН працювали гуртки «Народознавства»,
«Культура рідного краю», «Еконародознавство». В закладах освіти області працюють
світлиці народного побуту, музеї народознавства, музей ландшафтного мистецтва під
відкритим небом «Зелена країна» (Хортицький національний навчально-реабілітаційний
багатопрофільний центр), проводяться традиційні свята «українського борщу» та
«вшанування гарбуза».
В багатьох навчальних та позашкільних закладах Кіровоградської області створені
куточки, кімнати народознавства,світлиці. Проводились заходи:
«Державні символи
України», «Державна мова», «Народнопоетичні символи України». Традиційно, на початку
березня відбулася читацька конференція, присвячена творчості Т.Г.Шевченка, в серпні тематичні читання до Дня незалежності України. Вивченню та збиранню народознавчого
матеріалу сприяють екологічні експедиції, екскурсії, походи, в яких юні природолюби поряд
із вивченням флори та фауни рідного краю, ознайомлюються з культурно-історичними
традиціями.
В практику виховної роботи
позашкільних закладів Луганської області
впроваджуються заходи, в основі яких - народні традиції, звичаї, обряди, символіка
українського народу. Українські світлиці працюють в багатьох школах і позашкільних
закладах області. Одним з найкращих народознавчих музеїв області діє в Першозванівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Лутугинського району. У музеї проходять народознавчі свята: «Свято першого
короваю», «Українські вечорниці, «Святий вечір», виставки. Осередком національного
виховання в Сватівському районі є районний позашкільний центр «Слобожанська духовна
криниця». На базі Антрацитівського МЕНЦУМ працює музична екологічна вітальня, де
юннати знайомляться з музикою та піснями українського народу, з народними традиціями та
обрядами, з національними костюмами і предметами побуту. Більше 20 років працює
музейний комплекс на базі Металістської ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’яносербського району (музей
хліба, музей народознавства, екологічний музей), який є базою для проведення шкільних і
районних народознавчих свят. На базі Рубіжанської міської СЮН(директор - Ласман Зоя
Гордіївна, народний майстер декоративно-прикладного мистецтва Луганщини, діти на
практиці знайомляться з основами народних ремесел. В кабінеті народознавства протягом
десяти років зібрано понад 600 експонатів, які знайомлять з історичною спадщиною,
культурою та побутом українського народу та інших народів.Юннати на заняттях гуртка
виготовляли
ляльки-мотанки, на яких
є зразки українського народного вбрання.
Досліджували також пісні, легенди, прислів’я, пов’язані з рослинами-символами України.
Директор, педагоги та вихованці СЮН створили унікальну колекцію писанок (зараз вона
налічує понад 200 екземплярів). Тут представлені писанки: оздоблені бісером, вирізьблені,
розмальовані, яйця-крапанки, дряпанки, оздоблені листочками з природних матеріалів,
аплікацією, обплетені різнокольоровими шнурами, обклеєні клаптиками тканини та інші.
Вихованці еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного центру
позашкільної освіти на заняттях гуртків, під час проведення масових заходів, екскурсій в
музеї міста вивчають народні традиції, звичаї, прикмети, пов’язані з природою та
господарською діяльністю людини, уявлення та вірування українців, рослинний та тваринний
світ України, народний календар, відтворюють типове українське озеленення, знайомляться
з основами народної медицини. Проводились масові заходи «Різдвяна зірка», «Щедрий
вечір», «Масляна», при підготовці яких учні вивчають народні звичаї не тільки українського
народу, а й багатьох національностей, що проживають на Одещині. В натуралістичному
відділі Березівського районного ЦДЮТ діє музей народознавства що має розділи: «Історія
Березівщини», «Перша в країні МТС», «Куточок побуту української оселі». Працює рада
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музею. Оформлено матеріали «Березівське підпілля» та «Історія сіл району». Обладнано
«Куточок побуту української оселі» та стенд «Українська вишивка».
Протягом у навчальних закладах Полтавської області було проведено 514
народознавчих заходів, до яких було залучено 22318 дітей.
Природознавчий напрям діяльності філії та загальноосвітніх навчальних закладів
Полтавського району поєднується із народознавчим. На базі Щербанівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів створено музей народознавства. Учні школи стали активними учасниками
пошукової групи та провели клопітку роботу серед своїх однолітків та населення.
Експонатами музею стали: елементи народного одягу, керамічний і дерев’яний посуд,
декоративні тканини, знаряддя праці та інші ужиткові предмети, що побутували в XIX – на
початку XX ст. Унікальною є колекція вишитих рушників. Крім речових пам’яток, члени
пошукової групи зібрали багатий писемний етнографічний матеріал: записи фольклору,
етнографічні дані.
Експозиція музею представлена розділами:
- «Українська народна вишивка»
- «Український національний жіночий одяг»
- «Українське народне житло ХІХ-ХХ ст.»
- «Декоративно-ужиткове мистецтво в побуті»
- «Художня експозиція робіт місцевих митців-аматорів»
В ході реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на
2008-2020 роки, педагогічним колективом КЗ „Станція юних натуралістів” Рівненської
обласної ради проводились заходи:
- патріотичного спрямування (експедиції, походи);
- народознавчого спрямування (фольклорно-етнографічні свята, тижні народознавства);
- мистецького спрямування (зустрічі з художниками, майстрами народних ремесел,
відвідання вистав, концертів, майстер-класів, проведення виставок-конкурсів учнівських
творчих робіт, участь у пленерах);
- пошуково-дослідницького спрямування (участь у науково-освітніх проектах, краєзнавчих
експедиціях, конкурсах-захистах пошуково-дослідницьких робіт тощо).
Вихованці та педагоги закладу постійно працюють над поповненням експозиції
світлиці „Берегиня”. Унікальним куточком української культури в області є ремісничий хутір
Плугаки у селі Дермань Здолбунівського району.
Педагоги Чернігівської облСЮН провели тематичні бесіди до державних, знаменних
та пам’ятних дат; екскурсії до національного архітектурного історичного заповідника
„Чернігів стародавній”, Батуринського державного історико-культурного заповідника
«Гетьманська столиця», історико-культурного заповідника «Качанівка» та багатьох музеїв
міста й області.
Продовжувала роботу аматорська народно-обрядова студія «Барвінок».
Все це дає можливість доторкнутися невичерпної скарбниці культури нашого народу.
Науково-методичною проблемою Тернопільського облЕНЦ є «Впровадження
народознавчого аспекту в еколого-натуралістичну творчість та його вплив на формування
особистості школяра». Це питання стоїть в центрі уваги всього педагогічного колективу: на
засіданнях педагогічних та методичних рад, відображається в змісті занять творчих
учнівських об’єднань, проведенні масових виховних заходів. Педагогічний колектив формує
почуття національної самосвідомості вихованців через низку заходів, передбачених планами
навчально-виховної роботи. Проведено тиждень національної символіки «Краса і велич
символів державних».
Черкаським обласним Центром еколого-натуралістичної творчості у 2013 році
проведено обласний семінар для керівників учнівських творчих об’єднань за темою
«Національне виховання та народознавство через гуртки еколого-натуралістичного
спрямування». Українське народознавство Центр впроваджує через:
- вивчення історії сім’ї, родоводу, села або міста, району, області, держави;
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- усну народну творчість (колиски, забавляння, лічилки, дражнилки, скоромовки,
казочки, вірші, пісеньки, прислів’я, приказки, народні прикмети, оповідання, легенди,
новели, бувальщини, історичні літописи);
- символіку (державна символіка, народна символіка квітів, птахів, тощо);
- ремесла і народні промисли;
- народний календар;
- обряди та звичаї в різних регіонах Черкащини.
Щоб вшанувати українські національні традиції, один з кабінетів Чернівецького
ОЦЕНТУМ оформлений у вигляді української хати з солом’яною стріхою, тином з
глечиками, засушеними рослинами під стріхою та іншою атрибутикою української оселі. На
території центру оформлений куток рослин-символів України. В гуртках проводились бесіди:
«День Соборності України», «Без верби та калини нема України», «Різдвяні звичаї і обряди
українського народу», «Т.Г. Шевченко і природа», «День української писемності», «День
пам’яті жертв голодомору та політичних репресій»; свята: «Українські вечорниці», «Наша
мова солов’їна», «Ой хто, хто, Миколая любить», «Українка, я україночка». На заняттях
гуртків «Юні екологи», «Юні друзі природи» учні ознайомлюються з народними традиціями
спілкування
з
природою.
Народознавство,
краєзнавство,
вивчення
традицій
природокористування знайшли своє відображення у заняттях заочної біологічної школи.
Пропозиції :
1. Оформити необхідну документацію музеїв, кімнат куточків народознавства, вести
облік експонатів згідно вимог, провести паспортизацію музеїв.
2. Сприяти здійсненню видавничої, реставраційної, пам'яткоохоронної роботи музеїв
народознавства.
3. Широко використовувати експонати музеїв, кімнат, світлиць, куточків
народознавства та українознавства на уроках, заняттях гуртків, при проведенні виховних
заходів.
4. У звітах оперувати статистичними даними.
5.4. Музеї та куточки хліба
Шанобливе ставлення до хліба, до людей праці – одна з рис, притаманних
українському народу. З метою збереження цієї традиції у підростаючого покоління в закладах
освіти України у минулому році продовжувалась робота музеїв хліба, музейних кімнат та
куточків економного та шанобливого ставлення до хліба.
У 2013 році на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів України за неповними
даними функціонувало 110 музеїв хліба та історії землеробства. Музейні кімнати та
куточки економного та бережливого ставлення до хліба створено у більшості навчальних
закладів; працювали вони на базі краєзнавчих музеїв, музеїв народознавства, історії села,
школи.
№
з/п
1.
2.
3.

Назва області
Вінницька
Волинська
Донецька

Кількість
куточків хліба

Кількість музеїв хліба
7
5
1 ( на Макіївській міськСЮН). Музейна
кімната в Єнакієвському ЕНЦУМ
+

4.
5.

Дніпропетровська

6.
7.

Закарпатська
Запорізька

1 (с.Новоселиця)

8.

Івано-Франківська

1 (Гаврилівська ЗОШ Надвірнянського
району)

Житомирська

682
472
+
70
Створені у більшості шкіл та
позашкільних закладах
+
Створені у більшості шкіл та
позашкільних закладах
78

106

9.

Кіровоградська

3

10.
11.
12.

Київська
Львівська
Луганська

2

13.
14.
15.
16.
17.

Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська

18.

Тернопільська

19.
Харківська
20.
Херсонська
21.
Хмельницька
22.
Черкаська
23.
Чернівецька
24.
Чернігівська
Всього

4
9 (не мають свідоцтв)
11 (1 - звання «Зразковий музей»)
27
10 (1 - звання «Зразковий музей»)
1 Гуштинська ЗОШ І-ІІ ст. Борщівського
району
2
20
1
4
1
110

Створені майже в усіх школах та
позашкільних закладах
+
+
Створені майже в усіх школах та
позашкільних закладах
+
64
230
792
Створені майже в усіх школах та
позашкільних закладах
450
+
більше 200
556
+
Створені у більшості шкіл
+
3594

