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Доповідна записка
«Позашкільна еколого-біологічна освіта Волинської області в умовах

децентралізації»
І. Організаційно-методична робота Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру в освітніх округах
Сьогодення  потребує  оновлення  і  збагачення  духовної  культури,

розвитку  технологій  виховання  особливого  типу  людей,  здатних  по  -новому
вирішувати  найскладніші  проблеми  цивілізації.  Духовно-моральні   якості
особистості  стають нині неодмінною умовою створення економіки, зверненої
до  людини,  появи  справжніх  інтелігентів.  У  розв’язанні  проблемних  питань
навчання і виховання дітей велику роль відіграють позашкільні заклади.

Для  того,  щоб  озброїти  вихованців  міцними  та  свідомими   знаннями,
педагог-позашкільник сам має бути підготовленим до такої роботи: досконало
знати свій предмет, новини психолого-педагогічної науки, володіти методикою
навчання та виховання. Педагог позашкільного закладу повинен сприйматись не
лише як джерело знань, а й як „диригент”, що керує освітою цілеспрямованого
учня.  Для  плідної  і  творчої  роботи  керівника  дитячого  об’єднання  велике
значення  має  належним  чином  організована методична  робота,  яка
розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загально -
культурного  рівнів,  психолого  -  педагогічної  підготовки  і  професійної
майстерності педагогів.

Методична  служба  Центру  керується  у  своїй  діяльності  принципами:
системності,  послідовності,  наступності,  безперервності,  масовості,
оперативності та мобільності, носить творчий характер.

Планування методичної роботи відбувається з урахуванням пріоритетних
напрямків розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи. 

 Методична діяльність спрямована на:



- пошук  нових  форм  і  методів  роботи  для  здійснення  якісної  педагогічної
освіти;
-  впровадження  інформаційно-комунікативних   технологій  в  навчально-
виховний процес;
- організацію цілеспрямованого розвитку професійної майстерності;
- запровадження  постійного  моніторингу  якості  еколого-натуралістичної
роботи в сільській місцевості;
- вивчення, узагальнення, популяризація перспективного досвіду;
- впровадження різноманітних форм профорієнтаційної роботи з вихованцями;
- подальший  розвиток  співпраці  з  науковими   установами,  вищими
навчальними закладами, громадськими організаціями;
- проектування  нових  моделей  управління  навчально-виховним  процесом
позашкільного закладу;
-  консультативна  допомога  навчальним  закладам  у  створенні  науково-
методичного забезпечення еколого-натуралістичної діяльності.

У системі позашкільної освіти обласний еколого-натуралістичний центр
відіграє вагому роль – як координаційно-методичний центр. Першочерговими
завданнями є: 
    - поліпшення методичного забезпечення навчально-виховного процесу через
проведення спільних семінарів, участь в обласних координаційно-методичних
радах;
    -  створення єдиного інформаційного простору;
    -  поширення перспективного досвіду позашкільної діяльності;
    -   надання  методичної  і  практичної  допомоги  колективам позашкільних
навчальних  закладів  щодо  проведення  масових  заходів,  реалізації  основних
напрямків натуралістичної роботи;
    -  стимулювання педагогічної творчості через проведення конкурсів серед
методистів та керівників гуртків, майстер-класів, тренінгів, виставок;
    - проведення науково-методичної роботи.
     На сьогоднішній день в області функціонує:  Ковельська міська станція юних
натуралістів,  Волинський  обласний,  Ківерцівський  районний   та  Луцький
міський  еколого-натуралістичні  центри.  Крім  того,  відділи  еколого-
натуралістичної  роботи  створені  при:  Володимир-Волинському,
Нововолинському  центрі  позашкільної  освіти,  Ратнівському, Любомльському,
Турійському, Маневицькому, Старовижівському Будинках школяра. Створений
центр  еколого-натуралістичної  освіти  при  ЗОШ І-ІІІ  ст. с.  Раків-Ліс  Камінь-
Каширського, ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Залізниця Любешівського районів, базові школи
на  територіях  Смолигівської,  Люблинецької,   Павлівської  територіальних
громад. 
  Методична  робота  включає  проведення  семінарів,  консультацій,
конференцій, тренінгів, проведення курсової перепідготовки,  виїздів. 

Семінари, різні за тематикою, для широкого загалу педагогів, є важливою
ланкою роботи еколого-натуралістичного центру, тому що кінцевим результатом
такої роботи є покращення природоохоронної діяльності в навчальних закладах,
залучення  до  заходів  із  збереження  довкілля  великої  кількості  дітей  та
дорослих.



 Проблеми природоохоронної роботи були в центрі уваги на семінарі для
заступників  директорів  з  виховної  роботи  професійно-технічних  навчальних
закладів області. У ході семінару обговорювались важливі питання: 
- модернізація озеленення навчального закладу;
- роль навчально-дослідної ділянки у забезпеченні посадковим матеріалом;
- методичний аспект екологічної освіти.
    Під  час  семінару  відбулись  майстер-класи  з  декоративно-вжиткового
мистецтва та фотографування, які провели методисти Центру . 

Традиційним  є  педагогічний  практикум  для  директорів  та  методистів
позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів «Світ творчості» .
Практикум  вже відбувся на базі   Любомльського, Турійського, Ратнівського,
Маневицького   центрів  творчості  дітей  та  юнацтва.   До   програми   були
включені  питання, які б допомогли методично правильно організувати гурткову
роботу,   максимально  розкрити  творчий  потенціал  дитини,  впровадити   у
навчально-виховний процес сучасні форми та методи роботи.
  Учасники педагогічного практикуму знайомляться  із досвідом  екологічного
навчання та виховання, отримують пакет методичних матеріалів. 
    В  умовах  децентралізації  надзвичайно  важливо  залучити  до
природоохоронної,  еколого-натуралістичної  роботи  педагогічні  та  учнівські
колективи  навчальних  закладів,  які  знаходяться  на  території  новостворених
громад.  У  зв’язку  з  цим  було  проведено  ряд  семінарів,  тренінгів  у
Смолигівській, Голобській, Павлівській, Велицькій ОТГ. 
        Методичний відділ Центру тісно співпрацює з інститутом післядипломної
педагогічної  освіти,  методичними  кабінетами  відділів  освіти.  Методисти
виступають  з  лекційними  годинами  перед  слухачами  курсів  підвищення
кваліфікації  біологів,  керівників  творчих  учнівських  об’єднань,  проводять
тематичні  семінари  у  районах.  Найбільше  цікавить  педагогів   організація
роботи  шкільних  навчально-дослідних  ділянок,  учнівських  лісництв,
дослідницька  і  експериментальна  робота.  У проведенні  методичних заходів
обов’язково  беруть  участь  науковці  Східноєвропейського  національного
університету ,  Поліської дослідної станції інституту ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського.

Однією  з  форм  методичної  роботи  є   надання  індивідуальних
консультацій.  Еколого-натуралістичний  центр  –  це  методичний  осередок,  де
потрібну  для  себе  інформацію можуть  отримати:  керівники гуртків,  вчителі,
студенти,  методисти  районних  відділів  освіти,  учні,  студенти   навчальних
закладів області. Найчастіше за ними звертаються вчителі  біології,  які хочуть
отримати додаткову інформацію про видовий склад флори і фауни  Волинської
області;  про  методику  проведення  занять  гуртка;  оформлення  учнівських
дослідницьких  робіт,  організацію  масових  заходів,  роботу  на  навчально-
дослідній ділянці.

У методичній роботі практикуємо виїзди з метою надання консультацій,
методичної допомоги, обміну досвідом. Щороку  здійснюємо до 40 виїздів, щоб
охопити більшість районів області. Під час  зустрічей обговорюються питання:  
-  вивчення роботи учнівських об ;єднань екологічного спрямуванняۥ
-  надання консультацій щодо проведення масових заходів;
-  вивчення стану діяльності навчально-дослідних ділянок;



-  організація зовнішнього та внутрішнього  озеленення тощо.
Такі зустрічі на місцях є дієвою школою пропаганди передового досвіду,

сприяють реалізації стратегічних завдань позашкільної освіти, ознайомленню з
новими методиками у навчанні. 
      Важливою складовою екологічного виховання є пізнання природи рідного
краю.  Цьому  сприяє  залучення  школярів  до  участі  в  конкурсах,  акціях,
операціях.  Цікаві  масові  заходи,  в  яких  із  задоволенням  беруть  участь  юні
натуралісти  Волині,  це:  «Юний  селекціонер»,  «В  об’єктиві  натураліста»,
«Дотик природи», «Галерея кімнатних рослин», «Вчимося заповідувати» тощо.

Проведенню  кожного  Всеукраїнського  конкурсу  передує  проведення
обласного етапу. Для організації його готується  пакет методичних матеріалів.
         У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі працюють
талановиті  творчі  педагоги.  Чимало нестандартного вносять  вони у роботу з
дітьми. Свої доробки оформляють як інструктивно-методичний чи довідковий
матеріал.  Усі методичні розробки розміщуються на сайті Центру, тому ними
може користуватись широкий загал педагогів.  

 Найбільш змістовними та актуальними  є:
№

з/п              Назва    Призначення                         Анотація

 1. «Молодому
педагогу»

методичний
збірник

зібрані  доробки  методистів  та
керівників  гуртків  еколого-
натуралістичних  закладів  області:
коротка  довідка  про  історію
юннатівського  руху,  творча
програма  екологічного  гуртка,
розробки  екологічного  турніру  та
занять тощо.

