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Академії наук вищої освіти України,
Голова ВГО «Спілка освітян України»
Історія освіти українського народу бере свій початок ще з дохристиянської
культури, коли тільки почали формуватися передумови її виникнення, активно
розвивалась та стверджувалась протягом багатьох століть, зазнаючи як злетів,
так і падінь.
Розвиток позашкільної освіти в Україні, а також становлення позашкільних
закладів тісно пов’язано з історичним, соціальним, економічним, політичним та
культурним розвитком країни в цілому.
Офіційним роком її народження вважається 1918 р., коли український
педагог, прозаїк, літературознавець і громадський діяч Софія Федорівна Русова
очолила Департамент дошкільної та позашкільної освіти в уряді молодої
української держави. Вона значну увагу приділяла створенню національної
системи виховання та освіти. Позашкільна освіта визнавалася нею не менш
значущою ланкою у вихованні та формуванні молодої особистості на рівні з
дошкільною та шкільною.
Формуванню таких поглядів передувала активна робота українських діячів
та науковців кін. ХІХ – поч. ХХ ст., які стверджували важливість створення
профільних закладів позашкільної освіти. З ініціативи прогресивної
педагогічної громадськості, а також за підтримки меценатів і добродійних
комісій на території України в кінці ХІХ ст. при народних будинках були
відкриті перші клуби для дітей. На початку ХХ ст. в Ніжині, Києві, Харкові
організовуються і перші будинки юнацтва. Широко відомими стали клуби
хлопчиків-прикажчиків, шевців, кравців. Одночасно із клубами і будинками
соціального виховання для бідняків, ремісників і міщан створюються будинки
для гімназистів, кадетів, учнів реальних училищ, дітей і молоді, батьки яких
належали до вищого світу. За ознакою соціального походження і типом трудової
діяльності було створено такі клуби і для дівчат (Мельникова, 2006).
Ще у 1894 р. на Галичині утворюються і діють «рухливо-спортивні»
молодіжні товариства та дитячі організації «Сокіл», «Січ». Окрім фізичного
загартування молоді в народному козацькому дусі, в товариствах надавали
значної уваги патріотичному вихованню підлітків та молоді (Астаніна, 2008).
У 1905 р. були створені гуртки та клуби агрономічного,
сільськогосподарського, біологічного й натуралістичного профілів у містах
Ніжині, Харкові, Києві (Вербицький, 2001).
З 1909 р. в українських гімназіях почала діяти «Самовиховна шкільна
громада», котра організовувала для учнів прогулянки та екскурсії у природу,

історичні екскурсії. В цей час стають популярними виробничі екскурсії на
заводи, шахти, рудники, телефонні станції, типографії тощо.
1911 року створюється одна з найстаріших наукових установ України –
Носівська селекційно-дослідна станція, яка відіграла важливу роль при
подальшій організації групи любителів природи при Ковтунівській школі
Прилуцького району, а також гуртків юннатів Мринської та Ліснохутірської
семирічних шкіл, в школах Прилуцького і Срібнянського районів Чернігівської
області, де гуртківці за інтересами і покликанням вивчали і пізнавали в
практичній роботі овочівництво, рослинництво, займались насінництвом,
вирощували кормові і декоративні рослини (Вербицький, 2001).
У 1895 р. у Харкові, а в 1913 р. у Києві відкрито зоологічні сади, які стали
центрами екологічного навчання та виховання (Пата, 2011).
У 1911-1912 рр. у Львові студенти П. Франко та І. Чмоля, викладач гімназії
О.Тисовський за зразком англійського скаутизму засновують ряд скаутських
організацій, які отримали назву «Пласт» (пластунами називали козаківрозвідників).
За сприяння С. Русової у 1918 р. створюються перші центри позашкільної
творчої діяльності школярів: численні клуби, дитячі майданчики, комуни,
майстерні, секції різноманітні за змістом роботи. Ці організації стали
прототипом сучасних закладів позашкільної освіти. У 1922 р. у «Кодексі законів
про народну освіту в УРСР» позашкільна освіта займає чільне місце (Рудакова,
2008). З цього часу держава бере під свою опіку усіх її юних громадян,
проводить чіткий і послідовний курс, спрямований на формування державної
політики в галузі народної освіти, визначається мета і завдання виховання
підростаючого покоління, на позашкільну роботу покладається головне
завдання масової організації дітей та підлітків (Цвірова, 2004).
Оскільки на початку 20-х років ХХ ст. в результаті громадянської війни на
вулиці опинилися сотні тисяч дітей, першою необхідністю для держави стала
боротьба з безпритульністю, оздоровлення дітей, ліквідація неписьменності та
ін. З цією метою створюються дитячі клуби, колонії, будинки, які були
відчинені для всіх, хто прагнув знайти захоплюючу справу. На 1 січня 1922 р. їх
налічувалося в Україні 163 (Гарбузенко, 2007). Проте організація позашкільного
виховання була досить складною справою, оскільки не мала досвіду, на який
можна було б спиратися (Цвірова, 2004).
З середини 20-х рр. у відповідь на потреби держави у кадрах для
промисловості та сільського господарства починають створюватися профільні
заклади, які проводили позашкільну виховну роботу в одному визначеному
напрямі: у м.Києві відкрито першу біологічну станцію (1925 р., нині
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді); першу дитячу
технічну станцію (1927 р.); організовано роботу Республіканської дитячої
екскурсійно-туристичної станції (1930 р., зараз Український державний центр
туризму і краєзнавства учнівської молоді), створюються перші дитячі спортивні
школи, гуртки та секції (1934 р.), у м. Дніпро відкривається перша в Україні
дитяча залізниця (1936 р.); у Харкові заснований Перший український театр для
дітей та юнацтва як «Театр казки» (1920 р.), чим було започатковано новий вид

театрального мистецтва, який не мав аналогів у світовій практиці — театр для
наймолодших глядачів; відкриваються кінотеатри, бібліотеки. Створюються
відповідні дитячі заклади обласного та районного рівнів.
У 1925 р. відкрито Всесоюзний піонерський табір «Артек» (нині
Міжнародний дитячий центр «Артек»), який був створений з метою
оздоровлення дітей, пізніше функція патріотичного, політичного та
ідеологічного виховання молоді виходить на перший план. Згодом подібні
заклади створюються по всій країні.
В 30-х рр. ХХ ст. в Україні масово створюються заклади позашкільної
освіти нового типу – палаци піонерів та жовтенят, аналогів яких не було в
жодній країні світу. Це були комплексні заклади, в яких організовувалося цікаве
дозвілля, розумний відпочинок, саме тут виявлялися здібності та таланти,
задовольнялися дитячі запити. Новостворені палаци залучали до своїх гуртків,
секцій величезну кількість учнів, а також ставали головними методичними
центрами позашкільної роботи (Гарбузенко, 2007). Зокрема, у Київському
палаці дітей та юнацтва, який був створений 13 жовтня 1934 р., відразу
запрацювала шахова школа, розпочалися заняття в музичній, хореографічній, а
згодом і у вокальній школах, створено клуб юних туристів, було створено
лабораторії, фізкультурний зал, зимовий сад, бібліотека. Створення
відповідних закладів започатковується майже у всіх обласних центрах.
Так в Україні було створено унікальну систему закладів позашкільної
освіти різних типів, яка набула свого найбільшого розквіту до кін. 80-х років
ХХ ст. Всі види позашкільної діяльності враховували вікові та індивідуальні
особливості дітей. Була створена багаторівнева (палаци, клуби, станції,
гурткитощо) система позашкільних установ, яка охоплювала велику кількість
школярів (Міленін, 2013). В Україні на той час діяло понад 3 тисячі закладів
позашкільної освіти, а позашкільною освітою було охоплено більше як 2,9 млн..
учнів.
Починаючи з 90-х рр. ХХ ст. в умовах формування незалежної молодої
держави, ринкових відносин, в період ідеологічно-виховної кризи, що виникла в
результаті припинення роботи піонерської та комсомольської організацій, роль
та значення позашкільної освіти в житті підростаючого покоління знижується,
катастрофічно зменшується мережа закладів позашкільної освіти, відбувається
процес комерціалізації діяльності та вилучення будівель позашкільних установ
(Красняков, 2014).
За роки незалежності в Україні сформувалася нова правова основа
діяльності закладів позашкільної освіти (Закон України «Про позашкільну
освіту» 2000 р., низка Постанов, Наказів та Розпоряджень МОН України, що
регулюють діяльність позашкільних закладів). У наш час заклади позашкільної
освіти набувають особливої популярності як центри розвитку творчої
особистості, її самореалізації та професійного самовизначення. За даними МОН
України в Україні діють 1484 закладів позашкільної освіти системи
Міністерства освіти і науки України державної та комунальної форм власності.
Сьогодні позашкільна освіта базується на унікальних психологопедагогічних і соціально-педагогічних засадах, створених минулими

поколіннями педагогів цих навчальних закладів, і сучасних інформаційнокомунікаційних й інтерактивних навчально-виховних технологіях та
спрямовується на розвиток творчих здібностей дитини у сфері науковотехнічної,
художньої,
еколого-натуралістичної,
спортивно-технічної,
фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої, реабілітаційної, військовопатріотичної, соціально-педагогічної, природничо-наукової та іншої освітньої
діяльності (загалом це 11 основних напрямів і понад 400 профілів творчих
об’єднань дітей і учнівської молоді). Зміст такої діяльності ґрунтується,
насамперед, на особистісних інтересах і потребах дитини, відтак навчальновиховний процес передбачає особистісно орієнтований й дитиноцентричний
підходи до його побудови на принципах науковості, наступності,
полікультурності, системності, інтегративності, єдності освіти і виховання та на
засадах гуманізму й демократії (Національна доповідь про стан і перспективи
розвитку освіти в Україні. Ст.62).
Хоча нормативно-правова база для успішного функціонування та розвитку
системи позашкільної освіти начебто і достатньо сформована, останнім часом в
умовах фінансової кризи та децентралізації все гостріше постає проблема не
тільки розширення мережі закладів позашкільної освіти, а і збереження вже
існуючих, досить скрутним залишається матеріально-технічний стан цих
установ, виникають проблеми з фінансуванням, кадровим забезпеченням тощо.
А згідно з новим Законом України «Про освіту» (2017 р.), позашкільна
діяльність розглядається як складова неформальної освіти, що з часом може
перевести її в суто комерційний сектор і створює загрозу існування цієї ланки
освіти взагалі.
З огляду на вище сказане та у відповідь на нагальну потребу суспільства
щодо виховання української молоді хочеться відмітити, що Софія Русова ще
століття тому у своїй педагогічній діяльності постійно наголошувала на
значущій ролі та обов’язку держави в підтримці розвитку саме позашкільної
освіти, оскільки тільки чітко розроблена мережа безплатних закладів
позашкільної освіти може забезпечити країні в короткий строк помітний поступ
у формуванні національного та патріотичного світогляду підростаючого
покоління.
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ДО 100-РІЧЧЯ ПОЗАШКІЛЛЯ УКРАЇНИ!
ВІД ВИТОКІВ ЮННАТІВСЬКОГО РУХУ ДО СТЕЖОК
НАУКОВИХ РІВНІВ.
Бойко Є. О.,
методист в/к Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
Педагогу – позашкільнику присвячується!
Колихається всесвіт у тривожній задумі.
І малює веселкою ніжність святу.
Доторкнувся до вічної Вчителя думи,
Бо сповідує він найвищу мету.
Дарувати любов і служити дитині –
Це призначення Вчителя понад усе.
Об’єднати всі сили свої воєдино
І віддати майбутньому серце своє.
Запаливши в душі іскру щирості й правди.
Педагог-позашкільник до юності йде,
І у погляд допитливий знову й назавжди
Він частинку безмежності ніжно кладе.
Я візьму цей вогонь, мій Наставнику щедрий
І майстерність твою у буття переллю.
Крокуватиму в світ я упевнено й твердо,
Лиш наснаги твоєї з джерел пригублю.
Запаливши в душі іскру істини й волі,
Педагог – позашкільник у вічність іде.
Дарувати дитині частиночку долі –
Ось до цього життя його завжди веде.
Н. Гончаренко
Манорик Любов Петрівна
(1927-2015р)
З 1952 року працювала старшим науковим співробітником Центральної
дослідно-педагогічної агростанції, заступником директора по методичній
частині, а з 1959 року -1992 рік на посаді директора Республіканської станції
юних натуралістів(РСЮН).
1993-2013 р. Завідувач інформаційно-методичним відділом, методист
кафедри методики позакласної та позашкільної роботи. Під її керівництвом

створено прекрасну матеріальну базу Центру, побудовано новий комплекс
табору «Юннат», харчоблок, теплично-парникове господарство, зоологотваринницький комплекс, переобладнано кабінети і лабораторії, зібрано велику
колекцію культур плодово-ягідних і квітково-декоративних рослин. За час
трудової діяльності Манорик Л. П. вивела РСЮН в лідери позашкільних
закладів колишнього Радянського Союзу та України; в роки радянської влади
постійний учасник ВДНГ (Київ, Москва). Нагороджувалась дипломами
І-ІІ ступеня, срібними медалями та цінними подарунками. Невтомна праця та
вагомий внесок у виховання підростаючого покоління оцінена державою:

«Заслужений вчитель України»;

Орден «Трудового Червоного Прапора»;

Орден «Знак пошани»;

Три грамоти Президії Верховної Ради України;

«Отличник просвещения СССР»;

«Відмінник освіти України».
Навчально-освітні сходинки в Позашкіллі
Манорик Любов Петрівни
Ще з 1952 року Любов Петрівна на посаді старшого наукового
співробітника, заступника директора по методичній частині брала активну
участь у створенні матеріальної бази станції, в підготовці програм для роботи
гуртків юннатів, садоводів, овочівників та інших.
Уже в 1961р. Манорик Л.Р. підготувала книжку «Станемо в рівень з
Героями». У цьому ж році з колективом станції юннатів і гуртківцями бере
активну участь у Республіканському зльоті механізаторів, де відбувається
зустріч з Двічі Героями Соціалістичної праці О.К. Диптан, Е.В. Блажевським та
Героєм Соціалістичної праці Ф.Я. Косянчуком. Учасники зльоту розповіли про
ту величезну допомогу, яку надають їм вчені, майстри високих урожаїв, відомі
механізатори України, двічі Герої Соціалістичної праці О.В. Гіталов,
М.А. Брага, О.І. Романюкта ін. 1957-1960 рр. у школах організовуються перші
учнівські виробничі бригади, які в об'єднання, учнівської творчої молоді
зміцнюють і розвивають зв'язки з ученими і передовиками виробництва. У 1961
р. у Києві відбувся І Всеукраїнський зліт озернят - послідовників
М.О.Озерного. Юні кукурудзоводи звітували про свої досягнення. В тому ж
році Міністерство освіти України разом з РСЮН оголосили Всеукраїнський
конкурс на кращу дослідницьку роботу з біології і сільського господарства.
На Республіканській та обласних станціях юннатів організовуються
координаційні центри з питань дослідництва і природоохоронної роботи.
Дослідницька робота на пришкільних навчально-дослідних ділянках стала
невід'ємною частиною викладання біології в школах України і поглибленим
продовженням цього процесу в навчально-виховній роботі з дітьми, що мають
нахили, інтерес до біології на Республіканській і обласних станціях юннатів.
Вже у 1963 році Республіканська станції юних натуралістів спільно з
Міністерством освіти та Українським товариством охорони природи оголосили

Всеукраїнську естафету під девізом «Перетворимо Україну в квітучий сад».
Юні друзі природи посадили 18,5 мільйона плодових і декоративних дерев і
кущів, заклали, сотні парків, садів, алей, скверів.
У 1965 р. результати своєї праці юннати та учнівські виробничі бригади
продемонстрували в павільйоні «Зерно» на ВДНГ України. «За велику роботу
по розвитку дослідництва з біології і сільського господарства та активну участь
у вихованні молодого покоління Республіканська станція юних натуралістів
була нагороджена у 1965 р. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради
України».
1965-1967 роки проведено 3 тури естафети «За дбайливе ставлення до
природи» і Конкурсу за кращу дослідницьку роботу з біології і сільського
господарства. В липні 1967 р. відбувся Республіканський зліт піонерів і юних
натуралістів України.
Манорик Л. П. використавши власний досвід та його надбання в школах і
позашкільних закладах областей, підготувала методичні поради з питань роботи
на навчально-дослідних ділянках в біологічних кабінетах, в юннатівських
об'єднаннях, УВБ, та шкільних лісництвах. В цьому аспекті було відкрито
постійно діючу Республіканську виставку кращих досягнень учнівської молоді
на базі РСЮН.
З ініціативи РСЮН, Українського товариства охорони природи і редакції
газети «Зірка» у 1971 р. розпочалась п'ятирічка «Зеленбуд». Перші відзнаки і
призи за: активну участь у зеленій естафеті отримали Новосваравська середня
школа Львівської області, Сасівська восьмирічна школа Закарпатської області.
У 1971-1972 рр. було оголошено Всеукраїнську експедицію «У країну
знань».
У 1970 році у м. Києві на базі Республіканського табору «Юннат» відбувся
Всукраїнський зліт активу учнівських виробничих бригад та шкільних лісництв,
в роботі якого брали участь члени уряду – міністри сільського та лісового
господарств, а також представники природоохоронних органів, вчені, кращі
вчителі біології та трудового навчання, керівники учнівських виробничих
бригад і шкільних лісництв. Делегації зльоту приймали 20 науково-дослідних
інститутів АН України, Міністерство освіти і науки України, Міністерства
сільського та лісового господарств, а також члени ученої ради Аграрного
університету України.
1972 р. Надаючи великого значення досвіду роботи з біології і сільського
господарства та зважаючи на великий інтерес до пошукової роботи на РСЮН
було організоване наукове товариство «Пошук» та біологічна секція МАН під
координацією Манорик Л. П.
У 1979 р. РСЮН за підтримки Міністерства освіти , Мінсільського
господарства та АН України оголосила конкурс «Юні господарі землі» (в
Україні на той час діяло 7300 УВБ, в їх складі 65 тис. учнів).
З ініціативи РСЮН у цьому ж році було організовано у кожній школі
секцію природи, роботу «зелених» та «голубих» патрулів, шкільних лісництв,
загонів по боротьбі з ерозією ґрунтів.

1982 рік. На РСЮН було організовано Всеукраїнську виставку «Труд і
наука єдині, наука на службі людини», яку відвідали міністри десяти
Міністерств і відомств. Вони ознайомились з експозиціями виставки,
відзначили високу оцінку творчої діяльності школярів та учнівської молоді.
Відвідавши розміщені на території станції в наметовому містечку табір
«Юннат», вивчивши умови проживання дітей у таборі представники уряду
держави прийняли одностайне рішення: за кошти цих міністерств і відомств
спорудити спальний корпус і харчоблок для дітей. Великих зусиль довелось
прикласти директору РСЮН Манорик Л. П. І в 1983 році Всеукраїнський табір
«Юннат» став справжньою школою передового досвіду позашкільної роботи з
дітьми в літній період. Для обміну досвідом юннатівської і дослідницької
роботи проводились спільні зміни з юннатами Білорусії, Прибалтики, Польщі,
Росії. Табір виконував також оздоровчу функцію, було закладено
Симиренківський сад за участі дочки Л. Симиренка.
1983 рік. За активної участі педагогів та юннатів Україні було зібрано
експонати і відкрито музей хліба, а в 1985 році йому надано статус народного.
Таких музеїв в Україні нараховується понад 250, вони є центрами національного
виховання школярів, юннатів та учнівської молоді, на високих ідеалах і
традиціях українського народу.
З ініціативи РСЮН 1987 році з метою озеленення сіл і міст надаючи їм
ошатного вигляду було прийнято звернення до усіх учнів і вчителів України під
девізом «Містам і селам – добробут і красу».
У багатьох школах формувались куточки і кімнати охорони природи, діяли
кінолекторії «Природа наш Дім», виставки «Природа очима дітей», «Зелені
насадження - легені планети», «Вода - основа життя».
У 1980 р. на базі Малинського лісового технікуму Житомирської області
відбувся зліт юних лісників, яких нараховувалось 48087 в складі 714 лісництв.
У 1980-1990 рр. при допомозі учених 30-ти науково-дослідних інститутів
АН України та сільськогосподарської академії України Республіканська станція
юннатів розробила тематику дослідницької роботи для шкіл і позашкільних
закладів. З кожним роком діяльність гуртків юннатів та учнівських виробничих
бригад стає змістовнішою і ефективнішою, зокрема з розмноженням цінних
сільськогосподарських культур і запровадження їх у практику с/г виробництва.
Наша чудова учнівська молодь, котра представляє мільйони кращих із
кращих юних природолюбів і дослідників сільського господарства, має сміливо
йти в майбутнє для здійснення великих справ вивчення, охорони і збагачення
рідної природи, розвиваючи нові напрями діяльності в дослідництві,
опановуючи нові методи господарювання в ринкових умовах, бути гідними
продовжувачами справи своїх учителів, ветеранів юннатівського руху
Л. П. Манорик.
У 1983 рік, за ініціативи Любов Петрівни Манорик, був стартовим у
відкритті Музею хліба. У 1985 р. йому присвоєно звання «Народного».
Наприкінці 80-х років в Україні нараховувалось уже близько 200 музеїв та
понад 10 тис куточків економного та бережливого ставлення до хліба.

У цих виховних сходинках підтвердження слів В.О.Сухомлинського «Хлібороб, як і будь-який фахівець починається зі школи, саме тут у юній душі
формується свідомість, почуття обов'язку, поваги до хліба, до праці».
У 80-х роках в бібліотеці НЕНЦ, фонди якої складали 200 тис, екземплярів
книг організовано постійно діючу виставку методичної літератури по біології,
екології, сільському господарству з рубриками: «Нова література», «Експресінформація». Впроваджується нові інформаційні технології за програмою:
«Природа і людина», яка включає розділи «Зелене диво Землі», «Світ тварин»,
«Знай люби бережи», «Мандруємо по планеті», «Охороняється законом».
У 1990 році, надаючи великого значення питанням трудового і
екологічного навчання та виховання школярів і учнівської молоді, було створено
Республіканський, районні, міські та обласні методичні центри по екологічній
освіті і вихованню юннатів і школярів інших об'єднань за інтересами.
З ініціативи РСЮН під керівництвом Манорик Л. П. проводились
благодійні виставки-ярмарки «Наш труд і турботу тобі рідна Земле», «Живи
Земле!», започатковано дитячий біологічний симпозіум «Труд і наука
єдині,наука - на службу людині», а також благодійну акцію «Діти Чорнобиля».
1992 рік - РСЮН перейменовано в Український державний екологонатуралістичний центр учнівської молоді (УДЕНЦ). У діяльності центру
головним стає екологічне навчання і виховання школярів, гуртків юних друзів
природи з'являються клуби за інтересами, екологічні, експедиції, екологічні
агітбригади, екологічні стежки тощо.
На честь 70-річчя юннатівського руху в Україні, Український державний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти (НЕНЦ)
та редакція газети «Зірка» започаткували всеукраїнську природоохоронну
естафету школярів та учнівської молоді «Без верби і калини нема України».
Для розбудови системи позашкільної освіти, створення умов для
підвищення кваліфікації кадрів позашкільних закладів освіти проведення
практичної підготовки студентів природничих спеціальностей, координації
організаційної, науково-методичної та науково-дослідницької роботи, згідно з
наказом Міністерства освіти України №164 від 11/15 1998 р. відкрито в
структурі УДЕНЦ (НЕНЦ) кафедру методики позакласної і позашкільної
роботи. Очоливши кафедру методики позакласної і позашкільної освіти
Манорик Л. П., продовжує працювати і надихати на добрі справи молодих.
З 1999-2004 рік курсову перепідготовку (підвищення кваліфікації)
пройшли понад 500 освітян(директори, заступники директорів, зав. відділами,
методисти ОблЕНЦ, станцій юних натуралістів, рай-міськСЮН). До читання
лекцій були залучені вчені АПН України, науково-дослідних інститутів НАН
України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти України,
вчені бот. садів та методисти НЕНЦ. Підготовку на кафедрі методики
позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ під координацією Манорик Л. П.
пройшли понад тисячу педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів еколого-натуралістичного профілю. Співробітники кафедри працювали
над темами: «Визначення основних критеріїв розвитку практичного розуму
учня», «Створення навчально-виховних моделей творчих учнівських