На базі загальноосвітніх та позашкільних закладів Вінницької області діють 7 музеїв
хліба та історії землеробства, 36 музейних кімнат та 682 куточки хліба. У
Мурованокуриловецькому районі з 2005 року діє кімната-музей хліба при краєзнавчому
музеї НВК«ЗНЗ – ДНЗ» с. Жван, в якій проводилась виховна, гурткова, пошуководослідницька робота за напрямками.
У закладах освіти Волинської області 5 музеїв та 472 куточки хліба. У навчальновиховних закладах Ківерцівського району працюють понад 100 куточків хліба. Одним з
найкращих є куточок хліба народознавчої студії „Джерело” РЦЕНТУМ, де зібрані
різноманітні зразки хлібобулочних виробів, обрядового хліба – весільний коровай, калита,
миколайчики, жайворонки, паски, колекція зернових культур району, різдвяні дідухи, творчі
роботи вихованців – вірші, казки, малюнки, оповідання про хліб. Куточок щорічно
поповнюється новими експонатами.
В Дніпропетровській області працюють понад 70 музеїв та куточків хліба. На базі
Верхньодніпровського райЕНЦ був проведений обласний семінар-практикум „Формування
інноваційної особистості на засадах екологічної культури та шанобливого ставлення до хліба
– пріоритетне завдання роботи районного еколого-натуралістичного центру дітей та
учнівської молоді”. У музеї хліба Марганецького міського ЕНЦ міститься 260 експонатів, 10
експозиційних стендів, куточок знарядь праці та побуту. Проводиться, екскурсійна, пошукова
робота за розділами „Хліб війни”, „Наука хліборобам”, „Кожну крихту у долоню».
Оформлено слайд-фільм фотоальбом про роботу музею хліба. Своєрідною навчальновиховною лабораторією в Міжшкільному екологічному музеї Дніпродзержинського ДЕЦ є
зал хліба „Проблема харчування – екологічна проблема”. Робота в куточку хліба КПНЗ
„Станція юних натуралістів м. Дніпропетровська”ведеться під гаслом „Хліб – шматочок
сонця на столі”. В закладі працює штаб бережливого ставлення до хліба.
В Донецькій області добре організована робота музею Хліба ім. Б.В.Кабифа на
Макіївській міськСЮН (св. № 231 від 20.ХІ. 2008 р.) У звітному році проведено: 213 бесід,
43 свята, 19 зустрічей з представниками хлібозаводу. Керує музеєм хліба керівник гуртків
Л.Л.Мірошниченко. У 2013 році вивчався досвід роботи цього педагога з теми «Організація
навчально-виховної роботи в музеї хліба ім. Б.В.Кабифа», його було презентовано на
міському семінарі. На базі куточків хліба у Волноваському районі проведено 11 зустрічей з
почесними хліборобами та 34 заходи з виховання бережливого ставлення до хліба, серед яких
«Хліб усьому голова», «Осінній коровай», «Обжинки».
Куточок хліба є важливою експозицією музею юннатівського руху Житомирського
ОЦЕНТУМ. "Бережливе ставлення до хліба - справа державна", - під таким девізом
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здійснюється виховання майбутніх громадян України. Юннати беруть участь у пошуковій і
науково-дослідній роботі, зустрічаються з майстрами хліборобської справи, записують
спогади, збирають зразки хліборобських знарядь та інші матеріали. Куточок представлений
зразками виробів з хліба, колекцією зернових культур, творами, малюнками, рефератами про
Героїв праці – видатних земляків. Окрасою є 2 снопи елітної пшениці та ячменю, що
районовані на Житомирщині, дідух, двохметровий сніп з 14 видів злакових і льону, зразки
різних обрядових короваїв, зменшені копії паляниць, пампушок, мандриків. На стендах
розміщена інформація про відомих селекціонерів, які займалися виведенням елітних сортів
зернових, інформація про селекційні центри України.
У Виноградівському райЕНЦ Закарпатської області проводилась виставка „Хліб
у нашому житті”, на яку були представлені 30 творчих робіт юннатів різних напрямів: вироби
з солоного тіста – „Диво-квітка”, „Золота нива”, „Ріг достатку”, ; вироби з бісеру – „Золоте
сяйво колоска”, „Хліб на столі – Бог у домі”; аплікації з пластиліну та зернових круп –
„Пшениця колоситься – життя веселиться”, „Спогади скорботи”; випічка хлібобулочних
виробів – „Шануймо хліб – бо він святий”, „Виноградівський коровай”. Кращі роботи
поповнили постійно діючу виставку куточка хліба.
Запорізьким ОЦЕНТУМ було проведено заочний конкурс-огляд Музеїв хліба і
куточків економного та бережливого ставлення до нього з метою подальшого упорядкування
їх мережі та поліпшення змісту роботи. Для вихованців Запорізького ОЦЕНТУМ проведено
зустріч з працівниками пекарні підприємства «Урожай», диспут «Праця хлібороба, твоє
ставлення до неї» та фотоконкурс «Хліб, як сонце», а для школярів м. Запоріжжя - тематичні
вечори «І хліб рум’яний на столі» .
Одним із основних завдань куточку хліба в музеї Івано-Франківського ЕНЦ є
виховання глибокої пошани до хліборобської праці. Педагогами розроблено сценарії свят:
«Вклонімось хлібу – він святий», «Його величність – хліб», « Хліб – усьому голова», «Хліб
на столі – щастя на Землі», «Найзаповітніша дума на світі – дума про хліб». Зібрано випічку з
тіста, матеріали про Голодомор 1932-1933 років, перекази, малюнки, фотографії. У куточку
хліба Івано-Франківської МДЕС представлені реферати «Особливості і біотехнології
хлібовипікання», «Фітопатогенні властивості грибків в зернових культурах», дані про
виробників та постачальників сільськогосподарської продукції, досягнення області в
агропромисловому комплексі. У Надвірнянських закладах освіти діє музей хліба
(Гаврилівська ЗОШ) та 25 куточків хліба. В результаті пошукової роботи зібрано матеріали
про жертв Голодомору, звичаї та обряди, рецепти випікання хліба, сценарії свят.
На Київщині діють музей хліба в Олександрівському НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-дитячий
садок» Миронівського району і музей хліба та хліборобської слави в ДПТНЗ «Володарський
професійний аграрний ліцей». В 23 зареєстрованих музеях Київщини проводились тематичні
виховні заходи про хліб, вечори Пам’яті, зустрічі зі свідками Голодомору 1932-1933 рр.
У Кіровоградської області діє 3 музеї хліба і майже в кожному навчальному закладі
створено куточки бережливого ставлення до хліба. У музеях та куточках хліба зібрані і
представлені друковані, методичні, дидактичні матеріали про хліб, пошукові роботи
вихованців на тему Голодомору в Україні 1932-1933 роках, публікації в місцевих газетах,
розміщенні стенди "Хліб – усьому голова", "Хліб війни", "Хліб – годувальник" і т.д., тут же
розміщенні хлібні вироби, снопики хлібних злаків, знаходяться знаряддя праці пов'язані з
вирощуванням та виготовленням хліба. Музеї та куточки хліба стали місцями постійних
зустрічей з хліборобами, працівниками хлібозаводів, пекарень. Робота, що проводиться на їх
базі, допомагає кожному замислитися над величезною ціною хліба та переконує у
необхідності дорожити ним.
В Луганській області продовжували працювати 4 шкільні Музеї хліба, на базі яких
проводились народознавчі та хліборобські свята, екскурсії, конкурси малюнків, віршів та
оповідань про хліб, зустрічі із знаними людьми селищ, вченими, свідками трагедії
Голодомору. Цікаві матеріали збереження хлібопекарських традицій зібрані у ВПУ №47 м.
Луганська, на базі якого готують фахівців для хлібозаводів та пекарень ВАТ «Коровай».
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Куточки економного та бережливого ставлення до хліба є у багатьох школах області,
особливо, в сільських; майже у всіх позашкільних еколого-натуралістичних закладах і
закладах профтехосвіти. Продовжує працювати куточок хліба Луганського ОЦЕНТУМ,
експозиція якого щорічно поповнюється. На базі Луганської спеціалізованої школи-інтернату
педагогами закладу спільно з педагогами ЛОЦЕНТУМ було проведено свято «Хліб –
всьому голова», презентацію про людей хліборобської праці, рольову гру «Як до нас
приходить хліб», виставку різних сортів хліба.
В закладах освіти Одеської області діють 9 Музеїв хліба та 64 куточки хліба. У м.
Котовськ в школах, дошкільних навчальних закладах та на станції юних натуралістів
створено 7 куточків хліба. Актив «Куточків хліба» проводить екскурсії, готує разом з
педагогами тематичні заходи, проводить профорієнтаційну роботу. Експозиції поповнюються
новими експонатами та документальними матеріалами за результатами пошукової роботи
учнів з питань Голодомору 1932-1933 років; кращими творчими роботами міського конкурсу
малюнків; сценаріями виховних заходів; паляницями, дідухами, снопами.
При Красноокнянському Будинку дитячої та юнацької творчості працює музей хліба.
Активом музею проведено 75 екскурсій для вихованців закладу, учнів шкіл району.
Досліджено життєвий шлях Двічі Героя Соціалістичної Праці Шолар Марії Дмитрівни,
Героїв Соціалістичної Праці Дворника Прокофія Григоровича та Корчинського Антона
Пилиповича. Матеріали надруковані в книзі Людмили Опроненко «Герои Социалистического
труда Одещины 1940-1990гг.».
У закладах освіти Полтавської області працює 11 музеїв хліба та 230 куточків
економного та бережливого ставлення до хліба. У Ковалевській ЗОШ І-ІІ ступенів
Котелевського району Музей хліба працює з 1999 року. При ньому діє центр для координації
діяльності музейного активу та пошуково-краєзнавче об’єднання «Колосок». Активом музею
організовуються виховні години, конференції, зустрічі з видатними хліборобами району,
тематичні вечори, обговорення літературних творів, перегляд відеоматеріалів про хліб. За
значні успіхи у підвищенні ефективності навчального процесу, формуванні та збереженні
музейного фонду України, пропаганди пам’яток історії та культури, на підставі висновків
атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України музею присвоєно звання «Зразковий
музей».
У навчальних закладах Рівненської області створено 27 музеїв хліба, 391 кімнат
„Берегиня” та 792 куточки хліба. Куточок хліба КЗ «Обласна станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради займає значну частину експозиції світлиці „Берегиня”. Тут
знаходиться виставка зразків круп, випічка Рівненських хлібозаводів і пекарень, колекція
снопів районованих сортів злакових культур.
На базовому підприємстві ВАТ „Поліссяхліб” Рівненського торгово-професійного
ліцею створено навчальну кімнату хліба. Тут проходять теоретичні заняття, де учні
знайомляться з історією виникнення хліба, хлібопекарства і його значенням у житті людини.
Заняття в кімнаті дають учням не тільки ґрунтовні знання з предмета, а й закладають в душі
пам’ять про духовні традиції і роботящі руки українського народу.
Широко висвітлювався досвід хліборобства.у навчальних закладах Сумської області.
У музеї хліба Сумського міського ЦЕНТУМ, що має звання “Зразковий музей”, представлено
90 зразків українського, російського, вірменського та німецького хліба; повсякденний хліб, 69
зразків булочних виробів; 29 короваїв Сумщини; 25 видів печива; 14 зразків ритуальних
хлібів, 12 зразків тульських пряників, 10 сувенірних виробів з тіста. Проведено близько 200
оглядових і презентаційних екскурсій для дітей дошкільного віку, школярів, студентів,
педагогів міста й області. Продовжено дослідження з тем «Зернові культури», «Хліб у
народних звичаях та обрядах», «Таємниці хлібного зернятка», оформлено
Організований підхід бережливого ставлення до хліба бере свій початок на
Тернопіллі з 1985 року. В куточку хліба обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді розміщені різноманітні хлібні вироби Тернопільщини. Значне місце тут
займають дідухи різної форми та розміру. Деякі з них досягають висоти 2-3 м та найбільший
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дідух (близько 8 м висотою) виготовлений керівниками гуртків ОЕНЦ. В школах та
позашкільних навчальних закладах області нараховується 450 куточків бережливих.
В школах і позашкільних навчальних закладах Херсонщини діють більш як 200
куточків економного та бережливого ставлення до хліба. Кращий досвід організації роботи
куточків економного ставлення до хліба представляють 32 навчальні заклади
Голопристанського району, у яких діють літературні виставки: Хліб - очима дітей", "Колосок
пам'яті". Проведено виставки паляниць, короваїв, різної випічки "До кожного свята – своя
посвята". Кращі куточки хліба визнано в Новозбур’ївській, Голопристанській №1,
Добропільській ЗОШ.
У закладах освіти Хмельницької області діє 20 музеїв хліба та 556 куточків
бережливого ставлення до хліба. В куточку хліба Хмельницького ОЕНЦУМ зібрана
інформація про історію походження хлібних культур, цікаві експонати домашнього вжитку,
космічний хліб, зразки колосків цілого ряду зернових культур, сценарії виховних заходів,
дитячі реферати, малюнки. В музеї хліба Чотирбоцької ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району
зібрано багато цінних речей, які знайомлять дітей із побутом українського народу. Тут
проводяться уроки української мови та літератури, народознавства, історії, свята, оглядові,
тематичні екскурсії.
У кінці 1980-х років на Черкаській обл СЮН був створений Музей хліба. Серед
постійних відвідувачів музею – юннати закладу, учні черкаських шкіл, педагогічні
працівники дошкільних та позашкільних навчальних закладів, студенти Національного
університету імені Б.Хмельницького, вчителі шкіл міста і області-слухачі курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників. Музейна експозиція має
розділи: найдавніші
землероби краю, дореволюційне хліборобство, хлібні культури, відомі вчені-селекціонери,
Голодомор 1933 року, хліб і Велика Вітчизняна війна, колгоспи Радянської України, сучасне
хліборобство. Загальна площа музею – 96 кв. м (86,5 кв. м – експозиція музею,
фондосховище, технічне приміщення). Загальна кількість одиниць збереження – 336
(основного фонду, науково-допоміжного).
Кімната-музей економного і бережливого ставлення до хліба в КЗ «Чернігівська
облСЮН» працює 19 років. Вона обладнана банерами, які несуть основну інформацію про
історію та сьогодення хліба. Юннати тісно співпрацюють з вченими Інституту ботаніки АН
України, Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН, Чернігівського інституту
агропромислового виробництва, ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля», обласного державного
проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції. Оформлено
виставку «Щедрість рідної землі» та розділ «До кожного свята – своя посвята». Експозицію
кімнати-музею щороку відвідують понад 3000 школярів міста Чернігова та області, вчителі,
студенти. Робота кімнати-музею висвітлюється обласним телебаченням та під час семінарів,
конференцій, консультаційних днів,
засідань методоб’єднань вчителів, вихователів,
педагогів-організаторів.
Один із найкращих в Чернівецькій області є Музей хліба при Рингацькій ЗОШ
Новоселицького району, який започатковано у 1989 році. Серед експонатів – хлібні вироби,
снопики хлібних злаків, знаряддя праці для вирощування та виготовлення хліба. Увагу
відвідувачів Музею привертає розмаїття хлібних виробів: повсякденних, святкових,
обрядових. Кожен виріб супроводжується пізнавальною інформацією. Стало традицією
щорічно проводити День хлібороба, свята «Хліб – всьому голова», «Засвіти, Боже, з раю
нашому короваю». Тут відбуваються зустрічі з хліборобами села, фермерами тощо. У музеї
історії села при Погорілівській ЗОШ створена експозиція «Світлиця хліба», в музеї історії
школи Реваківської ЗОШ Кіцманського району оформлена «Зала Хліба». В куточку хліба КЗ
ЧОЦЕНТУМ діти мають змогу ознайомитись з матеріалами про значення хліба, історію
хліборобства, господарське використання земельних угідь. З вихованцями постійно ведеться
відповідна виховна та профорієнтаційна робота.
До Дня пам’яті жертв Голодоморів (23.11.2013 р.) у школах та позашкільних закладах
України проведено години пам’яті, лінійки-реквієми, виховні години про бережливе
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ставлення до хліба, шанування праці хліборобів. У Вінницькій обласній станції юних
натуралістів до цієї пам’ятної дати проведено засідання круглого столу: «Голодне лихоліття
України». Учасниками цього заходу були педагоги та вихованці закладу, на обговорення
винесено такі питання:
- Причини виникнення Голодомору 1932-33 рр..
- Жертви голодної смерті в Україні, Вінниччині.
- Визнання Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду проти українського народу.
- Заходи по вшануванню пам’яті жертв голодоморів на Україні. Національна
- книга пам’яті. Акція «Запали свічку».
Учні більшості навчальних закладах України є активними учасниками обласних етапів
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка „Хліб очима дітей”.
Аналізуючи звіти областей про роботу Музеїв хліба, куточків економного і
шанобливого ставлення до хліба за 2013 рік можна зробити висновки:
1. Мережа музеїв, музейних кімнат хліба та куточків шанобливого ставлення до хліба
збережена та розвивається. Музеї Сумського міського ЦЕНТУМ, Ковалевської ЗОШ І-ІІ
ступенів Котелевського району Полтавської області мають звання «Зразковий музей». У
процесі створення музей хліба на базі Зорянського навчально-виховного комплексу „школагімназія” Рівненської області. Продовжується робота по створенню музеїв хліба у закладах
освіти Гайсинського району, Брідоцькій СЗОШ І-ІІ ст. Теплицького району, у Лукашівській
СЗОШ І-ІІІ ст. Липовецького району Вінницької області.
2. Кількість куточків хліба, що працюють при загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладах не зменшилась, незважаючи на зменшення кількості шкіл
(за рахунок реорганізації, створення нових куточків).
3. Робота даного напрямку у більшості областей ведеться на високому рівні.
4. Музеї та куточки хліба у минулому році залишались базою для проведення занять
гуртків, уроків, екскурсій, масових виховних заходів (свят, виховних годин, годин
спілкування, екскурсій, вечорів пам’яті та зустрічей з очевидцями голодоморів, з ветеранами
хліборобської слави) для дітей різного віку та методичними центрами з організації круглих
столів, науково-практичних конференцій,
обласних і міських семінарів за участю
працівників позашкільних закладів, вчителів біології, вихователів.
5. Робота музеїв хліба сприяла проведенню серед учнівської молоді дослідницької,
пошукової роботи.
6. Музеї та куточки хліба на сьогоднішній день є своєрідними осередками виховної,
просвітницької, профорієнтаційної роботи, організації практичної діяльності, пов’язаної із
повагою до хліба, хліборобської праці та господарським використанням земельних угідь і
сприяють формуванню справжнього господаря землі.
7. В окремих звітах ґрунтовно висвітлено роботу музею на базі позашкільних закладів,
поряд з цим відсутня інформація про роботу цього напрямку в області та не наведено
статистичних даних про кількість музеїв, куточків хліба у регіоні (Черкаська, Чернівецька
області).
Пропозиції:
1. Завершити оформлення відповідної документації (в музеях хліба Одеської області
відсутні свідоцтва) паспорти.
2. Особливу увагу слід звертати на організацію тісного співробітництва педагогів,
вчених, працівників сільського господарства, керівників сільськогосподарського
виробництва.
3. Сприяти створенню куточків хліба в усіх навчальних закладах України (цифри).
4.
У звітах висвітлювати роботу цього напрямку не тільки в обласному
позашкільному закладі, а й в області та подавати статистичні дані про кількість музеїв,
куточків хлібу у регіоні, кількість учнів активу музею, кількість охоплених роботою (така
інформація подана у річному звіті еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного
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гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання). Це дасть можливість більш
досконало проаналізувати роботу цього напрямку в Україні.
5. Активніше проводити профорієнтаційну роботу та привертати увагу учнівської
молоді до професій у галузях харчової промисловості та сільського господарства,
біотехнології та екології.
5.5. Робота по оздоровленню вихованців
Аналіз звітів обласних еколого-натуралістичних закладів з питань організації
оздоровлення вихованців показав, що висвітлення згаданого питання подано в досить куцому
об’ємі, а «Центр творчості дітей і юнацтва Київщини», Львівський ОДЕНЦУМ,
Тернопільський ОЕНЦУМ, Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості не
розкрили даного питання.
З успіхом у 2013 році працювали в Центрах еколого-натуралістичної освіти профільні
оздоровчі табори, школи, зміни тощо.
Впродовж десятка років невід’ємною частиною навчально-виховного процесу
еколого-натуралістичних центрів і станцій юннатів стали:
- оздоровча школа природоохоронного активу «Юннат» при Вінницькій обласній СЮН;
- табір з денним перебуванням «Пролісок» Житомирського обласного ЦЕНТУМ;
- наметові табори: «Ойкос – 2013», «Юннат – 2013» у Закарпатській області;
- наметовий табір «Простір – 2013», що у Запорізькій області;
- пластовий табір у 2 зміни на Івано-Франківщині;
- екологічна наметова експедиція «Зелений щит» Луганської області;
- обласний стаціонарний табір «Еколог» на Полтавщині;
- наметові табірні оздоровчі зміни Рівненської обласної СЮН;
- обласний екологічний табір «Деснянські зорі – 2013» Сумського центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю;
- літній оздоровчий денний еколого-натуралістичний майданчик «Барвисте літо 2013» у
Херсонській області;
- профільний обласний табір «Подільські джерела» Хмельницької області;щорічна
профільна екологічна зміна «Лунка» у Чернівцях.
В ряді областей: Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській,
Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, профільні зміни у
закладах обласного підпорядкування у 2013 році не працювали.
Педагогічні
колективи
Волинського,
Івано-Франківського,
Житомирського,
Кіровоградського, Чернівецького, Запорізького, Одеського, Херсонського, Донецького,
Луганського обласних ЕНЦ широко і виправдано працювали над відкриттям профільних змін
на базі навчальних та оздоровчих закладів в районах та містах областей.
Найбільш наближені до організації природоохоронної, натуралістичної, експедиційної
та експериментально-дослідницької роботи визнана організація експедиційних походів.
Використання даної форми екологічного виховання молоді під час оздоровчої пори
підтвердили у звітах Закарпатський, Житомирський, Миколаївській, Одеський, Сумський,
Херсонський, Чернівецький обласні еколого-натуралістичні центри, Вінницька та Рівненська
обласні станції юних натуралістів.
Інноваційні форми оздоровчої роботи презентували педколективи Донецької (літній
оздоровчий ігровий майданчик «Світлячок»), Житомирського (екологічні турніри «Стежками
природи»), Запорізького (еколого-краєзнавчий наметовий табір), Івано-Франківського
(пластовий табір), Кіровоградського (цикл оздоровчо-пізнавальних експедицій у природу),
Миколаївського (польові екологічні табори), Одеського (навчальна програма «Зелена
школа»), Херсонського (літній польовий експедиційний практикум), Чернігівська (організація
роботи в закладами інтернатного типу), Чернівецького (літня інтелектуальна екологонатуралістична школа «Десять кроків у природу» обласних ЕНЦ; Вінницької (фольклорно-
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краєзнавчі експедиції, школа «Природа через призму англійської мови»), Рівненської
(табірний збір юннатів-активістів) обласний СЮН.
Пропонується вивчити і схвалити досвід організації оздоровчих нетрадиційних
екологічних форм роботи.
Недостатньо висвітлений розділ «Робота з обдарованими дітьми» в усіх звітах за
винятком Вінницької обласної СЮН, сумської, Чернівецької, Херсонської обласних ЕНЦ.
Будь-які статистичні дані з питань оздоровлення у звітах областей відсутні.
Оздоровлення
№
з\п