2.  «Формування  у
вихованців
позашкільних
навчальних  закладів
базових
компетентностей  у
гуртках  еколого-
натуралістичного
спрямування»

збірник статтей У  збірнику  опубліковані  статті
педагогів  позашкільників,  щодо
формування  у  вихованців  базових
компетентностей,  розкриваються
основні  підходи,  щодо  зміни
державних  стандартів  з  погляду
реалізації  в  них  компетентнісного
підходу.

3. «Квіти  у
легендах,казках
різних народів»

довідковий
матеріал 

Підбірка  легенд, казок,  які  можна
використовувати  при  проведенні
фітовітальні.

4.  «  Місце  хліба  в
обрядах  та  звичаях
українського народу»

на  допомогу
керівникам 

Вміщені відомості  про старовинні
рецепти  випікання  хліба,  звичаї
,пов’язані із випіканням хліба .



5. «Систематика
акваріумних рослин і
їх  утримання  в
акваріумах»

Інструктивно-
методичний
матеріал 

Вміщена  інформація  про  види
рослин,  які  можна  вирощувати  в
акваріумах,  вимоги  догляду  за
ними.

6. „Екологічні  ігри  на
заняттях  гуртків
природничого
профілю”

дидактичній
матеріал  на
допомогу
керівникам
гуртків

Підбірка  екологічних ігор для дітей
різних вікових груп.

7. «Підбірка  виховних
заходів з  англійської
мови»

інструктивно-
методичний
матеріал 

Сценарії  свят  інших  масових
заходів на англійській мові..

8. «Методика
оформлення постера»

Інструктивно-
методичний
матеріал  на
допомогу
керівникам
гуртків

Інформація  про  розділи  постера,
методику їх оформлення, вимоги до
захисту   дослідницької роботи.

9.  «Зенена аптека» Довідковий
матеріал   на
допомогу
керівникам
гуртків 

Інформація  про  лікарські
рослини,їх застосування у народній
медицині, список рослин, які можна
вирощувати на навчально-дослідній
ділянці.

10 «Пізнавальні
екскурсії в природу»

Інструктивно-
методичний
матеріал  на
допомогу
керівникам
гуртків 

Підбірка  розробок  екскурсій  у
природу  для  різних  вікових  груп
дітей.

11 «Дидактичний
матеріал  з  теми
«Пори року»»

для  керівників
гуртків
початкового
рівня

Розробки  занять  про  природу  для
гуртківців початкового рівня 

12 «Методичні
рекомендації  до
проведення  першого
заняття» 

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Розробки  першого  заняття  для
різних  вікових  категорій
вихованців. 

13 Тематика  дослідних
робіт  з  біології,
екології;

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Теми та схеми дослідів із біології та
екології



14 Збірки  сценаріїв
масових  екологічних
заходів  “Із  джерел
мого народу”,

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Вміщені  сценарії  масових  заходів
екологічного змісту

15 Виступів
агітколективів  “У
дружньому колі”;

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Кращі  сценарії  виступів
агітколективів.  З  результатами
обласного конкурсу-огляду виступу
агітколективів.

16 «Спостереження за за
тваринами у різні 

пори року»;

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Рекомендації  з  фенологічних
спостережень  за  тваринами  для
педагогів,  які  працюють  з  дітьми
молодшого шкільного віку.

17 «Умови  засушування
декоративних
рослин»;

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Методичні  рекомендації   щодо
способів засушування декоративних
рослин.

18 «Гербарій однорічних
квіткових  рослин
навчально-дослідної
ділянки»;

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Зразки  однорічних   квіткових
рослин

19 «Організація
дослідницької роботи
з дітьми молодшого 

шкільного віку»;

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Теми  та  схеми  дослідів   із
природними  об’єктами  для  дітей
молодшого шкільного віку.

20 «Ігри  з  екології  для
гуртківців  основного
рівня»;

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Підбірка ігор з екології

21 «Каталог  деревних
порід  дендропарку
ВОЕНЦ»;

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Види  деревних  порід  дендропарку
Центру

22 «Методичні
Рекомендації  щодо
проведення  першого
заняття»;

  Для кер.гуртків
позашкільних
закладів

Розробки  першого  заняття  для
гуртківців всіх рівнів



23 «Формування  крони
листяних  та  хвойних
порід рослин».

Для  кер.гуртків
позашкільних
закладів

Методичні  рекомендації  щодо
формування крони дерев.

24 «Волинський
еколого-
натуралістичний
центр»

Для педагогів та

громадськості 

області

Відео-фільм про Роботу 

навчального закладу

25 «Макаренківські
читання»

Для  педагогів
навчальних
закладів

всіх типів

Збірка  статей  з  досвіду  щодо
взвємодії  теорії  та  практики
ефективного трудового виховання

26 «Екологічна варта»до
90-річчя
юнатівського руху

Для  педагогів
навчальних
закладів

всіх типів

З  досвіду  діяльності  колективівів
екологічної просвіти області

27 «Шкільні  лісництва
Волині»

Для  педагогів
навчальних
закладів

всіх типів

Інформація  про  природо-охоронну,
науково-дослідну  діяльність
шкільних лісництв Волині

28 «Стежками  рідного
краю»

Для  педагогів
навчальних
закладів

всіх типів

Методичні  рекомендації  щодо
створення  екологічних  стежок  та
організація  навчально-виховної
роботи

29 «Атлас  рідкісних
рослин  Волині»
випуск №1,2.

Для  педагогів
навчальних
закладів

всіх типів

Відомості  про  рідкісних  і
зникаючих  рослин  Волинської
області.  Спільно  із  біологічним
факультетом  СНУ  імені  Лесі
Українки

30 Педагогічна
спадщина
В.О.Сухомлинського
у  діалозі  із
сучасністю

Для  педагогів
навчальних
закладів

всіх типів

Збірка  статей  про  педагогічні  ідеї
В.О.Сухомлинського  у  практиці
екологічного навчання і виховання

31 Трудові  аграрні
об’єднання  в
алгоритмі  сучасної
школи

Для  керівників
трудових
аграрних
об’єднанань,
учнівських
виробничих

Методичні  рекомендації  щодо
організації  діяльності  аграрних
об’єднань школярів



бригад

32 Навчально-дослідна
ділянка  лабораторія
під відкритим небом

Для  педагогів
навчальних
закладів

всіх типів

Методичні  рекомендації  щодо
організації  роботи  на  шкільній
навчально-дослідній ділянці

33 Краса навколо нас На  допомогу
керівникам
гуртків  та
вчителям біології

Методичні  рекомендації  із
зовнішнього  та  внутрішнього
озеленення

   Ефективність  методичної  роботи  Центру  у  великій  мірі  залежить  від
впровадження сучасного програмно-методичного забезпечення.

У  своїй  роботі  педагоги  закладу  користуються  комплексними
програмами еколого-натуралістичного профілю за такими напрямками: біологія,
екологія, сільське господарство, народознавство, затвердженими Міністерством
освіти і науки України. Програми передбачають отримання юннатами системи
сучасних  наукових  знань,  формування   в  них  практичних  умінь  і  навичок
роботи  з  лабораторним  і  польовим  обладнанням,  ведення  досліду  та
експерименту,  проведення  самостійної  роботи  з  літературою,  участь  у
конкурсах, акціях, операціях.

Велике значення має  проведення педагогічних прес-релізів  в  ході
яких, відбувається презентація педагогічних видань.

У роботі  методичного відділу, як  координаційного центру, велике
значення має інформаційне забезпечення структурних підрозділів.  Методисти
центру  пропонують  форму   дистанційного  навчання,  надаючи  методичні
матеріали (навчально-методичні посібники, збірники нормативних документів,
розробок  занять  тощо)  на  компакт-дисках,  через  інтернет  –  сайт Центру. Це
дозволяє поширювати великі обсяги випереджувальної інформації.  

           Зміни у суспільному житті вимагають перебудови навчально-
виховного  процесу,  його  орієнтування  на  розвиток  особистості  з  глибоко
усвідомленою  громадянською  і  соціальною  позицією,  здатної   до  навчання
впродовж  всього  життя,   швидкої  адаптації  до  змін  у  соціальній  сфері,
організації  праці  в  умовах  ринкової  економіки.  Такі  завдання  вимагають  від
методичної  служби  працювати  по-новому,  творчо,  створювати  атмосферу
пошуку.
 Підвищенню професіоналізму педагогів сприяє проведення відкритих занять з
подальшим їх обговоренням. У ході такого обговорення вдається виявити певні
недоліки у методиці викладання  та вчасно їх усунути.  Вже традиційно, двічі в
семестр,  проходять  тижні  відкритих  занять,  де  кожен  керівник  гуртка  може
поділитись досвідом роботи з  дітьми. Педагоги, що атестуються, дають по два
відкритих заходи.

Удосконалюють  свою  майстерність  педагоги,  беручи  участь  у
виставці  методичних  розробок  „Сходинки  творчості”,  у  конкурсах  фахової



майстерності: «Виховати особистість», « Інструктивно-методичних розробок та
віртуальних ресурсів»,  «Соціально-педагогічних виховних систем», «Джерело
творчості».  Переможці  обласних  етапів  конкурсів  беруть  участь  у
Всеукраїнському етапі.