об’єднань», «Розроблення методів та методичних прийомів, що забезпечують
надійну допрофесійну підготовку учнівської молоді « та інші. Науковими
співробітниками кафедри методики позакласної і позашкільної роботи,
методичними працівниками центру за участю провідних вчених та фахівців у
галузі позашкільної педагогіки проведено курсову перепідготовку директорів,
заступників директорів, завідуючих інформаційно-методичних центрів, станцій
юних натуралістів. Обсяг курсової перепідготовки складав 120 годин.
Завершено роботу над дослідженням «Організаційно-педагогічні основи
управління навчально-виховним, організаційно масовим і суспільно-корисним
процесом у позашкільному закладі». Співробітники кафедри взяли участь у 8
наукових і науково-практичних конференціях, підготували 10 публікацій.
Продовжено роботу з підготовки нової генерації педагогічних кадрів для
профільних позашкільних закладів через проведення факультативів, практичних
та семінарських занять з екології, сільського господарства, генетики, методики
викладання біології та студентів ВНЗ.
За останні роки, роботи Манорик Л. П., опубліковані матеріали в різних
виданнях: «Шкільний світ», «Біологія -2009р», «Школяда», «Старшокласник»,
радіогазеті «Трилистник». З метою популяризації кращого досвіду роботи
музеїв і куточків бережливого ставлення до хліба організовано цикл передач на
радіо і телебаченні (СТБ, Перший Національний, 1+1). За вагомий внесок у
розвиток освіти у 2001 році указом Президента України закладу Український
державний еколого-натуралістичний центр (УДЕНЦ) було надано статус
Національного еколого-натуралістичного центру (НЕНЦ). Подальші здобутки в
позашкільній освіті центру, обласних станцій юних натуралістів і обласних
еколого-натуралістичних центрів проходять під керівництвом Вербицького В. В.
Отже, позашкільна освітня діяльність сьогодні розглядається як важливий
фактор найповнішого розкриття здібностей особистості та розв’язання проблем,
забезпечення пріоритетів, загальнолюдських цінностей, створення цілісної
системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань для
формування нової творчої особистості – громадянина незалежної держави
Україна. Саме тому нова система національної освіти України має забезпечити
спроможність підростаючого покоління вийти із стану кризи, подолавши
споживацьке ставлення до природи.
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КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ ЕКОЛОГОНАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
Драган О.А.,
методист в/к, завідувач відділу методичної роботи
Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
Відкриття 1925 року Київської дитячої Біологічної станції поклало
початок юннатівському руху в Україні. Аналізуючи внесок у розвиток
позашкільної освіти педагогів СЮН не можливо не відзначити, що їхня освітня
і координаційно-методична діяльність були значущими в різні періоди розвитку
юннатівського руху в Україні.
Метою статті є зосередження уваги педагогічних працівників центрів
еколого-натуралістичної творчості на актуальному досвіді координаційної
діяльності в процесі становлення і розвитку юннатівського руху в Україні
Перший директор Київської дитячої Біологічної станції Ф.М.Трескін
зіткнувся з великими труднощами - відсутністю педагогів, готових до роботи з
юними натуралістами. Це обумовило організацію різних форм методичної
роботи, за допомогою яких керівники гуртків могли б в найкоротші строки
опанувати дослідним методом вивчення природи і новими видами діяльності з
дітьми. Спочатку це були екскурсії, консультації, виставки, лекції, конференції,
організовані для ознайомлення педагогів з природою і методами її дослідження.
Педагоги розробляли методику екскурсій в природу, навчальні програми,
методику масових досліджень з біології, екології, фенології і сільського
господарства. Крім популяризації вже випробуваних прийомів сільського
господарства з городництва, дрібного тваринництва, птахівництва і
бджільництва, проводяться досліди, пов'язані з охороною природи: залучення
птахів в сади і парки для боротьби з комахами-шкідниками, з'ясування
корисних якостей дикорослих рослин тощо.
При школах створюються методичні кабінети для надання допомоги
вчителям у викладанні основ дисциплін та позашкільної роботи з учнями.
Основою діяльності дитячої Біологічної станції юних натуралістів в її
координації юннатівським рухом стали такі напрями: боротьба за зростання
кількості гуртків юннатів; письмові та усні консультації; виїзди і вивчення
діяльності юннатівських гуртків; проведення семінарів; створення місцевих
бюро юннатів; підготовка організаторів та керівників юннатівського руху;
розробка методичних матеріалів; видавнича робота тощо.
Значною подією у житті юних натуралістів України став перший
Всеукраїнський з’їзд юннатів, який відбувся 1934 року у селі Снігурівка, що на
Миколаївщині. На той час було закладено 8500 зразкових шкільних ділянок,
посаджено понад мільйон плодових і декоративних дерев і кущів.
У процесі організації багатопланової і великої за обсягом роботи з'явилася
необхідність в координаційно-методичній роботі. Широку роботу тут
проводить Центральна педагогічна агробіостанція Наркомпросу УРСР.

Особлива увага приділяється більш глибоку змісту зв’язків передових шкіл і
гуртків юних натуралістів-мічурінців з науково-дослідними установами.
26 травня 1937 року НКО УРСР видає наказ «Про ліквідацію шкільних
земельних ділянок», яким пропонувалося ліквідувати навчальні господарства
при всіх початкових, неповних, середніх школах, щоб не відволікати керівників
шкіл від керівництва навчально-виховною роботою» [2, c.6]. Навчальнодослідні ділянки були повсюдно ліквідовані, збереглися вони лише у зразкових
школах. Проте, всупереч обставинам, що виникли у зв’язку з постановами
Наркомпросу України, натуралістична робота в школах не зупинялась. Вона
здійснювалась в позакласній роботі: спільно з ученими і фахівцями сільського
господарства провадилась значна робота в хатах-лабораторіях, здійснювалось
шефство над молодняком сільськогосподарських тварин, у центрі уваги
питання охорони природи, насадження садів, лісу.
На допомогу юннатам, вчителям і керівникам гуртків методисти станції
підготували і видали багато науково-популярної літератури, методичних
посібників, що значною мірою стимулювало діяльність юннатів.
Керівництво освіти України впродовж тривалого часу не приймало ніяких
наказів та розпоряджень з питань трудового виховання і натуралістичної
роботи школярів. Зрештою 10.10.1938 р. був виданий наказ №5213 «Про
підготовку піонерів до сільськогосподарської виставки» [3,с.124]. Відповідну
організаційну та координаційно-методичну діяльність розгорнули Центральна
педагогічна агробіостанція та обласні , районні станції юннатів. Про результати
такої діяльності свідчить досвід роботи закладів освіти, представлений на
районних, обласних, республіканській виставках сільського господарства.
Підготовка до виставки сприяла активізації позакласної роботи з біології на
шкільних навчально-дослідних ділянках.
У серпні 1938 року в Києві відбувся республіканський зліт юних
дослідників, якому передували районні та обласні зльоти, на яких визначали
кращих юннатів для участі у ВСГВ. 10 жовтня 1938 року Народний комісаріат
освіти УРСР видав наказ, який пропонував усім школам готувати юннатів до
ВСГВ, повсюдно організовувати гуртки юних натуралістів і дослідників [6,
с.15]. У гуртках юннати навчилися закладати парники, вирощувати розсаду,
обробляти і висаджувати її в грунт, вирощувати саджанці з насіння і кісточок і
переносили свій досвід в колгоспи.
У передвоєнні роки спостерігалося швидке зростання гуртків юннатів. У
1940 році нараховується 4 тисячі гуртків юннатів, де навчається 45 тисяч дітей,
а станцій юннатів – 20. Учасниками ВСГВ були 5000 юннатів з УРСР, з них
3447 учнів сільських шкіл [5, с.115]. Прикладом роботи охоплення
натуралістичною роботою міських шкіл була школа №109 м. Києва. У цій
школі було виділено дослідну ділянку, на якій учні вирощували нові технічні
культури. Робота на пришкільній ділянці допомагала їм «поєднати теоретичний
курс ботаніки та біології з передовою сільськогосподарською практикою». На
ділянці працювали члени юннатівського гуртка та інші учні школи.
Починаючи з середини 40-х років, були поширені учнівські ланки високих
врожаїв, які брали свій початок ще з 20-х років. Ці ланки прикріплювалися до

колгоспних бригад, і створювалися з врахуванням навчальних і професійних
інтересів учнів, їх завданням було теоретично і практично готувати учнів до
праці в сільському господарстві.
Виконуючи постанову Х Пленуму ЦК ВЛКСМ про насадження плодових
садів, юннати навесні 1940 року посадили багато нових декоративних і
плодових дерев. Зокрема, у Запорізькій області було посаджено – 107 тис.
дерев, у Київській -106 тис., в Полтавській -60 тис. У ці роки школярі України
докладали багато зусиль для боротьби з шкідниками сільського і лісового
господарства. Учні на практиці застосовували знання з агробіології, отримані
на уроках з основ наук, закріплювали вміння і навички, набуті на навчальнодослідних ділянках. У районах вирощування цукрових і кормових буряків
юннати брали участь у боротьбі з довгоносиком, проводили боротьбу з
яблуневою плодожеркою, хлібною черепашкою тощо. У південних районах
школярі виловлювали величезну кількість шкідливих гризунів-ховрахів,
хом’яків тощо.
У 1939 році перед закладами освіти поставлено завдання практичної
підготовки. Народний комісаріат став більше уваги приділяти уваги
розширенню позакласної роботи з агробіології. У наказі Наркомпросу України
«Про заходи щодо поліпшення роботи сільських шкіл» від 6 жовтня 1940 року
рекомендувалася організація гуртків сільського господарства: юних
тваринників, шовківників, садоводів, трактористів, комбайнерів тощо.
Творча робота гуртків юннатів була перервана підступним нападом
фашистської Німеччини у 1941 році. Після визволення території України від
фашистських загарбників у 1943-му на початку 1944 року Центральна досліднопедагогічна агробіостанція відновила свою діяльність, почали також працювати
деякі обласні станції. В перші післявоєнні роки юннати включилися у
вирощування кок-сагизу - цінної каучуконосної культури, яка мала на той час
велике стратегічне значення. Водночас юннати займалися озелененням міст і
сіл, упорядкуванням пам’ятників і могил воїнів (на заклик харківських юннатів
«На місці знищеного дерева-- посади десять молодих саджанців».
У період 1945-1950 рр. координаційно-методична діяльність станції
зосереджується на розвитку дослідництва, у прагненні допомогти
зруйнованому війною господарству України докладається багато зусиль на
відновлення садівництва. Зростає кількість учнівських ланок. Одна з перших
була створена у Мішуринорізькій середній школі, що на Дніпропетровщині.
Вона працювала під керівництвом відомого кукуродзовода, Героя
Соціалістичної Праці Марка Озерного, юних послідовників якого називали
«озернятами». Вони досягали значних дослідницьких і практичних результатів,
зібрали по 170-180 ц/га, вирощували високоврожайні культури і передавали в
насіннєвий фонд колгоспів. Під керівництвом передовиків колгоспного
виробництва створювались і працювали шкільні ланки садівників, овочівників,
кукурудзоводів.
Нормативно-правове забезпечення діяльності позашкільних закладів у цей
час регламентувалось Постановою ЦК КП (б)У «Про заходи до поліпшення
позашкільної роботи з дітьми від 22 листопада 1946 року. В ній

підкреслювалась необхідність поширення при школах і позашкільних закладах
учнівських гуртків: предметних, натуралістичних, екскурсійних.
Досліди, які проводилися в кабінетах і на пришкільних ділянках,
переносилися на колгоспне поле, практична участь у виконанні виробничих
планів колгоспів і радгоспів поєднали інтереси та життєві плани шкільної
молоді з життям рідних колгоспів, готували їх до сільськогосподарської праці.
Основною формою виробництва у позакласній та позашкільній діяльності
стають організовані у 1955 році учнівські виробничі бригади. На їх створення
була спрямована координаційно-методична робота СЮН. Завдяки
координаційно-методичній діяльності станцій юннатів у 1959-1960
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сільськогосподарського профілю, в них працювало 303 тис. учнів, за бригадами
було закріплено 173 тис. га землі[4,с.8-9].
У 50-60 роках в Україні формується державна система позашкільної
роботи, визначаються її основні організаційні форми: гурткова робота, клубна
робота, екскурсія, практична робота в теплицях, на навчально-дослідних
ділянках тощо
У 1960 році Верховною Радою УРСР прийнятий «Закон Української
Радянської Соціалістичної Республіки про охорону природи Української РСР».
Відповідно до поставлених завдань кординаційно-методична діяльність
Центральної станції юних натуралістів зосереджується на запровадженні
трудового навчання в школах, виробничій практиці і суспільно-корисній праці,
велика увага приділяється розвитку дослідницької роботи з рослинництва і
тваринництва, діяльності учнівських виробничих бригад і шкільних лісництв. У
системі позакласної і позашкільної роботи все більшої актуальності набуває
природоохоронна робота. Про ефективність координаційної роботи
Центральної станції юних натуралістів свідчить залучення понад 400 тис. учнів
до активної природоохоронної роботи, діяли 3500 загонів зелених і голубих
патрулів, загонів по боротьбі з ерозією ґрунтів, за відповідними програмами
почали працювати гуртки «зелених» та «голубих» патрулів.
У 1970-х роках з метою координації зусиль шкіл, різних організацій і
установ по формуванню профорієнтації учнівської молоді при Міністерстві
освіти, обласних, міських і районних відділах народної освіти створюються
міжвідомчі ради координації, розробляються положення про табори праці і
відпочинку, Положення про учнівські виробничі бригади. У республіці у цей
період працює 6576 учнівських виробничих бригад, в них нараховується 629570
учнів. За бригадами закріплено 151758 тис. га колгоспних земель. Створення
міжвідомчих координаційних рад сприяло більш широкому, ніж раніше,
залученню учнів до дослідницької роботи за завданням вчених академічних
інститутів. Цьому сприяла щорічна підготовка тематики і методики
дослідницької роботи наукових співробітників Інституту садівництва,
Інституту землеробства, Інституту фізіології рослин, Інституту мікробіології і
вірусології ім. Д.К.Заболотного, Центрального ботанічного саду. До розробки
тематики і методики дослідницької роботи залучались провідні вчені галузевих