Область

Повна назва
позашк. навч.
закладу
Обласна станція
юних натуралістів

К-сть
дітей

1.

Вінницька

5131

2.

Волинська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

1150

3.

Дніпропетровськ
а

КЗ «Обласний
екологонатуралістичний
центр дітей та
учнівської молоді»

5061

Зміст роботи
На базі закладу працювала оздоровча літня
профільна школа «Юннат».
З метою організації та проведення оздоровлення
гуртківців під час канікул проведено: оздоровчопізнавальну екскурсію в смт Браїлів Жмеринського
району, екологічні експедиції (Чечельницький
район), вивчення природних комплексів долини р.
Південний Буг, вивчення видового складу
орнітофауни, герпетофауни водно-болотних угідь
Якушинецького рибгоспу; одноденні пізнавальнооздоровчі екологічні походи в природу з
гуртківцями.
Юннати-переможці Всеукраїнських екологонатуралістичних конкурсів, взяли участь в
оздоровчій зміні Всеукраїнського табору «Юннат»
та літніх профільних школах МАН. Велика увага
приділялася питанням оздоровлення, організованого
відпочинку, цікавого змістовного дозвілля гуртківців
у ході зимових шкільних канікул. На основі планів
масових заходів були проведені різноманітні
еколого-натуралістичні, народознавчі, пізнавальнорозважальні виховні заходи, фольклорно-краєзнавчі
експедиції.
Кращі юннати Волині, переможці Всеукраїнських
конкурсів та акцій відпочивали у Всеукраїнському
таборі «Юннат», проводилися екскурсії по
Волинському краю. Крім того при обласних
еколого-натуралістичних осередках працювали:
табори з денним перебуванням при екологонатуралістичному відділі Нововолинського центру
дитячої та юнацької творчості, Ківерцівському
районному еколого-натуралістичному центрі; табір
праці та відпочинку на базі Ковельської станції
юних натуралістів.
З метою забезпечення підтримки обдарованої молоді
шляхом створення умов для її творчого,
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку,
оздоровлення та відпочинку дітей проводилося
зимове оздоровлення у Всеукраїнському
екологічному таборі-експедиції „Ойкос”, що працює
на базі Закарпатського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді. У літній
період діти оздоровлювалися в стаціонарних
дитячих оздоровчих закладах, таборах денного
перебування, профільних таборах, таборах праці та
відпочинку, організовувалися екскурсі та походи,
проводилися масові заходи присвячені здоров’ю.
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4.

Донецька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

1811

5.

Житомирська

Обласний
центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді

884

6.

Закарпатська

Обласний екологонатуралістичний
центр
учнівської
молоді

3052

7.

Запорізька

Обласний
центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді

642

8.

ІваноФранківська

Обласний екологонатуралістичний

3028

В Донецькому обласному еколого-натуралістичному
центрі вже другий рік поспіль працює літній
ігровий екологічний майданчик «Світлячок». На базі
Великоновосілківської райСЮН працював
профільний майданчик «Юннат». У Мар’їнській
районній СЮН гурткова робота в пришкільних
таборах велась на базі Катеринівської ЗОШ. На базі
шкіл Добропільського району були організовані
літні пришкільні табори з денним перебуванням
дітей. На базі ЗОШ №1 – ліцей «Успіх», ЗОШ № 2 і
Новоазовського туристсько-екологічного центру
«Едельвейс» була організована літній майданчик
відпочинку для учнів. Педагогами Єнакієвського
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
на базах загальноосвітніх шкіл міста Єнакієве було
організовано профільний табір екологонатуралістичного напряму.
Влітку основною метою діяльності педагогів центру
було гармонійне поєднання оздоровлення дітей з
екологічним вихованням, дослідницькою і
практичною роботою безпосередньо в природі. Під
час літнього періоду діти відпочивали на базі
Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді у Всеукраїнському таборі
«Юннат». Працював табір «Пролісок» з денним
перебуванням у м. Житомир. При Коростенській
міськСЮН працював еколого-натуралістичний табір
«Юннат». Юннати м. Бердичева та Бердичівського
району під час літніх канікул взяли участь в
екологічних турнірах «Стежками природи».
Велика увага педагогічним колективом ЗОЕНЦ
приділялася роботі із юннатами в період літніх
канікул, організації оздоровлення учнів, проведенню
навчально-польових практик, тематичних екскурсій,
еколого-краєзнавчих подорожей, дослідницьких
походів. Влітку ЗОЕНЦ організував роботу двох
профільних наметових таборів: 1) навчальнопольову практику юних орнітологів „Орнітолог2013” на натуралістичній базі ЗОЕНЦ, Лазещинської
філії „Едельвейс” Рахівського району; 2) обласний
профільний наметовий табір „Юннат-2013”. Юннати
області, переможці конкурсів, акцій, відпочивали у
Всеукраїнському таборі „Юннат” (м. Київ НЕНЦ)
З метою організації змістовного відпочинку,
оздоровлення та науково-пізнавальної роботи
підлітків під час літніх канікул було організовано
відпочинок на узбережжі Азовського моря (смт.
Кирилівка Якимівського району. На території бази
відпочинку «Дюни», коса Пересип)
Мелітопольським центром еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді була організована
робота еколого-краєзнавчого, наметового табору
«Простір – 2013». На базі Мелітопольського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
працював літній профільний оздоровчий табір
«ЮННАТ». На базі Бердянської станції юних
натуралістів працював профільний натуралістичний
загін відпочинку та дозвілля «Друзі природи» (2
зміни). Переможці Всеукраїнських заходів були
запрошені до Всеукраїнської школи передового
досвіду –табору “Юннат” в НЕНЦ в м. Києві.
З метою організації оздоровлення призерів та
переможців Всеукраїнських та обласних конкурсів,
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центр
молоді

учнівської

9.

Київська

КЗ Київської
обласної ради
«Центр творчості
дітей та юнацтва
Київщини»
Обласний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді

-

10.

Кіровоградська

11.

Луганська

Обласний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді

130

12.

Львівська

Обласний дитячий
екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

-

3000

фестивалів, акцій та змагань поточного року було
організовано відпочинок дітей на базі позаміського
закладу оздоровлення та відпочинку «Лімниця» с.
Вістова Калуського району Івано-Франківської та у
Всеукраїнському профільному таборі « Юннат» м.
Київ. Протягом літа в Городенківському районі було
створено 37 пришкільних таборів, 5 наметових
таборів, в яких мали змогу відпочивати та
оздоровлюватися юннати району. Також діти
відпочивали у таборі «Перлина Придністров’я» (с.
Михальче Городенківського району ІваноФранківської області). Організація оздоровлення і
відпочинку вихованців Богородчанського
РЦЕНТУМ в більшій мірі проводилась у
пришкільних таборах та при проведенні екскурсій.
Щорічно в с. Саджава Богородчанського району
працює пластовий табір (2 зміни).
-

Юннати Кіровоградської області взяли активну
участь у роботі табірної зміни «Еко-лідер»
Всеукраїнського профільного табору оздоровлення
та відпочинку «Юннат». Для кращих юннатів
ОЦЕНТУМ влітку були організовані екскурсії до м.
Одеси, Києва та Ялти. В літній період на базі
загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів
області було організовано роботу таборів праці та
відпочинку, в яких школярі поряд з оздоровленням і
позашкільною освітою займалися
сільськогосподарськими роботами на полях
фермерських та колективних господарств, в
лісництвах: Підлісненська ЗШ І-ІІІ ст. - літній
оздоровчий табір «Лісова школа», Новоукраїнський
ЦДЮТ – оздоровчий табір «Веселка», на базі
Світловодської міськСЮН табір екологонатуралістичного напряму з денним перебуванням
«Соняшник», у Олександрійському районі
працював оздоровчий заклад «Дружба». Крім цього
в області в літній період працювали пришкільні
оздоровчі майданчики, проводились пізнавальні
оздоровчі екскурсії, екологічні експедиції по
рідному краю.
Цікавою формою табірного відпочинку і літнього
екологічного навчання закладу є організація
наметових екологічних таборів. 24 роки поспіль
Луганський ОЦЕНТУМ проводить обласну
наметову екологічну експедицію «Зелений щит».
Активно працювали під час літніх канікул
пришкільні табори на базі Свердловської,
Рубіжанської міськСЮН Антрацитівського
міськЕНЦ, Алчевського ЦЕНТУМ,
Сєвєродонецького ЦЕНТУМ. Юні натуралісти
Луганської області взяли участь у роботі
Всеукраїнської літньої школи передового досвіду на
базі табору “Юннат”.
-
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13.