Для  підвищення  науково-освітнього   рівня  керівників  гуртків
проводяться обласні  „Екологічні читання”. Педагоги обговорювали теми:  
- видатні вчені  екологи;
- природнозаповідний фонд Волині;
- «Зелений бастіон»;
- проблеми та охорона атмосферного  повітря;
     збереження грунтів, тощо.       

     Досить дієвою формою методичної роботи є  проведення тренінгових занять
для  педагогів.  Патріотичний  тренінг  «З  Україною  в  серці»  відбувся  для
педагогів області. Тренер, практичний психолог, Гринь Ю.В.  підготувала ряд
вправ, які дали можливість учасникам створити патріотичний портрет України,
визначити  пріоритетні  цінності  свого  життя,  відкрити  для  себе   мальовничі
куточки України.  Досить  актуальними були тренінги «Психологічне здоров’я
педагога», «Профілактика емоційного та професійного вигорання» та інші. 

     У  сучасних  умовах  соціально-економічних  перетворень  все  більшого
значення  набуває  проблема  професійного  становлення  особистості.  Розвиток
системи   педагогічної  освіти  акцентує  увагу  на  формуванні  педагога-
професіонала,  здатного  адаптуватись  до  сучасних  умов  життя,  продуктивно
реалізувати інноваційні педагогічні технології, здійснювати самоосвіту.  З цією
метою  у   Центрі  функціонує  «Школа  молодого  керівника  гуртка».  Річним
планом  роботи  Школи  передбачається:  надання  допомоги   з  організації
навчально-виховного процесу, ведення навчальної документації; ознайомлення
із  нормативними  документами,  правилами  техніки  безпеки,  санітарно-
гігієнічними нормами.  Для молодих спеціалістів проводяться майстер-класи з
організації  дослідницької  роботи,  озеленення,  проведення  ділових  ігор.  З
початківцями  працює  психолог,  допомагаючи  їм  подолати  труднощі,  які
виникають у роботі.       

         Одним із основних завдань методистів є надання методичної і практичної
допомоги  загальноосвітнім,  дошкільним навчальним  закладам.  Щороку вони
готують  чимало  інструктивно-методичних  матеріалів,  де  розкривають
особливості позакласної та позашкільної роботи з дітьми з питань екологічної
освіти.  Тематика  методичних  матеріалів  визначається  згідно  запитів,
анкетування педагогів, які беруть участь у семінарах. Вже традиційно, в ході
кожного  обласного  семінару розповсюджуємо серед його учасників методичну
літературу, інформаційні бюлетені про роботу еколого-натуралістичного центру,
компакт-диски  з  необхідними  матеріалами.  З  досвіду  видно,  що  особливою
популярністю  серед  педагогів  користуються  збірки  сценаріїв  масових
екологічних заходів. Такі збірки значно полегшують роботу вчителя, вихователя
чи керівника гуртків, роблять її змістовною, цікавою для дітей.

Крім  методичної,   надаємо  навчальним  закладам  і  практичну
допомогу. А саме: у базових школах м. Луцька (№№ 5,7,12,17,19,25), Луцького



району (загальноосвітніх школах сіл Забороль,  Жидичин,  Піддубці,  Рованці),
Луцькому педагогічному коледжі,  професійно-технічних навчальних закладах
проводимо   тижні  екології,  дні  науки,  під  час  яких  діти  переглядають
відеофільми  екологічної  тематики,  беруть  участь  в  екологічних  іграх  та
розвагах, захищають дослідницькі роботи;
      Вже багато років педагогічні колективи шкіл  м. Луцька, Ківерцівського  та
Луцького  районів  спільно  з  педагогами  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного центру організовують та проводять літню практику.  Для дітей
проводимо екскурсії  дендропарком, екологічною стежкою „Материнка”.  Вони
знайомляться з мешканцями  живого куточка, відеотекою екологічного фільму.
Така практика є досить популярною серед дітей. 
     Основною метою екологічної освіти   є формування екологічної свідомості та
культури   дітей,  усвідомлення   себе  частиною  природи,  відчуття
відповідальності за неї, як  за національне багатство, гармонізація стосунків у
системі  «людина-суспільство-природа».

Саме  ця  мета  визначає  одне  з  основних  завдань  методичної  служби –
створення   методичних  збірників,  посібників,  рекомендацій.  Їх  видання
масовим тиражем з подальшим розповсюдженням серед педагогів. 
         Тиражем,  20  примірників,  видали  збірник  статтей  «Формування  у
вихованців  позашкільних  навчальних  закладів  базових  компетентностей  у
гуртках еколого-натуралістичного  спрямування». Даний збірник  був виданий у
рамках  обласного  семінару  для  директорів  та  методистів   позашкільних
навчальних  закладів.  Тиражем,  10  примірників,  був  виданий  збірник
«Молодому педагогу». Більше 150 примірників було видано збірники «Краса
навколо нас», «Стежками рідного краю», « Кращі учнівські лісництва Волині»,
«Навчально-дослідна ділянка».  Всі  вони були розповсюджені  серед педагогів
навчальних закладів .
  Тривожна   ситуація,  що  склалась  сьогодні,  зумовлює  необхідність
формування  екологічної  свідомості  підростаючого  покоління,  щоб  зростало
воно з твердою впевненістю в тому, що Земля - наш спільний дім, турбота про
який,  святий обов’язок кожної людини.     
            З метою пропаганди природничих знань, залучення широких верств
населення до природоохоронної  діяльності,  активізації  роботи з  екологічного
виховання   виходять  передачі   природничого  циклу  на  місцевому  радіо  та
телебаченню.

 Цикл передач  на місцевому радіо і телебаченні вийшли за тематикою:
репортаж  із   щорічної  виставки  «Барвистий  світ  тварин»,  обласного  зльоту
трудових  об’єднань, «Країна юннатія», «Тема дня», «Новорічна казка »- про
відкриття  виставки  новорічних  композицій.  Демонструвались   фільми
«Волинський обласний еколого-натуралістичний центр – осередок позашкільної
освіти на Волині», « Знані люди Волині».   Педагоги друкуються у місцевих
періодичних  виданнях:  «Волинська  газета»,  «Луцький  замок»,  журналах
«Лісовий вісник», «Педагогічний пошук».

Використовуючи  засоби  масової  інформації,  ВОЕНЦ  залучає  до
природоохоронної  та  натуралістичної  роботи  не  лише учнівську молодь,  а  й
доросле населення області, знайомить з екологічними негараздами, розповідає
про кращий досвід роботи юних екологів, вчителів.                    



       Студенти – це завтрашні   будівничі  нашої  держави.  І  кому, як  не  їм,
виховувати молоде покоління,  зорієнтувати його на  розуміння гармонії  світу,
законів  моралі,  досягнення  нового  рівня  інтелектуального  розвитку, шляхом
наполегливої  роботи  над  собою,  а  ще  -  здатності  критично  мислити,
розв’язувати  нагальні  екологічні  проблеми,  свідомо  сприймати  події,  що
відбуваються в суспільстві  і  впливати на їх  перебіг. У розумному поєднанні
теоретичного і практичного можливе оптимальне пізнання природи. Виходячи з
цих  міркувань,  напротязі  багатьох  років   між   викладачами
Східноєвропейського  національного  університету  укладена   угода  з
адміністрацією  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  про
проходження  практики  студентів  ІІІ  курсу   біологічного  факультету  на  базі
Центру. Разом з дітьми студенти працюють  на навчально-дослідній ділянці, у
дендропарку, проводять свята і  конкурси. Методисти допомагають майбутнім
педагогам  з’ясовувати   питання  щодо  організації  роботи  на  навчально  –
дослідній  ділянці,  у  живому  куточку;  досліджувати    екологічні  проблеми
Волині; опановувати активні форми  і методи натуралістичної роботи з дітьми.
         Сьогоднішні студенти – це вчорашні школярі,  тому виховання нової
генерації кадрів  позашкільних  навчальних закладів необхідно розпочинати ще
із шкільних років.

Методисти та керівники гуртків Центру проводять факультативні курси на
базі загальноосвітніх шкіл  міста Луцька та Луцького району.  