інститутів Т.Черевченко, Т.Андрієнко, Т. Шадчина, О.Шведова, Л.Дудка,
Е.Дегодюк.
У юннатівському русі біологічного та сільськогосподарського напрямів
з’являються гуртки науково-дослідницького характеру: юних генетиківселекціонерів, агрохіміків, фізіологів рослин, мікробіологів, юних медиків,
космічної біології тощо. Активізується діяльність наукових товариств. Розвитку
профільних гуртків старшокласників сприяла прийнята Президією Верховної
Ради УРСР постанова «Про заходи по дальшому зміцненню зв’язків навчальновиховних закладів народної освіти з установами Академії наук УРСР на 19811985рр. (30 вересня 1981 р.№ 452). Оголошено проведення у 1980-х роках
республіканського конкурсу «На кращу дослідницьку роботу з біології та
сільського господарства в загальноосвітніх та професійних школах та
позашкільних закладах Української РСР. У цей період значна координаційна
діяльність здійснюється із залученням редакцій дитячих газет: оголошуються
проведення конкурсів, операцій, акцій: «Створити під силу одному кролеферму
вдома», «Жива вода», «Живе срібло», Лелека», «Лісова аптека», «Зелене
Вбрання Вітчизни» тощо [1].
У 1980 рр. Республіканська станція юних натуралістів стала головним
методичним центром в організації позакласної та позашкільної роботи з біології
з дітьми та учнівською молоддю в Україні. Значна координаційно-методична
робота проводиться під час щорічних тематичних виїздів до областей з
вивчення стану і змісту дослідницької і природоохоронної роботи, проведення
профільних семінарів на базі кращих позашкільних закладів. Варто зауважити,
що 1980-1990 рр. є періодом найбільш масового юннатівського руху в Україні,
адже саме у цей час працювали 247 обласних, районних і міських станцій юних
натуралістів.
У 1990-2000 рр. відбувається розбудова незалежної Української держави.
Реформується зміст позашкільної освіти. Розробляються і приймаються до
виконання нормативно-правові документи, що сприяє розвиткові здібностей та
обдарувань вихованців, учнів, слухачів, забезпеченню задоволення їх інтересів,
духовних запитів і потреб у професійному самовизначенні. У грудні 2001 року
схвалена «Концепція екологічної освіти України», затверджена рішенням
колегії Міністерства освіти і науки. Координаційну діяльність з екологічної
освіти у цей період здійснює Всеукраїнська координаційно-методична Рада з
питань екологічного навчання і виховання, яку було створено у 2003 р.
(наказом Міністерства освіти і науки України (№ 284 від 13 травня 2003 р.) [7].
Окрім традиційних форм природоохоронної діяльності, з’являються нові,
обумовлені аварією на ЧАЕС, розгортається співпраця з громадськими
організаціями екологічного спрямування. Завдяки підтримки Всеукраїнської
екологічної спілки «Врятування від Чорнобилів» на радіаційно забруднених
територіях створюються РІНЦ, які поширюють достовірну інформацію про
стан довкілля серед громадян.
Взаємодія юних екологів з ученими, спеціалістами, з громадськими
організаціями стосовно виконання наукових досліджень проводиться на
екологічних стежках, в комплексних екологічних експедиціях, Всеукраїнських

та регіональних таборах «Ойкос» - Закарпатська обл., «Простір» - Запорізька
обл.
Особливість соціально-педагогічної, еколого-натуралістичної діяльності
аграрного напряму цього періоду обумовлена тим, що ринкові відносини
потребують нових підходів до виховання нового господаря землі.
Запроваджуються нові технології, комплексні профільні об’єднання (ферми,
кооперативи, шкільні колгоспи, школи юних фермерів тощо).
Координація в сфері позашкільної еколого-біологічної освіти у 2000-2018
рр. здійснюється з врахуванням сучасних реалій і прогнозованих перспектив,
реалізації
завдань
Закону
України
«Про
освіту».
Оптимальна
скоординованність зусиль позашкільних закладів в забезпеченні ефективності і
якості еколого-натуралістичної освіти є необхідними факторами досягнення
цілей освіти в інтересах збалансованого розвитку.
Гармонізація діяльності НЕНЦ і загальноосвітніх, позашкільних та вищих
закладів освіти є однією з важливих гарантій оптимізації системи регулювання
інформаційно-методичної,
навчально-виховної,
організаційно-масової,
дослідницької, еколого-природоохоронної роботи, ціннісного ставлення
учнівської молоді до праці в нових умовах.
НЕНЦ має об'єктивні можливості забезпечити оптимальну територіальну
координацію в системі позашкільної еколого-біологічної освіти України.
Координаційні механізми містяться в стратегічних планах і тактичних
прийомах, які позашкільні навчальні заклади використовують для їх
ефективного здійснення на основі співвимірності та адекватності дій
поставленим цілям усіх суб'єктів позашкільної еколого-натуралістичної освіти,
їх узгодженості і взаємодії між собою.
Координаційна взаємодія закладів позашкільної освіти з дослідними
установами НААН України спрямована на підвищення ефективності роботи на
шкільних навчально-дослідних ділянках, підготовці школярів до професійної
діяльності в аграрній сфері, рівня їхньої технологічної і дослідницької
підготовки, відновлення всеукраїнських зльотів учнівських виробничих бригад
та учнівських лісництв, залучення учнів до участі у всеукраїнських конкурсах
«Юний дослідник», «Юний генетик і селекціонер» Всеукраїнському дитячому
фестивалі «Україна-сад» тощо.
У цей період педагогічний колектив Центру зосереджує зусилля над
вирішенням проблеми забезпеченням наступності біологічної освіти і науки.
Цьому сприяє прийняття Меморандуму між Відділенням загальної біології
НАН України і Національним еколого-натуралістичним центром про творчу
співпрацю й надання дороги установами НАН України у забезпеченні якісною
біологічною освітою талановитих дітей.
Різноплановість екологічних проблем, їх характер та інтенсивність, значна
кількість суб'єктів, що здійснюють діяльність в сфері оздоровлення довкілля,
обумовлюють необхідність координації природоохоронної діяльності
учнівської молоді. В Україні координація екологічної і природоохоронної
діяльності здійснюється відповідно до ієрархічної будови біосфери: на
глобальному (міжнародному), всеукраїнському, регіональному, локальному

(місцевому) рівнях, що обумовлює особливості координації на кожному з цих
рівнів. Це координація з реалізації міжнародних програм моніторингу якості
довкілля (програма Globe), економії водних та енергетичних ресурсів,
збереження клімату (Міжнародні конкурси з енергозбереження та
енергоефективності, Міжнародний інститут води) тощо. На всеукраїнському
рівні - реалізація системи заходів з оздоровлення довкілля, збереження
біорізноманіття, розбудови екомережі за участю учнівської та студентської
молоді в рамках проведення всеукраїнських природоохоронних акцій,
конкурсів, фестивалів. На регіональному й місцевому рівнях - впровадження
інноваційних методів відновлення порушених екосистем, проведення заходів,
спрямованих на підтримку екобалансу певних територій.
Координація на місцевому рівні обумовлена специфікою діяльності
районних та міських центрів еколого-натуралістичної творчості, існуванням
значної кількості суб'єктів діяльності, задіяних в сфері охорони довкілля,
наявність потенційних можливостей співпраці для здійснення практичної
природоохоронної діяльності.
На всеукраїнському, регіональному й місцевому рівнях створені дорадчі
органи координаційного характеру: Всеукраїнська науково-методична рада з
екологічної освіти й виховання, міжвідомча координація з галузевими
інститутами НАН України здійснюється в рамках Меморандуму про співпрацю
з Відділенням загальної біології НАН України, Державною агенцією лісових
ресурсів України тощо.
Міжрегіональна координація центрів еколого-натуралістичної творчості
забезпечує взаємодію та співробітництво з розвитку дослідницької роботи, є
основою збалансованого розвитку регіональних позашкільних закладів освіти,
оскільки дозволяє без великих фінансових ресурсів реалізовувати завдання
державної політики в галузі позашкільної освіти. Своєрідними центрами
передачі технологій є проведення педагогічних практикумів «Світ творчості».
Ці інструменти сприяють підняттю інтеграції на новий рівень регіонального
розвитку і перетворенню її в джерело збалансованого розвитку позашкільної
освіти.
Отже, основними формами координаційної взаємодії в системі
позашкільної освіти, як показує досвід, є: координаційна нарада,
координаційний семінар, координаційна (робоча група), міжвідомчі робочі
групи, проведення комплексних виїздів тощо. Важливими формами
координаційної діяльності є обмін інформацією: аналітичні огляди, аналітичні
доповідні записки, аналіз профільної діяльності, вивчення передового
педагогічного досвіду, інформаційні листи, накази тощо.
Засобом підвищення ефективності координаційної взаємодії є планування
на основі наявної у координуючих суб'єктів інформації. Необхідною умовою
аналізу кількісних і якісних показників профільної діяльності, проведених
методичних і масових заходів є пропозиції стосовно покращення якості.
Дієвим механізмом та інструментом підвищення якості післядипломної
освіти педагогів є кафедра методики позашкільної освіти, яка виконує
координуючу науково-методичну діяльність, здійснює моніторинг якості

післядипломної
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працівників
центрів
екологонатуралістичної творчості, формує і реалізує навчальні плани і програми,
адекватні швидким змінам в підвищенні кваліфікації. Здійснення освіти
впродовж життя працюючих педагогів реалізується Всеукраїнським
методичним об'єднанням вчителів природничих дисциплін, проведенням
навчального курсу «Культура педагогічного менеджменту», «Університету
екологічних знань» тощо.
Таким чином, координаційна діяльність позашкільних закладів - один з
напрямів діяльності, спрямований на встановлення найбільш оптимального
співвідношення між різними закладами освіти з метою підвищення
ефективності і якості виконання завдань і функцій і на цій основі найбільш
повного задоволення соціального замовлення на позашкільну освіту. Важливе
значення в здійсненні координації в сучасних умовах має поєднання зусиль
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій.
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КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНИ
Івасюнько О. В.,
методист ІІ категорії відділу екології та
охорони природи Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді
Позашкільна система освіти в Україні - важливий напрям педагогічної
діяльності та вагома складова навчально-виховного процесу, ефективний засіб

виховання дітей та учнівської молоді, розширення їх кругозору, активізації
пізнавальної діяльності, орієнтації набутих знань до застосування їх у житті.
Наукові дослідження свідчать про динамічний і складний шлях розвитку
позашкільної освіти. В Радянському союзі існував цілий ряд позашкільних
дитячих установ, відомих як станції юних натуралістів. Станції знаходилися у
системі міністерств просвіти. Перша станція юннатів – Станція любителів
природи була заснована в Москві у 1918 році. З початку 30-х років станції
юннатів (від початку називалися вони дитячими сільськогосподарськими
станціями) почали створюватися у багатьох містах.
Становлення позашкільної освіти на території сучасної України в
історичному аспекті пройшло тернистим шляхом, долаючи труднощі та
перепони (таблиця 1). До 1917 року в умовах царського режиму створити чітку
національну систему виховання було неможливим. Зусиллями позаурядових
інституцій, і в першу чергу просвітницьких товариств, вдалося започаткувати
певні форми позашкільного виховання, що сприяли формуванню національної
та громадянської самосвідомості в першу чергу дорослого населення, пізніше
дітей різного віку.
Протягом XIX-XX ст. перші будинки юнацтва в Україні були відкриті з
ініціативи прогресивної педагогічної громадськості й за підтримки меценатів і
добродійних комісій в Ніжині, Києві, Харкові тощо. У 20-х роках ХХ століття
було визнано, що позашкільна освіта потрібна для культурного поступу країни
як найкращий засіб виховання гармонійно розвиненої особи, В цей період
формується широка державна суспільна система позашкільної роботи,
визначаються її основні форми і методи. Вже у 1918-1920 роках значного
поширення набувають дитячі клуби при комунах, народних будинках, що діють
при заводах і фабриках.
І хоча період 1917-1920 рр. був надзвичайно складний і насичений
політичними подіями, але відіграв значну роль у розвитку позашкільної освіти.
Урядом (Центральною Радою) було створено Департамент позашкільної освіти,
який заклав підвалини створення закладів нового типу не лише в Києві, але й в
інших містах України. Цій роботі приділялася увага і в місцях, де
встановлювалась радянська влада, щоправда з перших же років діяльність
позашкільних закладів надмірно заполітизовувалась [3].
Велику роль у подальшому розгортанні роботи гуртків у школах і
позашкільних навчальних закладах відіграла Постанова Уряду «Про заходи
поліпшення позашкільної роботи з дітьми», опублікована 22 листопада 1946
року. Уже в наступному році в Україні активізувалась робота щодо створення в
школах гуртків різного профілю.
З 1917 р. по 1957 р. – відбулося становлення і юридичне оформлення,
визначення профілів діяльності позашкільних закладів різних типів. Навчальновиховний процес, в основному, був спрямований на розвиток пізнавальних
інтересів, здібностей, нахилів учнів, які займалися безпосередньо в гуртках і
клубах Палаців і Будинків піонерів, станцій юних техніків, натуралістів тощо.
Законом «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток
системи народної освіти в СРСР» (1958 р.), постановами Центральної Ради