Миколаївська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

1288

14.

Одеська

Одеський обласний
гуманітарний
центр позашкільної
освіти та
виховання

2575

15.

Полтавська

Полтавький обл..
ЕНЦум

836

16.

Рівненська

КЗ обласна
«Станція юних

16270
по всій

В Обласному еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді, станцій юних натуралістів м.
Миколаєва, Первомайської та Новоодеської
райСЮН були розроблені плани проведення літніх
канікул з максимальним залученням учнів до
змістовного дозвілля. У кожному з цих закладів
пройшли екскурсії, експедиції,оздоровчі походи,
рухливі ігри на свіжому повітрі, оздоровчі
фізкультхвилинки, екскурсії до музеїв, польові
практикуми тощо. На базі ОЕНЦУМ продовжував
працювати прогулянковий літній табір. Переможці
всеукраїнських масових заходів відпочивали у
Всеукраїнському оздоровчому таборі «Юннат» м.
Києва. Також діти оздоровлювалися під час
проведення Всеукраїнського польового збору команд
юних екологів на базі Державного заказника
«Рацинська дача» та Національного природного
парку «Бузький гард» у Вознесенському районі.
Зимові заходи в Обласному екологонатуралістичному центрі учнівської молоді мали
еколого-натуралістичне спрямування та оздоровчорозважальний напрямок.
Найкращими профільними таборами в Одеській
області влітку 2013 року були табори м. Іллічівськ
(профільний табір «Апельсин»), м. Южне;
Болградського, Комінтернівського,
Красноокнянського районів (дитячий заклад
відпочинку «Еколог» – табір з денним перебуванням
у складі ПТДЮ «Мрія»). Юнати мали змогу
відпочивати в таборах денного перебування і
таборах праці та відпочинку екологонатуралістичного напряму Комінтернівського
району, у стаціонарних дитячих оздоровчих таборах
Одеської та Миколаївської областей. Табори
працювали на базі Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Комінтернівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназії»,
Кубанської ЗОШ І-ІІІст., Кремидівської ЗОШ І-ІІІст.
Діти взяли участь і у роботі Всеукраїнського
профільного табору оздоровлення та відпочинку
«Юннат» на базі НЕНЦ. Для організації роботи у
літній період у еколого-натуралістичному підрозділі
розроблена спеціальна програма «Зелена школа».
В територіально відокремленому підрозділі
Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді функціонує обласний
дитячо-юнацький оздоровчий табір «Еколог», що у
с. Міські Млини(розташований на території
проектованого заказника місцевого значення
“Опішнянський”, тому діти мають змогу вивчати
різноманітність флори і фауни даної місцевості;
заклад має потужну матеріальну базу: футбольний,
волейбольний, баскетбольний майданчики,
велосипеди для прогулянок по екологічних
стежинах, також діти займаються на вуличних
тренажерах, є спортзал, ігрові кімнати, обладнані
сучасною відео- та комп’ютерною технікою; табір
працює також і у зимовий період). У період зимових
канікул було організовано відпочинок з широким
залученням дітей і учнівської молоді до новорічноріздвяних дійств, свят, вечорів, бесід, екскурсій,
конкурсних та ігрових розважальних програм.
Впродовж зимових канікул для вихованців
організовувалися рухливі ігри, екскурсії в природу,
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натуралістів»
Рівненської
обласної ради

області

17.

Сумська

Обласний центр
позашкільної
освіти та роботи з
талановитою
молоддю

-

18.

Тернопільська

-

19.

Харківська

-

-

20.

Херсонська

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді
КЗ «Харківський
обласний Палац
дитячої та
юнацької
творчості»
Обласний центр
екологнатуралістичної
творчості
учнівської молоді

змагання з верхової їзди, які проходили у с.
Омеляна Рівненського району. В літній період
проведено табірний збір юннатів-активістів
комунального закладу „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради. Усі види виховної
діяльності під час збору здійснювались відповідно
до програми, яка включала ігри, конкурси, естафети,
вікторини екологічного спрямування, тренінги та
екскурсії. Функціонував наметовий табір експедиції,
який розташовується на території наукового екологоосвітнього стаціонару Рівненського природного
заповідника (Білоозерське лісництво). Юннати
області, переможці Всеукраїнських конкурсів
відпочивали у Всеукраїнський профільний табір
„Юннат у м. Києві.
Влітку 2013 року працював обласний екологічний
табір «Деснянські зорі - 2013» на базі Національного
природного парку «Деснянсько – Старогутський».
До роботи з дітьми були запрошені наукові
співробітники Інститутів НАН України, установ
природно-заповідного фонду України, викладачі
вищих навчальних закладів України. Значне місце у
проведенні заходу було відведено практичним
заняттям з екології, під час яких вихованці вивчали
основи польових досліджень, оволодівали
практичними навичками польових наукових
досліджень.
-

-

21.

Хмельницька

Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської
молоді

1165

Педагогами КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР влітку 2013 року
було організовано змістовне дозвілля юннатів
шляхом залучення їх до екологічного майданчика з
денним перебуванням «Барвисте літо – 2013», а
також організовано участь в літньому польовому
екологічному практикумі: обласній науковій
експедиції «Вивчення біорізноманіття адвентивних
та ендемічних життєвих форм у біосферному
заповіднику Асканія-Нова», одноденних літніх
експедиціях «Екологічні особливості берегових та
водних рослин о. Потьомкінського», екскурсіях до
музею Чорноморського біосферного заповідника, до
Ботанічного саду, Миколаївського зоопарку. На базі
Білозерської райСЮН працював літній табір
відпочинку та оздоровлення «Паросток».
У оздоровчих таборах для дітей було організовано
роботу гуртків, спортивних секцій. З дітьми
проводились заходи еколого-натуралістичного,
природоохоронного, культурно-масового та
фізкультурно-спортивного спрямування. Вихователі
постійно залучали дітей до участі у творчих
конкурсах, проводили навчання дітей основам
народної творчості і ремесел.
Особлива увага в процесі відпочинку у профільних
таборах приділялась екологічному вихованню
школярів та дотримання здорового способу життя.
Організовано відпочинок та оздоровлення трьох
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22.

Черкаська

Обласний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді

-

23.

Чернігівська

КЗ «Чернігівська
обласна станція
юних натуралістів»

2397

24.

Чернівецька

КЗ «Чернівецький
обласний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді»

318

дитячих навчально-оздоровчих змінах профільного
табору «Подільські джерела» на базі Малієвецької
ЗОШ І_ІІІ ст. Щотижня у таборі організовували
свято – День натураліста, який супроводжувався
різними масовими заходами.
З метою організації оздоровлення вихованців
закладу була організована екскурсія до Канівського
державного заповідника, клубу „Наутілус” .
Працював оздоровчий табір «Евріка” для
обдарованої учнівської молоді, табір «Мальва» для
переможців обласних та Всеукраїнських конкурсів.
Переможці всеукраїнських конкурсів відпочивали у
профільному таборі Юннат м. Києва.
В період новорічних, різдвяних свят та зимових
канікул для вихованців КЗ «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів» було організувано та
проведено новорічно-різдвяні свята та виховні
заходи. Влітку організовані та проведені виховні
заходи еколого-натуралістичного спрямування для
вихованців інтернатних закладів на базі позаміських
таборів: «Зміна» (с.Седнів, Чепнігівський район),
«Барвінок» (Бігач, Менський район), «Лісова казка»
(с. Красний Хутір, Новгород-Сіверський район),
«Веселка» (Удайцівська спеціальна школа-інтернат
для дітей-сиріт, Прилуцький район). Учні-переможці
Всеукраїнських еколого-натуралістичних заходів,
оздоровлювалися у Всеукраїнському таборі
«Юннат» Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.
Влітку на базі позашкільного оздоровчо-виховного
закладу «Лунка» була проведена профільна екологонатуралістична зміна. Переможці всеукраїнських і
обласних конкурсів та акцій, членів шкільних
лісництв відпочивали в м. Києві, на базі
Всеукраїнського профільного табору «Юннат»
Національного еколого-натуралістичного центру. Ще
одним напрямком оздоровлення в КЗ ЧОЦЕНТУМ у
2013 році стала Літня інтелектуальна екологонатуралістична школа «Десять кроків у природу». У
Сторожинецькому районі вперше було відкрито
наметовий табір «Лідер». Гуртківці Заставнівського
ЕНЦУМ відпочивали у таборах області та району.
Для гуртківців Сторожинецького працював
відпочинковий табір при Центрі «Юннат».

Статистичні дані по оздоровленню вихованців влітку 2013

№

Область

Наявні обласні
профільні табори

Виїзні форми
навчання
(експедиції)

Інші нетрадиційні
форми оздоровлення

1.

Вінницька

«Юннат»

+

2.
3.
4.

Волинська
Дніпропетровська
Донецька

В районах
-

-

5.
6.

Житомирська
Закарпатська

+

7.

Запорізька

«Пролісок»
«Ойкос»,
«Юннат»
«Простір»

Фольклорнокраєзнавчі
експедиційні походи
Оздоровчий
майданчик
Екологічний турнір
-

-

-

Висвітлення
питань
оздоровлення
у річних звітах
+
+
+
+
+
+
+

118

8.

Івано-Франківська

-

-

+

+

Оздоровчі екскурсії
-

+
+

+
+
+
+

Прогулянковий табір
-

+
+
+
+
+
+

Хмельницька
Черкаська
Чернігівська

Наметові табори в
районах
Наметовий табір
«Юннат»
В районах
«Юннат»
Табірний збір
Денянські зорі
Оздоровчий
майданчик
Подільська зоря
-

9.
10.
11.

Київська
Кіровоградська
Луганська

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська

21.
22.
23.

-

+
+
+

Чернівецька

«Лунка»

+

Профільні зміни в
оздоровчому таборі
-

24.