Розповідаючи  на  заняттях  про  красу,  багатство  і  велич  рідної  Землі,
негаразди,  що спіткали  її  в  результаті  господарської  діяльності  людини,  про
шляхи  подолання  і  вирішення  проблем,  залучаючи  школярів  до
природоохоронної  роботи,  педагоги  розширюють  кругозір  дітей,  дають  їм
додаткові  знання,  формують  певні  вміння  і  навички,  тим  самим  сприяють
профорієнтації  підростаючого  покоління.  Чимало  учнів  згодом  стають
слухачами обласної заочної біологічної школи, а потім- студентами біологічних
та екологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Початок ХХІ століття характеризується тим, що ідея захисту довкілля у
всій  світовій  культурі  трансформується  у  панівну  суспільну  парадигму.
Причиною цього стала тривога за майбутнє людства. ХХ століття закінчилось
формуванням  і  розростанням  глибокої  кризи  цивілізації  в  усіх  напрямках:
соціальному, духовному, демографічному, економічному, екологічному. Про це
свідчать жорстокі сутички людини з навколишнім середовищем в усіх регіонах
земної  кулі.  Науково-технічний прогрес,  швидкість  якого на  кілька  порядків
перевищує швидкість створення біосферою нових видів організмів, які були б
адаптовані до змінених людиною умов існування, породжує дедалі нові джерела
тиску  на  біосферу,  її  надмірне  забруднення,  знищення  природних  ресурсів,
катастрофічне зменшення біорізноманіття , руйнування довкілля.
        Провідні вчені-екологи світу стверджують, що ніякі  науково- технічні
новації,  економічні й соціальні реформи самі по собі  не можуть забезпечити
поступальний  екологічно-збалансований  розвиток  людства.  Для  успішного
розв’язання складних екологічних проблем потрібен перехід до нової ідеології
життя,  до  формування   екологічно  зорієнтованої  цивілізації.   Розпочинати
потрібно із формування  свідомості підростаючого покоління. Саме це завдання
ставлять  перед  собою педагоги  області.  У  своїй  праці  вони  використовують



різноманітні  форми  та  методи  навчання  та  виховання.  Досвід  цих  педагогів
вивчаємо, узагальнюємо та поширюємо серед освітян області. Матеріали, що
розкривають методичні новації вчителів згодом поповнять «Банк анотованого
передового  досвіду». На  сьогодні  у  Банк  занесені  прізвища  35  вчителів
географії і біології, педагогів позашкільних навчальних закладів, які весь свій
педагогічний  хист  спрямували  на  формування  у  дітей  навичок  екологічного
світосприйняття.

       Щоб діяльність  була плідною,  змістовною, науково обґрунтованою та
цікавою, педагоги ВОЕНЦ залучають до співпраці працівників інших установ
області, міста.

Координацією  діяльності  шкільних  лісництв  Центр  займається  спільно  із
обласним  управлінням  лісового   та  мисливського  господарства.  Саме  з  їх
допомогою  щорічно  проводиться  обласний  зліт  членів  шкільних  лісництв.
Працівники об’єднання входять до складу журі зльоту, визначають переможців
та нагороджують їх цінними подарунками. 

Відчувається взаєморозуміння у роботі Центру і державного управління
охорони навколишнього середовища у Волинській області .    При державному
управлінні  діє  Громадська  екологічна  рада,  членом  якої  є  директор  Центру
Остапчук В.А. 
         Плідна співпраця налагоджена також із Східноєвропейським національним
університетом  ім.  Лесі  Українки  (кафедра  біології,  географії).  Працівники
вищого    навчального закладу беруть участь у роботі семінарів, є науковими
керівниками учнівських науково-дослідницьких робіт.
        У популяризації досвіду роботи еколого-натуралістичного центру велику
роль відіграє співпраця з Волинським інститутом післядипломної педагогічної
освіти,  Луцьким  міським  управлінням  освіти,  районними  відділами  освіти,
Володимир-Волинською  та  Люблинецькою  спеціалізованими  школами-
інтернатами І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»,
різноманітними  громадськими  організаціями.  Спільно  проводимо   різні
методичні заходи..
               Прикордонне розташування Волині  передбачає розвиток співпраці з
міжнародними   організаціями.  Цікавим  є  українсько-німецький  проект  із
спостереження за птахами; українсько-польський проект із обміну досвідом з
трудового  виховання.  Таке  залучення  вихованців  до  міжнародних  програм
сприяє утворенню форуму учнів, які за допомогою спілкування із однолітками з
різних  країн   зміцнюють  зв’язки  між школярами,  популяризуючи екологічну
освіту  не  тільки  в  межах  нашого  регіону,  але  і  серед  навчальних  закладів
сусідніх країн.
            Розвивається співпраця   із волонтерським  центром  «Серце
патріота». Протягом 2014-2016 років  організовували  та  проводили:
благодійні акції із збору коштів та гуманітарної допомоги, виставки-конкурси
дитячих робіт «Майдан гідності». Зібрану допомогу, дитячі малюнки, вироби
щоразу  передавали  у  зону  антитерористичної   операції.  
      Для  популяризації  діяльності  Центру, здобутків  учнівської  молоді  та



кращого досвіду педагогів важливим є участь у Всеукраїнських та організація
обласних виставок.
        Щорічною є виставка досягнень юних аграріїв «Щедрість рідної землі».
Учасники  трудових  аграрних  об’єднань  показують  кращі  зразки  вирощеної
продукції:  картоплю,  буряки,  цибулю,  кавуни,  капусту  тощо;  представляють
щоденники  спостережень  за  розвитком  рослин,  дослідницькі  роботи.  Кожен
колектив захищає  свою експозицію, використовуючи пісню, танець, вірш. Журі
аналізує  виставку,  її  захист  та,  зрештою,  визначає  переможця,  який  і
представлятиме  Волинь на Всеукраїнському зльоті .
       Учасниками обласної виставки «Барвистий світ тварин і птахів» є  юннати
із  своїми  улюбленцями:  котами,  собачками,  пташками,  рибками.  Виставка
проходить   у  формі  гри.  Дітям  потрібно  дати  відповідь  на   поставлені
запитання,  продемонструвати  свого  улюбленця  з  найкращого  боку.  Гостями
заходу є  науковці, батьки, громадські діячі.
        Напередодні  Нового року традиційно відкривається обласна виставка
«Новорічний  подарунок»,  де  представлені  новорічні  композиції  із  штучних
матеріалів,  якими  можна  замінити  живі  ялинки  та  сосни,  зберігши  зелені
насадження у природі.
        У березні  демонструються   фотороботи  учасників обласного етапу
Всеукраїнського  фестивалю  юних  фотоаматорів  «В  об’єктиві  натураліста».
Щоразу  світлини відображають чарівні куточки Волині, багатство її природних
ресурсів  ,  а  також  проблеми  збереження  довкілля.  Виставка  користується
великою популярністю, її відвідує чимало гостей Центру.  Експозиція виставки
демонструється  у навчальних закладах віддалених районів, таборах відпочинку
у літній період. 
       
    ІІ.  Діяльність  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного профілю в рамках освітнього округу            
          

Ківерцівський районний центр
 еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді

           Методична  робота  Ківерцівського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді  була  спрямована на підвищення
професійної  майстерності і  розвиток  творчої ініціативи  керівників гуртків,
впровадження ефективних  технологій навчання і виховання; створення  умов
для  формування   ключових  компетентностей   вихованців   та  професійної
компетентності  педагогів,   удосконалення   навчально  -  виховного процесу  в
позашкільному   закладі,  його  програмно-методичному  забезпеченні
підвищення кваліфікації  та професійної  майстерності кожного педагогічного
працівника, розвиток творчого потенціалу  педагогічного колективу, досягнення
позитивних  наслідків   навчально-  виховного  процесу.  Різноманітні  форми  і
методи  методичної  роботи  (семінари,  конкурси,  презентації,  творчі  звіти,
тренінги)   сприяли   залученню   педагогічних   кадрів  з  високим   рівнем
професіоналізму,  творчим  потенціалом   до  цілеспрямованої   роботи   по



досягненню  спільних задач. Сучасна  педагогічна  праця  вимагає  від педагогів
нових  педагогічних  компетенцій.
     Головними завданнями  і напрямами  методичної роботи в регіоні  є: 

- формування  у педагогів  інноваційного стилю мислення, готовності до
реалізації  новітніх підходів  у діяльності;
- вироблення свідомого  ставлення  до  необхідності   оновлення змісту і
форм  навчально - виховної роботи;
- створення умов для функціонування  системи методичної роботи;
- апробація  та впровадження  новітніх освітніх технологій;  
- посилення мотивації удосконалення педагогічного хисту;
- стимулювання творчих пошуків педагогічних працівників;
- пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів;
- підвищення рівня  професійної майстерності педагогів;
- створення умов для саморозвитку та самоосвіти педагогів
- удосконалення змісту і форм роботи з новопризначеними  та молодими
педагогами;
- розвиток професійної  компетентності   педагогів шляхом  використання
нових інноваційно- комунікативних технологій. 
            Питанням  підвищення педагогічної  компетентності   педагогів  –
сумісників  присвячені  організаційно  -  методичні  засідання  педагогів  та
індивідуальні  консультації  з  освітньо  -  виховної  діяльності  закладу.
Методичним кабінетом закладу  розроблені численні  інструктивно - методичні
матеріали,  методичні  рекомендації,   які  сприяють  підвищенню  фахової
майстерності  педагогів,  поліпшенню  та  збагаченню  теоретичних  знань,
зокрема:   «Методика  проведення   тренінгу  «Екологічні  проблеми  великого
міста»,  «Рекомендації   щодо організації  і  проведення   весняних екологічних
заходів», «Застосування інтерактивних вправ на заняттях гуртків  біологічного
напрямку»,   «Формування  екологічної  культури  школярів  засобами  гри»,
«Організація роботи з озеленення та благоустрою навчальних закладів» та ін. 
          Важливою складовою методичної роботи Центру є аналітична діяльність,
інформаційне   забезпечення   педагогічних  працівників  закладу  та  ЗНЗ
освітнього регіону. Здійснювався відбір і систематизація інформації, оперативне
ознайомлення  вчителів  ЗНЗ,  педагогів  закладу  з  науково-  методичною
інформацією, нормативно - правовими документами.  Методистом закладу було
підготовлено низку аналітично - інформаційних матеріалів для відділу освіти
Ківерцівської  райдержадміністрації,  ВОЕНЦ,  зокрема:   інформаційно-
аналітичну  довідку  про  стан   природоохоронної   еколого-натуралістичного
роботи  у ЗНЗ  Ківерцівського району,  моніторинг природоохоронної, еколого-
натуралістичної  роботи  у  ЗНЗ   Ківерцівського  району,    інформаційно  -
методичний  матеріали  щодо  проведення  районного   етапу  всеукраїнських
конкурсів, акцій:  «Галерея кімнатних рослин», «Турбота молоді тобі Україно!»,
«Моя країна - Україна»,  трудових, природоохоронних   акцій «Парад квітів біля
школи»,   «Мій  рідний  край,  моя  земля»,   «Парки  -  легені  міст  і  сіл»,
«Новорічний подарунок», «Біощит», «Дотик природи», «Зелена планета»,   на
кращу навчально- дослідну земельну ділянку,  «Птах року», «Годівничка», «Intel
eko-  Україна»,  «В  об’єктиві  натураліста»,   «Енергія  і  середовище»,  «Юний