Всесоюзної піонерської організації ім. В.І. Леніна «Про поліпшення роботи
позашкільних установ» у зв'язку з законом «Про зміцнення зв'язку школи з
життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР» (1959 р.) і
«Про дальший розвиток ініціативи і самодіяльності у Всесоюзній піонерській
організації імені В.І. Леніна» (1960 р.) перед органами народної освіти
поставлено завдання поліпшити керівництво роботою позашкільних закладів,
допомогти їм стати організаторами позашкільної, піонерської роботи в районі,
місті, області, республіці, зміцнити кадри працівників позашкільних закладів,
організувати їх підготовку і перепідготовку, вирішити питання про закріплення
за кожним позашкільним закладом шефів із числа комсомольських організацій
промислових підприємств, установ, колгоспів і радгоспів, сприяти залученню
до їх роботи громадських і творчих організацій, що помітно вплинуло на
вдосконалення та розвиток навчально-виховної роботи позашкільних закладів.
Саме в кінці 50-х – на початку 60-х років розпочалося відчутне посилення
впливу позашкільних закладів на навчально-виховний процес загальноосвітньої
школи за рахунок збільшення частки інструктивно-методичної роботи [3].
З 1957 р. до 1972 р. спостерігається зростання мережі позашкільних
закладів і переорієнтація їх змісту діяльності на інструктивно-методичну
роботу. З метою впорядкування їх роботи приймається єдина номенклатура
позашкільних закладів. Започатковується статистична звітність, яка передбачає
обов’язковий облік кількості гуртків та дітей в них, складу педагогічних кадрів,
відомості про деякі аспекти матеріального забезпечення.
Запроваджується систематична звітність про роботу позашкільних закладів
перед вищими органами управління освітою та влади, в яких, крім досягнень,
обов’язковим було висвітлення невирішених проблем. Все це дало змогу не
лише впорядкувати діючу систему позашкільних закладів, але й значно
зміцнити їх матеріальну базу, в першу чергу, Палаців та Будинків піонерів,
літніх оздоровчих таборів.
На 1975 рік в Радянському союзі діяло більше ніж 500 станцій, у тому
числі центральні, республіканські, крайові, обласні та міські. Станції юннатів
організовували діяльність школярів по вивченню і охороні природи,
дослідницьку роботу з біології, суспільно-корисну сільськогосподарську працю,
проводили огляд робіт та зльоти юннатів, традиційні масові свята (День лісу,
Святу врожаю і т.д.), семінари, практикуми, консультації з питань юннатської
роботи для педагогів. При станціях юннатів діяли різноманітні гуртки, під час
літніх канікул - табори юннатів.
80-ті рр. – в позашкільних закладах різних типів значного поширення
набули учнівські лекторії, гуртки, товариства, клуби, конкурси, походи,
екскурсії, експедиції. З ініціативи вчених науково-дослідних інститутів,
викладачів вищих навчальних закладів створюються наукові товариства, малі
академії наук, школи юних математиків, хіміків, натуралістів тощо. Усе це
сприяло ефективному розвитку здібностей і нахилів дітей, виявленню їх
обдаровань.
Провідні тенденції розвитку позашкільних закладів в Україні
спрямовувалися на технічну творчість. Найвищими темпами зростала кількість

гуртків натуралістичного та туристсько-краєзнавчого профілів. Росту останніх
сприяли зініційовані, як правило, комсомолом
туристсько-краєзнавчі
експедиції, краєзнавчі олімпіади, конкурси, присвячені знаменним датам і,
щоправда, кожен з них мав постійний політичний підтекст.
Особливості розвитку натуралістичного напрямку позашкільних закладів в
Україні з 1991 року визначались спадщиною ідейно-політичної спрямованості
та потребами в нових підходах до змісту форм та методів роботи позашкільних
закладів, пошуком нових педагогічних технологій їх реалізації. Сталося так, що
позашкільні заклади повинні були доповнювати навчально-виховний процес
загальноосвітніх шкіл, насправді ж їх розвиток відбувався відокремлено і лише
всесоюзні і всеукраїнські акції забезпечували їх співпрацю.
У сучасному розумінні натуралістична позашкільна освіта — це науково
обґрунтована в логічній єдності, наступності та послідовності система
додаткових знань, умінь та навичок, що здобувають діти і молодь у закладах
позашкільної освіти різних типів, інших закладах освіти як центрів
позашкільної роботи в позаурочний і позанавчальний час.
Заклади позашкільної освіти відіграють важливу роль у системі
безперервної освіти учнівської молоді і значною мірою сприяють соціалізації
особистості, формуванню її ціннісних і моральних орієнтацій. Об’єктивний
історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку позашкільних закладів,
теоретичне узагальнення цінного досвіду дають змогу якісно оновити й
удосконалити набір важливих життєвих компетентностей, що так необхідні
вихованцю в умовах сучасності.
Таблиця 1.
Хронологія створення перших натуралістичних
позашкільних об’єднань, закладів в Україні
№
Регіон України
1. АРК

2.

Вінниччина

3.

Волинь

4.

Дніпропетровщина

Рік /подія
1923 рік – приїзд експедиційного загону юннатів
Московської біологічної станції.
1929-1930 рр. На базі Кримського с/г інституту
розпочали роботу ланки юних овочівників,
виноградів і рільників.
1952 рік – прийнято рішення виконавчого комітету
Кримської обласної Ради депутатів № 832 «Про
організацію обласної станції юннатів».
1932 рік – створена «Станція дитячої і технічної
творчості» з агробіологічним відділом.
1946 рік – відкрилась обласна дитяча технічна і с/г
станція.
У 1952 році створено, як окремий позашкільний
заклад, обласну дитячу Станцію юних натуралістів.
(директор П.О. Бугайова).
1932 рік – організована на колишній садибі

5.

Донеччина

6.

Житомирщина

7.

Закарпаття

8.

Запоріжжя

9.

Івано-Франківщина

10. Київщина

11. Кіровоградщина

12. Луганщина

13. Львівщина

14. Миколаївщина

15. Одещина

В.В. Шене обласна дитяча с/г станція, яку він
добровільно передав у власність держави.
1928 рік – Створення гуртка юннатів при відділі
живої природи Маріупільського краєзнавчого музею
Голіцинським В.Л.
1955 р. – створено обласну станцію юннатів.
20-ті роки – на Житомирщині створювалися перші
агрошколи та секції юних натуралістів при клубах.
1951 р. (1 листопада) – заснована Житомирська
обласна Станція юних натуралістів (перший
директор Е.А. Соколовський).
1946 рік – відкрито обласну дитячу технічну і
сільськогосподарську станцію.
1953 рік – відкрито обласну Станцію юних
натуралістів, яку очолила Бикова Т.Д.
1945 рік – в м. Станіславі (тепер Івано-Франківськ)
відкрита дитяча технічна станція з природничим
відділом.
1924-1925 рр. – організовано гуртки юннатів в
початковій Крутогорбатській школі Таращанського
району.
1953 рік – створена обласна станція юннатів
Київщини (директор Савченко Г.П.).
1952 рік – відкрито Кіровоградську біостанцію (три
гуртки, 95 юннатів) С.О.Тюрін перший директор.
1959 рік – біостанція продовжує роботу уже як
обласна станція юннатів, на її базі працювало 16
гуртків в яких навчалось 510 учнів.
1927 рік – у м. Луганську на базі Донецького
інституту народної освіти створена біологічна
педагогічна станція.
1954 рік. (грудень) – в с. Ландратівка Троїцького
району створюється обласна СЮН, яка у 1956 р.
повертається до м. Луганська.
У 20-х рр. за панської Польщі діяли організації:
гуртки сільської молоді, гуртки рільничої молоді.
1939 рік – створена Львівська обласна дитяча
технічна та с/г станція. Після війни відновила роботу
у 1944 р.
30-ті роки – започатковано перші юннатівські справи
обласної дитячої с/г станції, яка розміщувась у 2-х
кімнатах і мала ділянку землі площею 5,5 га (Ф.С.
Грозов, 1-й завідувач).
1931 р. у м. Одесі (Аркадія) було організовано

16. Полтавщина

17. Рівненщина
18. Сумщина
19. Тернопільщина

20. Харківщина

21. Херсонщина

22. Хмельниччина

23. Черкащина
24. Чернігівщина

агробіологічну базу Одеської дослідної педагогічної
станції з біологічною агрономічною лабораторіями.
У 1934 р. агробіологічна станція реорганізована в
станції юннатів м. Одеси.
У 1938 р. – міська СЮН реорганізовується в обласну
СЮН. На її базі створено два відділи та 6
лабораторій.
1946 рік – створена обласна СЮН. Перший директор
Є.С. Грінман. Закладу виділено приміщення,
земельну ділянку: сад - 1 га, навчально-дослідну
ділянку - 4 га.
1946 рік (квітень) – організовано обласну дитячу
технічну і с/г станцію (Перший директор Головчено
Л.Є.).
1946 р. – відкрито обласну СЮН (перший директор
Чубур В.І.).
1948 р. – перші гуртки любителів природи в
Заліщицькому районі.
1954 р. – засновано обласну Станцію юних
натуралістів (перший директор П.І. Висоцький).
1930 рік – відкрита перша районна станція юннатів
(Вовчанський район). Перший директор
Пономаренко І.С.
1939 рік – відкрита обласна станція юннатів
(одноповерхове приміщення, 12 га землі).
1945 рік – в м. Херсоні організовано обласну дитячу
технічну та с/г станцію (обл. ДТСГС). При с/г відділі
станції було створено дві лабораторії: ботанікорослинницька, початкових класів.
30-ті роки – перші гуртки юннатів в школах.
1948-49 рр. – відкрито с/г відділ при Кам'янецьПодільській дитячій технічній станції.
1952 рік – заснована Хмельницька обласна СЮН.
1954 рік – відкрилась обласна станція юннатів.
Перший директор Гречуха В.К.
1927 рік – при Ковтунівській школі Прилуцького
району Чернігівської області організовано роботу
двох гуртків «Друзів зеленого друга» і
«Рослинників».
1936 рік – відкрито обласну агро-біологічну станцію
(Перший директор Таточко С.Т.)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Література:
Берека В.Є. Роль позашкільних закладів у формуванні творчої
особистості // Педагогічний вісник, 1996. - №1. С.6-7.
Берека В.Є. Про деякі складові створення збагаченого виховного
середовища в позашкільних закладах // Педагогічна міжрегіональна
науково-практична конференція: творчість, сучасність та перспективи.
Проблеми громадянського становлення особистості в освітньому
просторі України. Зб.наукових праць, Вип.16. - Київ-Запоріжжя, 2000 . С.54-60.
Берека В.Є. Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в
Україні (1957–2000 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
/ В.Є. Берека. – К., 2001. – 21 с.
Биковська О.В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи :
монографія / О.В. Биковська. – К. : ІВЦ АЛКОН, 2008. – 336 с.
Вербицький В.В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в
Україні (1925–2000 рр.) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Володимир
Валентинович Вербицький. – К., 2004. – 513 с.
Мкртічян О.А. Організація соціально-педагогічної діяльності в
позашкільних закладах України (20–80 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна
педагогіка та історія педагогіки» / О.А. Мкртічян. – Харків, 2007. – 22 с.
Черкашина Л. Основные этапы развития трудового воспитания учащихся
и внешкольных учреждений эколого-натуралистического профиля в
Украине (вторая половина ХХ – начала XXI века) [Электронный ресурс]
/ Л. Черкашина // Культура и образование. – 2014. – №2(6). – Режим
доступу: http://vestnik-rzi.ru/2014/02/1385.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Комендантов В.Ф.,
завідувач відділом біології Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді
Відповідно до норм Закону України «Про освіту» важливим питанням стає
подальша актуалізація проблеми визначення освітніх пріоритетів з біології та
природознавства у закладах загальної та позашкільної освіти, як невід’ємних
складових еколого-натуралістичної роботи в позакласний та позашкільний час.
У роботі закладів позашкільної освіти, особливо еколого-натуралістичного
профілю, однією з пріоритетних цілей є розвиток біологічного напряму з метою
забезпечення відповідного рівня біологічної підготовки підростаючого
покоління в умовах стрімкого розвитку сучасної біології. Саме під час
позакласної та особливо позашкільної діяльності виявляються необмежені
можливості всебічного розвитку особистості учня, поглиблюються й