+

5.6. Аналіз роботи профільних об’єднань з біології
Практичний досвід позашкільних закладів засвідчує, що стійкому інтересові або
схильності до відповідної галузі біологічних, екологічних і сільськогосподарських знань
сприяє дослідницька діяльність учнів-юннатів. Дослідництво формує глибокий, стійкий
інтерес до об’єктів і явищ природи, до закономірностей розвитку рослинного і тваринного
світу на конкретних місцевих прикладах. Прикладом роботи профільних об’єднань з біології
у Вінницькій області є Вінницька обласна станція юних натуралістів та школи Вінницького
району: Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст., Писарівська СЗШ І-ІІІ ст., Медвежовушківська СЗШ
І-ІІІ ст., Вороновицька СЗШ І-ІІІ ст., Іванівська І-ІІ ст.). Інноваційною формою, яка знайшла
своє місце серед вчителів та учнів району є проектна діяльність. Саме така форма роботи
дозволяє активно включати учнів в пошуково-дослідницьку роботу, розвивати творчість,
пізнавальну активність, залучати дитину до цікавої саме для неї форми діяльності.
Заслуговує на увагу організація гурткової діяльності у Володимир-Волинському
центрі позашкільної освіти Волинської області. Профільне навчання у ЦПО передбачає
врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання
школярів у позаурочний час відповідно до іх професійного самовизначення. Гурткова робота
здійснюється на базі еколого-натуралістичного відділу ЦПО, ЗОШ №5, ЗОШ №2, гімназії. До
гурткової роботи було залучено 375 вихованців, що займались в біологічних гуртках 12
профілів.
В Донецькій області збільшилася, у порівнянні з минулим роком, кількість гуртків,
які працюють в інноваційному просторі, використовують інноваційні технології (гурток
«Основи комп’ютерного моделювання з хіміко-біологічним нахилом» і гурток «Основи
сучасних комп’ютерних знань та інформаційних технологій», яких – 4 в Добропільському
ЕНЦУМ і Новоазовському райТЕЦ «Едельвейс», гурток «Моделювання об’єктів живої
природи. Зоологія» і «Моделювання об’єктів живої природи. Ботаніка»).
З’явилися у 2013 році профілі гуртків, які передбачають поглиблене фахове знання
дисциплін: «Юний ентомолог» - 2 гуртки, «Біоіндикація» - 2 гуртки, « Юний біохімік» - 1
гурток (Дон облЕНЦ).
Цікавою є робота гуртка «Юні акваріумісти» (керівник гуртка Кокнаєв С.О.)
Нікопольського міського ЕНЦ Дніпропетровської області. Акваріумно-тераріумний комплекс
є базою для проведення занять. За участю гуртківців обладнані 4 акваріуми, 25 тераріумів
для плазунів і декоративних комах. Виготовлено великий напівводяний тераріум для
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утримання каймана та 3 акватераріуми для черепах, жаб і напівводяних рослин. У акваріумах
мешкає 24 види декоративних риб, ростуть 18 видів акваріумних рослин. Один з найбільш
цікавих – африканські плямисті вугрі. Гуртківці-акваріумісти оформили один акваріум у
вигляді ріки Амазонки.
В Богородчанському районному еколого-натуралістичному центрі Івано-Франківської
області організовано роботу гуртка «Основи біології» (кер. Олексин М.М.), метою якого є
засвоєння фундаментальних знань з курсу біології, ознайомлення з методами наукового
дослідження, створення оптимальних умов для самореалізації обдарованих учнів.
В позашкільних закладах Кіровоградської області продовжують працювати гуртки
«Юних валеологів» за авторською програмою методиста Світловодської міської станції юних
натуралістів Чіп Л.В.
В області багато уваги приділяється пропаганді здорового способу життя, профілактиці
захворювань, залученню вихованців до фізичних занять і збереження свого власного
здоров’я. Враховуючи стан здоров’я учнів і ставлячи за мету виховання здорової дитини
загальноосвітні та позашкільні заклади області вступили в мережу шкіл сприяння здоров’ю.
З метою пошуку інноваційних підходів до організації додаткової біологічної освіти,
широкого охоплення учнівської молоді науково-дослідницькою роботою, усвідомлення
відчуття гармонійної єдності людини, суспільства і довкілля, у своїй педагогічній діяльності
позашкільники Луганської області використовують проектну форму навчання і виховання,
яка вбачається однією з найбільш перспективних.
Так, педагоги Ровеньковського ЦЕНТУМ розробили і втілили в життя проекти:
«Кормова поведінка великої синиці та блакитної синиці».
- «Мурашки Гримучого лісу».
- «Вивчення флори і фауни об’єктів природно-заповідного фонду».
Значну увагу педагоги Одеської області приділяють формуванню у вихованців
здорового способу життя. В гуртках постійно проводяться бесіди, диспути, лекції за темами:
«Ні! Насильству в сім’ї», «Нам є про що поміркувати», “Життя без цигарки”, «Зроби крок
назустріч здоровому майбутньому», розроблена пам’ятка про шкідливість наркотиків та
інш. Формування здорового способу життя реалізується через роботу гуртків різних профілів.
В основу роботи гуртків покладено екскурсійно-практичний принцип. По плану кожного
гуртка передбачаються екскурсії у природу, практичні роботи у природі, набуття практичних
навичок щодо збереження здоров’я, надання першої допомоги при нещасних випадках.
Такій підхід сприяє вихованню у юннатів потреби у збереженні довкілля, а також зміцнення
здоров’я. На базі Центру працюють такі гуртки валеологічного напрямку: «Знавці лікарських
рослин», «Рівний – рівному», «Юні валеологи».
Прикладом роботи гуртків вищого рівня є робота гуртка «Анатомія людини»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, який працює на базі Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Учнями цього гуртка є
школярі 10-11-х класів, які вже мають базові знання з біології, тому в гуртку більше
звертається уваги на поглиблене вивчення основних термінів і понять, проведенню
лабораторних і практичних робіт.
Діяльність творчих учнівських об’єднань біологічного профілю Шосткинської міської
СЮН Сумської області було спрямовано на реалізацію довгострокових проектів «Рідкісні та
малопоширені дерева і кущі – до парків і скверів міста», «Уведення в культуру рідкісних і
зникаючих дикорослих лікарських рослин», «Вирощування рослин радіопротекторної дії».
Тематика експериментально-дослідницьких робіт вихованців була різноманітною, зокрема:
вивчення розмноження імбиру лікарського, розмарину, особливостей утримання крякви
звичайної в умовах вольєру тощо.
В Хмельницькій області заслуговує на увагу досвід роботи гуртка «Юні орнітологи»
Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Летичівського району, гуртківцями-орнітологами реалізовано
проект в рамках якого ними було здійснено 7 рейдів для спостережень за птахами, проведені
підрахунки кількості птахів, що мігрують через досліджувану місцевість.
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Гарною школою стало набуття учнями цього гуртка практичних навичок проведення
обліків птахів під час міграції, кільцювання, дослідження орієнтації, збору морфометричних
показників, в рамках реалізації проектів на виконання Міжнародної програми Bird Life
International.
В останні роки в Чернівецькому ОЦЕНТУМ набув актуальності валеологічний
напрямок діяльності. Через роботу гуртків «Основи здоров’я» (керівник Кузьмінська В.В.) та
«Валеологія» (керівник Виноградник У.В.) у закладі здійснюється виховання в дітей
серйозного ставлення до збереження і зміцнення власного здоров’я. Нетрадиційні форми
роботи в цих творчих об’єднаннях – заняття-подорожі, заняття-ігри, заняття-змагання –
допомагають опановувати секрети людського організму та здоров’я, надаючи пріоритетного
значення здоровому способу життя, утриманню від шкідливих звичок.
Відповідно поданих звітів серед найцікавіших та різноманітніших тем дослідницьких
робіт з біології слід відмітити Вінницьку, Волинську, Донецьку, Дніпропетровську,
Запорізьку, Закарпатську, Луганську, Одеську, Сумську, Чернівецьку, Чернігівську області.
5.7. Виїзні та інноваційні форми біологічної освіти
Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в позашкільних закладах є
виїзні форми навчання (походи, екскурсії, екологічні експедиції, польові екологічні
практики). Однією з ефективних виїзних форм навчання є екскурсії та походи в природу
(допомога природі, знаходження рідкісних рослин та тварин, обгородження мурашників,
розчищення джерел та річок, фенологічні спостереження за рослинами і тваринами).
Серед кращих закладів, що проводять такі форми роботи слід відмітити: Вінницьку,
Волинську, Дніпропетровську, Закарпатську, Одеську, Полтавську, Сумську, Херсонську,
Чернівецьку області.
У Вінницькій області в 2013 році проведено екологічні експедиції, походи, екскурсії в
природу, яких лише в літній період проведено 362. В 2013 році педагоги обласної станції
юннатів організували та провели ряд експедиційних походів стежками рідного краю (3
виїзних експедиційних походи та 4 походи місцевого значення). Експедиційні походи були
спрямовані на дослідження колоній сірої чаплі, ведення фенологічних спостережень,
дослідження видового складу рослин Лядівського ботанічного заказника місцевого значення.
Результатом даної роботи є участь гуртківців Вінницької обласної станції юннатів у
Всеукраїнських зборах учасників екологічних експедицій, походів, польових практик, які
проходять в різних куточках нашої країни. Так в поточному році Герлєй Марія (гурток «Юні
екологи», керівник – Шевчук М.П.) та Компанієць Павло (гурток «Екологія Землі», керівник
– Побережнюк І.Г.) представляли Вінниччину на Всеукраїнському зборі учасників
екологічних експедицій, походів та польових практик, який проходив з 04 по 07 червня 2013
року на Миколаївщині. Отримані перемоги: І місце у брейн-ринзі та «Краща команда у
номінації «Фотоконкурс» - свідчить про змістовну, систематичну роботу педагогів та юннатів
закладу в даному напрямку.
У 2013 році вихованці гуртків Ківерцівського районного еколого-натуралістичного
центру Волинської області під керівництвом педагогів провели 5 екологічних експедицій:
«Берегами річки Конопельки», «Екологічні проблеми озера Молодіжне», «Дослідження
видового різноманіття рослин східної околиці міста Ківерці», «Дослідження життя лісової
водойми в заповідному урочищі «Ківерцівське», «До чистих джерел». Під час експедицій
діти проклали цікаві маршрути, вивчали біологічні особливості видів місцевої флори і
фауни, знайомились з природними об’єктами на маршруті, зібрали рослини для гербарію,
оформили фотоальбоми. Результатом проведених експедицій стало написання проектів
«Екологічні проблеми річки Конопельки», дослідницької роботи «Природна пам‘ять
Ківерцівщини».
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У Дніпропетровській області Обласним еколого-натуралістичним центром
започатковано таку виїзну форму позашкільної біологічної освіти, як науково-просвітницька
практика.
Науково-просвітницькі практики в 2013 році були організовані та проведені з метою
підтримки обдарованої молоді, найбільш активних юннатів, забезпечення умов для творчого,
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, оздоровлення та відпочинку дітей.
Центром було проведено науково-просвітницькі практики: на базі Нікітського ботанічного
саду (м. Ялта), Інституту біології південних морів (м. Севастополь), Канівського та
Казантипського природних заповідників.
У Нікопольському міському еколого-натуралістичному центрі багато уваги
приділялось проведенню еколого-краєзнавчих походів. У 26 походах взяли участь 345 учнів.
Юннати вивчали унікальні ландшафти Нікопольського району
З метою ознайомлення юннатів з різноманітністю флори та фауни України і світу
педагогами Закарпатського ОЕНЦ протягом року проводилися екскурсії в зоологічний музей
та ботанічний сад Ужгородського національного університету, дендропарк і теплицю
Мукачівського міськЕНЦ. Під час роботи обласного профільного табору „Юннат” учні
побували на екскурсіях до об’єктів Карпатського біосферного заповідника (Долина нарцисів,
букові праліси, карстовий міст), водосховища Теребля-Ріцької ГЕС, Липовецького озера.
В Одеській області щорічно учнівська молодь бере участь у науково-освітньому
проекті «Лишайники – індикатори стану атмосферного повітря». В 2013 році взяли участь
Іллічівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та Котовська
міська станція юних натуралістів.
Вихованці гуртка «любителі домашніх тварин» Іллічівського ЦЕНТУМ, керівник
Соперчак С.В., в період з травня по вересень 2013 р. проводили спостереження в парку
«Молодіжний» м. Іллічівська. Під час акції було пораховано кількість дерев з лишайниками,
вивчались методики досліджень лишайників.
Члени гуртка «Юні ботаніки» станції юних натуралістів м. Котовська, керівник Бєлова
В.А., вивчили видовий склад лишайників мішаного лісу в околицях м. Котовська. Вони
визначили 10 видів лишайників та дослідили закономірність зникнення лишайників під
впливом забруднення повітря.
Учні Миколаївського НВК Білгород-Дністровського району досліджували
ліхенофлору на території школи та в Лебедівському лісі. Під час досліджень були виявлені
види лишайників, які відносяться до групи листуватих та кущистих, що свідчить про
достатньо високу чистоту повітря.
У процесі зміни старих стереотипів, оновлення завдань і змісту виховання на чільне
місце стають пошуки та використання нових форм та методів проведення занять.
Пошук шляхів дальшого удосконалення гурткової роботи привів до появи таких форм,
як проведення дискусій за темою, інтегрованих занять – занять вікторин, подорожей,
конференцій, робота на екологічних стежках, в шкільних лісництвах, науково-дослідницька
робота, заняття у клубах за інтересами.
З метою виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей, підвищення
зацікавленості школярів до поглибленого вивчення навчальних дисциплін проводяться
турніри. Турніри являють собою командне завдання школярів, які здатні вирішувати складні
наукові задачі, можуть подавати рішення в переконливій формі та захищати їх у науковій
дискусії.
На основі поданих звітів всі позашкільні заклади України в тій чи іншій мірі
застосовують інноваційні форми роботи в галузі додаткової біологічної освіти. Однак краще
показали свою роботу Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Полтавська,
Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.
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Робота профільних об’єднань з біології
Назва області