дослідник», міської виставки «Писанковий дивосвіт», інформаційні матеріали
щодо участі та результативності  вихованців закладу,  школярів  та педагогів
ЗНЗ в заходах еколого- натуралістичного напряму, аналітичні матеріали щодо
проведення   моніторингу  очних  та  заочних  заходів  з  учнівською  молоддю
(конкурсів,  трудових  акцій,  проектів);  інформаційні  матеріали  щодо  участі
учнівської  молоді в трудових акціях,  присвячених Міжнародному дню Землі,
Дню довкілля, статистичні дані тощо. 

            Координаційно - методична робота районного Центру була спрямована
на  координацію  діяльності  творчих  учнівських  об’єднань  еколого  -
натуралістичного  напрямку,  учнівських  лісництв,  трудового  аграрного
об'єднання,  організацію  дослідницької  роботи   на  навчально-  дослідних
земельних  ділянках,  проведення  масових  природоохоронних  еколого-
натуралістичних заходів з учнівською молоддю.                      

        З метою забезпечення ефективної координаційно - методичної роботи
проведено тематичні виїзди до ЗНЗ, зокрема у ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань,          с.
Карпилівка,  с.  Городище,  с.  Сильне  тема виїздів:  «Учнівське лісництво -  як
засіб  формування  допрофесійної  компетентності   старшокласників».  Через
систему методичної  роботи запроваджуються інноваційні  форми навчально  -
виховної  діяльності  в  навчальних  закладах  району.  З  метою  підвищення
професійної  компетентності  педагогічних  працівників  у   закладі  створено
консультативний  пункт  «Методична  довідка»  з   надання  консультацій
практичної  допомоги   педагогам   шкіл,  ДНЗ  з   основних  питань
природоохоронної,  еколого - натуралістичної роботи. 

          Навчально-методична робота    в  освітньому регіоні  спрямована на
удосконалення  програмно-методичного  забезпечення  навчально-виховної
роботи. Всі  педагоги  працюють  за навчальними програмами, що мають гриф
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». 
        Керівник гуртка Куриця І.М.  підготувала  рукопис  творчої програми
гуртка  «Діалог  з  природою  англійською  мовою»,  яка  була  затверджена  на
методичній раді та рекомендована для використання у гуртковій роботі.
        Важливою формою методичної роботи, яка  сприяє підвищенню якості
позашкільної еколого-  біологічної  освіти,   є  участь   педагогів    у фахових
виставках,  конкурсах  дидактичних  і  методичних  матеріалів,  науково-
практичних  конференціях,  зокрема  в    обласному  етапі  Всеукраїнського
конкурсу  майстерності   педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних
закладів «Джерело творчості».  У 2015-2016 н. р. керівник гуртків  Ісакова Т.С.
відзначена подякою  управління освіти, науки та молоді Волинської  обласної
державної  адміністрації  за  участь   в  обласному  етапі  конкурсу  у  номінації
«Керівник біологічного гуртка». Творча робота «Методичні рекомендації  щодо
організації   екологічної  пізнавальної  стежки   в  дошкільному  навчальному
закладі   «Віконце  в  природу»  методиста  закладу  Цибульської  І.Ф.  визнана
переможцем  (ІІ  місце)  у  Всеукраїнському   конкурсі  видавничої   продукції,
що  проходив   у  рамках  Всеукраїнських   педагогічних   читань  –  виставки
видавничої продукції з питань  позашкільної освіти еколого- натуралістичного
напрямку.



           Щорічно педагоги   беруть участь у районній виставці дидактичних і
методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Ківерцівщини».  Їхні роботи
неодноразово були відзначені   грамотами, дипломами.  
           Щороку педагогічні  працівники готують  методичні  рекомендації,
інструктивно  -  методичні  матеріали,   розробки  занять,  масових  заходів  які
сприяють   підвищенню  фахової  майстерності,  поліпшенню  та  збагаченню
теоретичних  знань,  зокрема:  «Організація  роботи  живого  куточка  в
навчальному закладі»,  «Інноваційні  підходи  до занять  у гуртку «Любителі
домашніх тварин»,  «Особливості  утримання різних видів черепах  в  куточку
живої природи» (Ісакова Т.С.);  «Рекомендації щодо проведення  орнітологічної
експедиції  «Птахи  нашого  лісу»,   «Рекомендації   щодо  проведення
природоохоронної  акції  «Зроби  годівничку  –  врятуй  пташину  взимку»
(Данилюк А.Р.);  «Цілющі  рослини Волині», розробка народознавчого заходу
«Наша  мрія  –  нам  зіркою  світить»  (Демчук  С.А.);   «Проведення  щеплення
плодових дерев»,  каталог «Рідкісні рослини Ківерцівського НПП «Цуманська
пуща»»,  Методичні рекомендації щодо проведення  екскурсії   по екологічній
стежці «Ківерцівська»   (Доридор М.Ф.);  «Організація роботи з екологічного
виховання  в  дошкільному  навчальному  закладі,   розробка  «Екскурсії   в
природу для школярів молодшого шкільного віку», рекомендації з проведення
екологічних  ігор  і  завдань  (Цибульська  І.Ф.);   розробка  «Дивовижний  світ
народної  іграшки»  (Довгаль  А.П.);   збірка  порад  «Виготовлення  виробів  з
солоного тіста» (Салецька О.А.); рекомендації щодо  проведення екологічних
ігор  та  позакласних  заходів  еколого-  натуралістичного  спрямування
(Стецькович Р.І.).     Методистом підготовлено методичні  розробки тематичних
занять для вихованців   різновікових гуртків: «Від проголошення Незалежності
до  нової  України»,  «Це наше і це твоє».
                  В закладі систематично  проводяться засідання педагогічної та
методичної  рад,  які  сприяють    підвищенню  професійного  рівня  та
вдосконаленню  педагогічної  майстерності  педагогів.  Розглядались  важливі
питання удосконалення  організації  навчально - виховного  процесу  шляхом
використання інноваційних методик  та  педагогічних технологій, зокрема:

-  про  використання  інноваційних  педагогічних  технологій   на  заняттях
гуртків, творчих об'єднань;
- шлях  педагога  позашкільного  навчального  закладу  до  професійної
компетентності;
- використання проектних технологій  в освітньому процесі закладу;

- методичне  забезпечення  навчально-  виховного  процесу   у  новому
навчальному році;

- творча майстерня педагогів закладу.

          Методична  робота  з  педагогічними  працівниками  реалізується,  в
основному,  через  традиційні  колективні  та  індивідуальні  форми  роботи.
Застосування   інноваційних  технологій  в   методичній  роботі з педагогічними
кадрами сприяє  формуванню нових вмінь  і  навичок в   оволодінні   новими
методиками,  зокрема  тренінговими   та  подальше  їх  застосування у своїй



практичній  діяльності.  Тренінговими  методиками  успішно  оволодівають  всі
працівники  закладу,  елементи  тренінгів  використовуються  при  проведенні
гурткових занять, виховних масових заходів, екскурсій. 
         Педагоги навчальних закладів  освітнього округу спрямовують свою
діяльність   на  активний пошук та  впровадження   інновацій    у  навчально-
виховний процес.  Однією з них є метод проектів, який вважається одним із
перспективних  видів  навчання,  тому  що  він  створює  умови  для  творчої
самореалізації  дитини,  підвищує  мотивацію  для  отримання  знань,  сприяє
розвитку  їх  інтелектуальних  здібностей.   Проектна  діяльність  педагогів  та
вихованців  є новою складовою  організації навчально – виховного процесу, яка
 забезпечує  продуктивний  зв’язок  теорії  і  практики  в  процесі  навчання  і
виховання.  Через  проектну  діяльність  створюються  умови  для  творчої
самореалізації  вихованців,  учнів,  слухачів,  підвищується  мотивація    для
отримання знань,  стимулюється розвиток інтелектуально-творчих здібностей.
Педагоги    активно застосовують проектну технологію  навчання. Вихованці
під керівництвом педагогів  Стецькович Г.Ф., Доридора М.Ф., Цибульської І.Ф.,
Ісакової  Т.С.  розробили  проекти:  «Юні  екологи  -  творці  майбутнього»,
«Дослідження видового різноманіття лісової водойми», «Екологічні проблеми
річки  Конопельки»,   проект  притулку  для  тварин  «Притулок  моєї  мрії»,
«Фізико - географічна характеристика озера Молодіжне», «Проект озеленення
території закладу»,  «Красивий парк - окраса міста», «Бегонії - природне диво і
прикраса. Використання бегоній в озелененні»,  «Все, що довкола тішить око»,
проекти   квітників: «Серце моє Україна! Хай буде мир віднині і довіку на твоїй
землі!», «З Україною в серці!», «Квітник моєї мрії» та ін.