розширюються знання з предмета, активізується пізнавальна активність тощо.
Вирішення цього завдання потребує обов’язкової організації профільних
об’єднань з біології у структурі закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного профілю.
Координаційна діяльність НЕНЦ спрямувала діяльність відділів біології
позашкільних навчальних закладів на реалізацію основних напрямків роботи
відділів біології, а саме:
- організація роботи профільних творчих учнівських об'єднань
біологічного спрямування;
- організація системи заходів, спрямованих на розвиток навчальнотворчої та пошуково-дослідницької діяльності учнівської молоді;
- створення умов для науково-дослідницької та експериментальної
діяльності учнів (індивідуальна, групова та масова);
створення індивідуальних програм навчання для обдарованих дітей;
- реалізація компетентністного підходу до розвитку, виховання та
навчання учнів через модернізацію змісту біологічної освіти і впровадження
нових освітніх та інформаційних технологій на всіх етапах навчання,
запровадження методів орієнтованих на випереджувальний розвиток
особистості;
- інтеграція з науково-дослідними установами та вищими
навчальними закладами України;
- надання
інформаційно-методичної
допомоги
педагогічним
працівникам позашкільних закладів, вчителям біології;
- створення комплексу навчально-методичних матеріалів з біології
(навчальні програми, тематичні навчальні плани, посібники, тематика
дослідницької роботи);
- організація роботи школярів на навчально-дослідних земельних
ділянках, учнівських лісництвах, учнівських аграрних об’єднаннях;
- участь школярів у еколого-натуралістичних масових заходах біологічного
спрямування;
- вдосконалення форм і методів надання додаткової біологічної освіти і
виховання учнівської молоді;
- розробка та впровадження інноваційних форм і методів гуманістичного
навчання та виховання підростаючого покоління.
Поштовхом для поглибленого вивчення біологічних дисциплін, науководослідницької роботи є участь учнівської молоді в обласних і всеукраїнських
еколого-натуралістичних високоінтелектуальних конкурсах, проектах та
заходах.
Одним з пріоритетних напрямків сучасної позашкільної освіти є
біологізація процесу навчання. Біологізація освіти – введення біологічних знань
в основу навчально-виховної, просвітницької та організаційно-масової роботи
навчального закладу. Одним з засобів реалізації цього процесу є збільшення
кількості гуртків біологічного напряму.
Займаючись у профільних гуртках з біології, вихованці мають змогу
досконаліше оволодіти знаннями з певних біологічних дисциплін, навичками

проведення наукових досліджень, узагальнення їх результатів, проведення
аргументованих висновків. Досвідчені педагоги створюють умови для
реалізації та всебічного розвитку особистості, сприяють професійному
самовизначенню вихованців.
Робота педагогів спрямована на створення для дітей у закладі
позашкільної освіти такого креативного освітнього простору та комфортного
позашкільного соціуму, в якому питання його біологізації трактується як
процес введення біологічних знань в основу його навчально-виховної,
просвітницької та організаційно-масової діяльності.
Модель біологізації включає не лише збільшення кількості гуртків
біологічного напрямку, але й збагачення змісту програм гуртків усіх напрямів
біологічного, валеологічного, природоохоронного змісту, широке застосування
наскрізних виховних програм; екологічно-просвітницьку роботу, відповідну
підготовку педкадрів, залучення наукового потенціалу до розробки тематики та
здійснення дослідницько-експериментальної роботи.
Робота гуртків біологічного напряму дає можливість більш поглибленого
вивчення біології, участі юннатів у науково-практичних конференціях,
самореалізації обдарованих дітей, виконання програмного матеріалу,
дослідницької роботи. Суспільно корисна праця в учнівських бригадах
закріплює і поглиблює знання з природничих дисциплін, формує і вдосконалює
їхні трудові вміння і навички, створює доброзичливі умови підготовки учнів до
опанування сільськогосподарського виробництва, формуванню екологічної
свідомості та творчого мислення гуртківців.
Вивчення біології покликане здійснити позитивний внесок у формування
особистості, врахування і використання в педагогічному процесів здібностей і
задатків учнів. Біологічна освіта формує у підростаючого покоління поняття
про життя як найвищу цінність, а про людину – як складову частину живої
природи.
Заклади загальної середньої та позашкільної освіти організують освітній
процес в гуртках таким чином, щоб зацікавити дітей у поглибленні знань і
набутті навичок з природничого напрямку, розвинути здібності та інтелект в
галузі природознавства у відповідності до індивідуальних можливостей
вихованців, сформувати свідоме ставлення до власного здоров’я, започаткувати
становлення основних елементів біологічної культури особистості. Заняття у
початковому рівні враховують творчу потребу дітей і проходять у ігровій
діяльності, пробудженні та розвитку інтересу до пізнання. До гуртків
початкового рівня відносяться «Юні друзі природи», «Дорога в дивосвіт»,
«Юний дослідник», «Природознавство для дошкільнят» тощо.
Навчання у гуртках основного рівня базуються на формуванні певних
вмінь і навичок, підвищенні загальної біологічної культури, створенні умов для
експериментально-дослідницької діяльності, усвідомленні учнями та
формування в них нового типу мислення, вироблення нових ідей зі збереження
довкілля, посильна практична діяльність, спрямована на виявлення нагальних
проблем і покращення стану природного середовища. Гуртки основного рівня «Юні знавці лікарських рослин», «Юні квітникарі-аранжувальники»,

«Любителі домашніх тварин», «Юні зоологи», «Юні ботаніки», «Юні екологи»
та ін.
У творчих учнівських об`єднаннях вищого рівня школярі займаються
науковою роботою з біології за завданнями науковців, опановують досягнення
біологічної науки, знайомляться з методами біологічних досліджень,
захищають біологічні проекти та науково-дослідні роботи на конкурсах
всеукраїнського та міжнародного рівня. Вони вже самовизначились у
подальшому оволодінні певними професіями. Навчаючись у гуртках, секціях
Природничої школи учнівської молоді, підлітки продовжують поглиблювати
свої знання за програмами гуртків вищого рівня.
Сьогодні у закладах позашкільної освіти діють різні форми творчих
учнівських об`єднань. Серед традиційних форм та методів екологічної освіти та
виховання, формування у школярів та учнівської молоді екологічної культури в
школах та позашкільних навчальних закладах областей основне місце займає
гурткова робота, яка включає екскурсійну, експедиційну, дослідницьку
діяльність, практичну природоохоронну роботу та участь у масових заходах
біологічного змісту. Гуртки працюють на базі еколого-натуралістичних центрів,
станцій юних натуралістів, палаців і будинків дитячої та юнацької творчості,
центрів позашкільної освіти, кімнат школярів, шкіл, ліцеїв, гімназій, закладів
професійно-технічної та вищої освіти. Найбільш популярні профілі гуртків
біологічного спрямування: «Юні ботаніки», «Юні рослинники», «Юні
агрохіміки», «Юні овочівники», «Юні садівники», «Юні виноградарі», «Юні
квітникарі», «Юні квітникарі-аранжувальники», «Юні кролівники», «Любителі
декоративних і свійських тварин»,, «Рослини закритого ґрунту», «Юні
картоплярі», «Любителі домашніх тварин» «Юні птахівники», «Бджільництво»,
«Основи ветеринарної медицини» «Юні фермери», «Рибоводи», «Юні
ґрунтознавці», «Юні агрономи», «Юні генетики-селекціонери», «Юні
коноводи», «Юні кінологи» , «Юні зоологи»; «Юні натуралісти», «Юні
валеологи», «Юні знавці лікарських рослин», «Основи біології», «Біологія
людини», «Школа майбутніх батьків», «Юні медики», «Юні овочівники» тощо.
Методологічно правильно організована гурткова робота з біології дає
можливість задовольнити різноманітні індивідуальні запити й інтереси дітей,
розумно організувати їх дозвілля, проводити власні досліди, робота з
мікроскопом. Крім того, така робота сприяє закріпленню і розширенню знань
учнів, збуджує і розвиває пізнавальні інтереси до вивчення природи і творчі
здібності. Діти на заняттях навчаються застосовувати знання на практиці.
Гурткову роботу можна проводити як з цілим класом, так і з окремими учнями.
Урізноманітнення виховних творчих напрямів діяльності дозволяє педагогу
проводити різноманітні організаційно-масові форми занять — вікторини,
конкурси, ігри, змагання, обмінювались досвідом по догляду за своїми
домашніми улюбленцями, створювали гербарії, закладали досліди. Це все
сприяє кращому засвоєнню й закріпленню здобутих знань.
Всі керівники гуртків біологічного напряму активно впроваджують у
практику гурткової роботи сучасні технології організації навчального процесу,

реалізуючи науковий матеріал доповнюють його цікавими прикладами з
художньої літератури, добирають пісні, легенди, вірші про природу.
З метою максимального стимулювання пізнавальної діяльності керівники
гуртків проводять інтегровані заняття з використанням нестандартних форм
роботи: заняття-подорожі, заняття – свята, ігри, конкурси, вікторини. Заняття у
гуртках дедалі проходять у вигляді: публічних форм спілкування – пресконференції, брифінги, аукціони, регламентовані дискусії, віртуальна екскурсія,
екскурсія в минуле, заняття – казка, заняття – сюрприз, інтегровані заняття,
заняття-захисти дослідних робіт, заняття-консультація, заняття-практикум,
заняття-семінар, тренінги; майстер-класи, малі наукові читання, рольові ігри,
польові практики, проектні технології, роботу у малих групах, асоціативне
навчання.
Вихованці гуртків з задоволенням відвідують заняття, що побудовані з
використанням інтерактивних технологій, заняття – тренінги, які сприяють
розвитку самосвідомості дітей, їх самоствердженню, вмінню приймати
рішення, робити наукові висновки, розвивати та виявляти свої вміння. Вони
навчаються культурі дискусії, вміння приймати спільні рішення, спілкуватися,
доповідати, оволодівати важливими інтелектуальними аргументами – аналізом,
синтезом, узагальненням, абстрагуванням.
Зазвичай навчання у гуртках здійснюється диференційовано, з
використанням різних організаційних форм роботи, містять теоретичну і
практичну частини. Враховуючи специфіку і матеріальну базу установ
природничого спрямування, переважна частина навчальних програм відведена
на практичні заняття, які проводяться на навчально-дослідній земельній
ділянці, квітниках, куточку живої природи.
Як одна з форм біологічної освіти в природі, останнім часом набули
поширення в усіх регіонах України виїзні форми позашкільної біологічної
освіти, а саме: польові практики, експедиції, походи, екскурсії. У виїзних
формах роботи інтегруються всі основні аспекти виховання: освітній, етичний,
трудовий, естетичний, фізичний, патріотичний. Однією з найпоширеніших
виїзних форм роботі є навчальні практики, що відзначаються своєю
актуальністю, науковістю, перспективністю і викликають зацікавлення в учнів.
Одним з ефективним методів досягнення поставленої мети є активне
впровадження експериментального дослідництва під час проходження
навчальної практики. Основними формами роботи на польовій практиці є:
екскурсії з керівником, опрацювання зібраного матеріалу, самостійні
спостереження з обраної теми. Екскурсії в природу не можуть замінюватись
будь-якою іншою формою навчання, вони завжди методично індивідуальні і
практично неповторні. Матеріал, зібраний під час екскурсії цього ж дня
опрацьовується в лабораторії за відповідним планом з використанням
обладнання.
Кожна експедиція, екскурсія вимагає ретельної підготовки, плану їх
проведення: визначення мети і завдань, розподіл посад, завдань, підсумковий
збір перед початком експедиції, обробка даних, оформлення звітів, участь в
підсумкових заходах.

Однією з найпопулярніших серед молоді виїзних форм позашкільної
біологічної освіти, слід відзначити Природничу школу учнівської молоді. Кожен
рік відбуваються осіння та весняна сесії під час котрих здійснюється відповідне
навчання обдарованих дітей. Навчання у Школі здійснюється в наукових
відділеннях за напрямами:
- природничий (із секціями біології, екології, хімії, біоінформатики тощо);
- аграрний (із секціями агрономії, садівництва, лісознавства, бджільництва,
ветеринарії тощо);
- декоративно-прикладний (із секціями народних ремесел, флористики та
фітодизайну тощо);
- людинознавчим (із секціями психології, соціології, медицини тощо);
- наукових стажувань з секціями ботаніки, зоології, біохімії, гідробіології,
молекулярної біології тощо).
- іншими - відповідно до завдань діяльності Школи.
Випускникам Школи, які успішно склали кваліфікаційні іспити, видається
документ про позашкільну освіту. За підсумками навчання у Школі під час
екзаменаційної сесії проводиться конкурс-захист науково-дослідницьких робіт
слухачів відповідно до вимог Малої академії наук України. Переможці
конкурсу-захисту у складі команди Школи отримують право брати участь у III
(фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України в межах наукових відділень
хімії та біології, екології та аграрних наук.
Оновлення системи освіти в Україні значною мірою пов’язане з розробкою
та впровадженням у педагогічну практику інноваційних педагогічних
технологій – технологій розвитку інтелектуальних здібностей учнівської молоді.
Інноваційний шлях розвитку суспільства можливо забезпечити, сформувавши
покоління людей, які мислять і діють інноваційно. Через це – значна увага
приділяється самостійності засвоєння знань, критичності та культурі мислення,
розвитку інформаційних, комунікативних і соціальних навичок. У зв’язку з цим
особливого значення набула проблема розробки педагогічних технологій,
орієнтованих на позашкільну роботу зі старшокласниками в плані розвитку їх
пізнавальних та творчих здібностей, формування наукового світогляду. Одним із
головних завдань сучасної освіти є формування творчої соціально активної,
всебічно розвиненої особистості і це вимагає від педагогів загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів пошуку нових методик організації роботи.
Розвиток позашкільної освіти припускає різке посилення його творчої
спрямованості, підвищення науково-технічного рівня, зусилля комплексності,
проблемної орієнтованості, направленої на оволодіння загальними способами
трудової діяльності. Інноваційне навчання на відміну від традиційного має на
меті не подання певної суми знань, а забезпечення розвитку особистості учня,
тому що головною дійовою особою навчального процесу є не вчитель, а учні.
Впровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес в галузі
позашкільної біологічної освіти спрямоване на розвиток здатності
орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до нових вимог. У освітньому
процесі такий підхід – найактуальніший.