К-сть
гурткі
в
120

К-сть
дітей
1820

Вінницька
343

3983

92

1231

162

2363

Волинська

Донецька

Дніпропетровська

14

238

70

Близь
ко
1000

Житомирська

Закарпатська

Запорізька
Івано-Франківська

74
311

Профільність гуртків
«Юних біологів» - 51, «Юних фізіологів» - 14, «Юних медиків»,-7
«Генетиків-селекціонерів»–8, «Юних ботаніків»- 24,«Юних біохіміків»
- 1,– «Юних мікробіологів»-2, «Юних орнітологів»-6, «Юних зоологів»4, «Юні акваріумісти» 3.
«Юні друзі природи», «Дорога в дивосвіт», «Юний дослідник»,
«Природознавство для дошкільнят», «Чарівний світ природи», «Основи
здоров’я» «Любителі домашніх тварин»,«Пізнайко»- гуртки початкового
рівня;
«Юні знавці лікарських рослин», «Юні квітникарі-аранжувальники»,
«Любителі домашніх тварин», «Юні зоологи», «Юні ботаніки», «Юні
екологи», «Основи біології» «Природа крізь призму англійської
мови»,«Бісероплетіння»,«Юні квітникарі аранжувальники»,«Природа і
квілінг», «Природа в папьє маше»,«Розпис на тканині»,«Вироби з
берести»; «Прикладні мистецтва».- гуртки основного рівня.
Вихованці вищого рівня є слухачами обласної очно-заочної біологічної
школи, навчаються в секціях МАН « Лісове господарство», «Сільське
господарство»,
Загальна кількість гуртків валеологічного
спрямування - 26 (390
вихованців ): «Юні валеологи», «Юні медики», «Пізнай себе», «Школа
майбутніх батьків», «Юні психологи», «Основи здорового способу
життя», «Стань творцем свого життя».
Гуртків біологічного спрямування–76 (близько 900 дітей): «Юний
ботанік»,«Юний зоолог», «Юний біолог», «Юний ентомолог», «Юний
акваріуміст», «Біологія людини», «Біоіндикація», «Основи біології»,
«Юний біохімік», «Юні генетики», «Юні генетики-селекціонери» - по 13 кожного профілю. Кількість гуртків з поглибленим вивченням біології,
(«Основи біології» - 2 гуртки, «МАН» -1 гурток, «Юний ерудит» -2
гуртки).
Валеологія, Основи біології, Біологія людини, Юні любителі домашніх
тварин, Юні акваріумісти, Юні біохіміки, Юні лісівники-дендрологи,
Природознавство для дошкільнят, Юні фізіологи рослин, Юні психологи,
Юні знавці лікарських рослин, Поглиблене вивчення біології,
Фітотерапія, Юні натуралісти, Юні медики, Юні лісівники, Юні
ботаніки, Юні хіміки, Любителі декоративних і свійських тварин, Юні
фенологи, Основи біоетики, Декоративний акваріум,
Поглиблене
вивчення хімії, Загальна хімія, Дендрологія з основами озеленення, Юні
валеологи, Любителі лікарських рослин, Акваріуміст-початківець, Юні
дендрологи, Рослини-символи України, Юні зоологи, Основи
ентомології, Основи гідробіології, Сучасні біотехнології.
«Юні зоологи», «Біологія людини», «Школа майбутніх батьків», «Юні
медики», «Юні рослинники», «Юні ботаніки», «Юні овочівники»,
«Основи біології» та «Юні садівники»
«Юні ботаніки”, „Юні рослинники”, „Юні фенологи”, „Юні друзі
природи” молодшого та середнього шкільного віку, „Юні натуралісти
дошкільного віку”, „Основи біології”, „Рослини –символи України”,
„Знавці лікарських рослин”, „Юні овочівники”, „Юні ботаніки”, „Юні
рослинники”, „Юні валеологи”, „Юні медики”, „Юні біохіміки”, „Юні
натуралісти”, „Юні друзі природи”
Юннати молодшого віку, юні квітникарі, юні ботаніки, юні фізіологи, юні
біохіміки, юні зоологи, юні акваріумісти, юні орнітологи, юні
гідробіологи, юні біологи, основи біології, юні психологи, цікава
біологія, лікарські рослини, саду мого дивосвіт, світ живої природи, юні
фенологи, юні мікологи, молекулярна генетика, юні натуралісти, юні
кактусоводи, юні ентомологи, природознавство для дошкільнят, подорож
з домашніми рослинами, квіти навколо нас, юні флористи, природа крізь
призму англійської мови, природа – наш дім, спілкування з природою,
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біологія людини, основи комп’ютерного моделювання з хімікобіологічним нахилом, любителі домашніх тварин, комп’ютер і природа,
філософія квітки, діти за гуманне ставлення до тварин, юних
квітникарів, квітчання, фітодизайну, аранжування квітів, гуртки юних
тваринників, учнівські лісництва, гуртки молекулярної генетики.
Немає конкретних даних
Напрями: біологічний, с/господарський, квітко-декоративний,
валеологічний, експериментально-дослідницький
Немає даних
Юні друзі природи з основами фенології”, “Юні натуралісти”, “Юні
валеологи», “Юні овочівники”, “Юні зоологи”, “За гуманне ставлення до
тварин”, “Любителі домашніх тварин”, “Основи ветеринарної
медицини”, “Юні медики”, «Фітоергономіка», “Юні квітникарі”,
“Квітникарі – аранжувальники”, “Основи комп’ютерного моделювання з
хіміко-біологічним нахилом», «Юний селекціонер», «Юні рослинники»,
“Основи біології”, «Любителі зеленої архітектури» «Основи медичних
знань», «Основи біологічних знань», «Краса і здоров’я », «Знавці
лікарських рослин», «Юні натуралісти», «Фітотерапія», «Юні
лісівники», «Лікарські рослини», «Юні ентомологи», «Юні орнітологи»,
«Довкілля».
Немає статистики
- генетика та селекція, мікробіологія, молекулярна біологія, космічна
біологія,основи біоіндикації, юні квітникарі-аранжувальники», «юні
конярі»,«юні садівники»,«любителі домашніх тварин», «юні лісівникидендрологи», «лікарські рослини»
„Загальна біологія”- 53 гуртки, „Узагальнюючий курс біології” — 35
гуртки, „Мікробіологи” — 1 гурток, „Фізіологи рослин” — 30 гуртки,
„Агрохіміків” – 12 гуртки, „Валеологів” та „Знавців лікарських рослин”
— 55 гуртків, творчих об’єднань, „Юних генетиків-селекціонерів” — 10
гуртки, профілю „Садівництво” — 51 гуртків, „Виноградарство” — 7
гуртків.
юний ботанік, юні кактусоводи, світ рослин, юні фізіологи, лікарські
рослини; зоологічного профілю: юні акваріумісти, юні зоологи, юні
орнітологи, юні любителі домашніх тварин; загально-біологічного
профілю: поглиблене вивчення біології, юний біолог, основи біології;
валеологічного: юні валеологи.
Біологічна скринька, Юний хімік ,Цікава хімія ,Юний фізіолог,
Дослідник, Основи біології, Біологія людини, Основи біохімії ,Юні
ботаніки Біологія людини, Основи гідробіології, Знавці лікарських
рослин, Юні валеологи, Аптека природи ,Юні знавці лікарських
рослин ,Основи медичних знань
«Юні квітникарів»; «Юні квітникарі-аранжувальники»; «Юні лісівникидендрологи»,«Лікарські рослини», Юні садівники» Любителі домашніх
тварин», Основи біоіндикації», «Основи ветеринарії», «Юні садівники»,
«Флористика», «Батик», «Художня кераміка», «Юні конярі»,«Юні
фермери», Основи ветеринарної медицини
Напрями: Біологічний, Сільськогосподарський, Зоолого-твариницький,
Зоологічний, Квітково-декоративний, Квітництво
Немає статистики
юні знавці лікарських рослин – 4; ботаніки – 3; основи здоров’я –
1;валеологія – 5; світ навколо тебе – 1; я пізнаю світ – 3;
природа навколо нас – 3;зелений світ -3; юні любителі природи – 2;краса
і здоров’я – 1;здоровим бути модно – 2; юні рослинники – 2;світ природи
з елементами англійської мови – 5; юні біохіміки – 2; основи
гідробіології – 2; юні натуралісти – 2; основи здоров’я – 4;обласна заочна
біологічна школа – 28.
Крім того 34 клуби біологічного профілю (на громадських засадах) та 15
відеоклубів біологічного спрямування (на громадських засадах).
юні ботаніки, юні овочівники, юні квітникарі, юні флористи,
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фітодизайну, юні екологи-краєзнавціі, юні орнітологи, юні акваріумісти,
юні зоологи, юні біохіміки, юні аматори зеленої архітектури, юні
рослинники, „Основи біології”, екологічної біохімії, юних біохіміків.
юних садівників, „Саду мого дивосвіт”, лісівників-дендрологів,
валеологів, знавців лікарських рослин, основ ветеринарної медицини.

6. Робота з інтелектуально обдарованою учнівською молоддю
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України,
її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання
спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом
створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.
В умовах становлення сучасної, національної системи освіти позашкільні заклади
стали невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному
розвитку особистості школяра в позаурочний час, його соціальній адаптації та самореалізації
в суспільстві.
За звітний період діяльність позашкільних закладів України в роботі з інтелектуально
обдарованою молоддю була спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості,
поглиблене вивчення базових дисциплін, професійну орієнтацію, підготовку до участі в
предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-освітніх проектах, конкурсах-захистах
МАН тощо.
Основними напрямами цієї діяльності протягом 2013 року були:
- всебічна співпраця ПЗ з вищими навчальними закладами та науково-дослідними
установами, на базі яких проводилось навчальне дослідництво;
- участь в роботі Всеукраїнської біологічної школи;
- робота регіональних очно-заочних профільних шкіл;
- діяльність наукових товариств учнів;
- проведення предметних олімпіад, науково-практичних конференцій, конкурсів, форумів;
- участь юних науковців у всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектах,
конкурсах.
За останні роки в Україні створено ряд спеціалізованих позашкільних закладів
( територіальні відділення Малої академії наук) для роботи з обдарованими дітьми, які тісно
співпрацюють з Центрами позашкільної роботи еколого-натуралістичного, туристськокраєзнавчого, технічного напрямів (Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька,
Одеська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Хмельницька,
Черкаська, Чернігівська області).
З метою залучення до поглибленого вивчення природничих наук, сприяння
модернізації змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної
діяльності учнівської молоді, на базі Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді працює Всеукраїнська заочна біологічна школа, що має такі відділення:
біології, екології, агрономії, лісознавства, садівництва, бджільництва, кінології, хімії,
інформатики, народних ремесел, флористики. Навчаються в ЗБШ старшокласники з багатьох
областей:
- Вінницька – 5 учнів (біологія, садівництво);
- Донецька – 20 учнів (біологія, хімія, мікробіологія, флористика та фітодизайн);
- Дніпропетровська – 15 учнів (8 учнів І курсу, 7 учнів ІІ курсу);
- Житомирська – 12 учнів (біології, екології, агрономії, лісознавства, садівництва);
- Закарпаття – 8 учнів (біологія, бджільництва, фітодизайн);
- Луганська – 8 учнів (фітодизайн,народні ремесла);
- Одеська – 4 учні (біологія);
- Івано-Франківська – 16 учнів.
Формування в учнів навчально-пізнавальної активності відбувається лише за умови,
якщо нові наукові знання вони відкривають різними шляхами і методами. По-перше, це
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стимулює дослідницьку діяльність, по-друге, учні організовують самостійний пошук
способів виконання завдань, по-третє, на основі побаченого експерименту, повідомлених
фактів у них розвивається вміння самостійно робити висновки і узагальнення. З такою
метою, а також для поглибленого вивчення окремих предметів, ґрунтовної допрофесійної
освіти, підготовки до участі в олімпіадах, конкурсах при обласних еколого-натуралістичних
центрах створені регіональні очно-заочні біологічні школи, які розраховані на учнів 9-11
класів загальноосвітніх шкіл (Вінницька, Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська,
Полтавська, Чернівецька).
На базі Вінницької обласної станції юних натуралістів в складі територіального
відділення МАН у 2013 році продовжували працювати очно-заочні профільні школи: біології,
хімії, англійської мови, математики, української мови, в яких навчалось 156 старшокласників.
В 2013 році на базі Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру
дітей та учнівської молоді працювала обласна хіміко-біологічна очно-заочна школа з
секціями: біології, екології, агрономії, ветеринарії та зоотехнії, хімії, психології, сучасних
біотехнологій, фітодизайну та зеленої архітектури.
Школа працює за 2-х річною формою навчання. Навчання проводиться в аудиторіях і
лабораторіях вишів міста.
Полтавська очно-заочна біологічна школа (ОЗБШ) створена у листопаді 2000 року і
діє, як структурний підрозділ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді. Це перспективна форма роботи з обдарованими учнями, основною метою
якої є забезпечення допрофесійної підготовки, створення умов для творчої самореалізації та
всебічного розвитку особистості.
Школа працює за двома секціями: хімії та біології. Заняття проходять на базі
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка та Полтавської
державної аграрної академії.
У 2013 році заняття ОЗБШ відвідувало 199 слухачів.
Після першого року навчання для слухачів ОЗБШ проводиться польова екологічна
практика – нетрадиційна форма роботи з дітьми в природному середовищі.
Кожного року слухачі школи беруть участь в обласному етапі конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та НТУ України і виборюють призові місця.
В 2013 році участь в конкурсі-захисті взяв 21 слухач, із них 16 стали переможцями та
призерами (9 других та 7 третіх місць).
Випускники очно-заочної біологічної школи кожного року стовідсотково вступають до
вищих навчальних закладів.
При Чернівецькому ОЦЕНТУМ з метою практичного втілення принципу рівного
доступу учнів області до якісної позашкільної освіти, розширення навчально-творчого
середовища для учнів сільських шкіл створена Обласна очно-заочна біологічна школа
(ОЗБШ), яка реалізує навчальну діяльність для учнів середнього та старшого шкільного віку
у секціях «Ботаніка», «Зоологія», «Квітництво» та «Екологія».Усього до занять в ОЗБШ
залучено 240 учнів.
Експериментально-дослідницька робота з обдарованими учнями України протягом
2013 року проводилась за такими напрямами: ботаніка, генетика-селекція, зоологія, екологія,
квітникарство, лісництво, психологія, медицина, психологія, сільське господарство, хімія (у
всіх областях):
- сучасних біотехнологій (Дніпропетровська);
- фітодизайну та зеленої архітектури (Дніпропетровська);
- валеологія (Вінницька, Запорізька, Полтавська,Тернопільська);
- ентомологія (Луганська);
- основи біоіндикації (Харківська);
- гідробіології (Вінницька, Тернопільська).
Важливою складовою діяльності МАН є проведення Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У 2013 році у ІІІ етапі конкурсу-
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захисту взяли участь значна кількість вихованців позашкільних закладів екологонатуралістичного профілю. Згідно звітів кращими можна назвати: Донецьку (13 учасників 6
переможців), Запорізьку (21 учасник 4 переможці), Полтавську (13 учасників 6 переможців),
Хмельницьку (8 учасників 6 переможців), Черкаську (12 учасників 5 переможців),
Чернігівську (12 учасників 5 переможців), Вінницьку (36 учасників – переможців).
Робота регіональних наукових товариств
Одним із стратегічних завдань освіти і науки України є формування інтелектуального
потенціалу нації, створення оптимальних умов для виявлення, соціальної підтримки
обдарованої молоді, її інтелектуального і творчого розвитку, самореалізації та духовного
вдосконалення.
Учнівські наукові товариства якраз є тією ланкою, яка дає можливість залучити учнів
до самостійної пізнавальної діяльності, забезпечити емоційну підтримку учнів, створити
кожному учневі ситуацію успіху на основі індивідуальних навчальних програм, забезпечити
переважно дослідницькі методи навчання.
Основною метою та завданням наукових товариств є розширення світогляду учнів
щодо досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, виявлення найбільш обдарованих учнів у
різних галузях науки і розвиток їх творчих здібностей, активне залучення учнів до процесу
самоосвіти та саморозвитку, удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення
рівня знань.
Наукові товариства учнів у 2013 році працювали у 12 областях України. Як приклад
можна назвати Хмельницьку (121 НТУ), Полтавську (74 НТУ), Дніпропетровську (55 НТУ),
Запорізьку (42 НТУ) області.
Участь у Всеукраїнських, міжнародних учнівських змаганнях (предметних олімпіадах,
конкурсах, турнірах, науково-освітніх проектах).
В системі освіти сьогодні на першому місці повинна стояти особистість дитини,
розвиток її природних здібностей і талантів. З метою виявлення юних обдарувань і надання
їм можливості для подальшого розвитку та самовдосконалення проводяться обласні,
всеукраїнські та міжнародні конкурси. Вихованці позашкільних закладів екологоприродничого спрямування приймають активну участь у регіональних, всеукраїнських та
міжнародних учнівських змаганнях (олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-освітніх
проектах). Відповідно поданих звітів кращими є Вінницька, Волинська, Донецька,
Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська,Сумська Херсонська,
Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області (Див табл.).
Розроблення нових напрямків пошуку та підтримки обдарованої молоді
На сучасному етапі актуальним в державі, є оптимальне забезпечення формування
інтелектуального потенціалу нації. Зокрема, виявлення обдарованої молоді і надання
підтримки розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного
самовдосконалення.
Відповідно до Закону України «Про освіту», Державної національної програми
«Освіта. Україна ХХІ століття», до Національної програми «Діти України», пошуку, навчання
і виховання обдарованих учнів в позашкільних закладах України проводиться велика робота з
обдарованою учнівською молоддю, формами яких є:
- індивідуальні консультації;
- факультативні заняття;
- профільне навчання, тощо.
Робота по виявленню обдарованих учнів у закладах освіти розпочинається з
початкової ланки і продовжується у старших класах.
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Пропозиції:
1. Розширити представництво регіонів у роботі Всеукраїнської заочної біологічної
школи.
2. Підняти рівень престижу навчання в ВЗБШ.
3. Використовувати у навчальному процесі з обдарованими учнями сучасні
інтерактивні та дистанційні засоби навчання.
4. Активізувати створення в усіх областях України мережу учнівських об’єднань
аграрного профілю для обдарованих дітей з сільської місцевості.
5. Звітну інформацію подати згідно проспекту, чітко, лаконічно, зі статистикою.
Робота учнівських наукових товариств
Область
1. Вінницька
2. Волинська
3. Донецька
4. Дніпропетровська
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8. Івано-Франківська

К-сть НТУ
23
10
Немає даних
55
27

9. Кіровоградська
10. Київська
11. Львівська
12. Луганська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська

Немає даних
Немає даних
Немає даних
Немає даних
Немає даних
29
Немає даних
Немає даних
27
Немає даних
Немає даних
16
121
Немає даних
Немає даних
Немає даних

К-сть учнів
998

Профільність
хіміко-біологічний філологічний математичний
біологічний
еколого-природничий, с/господарський

250
900

42
26

екологічний, орнітологічний
хіміко-біологічний, екологічний, с/господарський
біологія, екологія, історико-географічний,
філологічний

хіміко-біологічний
2759

хіміко-біологічний, екологічний.