         Методист  Центру  є  постійним  учасником районного  методичного
об’єднання вчителів біології, хімії та природознавства,  систематично     надає
педагогам   ЗНЗ,  ДНЗ   району  кваліфіковану  допомогу   з  основних  питань
еколого-натуралістичної, природоохоронної  діяльності.

       Педагоги закладу активно співпрацюють з  ЗНЗ  різного типу: районною
гімназією,  експериментальною школою, школами -  комплексами з  основних
питань формування базових компетентностей учнів, соціалізації особистості  в
процесі природоохоронної, еколого- натуралістичної, пошуково- дослідницької
роботи. 
          Методистом, керівниками гуртків систематично проводиться   висвітлення
у часописі  «Вільним шляхом», в мережі інтернет  матеріалів щодо проведення
масових   заходів,  районних,  міських  конкурсів,   природоохоронних  акцій,
операцій, проектів,  про  участь вихованців центру у Всеукраїнських, обласних,
районних  екологічних  заходах,  проведення  семінарів,  масових  заходів  з
вихованцями,  народознавчих  заходів,  про  літній  та  зимовий  відпочинок
вихованців,   роботу з талановитими,  обдарованими дітьми та ін.
         Посилення вимог до якості позашкільної  освіти зумовлює необхідність
організації  роботи  щодо  психологізації  навчально  -  виховного  процесу  як
основи для розкриття особистісного, інтелектуального та творчого потенціалу
вихованців.  Тому  в  організації  роботи  позашкільного  закладу  еколог-
натуралістичного напряму належна увага приділяється створенню сприятливого



психологічного клімату, що забезпечується  особистісно  орієнтованим стилем
спілкування,  використанням  інтерактивних  технологій,  налагодженням
співпраці педагогів і батьків вихованців.  

Ковельська станція юних натуралістів

        Аналітична діяльність Ковельської станції юних натуралістів в межах свого
освітнього округу здійснювалась  у систематичній та оперативній  підготовці
інформаційно-методичних  матеріалів  щодо  проведення  міських  етапів
Всеукраїнських конкурсів, акцій, операцій; аналітичних довідок про досягнення
юннатів м.Ковеля, участь у оздоровчій кампанії тощо.
        Систематично  готуються до друку інструктивно- методичні матеріали,
положення, тематика та методика науково-дослідницьких робіт. Для підвищення
фахової майстерності педагогів СЮН та навчальних закладів міста регулярно
проводились  інструктивно-методичні  наради,  тематика  яких  планується
заздалегідь і зафіксована у плані методичної роботи. Для вирішення поточних
питань за необхідності проводились оперативні наради.
       Координаційно-методична діяльність. Особлива увага приділялась 
питанням збереження та якісного розвитку мережі гуртків закладу еколого-
натуралістичного напряму. Проводиться активна консультативна діяльність. 
Надаються консультації консультації (з відповідними записами у журналі 
консультацій) для педагогів та рядових громадян  міста, для вчителів біології 
організовувались зустрічі у канікулярний період, на яких здійснювалась 
роз’яснювальна робота по підготовці матеріалів для участі в конкурсах.
Навчально-методична робота  спрямована на розробку програмно-методичного
забезпечення навчально-виховної роботи. Оновлено зміст навчальних програм
відповідно  до  Вимог  до  змісту  та  оформлення  навчальних  програм  з
позашкільної освіти,  визначених в листі  Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти від 05.06.2013 №14.1/10-1685.
       Подано на схвалення науково-методичною радою міського методичного
кабінету  управління  освіти  виконавчого  комітету  Ковельської  міської  ради
навчальну програму для занять у гуртку «Юні екологи»(опрацювала Сахарук
І.І.). 

       Підвищенню якості позашкільної еколого-біологічної освіти сприяє участь
у  Всеукраїнському  конкурсі  науково-методичних  розробок  та  віртуальних
ресурсів з еколого- натуралістичного напряму позашкільної освіти. На розгляд
журі було представлено  науково-методичну розробку Бобчук В.Т «Організація
фенологічних спостережень з школярами молодшого шкільного віку в умовах
міського  ПНЗ».,  котру  було  визнано  переможцем  під  час  обласного  етапу
конкурсу

        Підготовлено методичні розробки та матеріали:
- розробка заняття «Дикорослі та культурні рослини»;
- розробка заняття «Цибулинні овочеві культури»;
- розробка заняття «Рослини – символи України»;
- розробка заняття «Утримання і розведення хом’яків в неволі»
- розробка  заняття  «Знайомство  з  сільськогосподарськими  тваринами  і



продуктами, які від них отримуються»;
- розробка заняття «Лікувальні властивості м’яти перцевої,  меліси лікарської
та ромашки лікарської». 
      Методична  робота  спрямована  на   розв’язання   проблемного питання
закладу:  «Експериментально-дослідницька  робота  –  ефективний  шлях  до
досягнення  нової  якості  навчально-виховного  процесу  в  ПНЗ»  та  початок
роботи  над  новим  проблемним  питанням  «Формування  життєвих
компетентностей  вихованців  засобами  виховної  системи  еколого-
натуралістичного  закладу».  Уся  методична  робота  у  закладі  була
сконцентрована навколо завершення роботи над єдиною науково-методичною
темою «Здобуття знань через призму експериментально-дослідницької роботи»
та  планування  роботи  над  новою  єдиною  науково-методичною  темою
«Методичне  забезпечення  формування  життєвих  компетентностей  юннатів
засобами виховної системи СЮН».

    Узагальнено  напрацювання  педагогічного  колективу  СЮН  з  питань
організації та методики проведення експериментально-дослідницької роботи  з
ключових напрямків: робота в теплиці, в куточку живої природи, на квітниках,
на лікарському городі;
      Протягом року тривала робота над розробкою різноманітних матеріалів, які
згодом  були  представлені  та  здобули  перемогу  під  час  обласного  конкурсу
друкованої продукції − авторські програми для гуртків «Природа і фантазія» та
«Ландшафтний  дизайн»  Майсак  Н.С.,  авторська  програма  для  гуртка  «Юні
квітникарі»  Горщар  Н.Т.  та  конкурсу  науково-методичних  розробок  та
віртуальних  ресурсів  −  методичні  матеріали  «Організація  фенологічних
спостережень з школярами молодшого шкільного віку в умовах міського ПНЗ»
Бобчук В.Т.

         В  сучасних умовах  соціально-економічних перетворень  усе  більшої
значущості набуває проблема професійного становлення особистості. Розвиток
системи  педагогічної  освіти  акцентує  увагу  на  формуванні  педагога-
професіонала,  здатного  адаптуватися  до  змінних  умов  соціуму, продуктивно
реалізовувати  інноваційні  педагогічні  технології,  здійснювати  самоосвіту.  З
цією  метою  в  СЮН  функціонує  школа  молодого  педагога. На  початку
навчального року розроблено план роботи на рік з молодими педагогами, яким
передбачено  надання  допомоги  в  організації  навчально-виховного  процесу,
складанні  планів роботи та веденні  навчальної  документації;  ознайомлення з
правилами техніки  безпеки  та  санітарно-гігієнічними нормами.  Для молодих
спеціалістів  проведено  екскурсії  до  куточка  живої  природи,  теплиці,
продемонстровано  практичні  роботи  з  організації  дослідницької  роботи  з
учнями в теплиці та на лікарському городі СЮН. 
Взаємозбагаченню досвіду сприяло проведення відкритих занять досвідченими
педагогами. 
        Здійснення  освіти  впродовж  життя  працюючих  педагогів  системи
позашкільної  освіти   спрямовується  на  удосконалення  структури,  змісту  і
методів  роботи з  педагогами,  переорієнтацію її  на нові  моделі  управлінської
діяльності,  вдосконалення  програми  всебічного  розвитку  та  саморозвитку



особистості,  особистісно-орієнтовані  педагогічні  технології,  створення  умов
для індивідуалізації  та  диференціації  навчання. Серед пріоритетних напрямів
цієї роботи:

• всебічний  розвиток  професійних  якостей  педагогів  позашкільних
закладів в умовах нової парадигми освіти;
• модернізація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на
основі використання моніторингових досліджень;
• орієнтація на індивідуальний стиль навчання та діяльності педагогів;
• здійснення  диференційованого  підходу  з  урахуванням  категорій  та
кваліфікацій фахівців.
        Почерпнути нових знань, оволодіти новими прийомами роботи можна під
час участі у фахових конкурсах, зокрема, у конкурсі професійної майстерності
«Джерело творчості».  
      Унікальна можливість поділитися власним досвідом роботи та почерпнути
досвід роботи інших випала лідерам юннатівської республіки «ЕКОС». У червні
2016р.  четверо  представників  СЮН  Терещук  Ірина,  Цимбалюк  Ірина,
Лавринюк Ірина, Остапук Юлія - брали участь у Всеукраїнському зборі лідерів
Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент».
        З метою популяризації діяльності закладу, здобутків учнівської молоді та
кращого  досвіду  педагогічних  працівників,  використання  інформаційного
ресурсу освітянських виставок педагоги СЮН брали участь у міській виставці
дидактичних  та  методичних  матеріалів  «Творчі  сходинки  педагогів  Волині».
Презентовано освітні технології сучасного позашкільного навчального закладу
еколого-натуралістичного  напряму  в  контексті  виховання
конкурентоспроможної особистості та виховання учнів засобами позашкільної
освіти.  Участь  у  таких  виставках  є  необхідною  складовою  навчально-
методичного і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
в  позашкільних  навчальних  закладах,  сприяє  створенню  банку  методичних
матеріалів  з  організації  екологічної  освіти  учнівської  молоді,  підвищення
ефективності  та  якості  дослідницької  роботи  з  учнями,  підтримці  творчо
працюючих педагогів.  Організовано постійно діючу експозицію «Методичний
майданчик  ВОЕНЦ»,  де  представлено  методичну  літературу  на  допомогу
педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів.
      Популяризація позашкільної освіти в засобах масової інформації
здійснюється  через надання інформації про методичну й організаційно-масову
діяльність,  залучення  представників  ЗМІ  до  участі  в  заходах  для  подання
матеріалів про ці заходи в місцеві газети та телебачення. Матеріали працівників
СЮН друкуються в газеті «Вісті Ковельщини». Інформація про діяльність СЮН
висвітлювалась на сайті управління освіти м.Ковель.
       З метою підвищення якості позашкільної освіти, поліпшення її науково-
методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення
передового педагогічного досвіду  педагогами СЮН видано ряд  методичних
розробок.

Еколого –натуралістичний відділ 
Нововолинського центру дитячої та



 юнацької творчості
        Одним із  стратегічних завдань  в  галузі  освіти  на  сучасному етапі  є
розвиток  екологічної  освіти  і  виховання,  формування  поколінь  з  новим
екологічним світоглядом та високим рівнем екологічних знань. Головна роль у
вирішенні  цих  вагомих  питань  належить  еколого-натуралістичному  відділу
НЦДЮТ, який є координатором й організатором  природоохоронної роботи та
екологічного  виховання  дітей  і  молоді  у  місті  Нововолинську  та  селищі
Благодатне.   Важливу  роль  у  роботі  нашого  відділу  відіграє  правильно
організована  методична  діяльність,  яка  проводиться  з  метою  удосконалення
професійної  компетентності  педагогічних  працівників  та  підвищення
ефективності  навчально-виховного процесу. Зміст  методичної  роботи  відділу
відповідає основним завданням і принципам позашкільної освіти: системності
та  систематичності,  науковості,  оперативності,  мобільності,  прогностичності,
оптимального поєднання індивідуальних, групових та масових форм роботи та
на основі врахування потреб учнів та реального рівня професійної компетенції
педагогів.
          Методична служба еколого-натуралістичного відділу спрямовує  свою
діяльність на залучення загальноосвітніх шкіл міста Нововолинська та селища
Благодатне  до  участі  в  реалізації  Національної  стратегії  розвитку  освіти  в
Україні на період до 2021 р. та державних цільових програм.
      Основні завдання методичної роботи еколого-натуралістичного відділу:
 Програмно-методичне  забезпечення  навчально-виховного  процесу
еколого-натуралістичного відділу
 Удосконалення  змісту,  форм  і  методів  навчання  та  виховання  дітей,  з
забезпечення  високої  якості  навчально-виховних  програм,  шляхом
впровадження  нових  педагогічних  технологій;  навчальних  програм  нового
покоління.
 Розвиток  професійної  компетентності  педагогічних  працівників,  їх
загальної культури, створення мотивації і умов для професійного зростання.
 Організація  проведення  дослідно-експериментальної  роботи,
впровадження результатів наукових досліджень, нових педагогічних технологій.
 Інформаційне  забезпечення  педагогічних  працівників  з  проблем
позашкільної  освіти,  педагогіки,  психології,  інформування  про  досягнення
науки, перспективного педагогічного досвіду.
 Виявлення,  вивчення і  оцінка результативності  педагогічного досвіду в
закладі, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
 Розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій.
 Підготовка до атестації педагогічних працівників.
 Забезпечення інтеграції науки та практики.
 Організація  методичної  роботи  на  діагностичній  основі  «Портфоліо
педагога позашкільника».
 Аналіз ефективності навчально-методичної роботи за критеріями.
 Здійснення  моніторингу  якості  і  результативності  діяльності  еколого-
натуралістичноговідділу НЦДЮТ.



 Організація  безпеки  життєдіяльності  вихованців,  учасників  навчально-
виховного процесу, дотримання вимог з охорони праці.
 Керівництво гуртком.
           План методичної роботи відділу включає розділи:
·  аналіз  роботи  за  минулий  рік  та  основні  напрямки  діяльності  відділу  на
наступний рік;
· підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогів;
· вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду;
· науковий супровід методичної роботи;
· індивідуальна робота з педагогами відділу;
· атестації педагогічних кадрів;
         Методичний супровід  дослідницької  роботи на  навчально-дослідній
ділянці, теплиці, парниках, квітниках по вирощуванню овочевих, квіткових та
декоративних рослин.

        Важливою складовою методичної роботи еколого-натуралістичного відділу
НЦДЮТ є аналітична діяльність. Упродовж звітного періоду працівники відділу
здійснювали  відбір  і  систематизацію  інформації,  організовували  оперативне
ознайомлення  вчителів,  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних
закладів  з  науково-методичною  інформацією,  нормативно-правовими
документами,  організовували  своєчасне  надходження  необхідної  інформації.
Заступниками  директора  НЦДЮТ  Яворським  Ю.Ф.,  Височанською  Л.О.,
методистом Нікіфоровою О.М.  підготовлено низку аналітично-інформаційних
матеріалів  для  дирекції  НЦДЮТ, управління  освіти  Нововолинської  міської
ради, Волинського обласного еколого-натуралістичного центру.
         Інструктивно-аналітична  робота  еколого-натуралістичного  відділу
проводиться відповідно до рекомендацій МОН України, Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру,    управління  освіти,  науки  та  молоді
облдержадміністрації,  управління  освіти  Нововолинської  міської  ради.
Основними напрямами цієї  роботи є:  організація  та  координація методичної,
діагностичної,  пошукової,  дослідницької,  науково-практичної,  інформаційної
діяльності  еколого-натуралістичної   роботи  в  навчальних  закладах  міста
Нововолинська і селища Благодатне. 
          Для інформування педагогічних працівників та учнівської молоді про
події  в  еколого-натуралістичному  відділі  НЦДЮТ широко використовуються
можливості інтернет-сторінки сайту НЦДЮТ.
           Координаційно-методична робота еколого-натуралістичного відділу
спрямована  на  координацію  діяльності  46  гуртків  еколого-натуралістичного
спрямування  загальноосвітніх  шкіл  міста  Нововолинська  та  еколого-
натуралістичного відділу НЦДЮТ (охоплення дітей та учнівської молоді 1136
вихованців).
          Система еколого-натуралістичної роботи в місті Нововолинську та 
селищі Благодатне:
Формування екологічної свідомості: 
-          організація екологічної діяльності;
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-          формування уявлення про природу;
-          створення екологічних проектів;
-          виховання у дітей мотивації здорового способу життя;
-          виховання бережливого ставлення до природи;
-          розвиток високих моральних якостей, людяності, добрих почуттів;
-          проведення дослідницької роботи ;
-          прищеплення елементарних вмінь та навичок;
 Засоби екологічного виховання:
-    взаємозв’язок з природою;
-    залучення дітей до творчих завдань екологічного змісту;
-    вирішення екологічних проблем;
-    заохочення дітей до висловлювання оригінальних ідей;
-    організація  навчально-пізнавальної діяльності через альтернативні форми 
роботи;
-    створення ситуації  вибору та успіх;
-    використання технологій і виробництва;
-    інтеграція природничих знань у гуртковій роботі та виховних заходах;
-    організація навчально-виховного середовища учнів з метою розвитку  їх 
допитливості.
                          Форми інструктивно-методичної роботи:

- підбір методичної літератури;
- вивчення здібностей та інтересів;
- розробка акцій, конкурсів, вікторин;
- написання тематичних, авторських програм;
- розробка  конспектів інтегрованих занять;
- виготовлення демонстраційного матеріалу та навчальних     посібників;
- дидактичні ігри;
- проведення інтегрованих занять;
- оформлення розділу «Екофіл» у методичному кабінеті.