Ефективність впровадження інноваційних підходів у освітній процес
можливий за умови організації підготовки як учнів, так і тих, хто навчає.
Пріоритетною є ідея діяльнісного підходу та формування в педагога стійкої
мотивації навчання новому. Шукаючи шляхи поєднання звичного й нового,
прагнемо до модернізації наявного особистого потенціалу кожного педагога.
При цьому здійснюється досягнення бажаного результату – прояв власної
творчості та ефективне запровадження інновацій в освітній процес в закладах
позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування. Для забезпечення
успішного навчання педагоги використовують такі методи розвивального
навчання: проблемні, пошукові, дослідницькі. Вони викликають в учнів
неабиякий інтерес і сприяють розвитку уяви і творчого мислення, визначають
позитивне ставлення до вивчення біології.
Як засіб активізації розумової діяльності учнів впроваджується технологія
проблемного навчання. Перевагами проблемного навчання є: пошук невідомого,
що дає учням можливість міцніше засвоїти і узагальнити знання, ніж за
звичайного навчання та зіткнення з труднощами під час виконання проблемного
завдання, що пробуджує зацікавленість і бажання знайти відповідь.
Педагоги використовують також ігрові технології навчання з метою
активізації та інтенсифікації навчального процесу. Функції навчальних ігор – це
розширення світогляду, використання знань, умінь та навичок на практиці, вони
розвивають пам’ять, увагу, мислення, фантазію, уявлення, творчі здібності
учнів. Ігри виховують самостійність, формують світоглядні позиції, естетичні
почуття, співробітництво, комунікабельність.
Методичне забезпечення позашкільної біологічної освіти в позашкільних
закладах освіти України здійснюється шляхом:
оновлення змісту, форм і методів позашкільної біологічної освіти;
- розробки та впровадження програм з профільних дисциплін на
засадах розвивального навчання та прикладної спрямованості;
- використання в процесі навчання новітніх педагогічних та
інформаційних технологій;
- забезпечення мобільного інформування про інноваційні наукові
розробки в галузі біології в засобах масової інформації, на сторінках
інформаційно-методичного
вісника та Всесвітній мережі Internet, Webсторінках, біологічних, освітянських сайтах;
- проведення семінарів-практикумів, конференцій, курсів з проблем
позашкільної біологічної освіти для педагогів позашкільних закладів та
вчителів біології;
- створення дієвої школи передового досвіду, що сприяє реалізації
стратегічних завдань реформування діяльності освітніх закладів, оновленню
форм і методів позашкільної біологічної освіти.
Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» провідною
функцією системи позашкільної освіти дітей є реалізація освітніх програм і
освітніх послуг з метою задоволення освітніх потреб громадян, суспільства,
держави. Сучасні тенденції розвитку біологічної освіти у екологонатуралістичних закладах позашкільної освіти передбачають не тільки

співпрацю із школами, а також і соціальне партнерство з іншими навчальними
закладами,
об’єктами
природно-заповідного
фонду,
громадськими
організаціями, державними установами, музеями тощо.
Важливою складовою задоволення освітніх потреб в сучасних умовах є
розвиток профорієнтаційного напряму, що забезпечує гармонізацію
впровадження системи професійної освіти. Отримані завдяки позашкільної
біологічної освіті знання розглядаються як основа допрофесійної підготовки,
яка дає можливість цілеспрямованому учневі продовжити навчання за обраним
напрямом.
Основна мета роботи профільних об’єднань з біології полягає в збагаченні,
поглибленні, закріпленні набутих учнями знань, застосуванні їх на практиці,
розширенні загальноосвітнього кругозору школярів, формуванні у них
наукового світогляду, навичок самоосвіти, залученні до посильної суспільнокорисної праці, змістовної природоохоронної діяльності, підготовки до вибору
професії.
Великого значення набуває профільне навчання, яке спрямоване на
виявлення зацікавленості учня у поглибленні знань з природничого напряму,
набуття навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової
роботи.
Профільне навчання в закладах позашкільної освіти екологонатуралістичного спрямування здійснюється на заняттях гуртків, творчих
учнівських об’єднань. Позашкільні установи області організовують на місцях
гурткову роботу різних напрямків за інтересами учнів. З кожним роком дедалі
більшого розвитку у формуванні стійких інтересів до біологічної науки,
екології, сільського господарства набувають нові профільні гуртки – екологів,
біохіміків, фізіологів рослин, тваринників, мікробіологів, валеологів. Екологонатуралістичні центри, станції юних натуралістів є активними організаторами
профільних об єднань з біології у школах і позашкільних навчальних закладах.
Розвиваюче середовище позашкільного навчального закладу тільки тоді
буде ефективним в плані профільного навчання, коли зможе надати кожному
вихованцю підтримку і допомогу в реалізації власних нахилів та бажань під час
навчально-виховного процесу.
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. Позашкільні навчальні заклади України реалізовують
пошуково-розвивальну функцію у тісній взаємодії зі школами, вузами, науководослідними інститутами.
Дослідницька робота є традиційним і завжди новим засобом розвитку
пошуково-пізнавальної активності учнів, поглиблення знань, удосконалення
умінь і навичок, розширення кругозору, формування екологічного світогляду.
Дослідництво дає змогу комбінувати різноманітні дії і підходи, спрямовані на
організацію пошукової діяльності учнів, користуватися практично незліченими

їх варіантами. У дослідницькій роботі основу становить співпраця учнів і
педагога. Пошукова діяльність допомагає вчителю краще пізнати вихованців,
розкрити їх творчі і розумові здібності, спрямувати їхню професійну
орієнтацію. У закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного
спрямування створені сприятливі умови для
проведення пошуководослідницької діяльності (навчально-дослідні земельні ділянки, квітники,
живий куточок). Дослідницьку роботу діти можуть проводити також у
природному середовищі, що відображається у різноманітності обраної
тематики.
Навчально-виховний процес в позашкільних навчальних закладах
спрямований на збагачення юннатів додатковими знаннями і вміннями, на
виховання в них любові до природи, розвиток творчої особистості, формування
біологічної освіченості, залучення до духовних надбань українського народу. З
метою розвитку пріоритетних напрямів позашкільної еколого-натуралістичної
роботи педколективи СЮН/ЕНЦ на місцевому та всеукраїнському рівні активно
залучають учнівську молодь до участі в організаційно-масових заходах.
Щорічно здійснюється підготовка, організаційний та методичний супровід
всеукраїнських очно-заочних етапів конкурсів: Юний селекціонер і генетик;
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
спрямування окремо для учнів середнього і старшого віку та студентів;
біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»,
Всеукраїнські Globe ігри, дві сесії Природничої школи учнівської молоді та ряд
заочних конкурсів. Загалом біологічний напрям Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді щорічно координує проведення 12
великих очних етапів масових заходів.
Серед перспективних напрямів вдосконалення, модернізації та розвитку
позашкільної біологічної освіти України слід зазначити:

поглиблення біологізації у навчанні, інтегрування біологічної освіти
в різні дисципліни шкільного циклу та заняття в творчих учнівських
об’єднаннях суміжних дисциплін;

сприяння підвищенню якості знань школярів через олімпіади,
всеукраїнські та міжнародні конкурси біологічного спрямування;

посилення співпраці з науково-дослідними установами та закладами
вищої освіти;

запровадження тематичних наукових досліджень в роботу творчих
учнівських об`єднань усіх рівнів навчання;

проведення біологічних моніторингових досліджень;

видання якісної навчальної та методичної літератури, електронних
інтерактивних посібників з біології тощо.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
УЧНІВ В ГУРТКАХ АГРОБІОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ
Пінчук М. О.,
методист вищої категорії Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН
України
Розвиток сучасного суспільства та економіки держави вимагає від
працівників аграрної галузі не тільки високої фахової компетентності, але й
здатності до творчого виконання професійних обов’язків, високого рівня
самостійності, ініціативи, здатності йти на розумний ризик. Ці важливі якості
необхідно розвивати ще в шкільному віці, оскільки саме в цей час відбувається
становлення особистості молодої людини, виховується її здатність до творчості.
Тому одним з провідних завдань закладів загальної середньої освіти має бути
залучення учнів до дослідної роботи з агробіологічного напряму.
Дослідна робота учнів - поняття досить широке, тому що воно включає в
себе не тільки закладання та проведення лабораторних і польових дослідів
силами учнів, а й спрямоване на навчально-виховний вплив на учнів
безпосередньо в навчальному закладі, так і на навчально-дослідній земельній
ділянці, де вони беруть участь в проведенні дослідів.
Дослідну роботу учнів можна розглядати як навчальне завдання в процесі
якого найбільш ефективно здійснюється зв’язок праці з вивченням предметів
політехнічного циклу. Звичайно, тут мається на увазі не одиничне навчальне
завдання, а продумана система організації творчої роботи учнів в галузі
сільського господарства, що охоплює навчальний та позакласний час і має як
навчально-виробниче так і наукове значення. Також дослідну роботу учнів
можна розглядати як один з найбільш ефективних методів поєднання навчання і
праці через самостійне практичне вивчення і творче застосування школярами
основ технології в сільському господарстві.
Як показала практика організації сільськогосподарського дослідництва у
школах, раціональніше здійснювати дану діяльність у позакласній або
позашкільній формі, з ряду причин. По-перше цілеспрямоване дослідження
вимагає досить багато часу на його проведення, а жодна з навчальних програм,
шкільних навчальних предметів, не містить на це відповідної кількості годин.
По-друге, бажаючих займатись дослідженнями в галузі сільського господарства
не так багато та й не в усіх є схильність та інтерес до цього виду діяльності.
Тому основною формою роботи з дітьми був і залишається гурток.
Найперші гуртки юннатів проводили значну суспільно корисну роботу:
допомагали господарствам зберігати врожай, боролися з шкідниками
сільськогосподарських культур та ін.
Спеціалізовані гуртки з'являються після 1920 року у Харківській,
Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській областях. Так, перший
сільськогосподарський осередок почав працювати у 1920 році на базі Носівської
сільськогосподарської станції Чернігівської області, де гуртківці вивчали

овочівництво, рослинництво, займалися насінництвом, вирощували кормові і
декоративні рослини. Починаючи з 1925 року, коли було організовано Київську
дитячу біологічну станцію, яка у 1926 році указом Наркомосу УРСР була
перейменована на Центральну дослідно-педагогічну агробіостанцію,
з'являються перші обласні, районні, міські аргобіостанції, станції юних
натуралістів.
Багаторічний досвід освітньої роботи з школярами вже на базі
Республіканської станції юних натуралістів (тепер Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді), обласних, районних, міських
підрозділів цієї структури стверджує важливу роль і унікальні можливості
позашкільних закладів такого типу щодо орієнтації школяра, забезпечення йому
таких умов, що допомогли б розкрити своє покликання, розвинути інтереси і
здібності в галузі сільського господарства, біології та екології зокрема, в
практичних і наукових дослідницьких аспектах діяльності.
У 30-ті роки почали створюватись перші дитячі технічні та
сільськогосподарські станції у містах – Харкові, Одесі, Дніпропетровську,
Києві, які проводили велику роботу із залучення школярів до практичної
сільськогосподарської праці на колгоспних ланах, присадибних і пришкільних
ділянках і в близькому довкіллі.
Залучення учнів до сільськогосподарського дослідництва набуло
поширення в 60-80-ті роки ХХ століття і продовжує реалізовуватись у
дослідницьких гуртках «Юні картоплярі», «Юні селекціонери», «Юні
агрохіміки» та ін. У наукових працях О. Гіталова, Н. Калініченко, І. Матюши,
В. Сухомлинського
відзначено
великі
можливості
впливу
сільськогосподарського дослідництва учнів на розвиток їх творчих здібностей.
У 1934-1940 рр. активізувалася діяльність гуртків юннатів: спільно з
ученими і фахівцями сільського господарства провадилась значна робота в
хатах-лабораторіях,
здійснювалось
шефство
над
молодняком
сільськогосподарських тварин, у центрі уваги – питання охорони природи,
насадження садів, лісу та ін. За досягнуті успіхи кращих було нагороджено
медаллю «За трудову доблесть», відзначено Почесними грамотами Міністерства
освіти України.
На допомогу юннатам, учителям і керівникам гуртків методисти станції
підготували і видали багато науково-популярної літератури, методичних
посібників, що значною мірою стимулювало діяльність юннатів. Свої перші
досягнення юні натуралісти демонстрували в 1939 р. на ВДНГ у Москві.
Експонати павільйону «Юні натуралісти».
Наприкінці війни і в перші післявоєнні роки юннати та учнівська молодь
включились у вирощування кок-сагизу – цінної каучуконосної культури, яка
мала на той час велике стратегічне значення. Кожна школа взяла зобов’язання
виростити кок-сагиз на площі 0,1 га.
Починаючи з 1935 р. і в післявоєнні роки щоліта на базі табору праці і
відпочинку «Юннат» працює школа передового досвіду, де відпочивають і
обмінюються досвідом понад 1000 кращих юннатів і дослідників сільського
господарства.