біологічний, екологічний , хіміко-біологічний

Участь юннатів та учнів у Всеукраїнських конкурсах еколого-природничого напряму
2012-2013 навчальний рік

учасники

2
2

4

1

6

3

5

6

4

4

3

4
5

2
2

-

1

-

перемо жці

переможці

8

1
6

учасники

учасники

4

Всього

переможці

переможці

2

«Екософ
т»

1

25
8
3
67

7
3
3
24

11

5

учасники

учасники

4

переможці

переможці

2

,,Всеукра
їнський
водний
приз2013”
учасники

учасники
3
3
1
22

3

9

1
3
1
4

1

18

6
5
1
11

3

переможці

переможці

Вінницька
Волинська
Донецька
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська
Запорізька

„IntelEko
Україна2013”

Назва конкурсу
Конкурс
,,Юний
досягнен
генетик
ь юних
та
зоологів
селекціо
і твариннер”
ників

учасники

1
2
3
4
5
6
7

,,Енергія
і
середови
ще”

,,Природ
алюдинавиробни
цтвоекологія”

переможці

Область

учасники

№
з/п

Всеукраї
нський
форум ,,
Дотик
природи
”

2
1

1

128
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Івано-Франківська
Кіровоградська
Київська
Львівська
Луганська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

1

1

3

-

3

1

1

13

4

2

2

1

Участь обдарованої молоді у Міжнародних конкурсах 2012-2013 навч. рік

1

1

1
1

2
1
5
11

1
5

5

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

4

1

1

1

переможці

Всього

кількість

кількість

переможці

переможці

Україна
очима
молодих

Intel
ISEF

кількість

переможці

кількість

переможці

кількість

кількість

переможці

,,I –
SWEE
EP 2013”

переможці

Вінницька
Волинська
Донецька
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Кіровоградська
Київська
Львівська
Луганська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

кількість

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ХVII
Білоруська
конференц
ія учнів

переможці

Назва міст і районів

кількість

№
п/п

Балтійськи
й науковоінженерний
конкурс

Назва конкурсу
Міжнародна Фестивал
олімпіада ,,
ь молодих
Genius
науковців
OlympiadeЕ(х) plory
2013”
(Польща)

18

1
1
9
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7. Масові заходи виховного спрямування (культурно-розважальні заходи, свята,
тематичні вечори тощо)
Обласні позашкільні заклади еколого-натуралістичного спрямування проводять
відповідну організаційно-масову роботу.
Аналіз показав, що більшість масових заходів виховного спрямування, згідно звітів,
зорієнтована на розвиток і формування в учнів екологічної компетентності, екологічної
свідомості, готовності відповідально ставитися до довкілля, виховання екологічної культури,
знань прав і обов'язків громадян, ініціативної творчої діяльності екологічного напрямку,
формуванню здорового способу життя, національної свідомості, розвитку творчого та
інтелектуального потенціалу. Тематика заходів є різноплановою, форми роботи різноманітні.
Статистичні відомості (загальна кількість дітей охоплених масовими заходами виховного
спрямування) подані лише у звітах наступних областей: Вінницької, Волинської, Донецької,
Одеської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, деякі області подавали
статистичні дані не вказуючи загальну кількість дітей, у звітах окремих областей статистичні
дані відсутні (див. таблицю). Форми роботи у звітах Чернігівської, Дніпропетровської
областей вказані не вірно (Чернігівська область – у розділі таблиці «форми роботи» вказано:
«загальностанційні заходи»; Дніпропетровська область – з контексту: «Як кожен рік, так і в
цьому році у всіх закладах еколого-натуралістичного профілю були цікаво проведені різні
форми масової роботи:
- масові заходи з патріотичного, громадянського виховання;
- масові заходи з екологічного та трудового виховання;
- масові заходи художньо-естетичного та духовного виховання;
- масові заходи виховного спрямування»).
Окремі області звітують про роботу не календарного, а навчального року (див.
таблицю). Київська область представила звіт за 2012 рік.
Згідно проспекту річного звіту, участь у профільних Всеукраїнських заходах, та заходи
профільного спрямування мають подаватися в окремих розділах, що не врахували більшість
областей (див. таблицю). Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 31.10.2011 № 1243, аналіз основних орієнтирів виховання має подаватися за змістовими
лініями, що не враховано у звітах всіх областей, окрім Вінницької. В деяких звітах немає
аналізу роботи (див. таблицю). Аналіз роботи має бути чітким, зрозумілим, конкретним,
немає потреби дуже докладно описувати кожен захід.
Робота Львівського обласного дитячого еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді не аналізується через відсутність звіту.

Напрям виховної роботи

1.

Черкаська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

Змістова лінія
«Ціннісне
ставлення
особистості
до
суспільства і
держави»
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

2.

Чернігівська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

1677

в таблиці
форми
робити
вказані не
вірно

3.

Чернівецька

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних

свята,
виставки,
бесіди

Дніпропетровська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних

не
вказано

4.

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних

не
вказано

форми
роботи
вказані не

№
п/п

Область

Змістова лінія
«Ціннісне
ставлення до
культури і
мистецтва»

Змістова лінія
«Ціннісне
ставлення до
праці»

Змістова лінія
«Ціннісне
ставлення до
природи»

Змістова лінія
«Ціннісне
ставлення до
себе»

Змістова лінія
«Ціннісне
ставлення
до сім’ї,
родини,
людей»

Охоплено
дітей

Пріорите
тні форми
роботи

не
вказано

свята,
конкурси

Примітка

Відсутній аналіз.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі .
Розділи таблиці не
відповідають змісту.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
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орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

вірно

5.

Донецька

36352

6.

Хмельницька

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

3727

7.

Івано-Франківська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

не
вказано

свята,
конкурси,
ігрові
програми,
вікторини
,
театраліз
овані
вистави,
фітовітал
ьні, лекції
тощо
конкурси,
виставки,
конферен
ції, свята

виставки,
свята,
конкурси,
розважал
ьні
програми,
інтелекту
альні
ігри, вікторини,
екскурсії,
експедиці
ї.

заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі
Відсутній аналіз.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі
Відсутній аналіз.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.
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8.

Харківська

9.

Херсонська

10.

Київська

11.

Кіровоградська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

24200

конферен
ції тощо
немає
інформац
ії

в
статистич
ній
таблиці
не
вказана
загальна
кількість
не
вказано

конкурси,
виставки,
фестивалі
, акції

1270
(статисти
чні дані
тільки по
очнозаочним
конкурса
м
міжнарод
ного,
Всеукраїн
ського та

виставки,
інтелекту
альні
ігри,
свята

Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.
звітується робота за
2012 рік

Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.
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12.

Луганська

13.

Миколаївська

14.

Одеська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

регіональ
но
значення.
немає
даних
скільки
всього
дітей
охоплено
масовими
заходами
виховног
о
спрямува
ння за
звітний
період)
в
статистич
ній
таблиці
не
вказана
загальна
кількість

свята,
виставки,
лекції,
конферен
ції, акції
тощо.

в
статистич
ній
таблиці
не
вказана
загальна
кількість

конкурси,
свята,
виставки

62587

свята,
виставки,
конкурси,
екскурсії,
лекції

Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
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лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.

15.

Полтавська

138324

16.

Рівненська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

статистич
ні дані
тільки по
оглядови
м
екскурсія
м (2700)

18.

Сумська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

в
статистич
ній
таблиці
не
вказана
загальна
кількість

19.

Тернопільська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за

відсутній
аналіз
основних
орієнтирі
в

свята,
виставки,
конкурси,
екскурсії,
лекції,
інтелекту
альні
ігри,
бесіди,
диспути
тощо
свята,
інтелекту
альні
ігри,
акції,
майстеркласи,
змагання,
екскурсії
тощо
свята,
виставки,
диспути,
пізнаваль
норозважал
ьні
програми,
бесіди,
екскурсії,
акції
тощо
дискусії,
диспути,
ринги,
свята,
подорожі,

Відсутні статистичні
дані

Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.

Відсутні статистичні
дані
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змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

вихованн
я за
змістовим
и
лініями,
згідно
наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирі
в
вихованн
я за
змістовим
и
лініями,
згідно
наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирі
в
вихованн
я за
змістовим
и
лініями,
згідно
наказу
МОН
не
вказано

20.

Волинська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

21.

Закарпатська

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

22.

Запорізька

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими

турніри,
ігри,
екскурсії,
вечори,
ярмарки,
конкурси,
бесіди,
зустрічі
тощо
свята,
конкурси,
ігрові
програми,
вікторини
,
театраліз
овані
вистави,
акції
тощо
свята,
екскурсії,
інтелекту
альні
ігри,
змагання,
виставки,
майстеркласи
тощо

свята,
виставки,
акції,
ігрові
програми

робота закладів
звітується за 20122013 навч. рік , не за
календарний.
Участь у
профільних
Всеукраїнських
заходах та заходах
профільного
спрямування, згідно
проспекту, мають
подаватися окремо,
не в даному розділі.
Відсутній аналіз
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23.

Житомирська

24.

Вінницька

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

лініями,
згідно наказу
МОН
відсутній
аналіз
основних
орієнтирів
виховання за
змістовими
лініями,
згідно наказу
МОН

- цікаві і
змістовні
бесіди, лекції,
такі як:
«Святий
вечір»
українські
традиції, «В
країні
народних
інструментів»
, «Повір’я,
звичаї та
обряди
нашого
народу» та
інші;
- різноманітні
тематичні
майстерні:
Великодня
майстерня,
майстерня
Діда Мороза,
«Новорічна
композиція»,
«Природа в

- науковопрактичні
конференції в
рамках
обласних
тематичних
тижнів
(«Зоології та
тваринництва
»,
«Народознавс
тва»,
«Біології та
експеримента
льного
дослідництва
», «Охорони
праці та
безпеки
життєдіяльно
сті» та інших)
- трудові
десанти та
акції: в
рамках
природоохоро
нної операції

природоохоро
нні акції та
операції: «Не
насліди»,
«Опале
листя»,
«Первоцвіт»,
«Годівничка»,
«Збережемо
зелену
красуню»,
«Опале
листя», «Птах
року»,
«Рідкісні
рослини –
символи
України»,
«Джерело»,
«Вчимося
заповідувати»
, «Біощит»,
«Птахи
нашого саду»
та інші;
- експедиційні

- оздоровчі
походи в
природу в
канікулярний
час;
- спортивні
змагання:
Малі
олімпійські
ігри, «Веселі
старти»,
турніри з
настільного
тенісу, шахошашкові
турніри,
змагання з
футболу,
бадмінтону;
- лижні
прогулянки,
ігри та
розваги на
свіжому
повітрі;
- тематичні
інформаційні

- свята та
святкові
програми: «У
колі рідної
сім′ї», «Рідна
матуся»,
Андріївські
вечорниці,
новорічні
свята для
гуртківців та
дітей, які
потребують
соціального
захисту,
родинне
свято-концерт
«Ой радуйся,
земле», свято
«Святого
Миколая радо
зустрічаємо»,
«Великодні
гостинці»,
«Свято
весни»,
«Юннати

- цикл бесід,
виховні
години пам
′яті до
Міжнародног
о дня пам′яті
жертв
Холокосту,
Дня пам’яті
жертв Крут,
трагедії на
Чорнобильськ
ої АЕС «Це
всі повинні
пам′ятати»,
Дню захисту
дітей, до 22
червня – Дня
скорботи, до
Дня
Конституції
України
«Основний
закон нашої
держави», до
Дня
державного

не
вказана
загальна
кількість

19041

свята,
виставки,
конкурси,
екскурсії,
лекції,
інтелекту
альні
ігри,
бесіди,
диспути
тощо
бесіди,
свята,
конкурси,
інтелекту
альні
ігри,
виставки,
майстерні
, майстеркласи,
екскурсії,
ігрові,
конкурсні
,
пізнаваль
ні
програми
тощо
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орігамі»,
«Казка з
бісеру»,
«Чарівна
скринька»
тощо;
- різнопланові
виставкиконкурси:
«Єднаємо
серця»,
«Хвиля
творчості»,
«Осінні
фантазії»,
«Новорічна
композиція»,
«Різдвяна
флористика»,
«Український
сувенір»,
виставкаконкурс
родинної
творчості та
інші.
- Екскурсійна
поїздка в
СМТ Браїлів
«Музичне
Поділля».

«Опале
листя», в
рамках
природоохоро
нної операції
«Не насліди»,
трудовий
десант до Дня
Землі,
трудова акція
«Парад квітів
біля школи»
та інші;
дослідницька
робота на
навчально –
дослідних
земельних
ділянках;
- тематичні
конкурси:
юних
майстрів
народних
ремесел
«Поділля.
Творчість.
Діти.»,
«Кращий
гурток 20122013
навчального
року»,
«Уквітчуємо
рідний край»,
обласна
виставкаконкурс
«Щедрість
рідної землі»

походи
(«Дослідженн
я видового
складу
рослинності
ботанічного
заказника
місцевого
значення
«Лядівський»
»,
«Фауністичні
дослідження
Ладижинсько
го
водосховища»
, «Вивчення
колонії сірої
чаплі в БугоДеснянському
заказнику»,
«Сезонні
спостереженн
я на П
′ятничанській
екологічній
стежині») та
екскурсії в
природу;
- екскурсії
для учнів
навчальних
закладів та
дошкільних
установ міста
Вінниці та
Вінницької
області в
орнітологічно
му та
акваріумному

виставки
літератури,
буклетів,
плакатів,
проведення
бесід серед
гуртківців з
метою
попередження
різноманітних
захворювань,
формування в
свідомості
дітей
необхідності
збереження
здоров’я – як
найціннішого
скарбу
людини, до
Всесвітнього
дня боротьби
зі СНІДом;
- в рамках
обласного
тижня «За
здоровий
спосіб життя»
під час
конкурсузахисту
учнівських
науководослідницьки
х проектів
«Здоров′я
дитини – це
найвища
цінність» та
науково –
практичної

скликають
друзів» та
інші;
- родинні
майстерні;
- родинні
екскурсії;
- виставки
родинної
творчості.