           Освітня діяльність здійснюється  у гуртках еколого-натуралістичного,
сільськогосподарського напрямків  та школі  народних ремесел.
Навчально-методичне забезпечення еколого-натуралістичного відділу містить у
собі навчально-методичне забезпечення у гуртках окремих профілів та загальну
базу:  навчально-виховні  плани  гурткової  роботи  складені  на  основі  планів
роботи  гуртків  природничо-екологічного  напрямку,  затверджених
Міністерством освіти і науки України.  
         Гурткові заняття здійснюються диференційовано, з використанням різних
організаційних  форм  роботи,  містять  теоретичну  й  практичну  частини.
Враховуючи специфіку й  матеріальну базу відділу, переважна частина  годин
навчальних  програм  відведена  на  практичні  заняття,  які  проводяться:  на
навчально-дослідній земельній ділянці, у крільчатнику, нутрійчатнику, парнику,
розсаднику, вольєрах, на квітниках, у майстерні, під час цільових екскурсій у
природу  по  маршруту  розробленої  навчально-виховної  екологічної  стежки
"Берегиня" й безпосередньо у навчальних кабінетах. Застосовуємо різноманітні
методи навчання:
- інтерактивні (діалоговий) - діалог, полілог з аудиторією;
- репродуктивний з елементами пошуку проблеми, дослідництва;



-  евристичний  (сократівський):  учням  пропонується  проблема,  навколо  якої
розгортається моделювання навчально-пізнавальної роботи;
-  рефлексивні  -  дійові  (проблеми  розв'язуються  в  процесі  практичної
діяльності).
           Велика увага приділяється залученню до гурткової  роботи дітей з
багатодітних  сімей –  33,  батьки,  яких учасники АТО – 14,  напівсироти  –  7,
чорнобильців – 2, сиріт – 4, з неповних сімей – 32, діти з особливими освітніми
потребами  –  1,  з  девіантною поведінкою –  3,  що виховуються  у  сім’ях,  які
опинилися в складних життєвих обставинах – 9.
             Навчально-методична робота еколого-натуралістичного відділу НЦДЮТ
спрямована  на  розробку  програмно-методичного  забезпечення  навчально-
виховної роботи .  Оновлення  змісу навчальних програм відповідно до Вимог
оформлення  навчальних  програм  з  позашкільної  освіти,  визначених  в  листі
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 №14.1/10-1685:
        Завдання науково-методичної  роботи відділу в  межах освітнього
округу:
- дослідження освітніх проблем соціуму;
-аналіз стану навчально-виховної роботи відділу;
- забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією з основних
напрямів  розвитку  позашкільної  освіти,  програмного  забезпечення,  нових
педагогічних технологій, навчально-методичної літератури.
-забезпечення  високої  якості  навчально-виховного  процесу  шляхом
впровадження  програм  нового  покоління;  нових  педагогічних  технологій
навчання, виховання та розвитку дітей;
-виявлення,  вивчення  та  оцінка  результативності  педагогічного  досвіду  у
відділі. Узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду;
-  прогнозування,  планування й організація  роботи з  підвищення професійної
компетентності педагогів;
-  підтримка  інноваційній  діяльності  педагогів,  організації  і  проведення
дослідно-експериментальної роботи, допомога в експертній оцінці авторських
програм, посібників, підготовці педагогів до атестації;
- здійснення редакційно-видавничої діяльності;
- організація спільної роботи з науково-дослідницькими лабораторіями, 
методичними центрами і вузами при проведенні дослідно-експериментальної 
роботи.
 Дослідження освітніх проблем соціуму
         1. Вивчення й аналіз потреб, інтересів дітей та учнівської молоді;
         2. Здійснення прогнозування освітніх і виховних процесів в дитячому,        
підлітковому й молодіжному середовищі. 
     Аналіз стану навчально-виховної роботи в еколого-      натуралістичному
відділі НЦДЮТ
1. Аналіз умов організації навчально-виховного процесу:
програмно-методичного забезпечення;
нормативно-правового забезпечення;
матеріально-технічного забезпечення;



кадрового забезпечення.
2. Аналіз показників рівня навчально-виховного процесу:
наповнюваності й стабільності навчальних груп;
якісного й вікового складу учнів;
відповідності навчально-виховного процесу навчальним програмам;
форм, методів і засобів навчання;
 результатів діяльності педагогів. 

Забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією з основних 
напрямів розвитку позашкільної освіти, програмного забезпечення, нових 
педагогічних технологій, навчально - методичної літератури.
1. Створення бібліографічних покажчиків навчально-методичної літератури.
2. Створення фондів:
- навчально-методичної літератури;
- аудіо – і відеозаписів.
3. Створення банків:
- нормативно-правової документації;
- різних типів програм;
- методичних розробок;
- тренінгових програм для учнів, батьків, педагогів;
- педагогічних технологій;
- організацій-партнерів закладу. 
Забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом 
впровадження програм нового покоління; нових педагогічних технологій 
навчання, виховання розвитку дітей.
1. Розробка та організація впровадження:
 проектів  організаційно-нормативних  документів,  регулюючих  і
регламентуючих навчально-виховний процес;
 програми розвитку закладу;
 необхідної  документації  для  структурних  підрозділів  щодо  проведення
конкурсів, виставок тощо;
 системи діагностики і моніторингу діяльності закладу;
 методичних  рекомендацій  для  педагогів  щодо  організації  навчально-
виховного процесу.
2. Програмування освітнього процесу, нових методик та освітніх технологій.
3. Надання консультативної допомоги педагогам в розробці навчально-
методичних посібників.
Виявлення, вивчення та оцінка результативності педагогічного досвіду в 
закладі. Узагальнення й поширення перспективного      педагогічного досвіду
1. Моніторинг, аналіз і оцінка результативності діяльності педагогів.
2. Виявлення проблем, які виникають у педагогів в процесі їх педагогічної 
діяльності, включаючи аналіз, узагальнення і можливе їх обговорення на 
науково-методичній раді, методичних об’єднаннях, педрадах.
3. Виявлення узагальнення та впровадження в практику діяльності педагогів 
перспективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій, підвищення 



наукової, теоретичної, методологічної компетентності педагогів.
4. Створення банків: 
- перспективного педагогічного досвіду;
- педагогічних здобутків;
- прогресивних методик, нових технологій, авторських програм;
- презентаційних матеріалів для педрад.
5. Організація роботи творчих, проблемних груп, наставництва.
6. Підготовка інформаційних вісників для педагогів.
7. Консультативна допомога педагогам при підготовці виступів, статтей, 
методичних розробок. 

ІІІ. Організація та зміст роботи методичної служби Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру з учасниками пілотного експерименту в

галузі освіти.

            З першого вересня нинішнього року 100 українських шкіл по усій країні
перейшли  на новий державний стандарт початкової освіти.  Діти навчаються
без дзвінків на урок, оцінок та домашніх завдань. Навіть парти ставлять  не в
три  ряди,  а  колом,  аби  діти  не  зациклювалися  на  дисципліні  і  почувалися
комфортно.
         До цього експерименту долучилося і  чотири волинських навчальних
заклади: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів с. Раків Ліс Камінь-Каширського
району, загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів   № 6 м.  Нововолинська  та  дві
луцьких школи: загальноосвітня  І-ІІІ ступенів №1 та Гімназія №4 ім. Модеста
Левицького.

В Україні готують реформу початкової школи. У Міносвіти обіцяють, що

тепер  першокласників  вчитимуть  не  заради  знань,  а  заради  вмінь.  Акцент
робитимуть на роботі у групі,   колективі, а також на «емоційний інтелект» –
розуміння  інших.  Реформи  в  освіті  базуються  на  досвіді  Фінляндії,
Великобританії, Польщі, документах Ради Європи.
            Але перш ніж навчати дітей по-новому треба навчити самого вчителя.
Волинським  інститутом  післядипломної  освіти  розроблена  ціла  програма
навчання  вчителів,  які  працюють  із  першокласниками  пілотних  шкіл.   До
виконання деяких пунктів цієї програми долучаються і педагоги Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру та  його підрозділів.  Зокрема при
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Раків Ліс Камінь-Каширського району
створений «Екологічний центр виховання». Це унікальне місце для проведення
навчальних, практичних занять , передбачених новими програмами з предметів
природничого  циклу;  здобуття  поглиблених  знань  про  живі  організми;
формування практичних умінь та навичок вивчення, спостереження та догляду
за рослинами і тваринами. 
         Педагогічні працівники загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №6 міста
Нововолинська  для  проведення  уроків  використовують  базу  еколого-
натуралістичного відділу  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості.  Для  послуг
педагогів:  живий  куточок,  де  можна  знайомити  дітей  із  особливостями



поведінки  тварин,  різноманітними  видами;  навчально-дослідна  земельна
ділянка.  Тут  під  час  занять  у  природі  діти  вивчають  рослинний світ, ведуть
фенологічні спостереження, набувають певних трудових навиків..
         Педагогічний колектив обласного еколого-натуралістичного центру тісно
співпрацює із педагогами ще однієї пілотної школи – гімназії №4 імені Модеста
Левицького.  Керівники  гуртків  Центру  беруть  участь  у  проведенні  уроків:
демонстрували сценку «Подорож маленького жабеняти», виготовляли поробки
із  природного  матеріалу, проводили  зустріч  із  мешканцями  живого  куточка-
черепашкою, равликом. Участь у проведенні уроків  відбувалась  відповідно до
потреб вчителів.  
         Проведення експерименту передбачає наявність додаткового ресурсу. А це
терези.,мікроскопи , лупи, наочний матеріал тощо.  За словами Лідії Андрушко,
автора  проекту реформи початкової освіти,   школи ще не  отримали  таких
ресурсів. Тому саме еколого-натуралістичний центр та його підрозділи надають
свою  матеріально-технічну  базу  для  проведення  уроків  у  пілотних  школах

області.
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