прапора
України
розглянути
сторінку
історії:
«Прапор
нашої
держави», до
Дня
Незалежності
України
«Незалежна
держава»,
«Збережемо
вікову
спадщину
краю, де ти
народився»,
приурочених
річниці
визволення
України,
Вінниччини
від Німецькофашистських
загарбників,
«Збережемо
вікову
спадщину
краю, де ти
народився»,
«Права дітей»
та інші;
інформаційні
виставки
присвячені
Дню
соборності та
свободи
України, Дню
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та інші;
- Свята та
святкові
ігрові
пізнавальні
програми:
«Золота
осінь»,
«Осінній
карнавал»,
«Осінь чарівниця» та
інші
- форум
трудових об
′єднань
старшокласни
ків
Вінниччини
«Тобі, народе
мій, здобутки,
праця юні
України»

залах,
теплиці,
НДЗД,
ботанічній
стежині,
дендрарії та
Пятничанські
й екологічній
стежині;
- екскурсії в
музей лісу, у
Вінницький
поні-клуб, у
Вінницький
Краєзнавчий
музей;
- тематичні
виставкиконкурси
робіт
гуртківців:
«Зимова
казка»,
«Здоров′я і
екологія»,
«Первоцвіт»,
«Ялинка без
ялинки», «В
об′єктиві
натураліста»,
«Фауна
планети», «Я
та мій друг»
та інші;
відеолекторії
«Захистимо
озоновий шар
Землі»,
«Енергозбере
ження.

конференції
«Здоров′я
через освіту»
учні середніх
та старших
класів нашої
області мали
можливість
представити
свої проекти,
що сприяють
збереженню
та зміцненню
здоров′я;
- відеолекції
«Вплив
шкідливих
продуктів
харчування на
здоров′я
людини»,
«Шкідливий
вплив
тютюнопалін
ня на
організм
людини»,
«Скажи
наркотикам:
«Ні!»» та
інші;
- пізнавальні
та
розважальні
програми,
інтелектуальн
і ігри,
психологічні
тренінги:
«Змагання
розумників»,

космонавтики
, Дню
Незалежності
України, Дню
Перемоги,
«Місця
бойової слави
Вінниччини»,
«Голодомор в
Україні»,
«Права дітей»
та інші;
- цікаві і
змістовні
виховні
заходи: До
Дня
вшанування
учасників
бойових дій
на території
інших держав
виховний
захід-реквієм:
«Афганістан
– болить в
моїй душі»,
конкурсна
програма
«Мужні,
сильні,
сміливі»,
пізнавально –
розважальна
програма
«Справжні
українці»,
святкова
конкурсна
програма
«Щаслива
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Проблеми,
перспективи»,
«Рослини –
зелене диво
планети»,
«Охорона
видового
розмаїття
світу»,
«Екологія та
здоров′я» та
інші;
- виступи
екологічного
лялькового
театру
«Рукавичка»,
були
підготовлені і
показані
вистави
«Лісові
пригоди» та
«Екологічна
рукавичка»

«Олімпіада
сніговика»,
«Казковий
лабіринт», «Я
та мій світ»,
«Новорічний
калейдоскоп»
та інші;
- виставки –
конкурси
малюнків та
плакатів
фотографій,
художніх
робіт за
темами:
«Головне в
іміджі – це
здоров’я»,
«Молодь за
майбутнє без
СНІДу», «Я
обираю
здоров’я»,
«Мої права та
обов’язки»,
«Ким я себе
бачу» та інші;
- з метою
попередження
надзвичайних
ситуацій для
гуртківців
відбулася
демонстрація
роботи
аварійнорятувального
загону
Державної
служби

країна
дитинства»,
святкова
конкурсна
програма
«Козацькі
розваги»,
до Дня
збройних сил
України
конкурсна
програма
«Найкращі
хлопці»,
«Ігри
патріотів»,
конкурс
майбутніх
захисників
Вітчизни
«Служу
народу
України» та
інші;
- тематичні
виставкиконкурси
дитячих
робіт: до
Всесвітнього
дня авіації та
космонавтики
виставка
дитячих робіт
«Політ до
зірок»,
виставка
листівок «Для
вас, шановні
ветерани»,
присвячена
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України з
надзвичайних
ситуацій в
Вінницькій
області.

Дню
Перемоги та
інші;
- з метою
залучення
гуртківців та
їх батьків до
суспільнокорисної
справи,
протягом
звітного року
були
проведені ряд
благодійних
акції та
доброчинних
проектів,
таких як:
традиційна
благодійна
акція для
дітейінвалідів
«Тепло від
серця до
серця» в
Стрижавсько
му будинкуінтернаті,
благодійна
акція для
дітей-сиріт в
дитячому
будиночку
«Малятко»
«Промінчик
доброти»,
благодійні
акції для
дітей-
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інвалідів в
ДНЗ № 24 та
для дітейсиріт в
Вінницькому
обласному
дитячому
будинку
змішаного
типу
«Гніздечко»
«Великодні
гостинці»,
«Святого
Миколая радо
зустрічаємо»
та інші.

Пропозиції:
1. Аналіз основних орієнтирів виховання подавати за змістовими лініями: змістова лінія «Ціннісне ставлення до культури і
мистецтва», змістова лінія «Ціннісне ставлення до праці», змістова лінія «Ціннісне ставлення до природи», змістова лінія «Ціннісне
ставлення до себе», змістова лінія «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей», змістова лінія «Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави», що дасть можливість побачити розкриття кожного напрямку виховної роботи.
2. Виділяти основні види та форми роботи. Вказати які форми роботи були найбільш популярні серед дітей. Це дасть можливість
побачити наскільки різноманітною була організаційно-масова робота.
3. Вказувати загальну кількість охоплених організаційно-масовою роботою дітей.
4. Вказувати кількість охоплених дітей відповідно віковим категоріям (дошкільний вік, молодший шкільний вік, середній шкільний
вік, старший шкільний вік, учні ПТУ, студенти).
5. Вказувати кількість дітей, охоплених різними видами діяльності.

8. Загальні висновки та пропозиції
Обласні еколого-натуралістичні центри та станції юних натуралістів забезпечують
координацію еколого-натуралістичної, природоохоронної, експериментально-дослідницької
роботи в загальноосвітніх та організаційно-методичну, навчально-виховну, організаційномасову діяльність в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю;
спрямовують свою роботу на залучення вихованців та учнівської молоді навчальних закладів
до участі у міжнародних, всеукраїнських і обласних еколого-натуралістичних заходах,
практичної природоохоронної діяльності та інших природничих напрямків екологонатуралістичної, експериментально-дослідницької та науково-дослідницької роботи;
удосконалення процесу екологічної освіти і виховання та формування у неповнолітніх
екологічної культури, поглиблення знань з біології, валеології, екології, практичних навичок в
галузях сільського та лісового господарства.
На місцях діють обласні координаційно-методичні ради, розробляються Концепції,
Комплексні програми та заходи щодо вдосконалення та розвитку екологічної освіти,
виховання та мережі позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування, що
об’єднує традиції позашкільної освіти в Україні та інноваційні підходи, зумовлені
технологічними й інформаційними чинниками сьогодення, виконання яких передбачає
реалізацію таких напрямків роботи: підготовку педагога до екологічної та природоохоронної
діяльності; введення навчальних дисциплін, курсів, факультативів екологічного спрямування
в навчальних закладах регіонів України.
Ефективно працюють методичні служби обласних позашкільних екологонатуралістичних закладів.
Вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників здійснюється
через систему заходів, спрямованих на оновлення змісту методичної роботи, впровадження в
практику сучасних педагогічних технологій.
Враховуючи вимоги сьогодення про необхідність пошуку нових підходів розробки
нових методик і технологій здоров’язберігаючого характеру, колективи обласних екологонатуралістичних закладів працюють над впровадженням в навчально-виховний процес
здоров’язберігаючих, особистісно-орієнтованих технологій; вихованням соціальних
компетентностей вихованців і вироблення у них активної громадянської позиції,
національної свідомості, розвитку трудових навичок.
Поєднуючи трудове виховання з продуктивною працею, розвиваючи за інтересами
позакласне навчання і виховання у взаємодії з позашкільною роботою, педагогічні колективи
обласних еколого-натуралістичних закладів визначають актуальні проблемні завдання у
різних сферах та видах творчої діяльності; збагачують кращий досвід позашкільної
педагогіки у здійсненні екологічної освіти та виховання ефективної трудової і політехнічної
освіти, сільськогосподарського дослідництва, трудової підготовки і професійної орієнтації
вихованців.
Пропозиції:
НЕНЦУМ (м. Київ) розробити новий проспект річного звіту (далі – Проспект), тому
що в даному проспекті є багато питань, що дублюють одне одного. Наприклад: у розділі
«Методична робота варто об’єднати п. 5 і п. 10, п. 7 і п. 11.
У кожному розділі проспекту стоїть питання «Методичне забезпечення» та «Вивчення
і поширення перспективного педагогічного досвіду».
Ці питання варто перенести у розділ «Методична робота» з відповідними підпунктами
профільного методичного забезпечення.
Варто в один розділ віднести всі масові профільні заходи.
Виховну роботу та натуралістичні масові заходи подавати за змістовими лініями, а
саме:
- «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва»;
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-

«Ціннісне ставлення до праці»;
«Ціннісне ставлення до природи»;
«Ціннісне ставлення до себе»;
«Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей»;
«Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави».
Не варто у звітах перераховувати:
1) всю тематику засідань (педрад, методрад, інформаційно-методичних нарад, методичних
об’єднань тощо) тематику консультацій індивідуальних виїздів в райони;
2) прізвища всіх дітей-переможців;
3) не слід подавати річні плани роботи замість звітів та протоколи підсумків обласних
конкурсів.
Видавничу діяльність враховувати лише за звітний період, чітко вказувати вид
методичних видавничих матеріалів (рекомендації, розробки, збірки тощо).
Виїзди в заклади освіти, методичні видання, консультації, що здійснюються в роботі
районних/міських СЮН (ЕНЦ) подавати окремо в табличній формі або не подавати зовсім, як
це роблять більшість обласних еколого-натуралістичних центрів.
Не варто додавати звіти районних станцій юних натуралістів.
Обласні річні звіти подавати чітко по розділах проспекту, що пропонується, вказуючи
до кожного розділу статистичні (цифрові) дані.
Досягнення обласних СЮН (ЕНЦ) подати окремим пунктом.
Пропонуємо свій проект річного звіту обласних ЕНЦ (СЮН)
ЗМІСТ
стор.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1
4.2.

Вступ
Організаційно-адміністративна робота
Управління, керівництво і контроль
Педагогічні ради
Моніторинг – складова переходу навчально-виховного процесу колективу
закладу до новітніх методик інноваційної діяльності
Удосконалення навчально-матеріальної бази
Методична робота
Організаційно-методична діяльність, ППД
Інформаційно-просвітницька та видавнича діяльність, програмове забезпечення
Аналітична діяльність та експериментально-методичне забезпечення
Підвищення професійної майстерності педагогів (Атестація педагогічних
працівників, Курсова перепідготовка, Школа молодого педагога, Школа
педагогічної майстерності, Методична рада, Методичні об’єднання, Творчі
динамічні групи, Інформаційно-методичні наради, Наставництво та
стажування, Робота над науково-методичною проблемою закладу, Методичні
майданчики)
Навчально-виховна робота (мережа, статистика ТУО)
Поєднання в навчально-виховному процесі інноваційних та традиційних
компонентів у різносторонньому аспекті навчання та екологічного виховання
Виховання творчої особистості (Змістова лінія «Ціннісне ставлення до культури
і мистецтва», Змістовна лінія «Ціннісне ставлення до праці», Змістова лінія
«Ціннісне ставлення до природи», Змістова лінія «Ціннісне ставлення до себе»,
Змістова лінія «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей», Змістова лінія
«Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», Формування
здорового способу життя, Всеукраїнські, обласні та міжобласні масові заходи
закладу)
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5.
5.1
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4
11.5
11.6.

12.
13.

Обдарована дитина
Робота територіального відділення МАН
Наукові товариства учнів
Психологічна підтримка обдарованих дітей
Професійне самовизначення
Самоврядування
Дитячий екологічний парламент станції юних натуралістів.
Співпраця з родинами
Всеобуч батьків
Робота з батьками соціально-незахищених сімей
Пріоритетні напрями та зміст роботи психологічної служби позашкільного
закладу
Збереження та зміцнення здоров’я вихованців
Екологічна освіта і виховання
Природоохоронна діяльність
Шкільні лісництва
Конкурси та інші форми роботи
Екологічна просвітницька діяльність
Моніторинг довкілля та заповідна справа
Навчальна науково-експериментальна та дослідницька робота
Інноваційні форми науково-експериментальної та дослідницької роботи в
рамках Міжнародних, Всеукраїнських науково-освітніх проектах, програмах,
конкурсах
Всеукраїнські трудові акції «Турбота молоді тобі, Україно!»
Організація дослідницької роботи в закладах освіти області
Робота учнівських аграрних об’єднань області
Робота об’єктів захищеного ґрунту області, закладу
Експериментальне дослідництво в закладі (Експериментальна та науководослідницька діяльність у відділі біології та сільського господарства,
Навчально-дослідна робота у відділі екології та охорони природи, Навчальнодослідна робота відділу декоративного квітництва та ужитково-прикладного
мистецтва, Навчально-дослідна робота у відділі зоології та тваринництва,
Дослідницька робота в об’єктах закритого ґрунту)
Досягнення (всеукраїнські та міжнародні конкурси)
Додатки (статистичні дані з усіх питань)