Зв’язок учених з дітьми вже не обмежується випадковими консультаціями
з тих чи інших питань. Вчені виступають з доповідями та порадами на
конференціях, семінарах вчителів біології, на зльотах юннатів. Десятки шкіл і
гуртків працюють над розв’язанням наукових завдань, даних вченими та наукодослідницькими установами.
Навчально дослідна робота в школах республіки проводиться в двох
напрямах: по лінії навчально-пізнавальних дослідів, які поглиблюють засвоєння
програмного матеріалу (вивчення передової агрономії і зоотехніки, стадійного
розвитку рослин та ін.), і дослідів по одержанню у рослин нових ознак,
методами науки (акліматизації рослин, статевої і вегетативної гібридизації,
виховання і добору, внутрішньосортового схрещування тощо).
У 1957-1960 рр. у школах організовуються перші учнівські виробничі
бригади, які зміцнюють зв’язки з ученими і передовиками виробництва.
В 1961 р. Міністерство освіти України та Академія наук України разом із
РСЮН оголосили Всеукраїнський конкурс на кращу дослідницьку роботу з
біології і сільського господарства. При Республіканській та обласних станціях
юннатів організовуються координаційні центри з питань дослідницької і
природоохоронної роботи. Юні натуралісти і дослідники сільського
господарства включились у боротьбу за збільшення виробництва продуктів
тваринництва і в цей же рік здали державі 8800 тис. кролів і 3950 тис. голів
птиці. Дослідницька робота на пришкільних навчально-дослідних ділянках
стала невід’ємною частиною викладання біології в школах України.
У 70-ті роки в м. Києві відбувся Всеукраїнський зліт активу учнівських
виробничих бригад (УВБ), шкільних лісництв та юннатів-старшокласників, у
роботі якого взяли участь члени уряду – міністри сільського і лісового
господарства, представники природоохоронних органів. Делегатів приймали 20
науково-дослідних інститутів АН України, міністерства і відомства, які мали
безпосереднє відношення до сільського і лісового господарства. За досягнуті
успіхи в дослідницькій і суспільно корисній праці було нагороджено урядовими
нагородами 12 кращих УВБ та 75 учнів, влаштовано їм прийом у Міністерстві
освіти України.
У 1980-1990 рр. при допомозі учених 30-ти науково-дослідних інститутів
АН України та Сільськогосподарської академії України було розроблено
тематику дослідницької роботи для шкіл і позашкільних навчальних закладів.
З кожним роком діяльність гуртків юннатів та учнівських виробничих
бригад стає змістовнішою й ефективнішою, зокрема з розмноження цінних
сільськогосподарських
культур
і
запровадження
їх
у
практику
сільськогосподарського виробництва. Лише в 1983 р. юними дослідниками
сільського господарства України проведено понад 20 тис. дослідів, 3 тис. з яких
запроваджено в практику сільськогосподарського виробництва.
Починаючи з 2007 року Національним еколого-натуралістичним центром
Міністерства освіти і науки України було започатковано щорічне проведення
Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних
об’єднань. Метою даного заходу є залучення учнівської молоді до практичного

засвоєння трудових навичок, підвищення ефективності навчально-дослідної
роботи агробіологічного спрямування.
Діяльність трудових аграрних учнівських об’єднань розглядається як
навчання на практиці, де учні засвоюють елементи дослідництва, маркетингу,
менеджменту також відбувається організація соціального досвіду учнів в різних
видах діяльності – трудовій, дослідницькій, пізнавальній, творчій, дозвіллєвій,
художній тощо.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді сприяє
покращенню науково-дослідницької роботи шкіл та закладів позашкільної
освіти через методичне забезпечення освітнього процесу; координацію науковометодичної, організаційно-масової та навчально-виховної роботи закладів
позашкільної освіти; вивчення та впровадження кращого досвіду роботи з
аграрного напрямку. А також проведення різноманітних профільних заходів:

Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді «Мій рідний
край – моя земля»;

Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних земельних ділянок;

Всеукраїнський конкурс «Дивовижна теплиця»;

Всеукраїнська трудова акція «Дослідницький марафон»;

Дитячий фестиваль «Україна – сад»;

Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер»;

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів –
членів хіміко-біологічного та аграрного відділення МАН.
Завдяки виваженій послідовності залучення учнів до дослідницької роботи
вдається активно розвивати їх творчі здібності, формувати початкові базові
знання та вміння із застосування сучасних агротехнологій, а також формувати
вміння і навички, які сприяють відповідній профорієнтації учнівської молоді,
спрямовують її на осмислений вибір майбутньої професії.
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З ІСТОРІЇ ПОСТУПУ ПОЗАШКІЛЛЯ
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еколого-натуралістичного

Сучасна система позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму є
одним з унікальних досягнень української освіти, центром демократичних
перетворень і підготовки молоді здатної жити і творити в інформаційному
суспільстві, глобальному світовому середовищі, бути громадянином світу й
водночас відданим патріотом української держави. Для молодої людини
позашкільна освіта стає смисловим соціокультурним стержнем, ключовою
характеристикою якого є пізнання через творчість, гру, працю, дослідницьку
діяльність.
Ініціатором освітньої ідеології, що створює оптимальні умови для
самореалізації
учнівської
молоді
виступає
Національний
екологонатуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України сучасний, найвпливовіший в Україні заклад позашкільної освіти з потужними
науковими зв’язками, який надає знання в галузі біології, екології та агрономії
сотням учнів та студентів, поглиблює уявлення про навколишній світ, формує
екологічну культуру особистості. В цій багатофункціональній установі кожна
дитина і доросла людина може потрапити в атмосферу світу природи і науки.
Історія НЕНЦ цікава і є прикладом потужного освітнього потенціалу.
У 1925 році - перед першими юними натуралістами і дослідниками
сільського господарства відкрила двері Київська біологічна станція школярів,
пізніше перейменована у Центральну дослідно-педагогічну агробіостанцію,
потім у Республіканську станцію юних натуралістів, згодом – в Український
державний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, а нині, відповідно
до Указу Президента України № 96 від 17 лютого 2001 року - Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України. З метою надання допомоги школам в організації гуртків юннатів,
проведення занять з дітьми різного віку та виховання в них любові до природи
рідного краю на території закладу з часом було закладено сад, дендрологічний
парк, квітники, збудовано крільчатники, пташник, метеорологічний майданчик.
Заняття в свій час проводились і в парку «Березовий гай», і на дослідницьких
полях радгоспів «Троянда» та «Пуща-водиця», і на науково-дослідних ділянках
станції квітково-декоративних рослин ім.Мейера. Для вчителів і керівників
гуртків проводились семінари, семінари-практикуми, усні та письмові
консультації.
1935 рік - при Центральній дослідно-педагогічній агробіостанції почав
функціонувати табір «Юний натураліст», згодом перейменований у
Республіканський табір праці і відпочинку «Юний натураліст» (нині
Всеукраїнський табір «Юннат»), де щорічно відпочивають і поглиблюють свої
знання з біології, екології і сільського господарства понад 1 000 переможців
різних конкурсів та акцій. «11-річним хлопчиком я вперше ознайомився із

станцією юннатів, коли поїхав до Республіканського табору «Юний натураліст»,
який розташований на пагорбі, в березовому гаю, що на Куренівці» – згадував
відомий вчений інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор
біологічних наук, член-кореспондент НАН України Акімов І.А.
1934-1946 рр. – період активізації роботи юннатів – вони допомагають
колективним господарствам, долучаються до охорони природи, до посадки
лісів, закладення садів, парків, алей тощо. Вже в 1934 році на першому
Всеукраїнському з’їзді юннатів, який відбувся в с. Снігурівці, що на
Миколаївщині доповідалося про зібрані юннатами кошти в сумі 35 тис.
карбованців на тракторну колону, про закладені 500 тис. шкільних ділянок, про
висаджені 8 млн.. плодових і декоративних дерев та кущів. Позашкільна освіта
не припиняла роботу і в буремні роки війни. Юннати долучилися до
вирощування цінної каучуконосної рослини кок-сагизу. А в перші повоєнні
роки на території Республіканської станції юних натуралістів юннатами
відновлюється плодовий сад, закладається ягідник, шкілка плодових та
декоративних рослин, упорядковуються ділянки, відроджуються колекції
плодових і декоративних дерев і кущів, різних сільськогосподарських рослин,
квітів. Про рівень позашкільної роботи свідчить той факт, що вже у 1947 році
проведено конкурс юних садоводів в якому перемогу отримали юннати
Сокиринської семирічної школи Чернігівської області.
1957 – 60 рр. в школах організовуються перші учнівські виробничі бригади
та шкільні лісництва.
1965 рік - за велику роботу по розвитку дослідництва з біології і сільського
господарства та активну участь у вихованні молодого покоління
Республіканська станція юних натуралістів була нагороджена Почесною
грамотою Президії Верховної Ради України.
1983 рік – на РСЮН було відкрито музей хліба, у 1985 р. йому присвоєно
звання «Народного». Нині в Україні нараховується понад 280 музеїв хліба.
Музей хліба має унікальні можливості впливу на особистість та формування у
неї національних етнічних цінностей . У 2016 році Музей хліба НЕНЦ став
локацією проведення Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця народної
духовності». У межах програми заходу проведено виставку-презентацію
обрядових хлібних виробів регіонів України; презентацію діяльності музеїв
хліба при навчальних закладах; зустрічі з відомими людьми, професії яких
пов’язані із хліборобською працею (вченими, працівниками агропромислового
комплексу, хлібопекарями, народними майстрами тощо); тематичні майстеркласи, навчальні тренінги тощо.
1992 р. – РСЮН перейменована в Український державний екологонатуралістичний центр учнівської молоді (УДЕНЦ). В практику закладу, крім
появи таких нових форм роботи як клуби за інтересами, екологічні експедиції,
екологічні агітбригади, екологічні стежки, впроваджується інноваційна форма
роботи з творчо обдарованою молоддю, яка реалізується у вигляді науковопрактичних занять психолого-педагогічного колегіуму.
1995 рік – розпочато видання науково-художнього журналу для дітей та
юнацтва «Паросток» - профільного видання НЕНЦ, в якому висвітлюються

наукові проблеми біологічного спрямування: питання екології, існування та
взаємодії екосистем в просторі та часі, в природних та змінених людиною
умовах, питання сільськогосподарського дослідництва. В журналі значна увага
приділяється питанням моралі, духовної освіченості, етики спілкування,
індивідуальному здоров’ю, його резервам, здоровому способу життя. У 2007
році журнал «Паросток» взяв участь у Всеукраїнському конкурсі засобів
масової інформації «Вища школа» і нагороджений вищою відзнакою конкурсу спеціальним призом «Вища школа» за високопрофесійну систематичну роботу
по висвітленню в ЗМІ актуальних проблем вищої школи.
1996 рік – з метою здійснення благодійної діяльності, спрямованої на
розвиток природоохоронної справи був створений Всеукраїнський благодійний
фонд «Паросток».
1998 рік – з метою розбудови системи позашкільної освіти, створення умов
для підвищення кваліфікації кадрів позашкільних закладів освіти, проведення
професійно-практичної підготовки з природничих спеціальностей, координації
організаційної, науково-методичної та дослідницької роботи відкрито кафедру
методики позакласної і позашкільної роботи (наказ Міністра освіти України №
164 від 11.05. 1998 р.). На нинішньому етапі кафедра методики позакласної та
позашкільної роботи НЕНЦ забезпечує проведення:

курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів
позашкільної освіти (ліцензія: Серія АЕ №270777, наказ МОН України
від 01.07. 2013 №2494л.);

Всеукраїнської школа методиста позашкільного навчального
закладу;

університету природничих знань для керівників учнівських
делегацій на базі галузевих інститутів НАН України та НААН України;

тренінгової діяльністі:
-навчальний тренінг з питань планування діяльності позашкільного
навчального закладу, організації фандрайзингу та підготовки грантів;
-цикл тренінгів з національно-патріотичного виховання за
програмою «З Україною в серці» (проводиться спільно з Інститутом
проблем виховання НАПН України); підготовлено лігу тренерів із
національно-патріотичного виховання;
-цикл екологічних тренінгів з моніторингу навколишнього
природного середовища. Підготовлено лігу тренерів з екологічної освіти
та виховання;
-навчальний тренінг з питань організації роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності в позашкільному та загальноосвітньому
навчальному закладі (спільно з ТОВ НВЦ «Професійна безпека»).
2000 рік - за вагомий внесок у справу національного виховання дітей та
учнівської молоді, залучення їх до природоохоронної, експериментальнодослідницької діяльності та в зв`язку з 75-річчям юннатівського руху в Україні
Кабінет Міністрів України нагороджує Почесною грамотою колектив
Українського державного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(Указ № 1646 від 3 серпня).

2001 рік - на території НЕНЦ збудовано приміщення школи народних
ремесел. Тут запроваджуються нові навчально-виховні моделі, форми роботи,
які базуються на надбаннях української та світової науки екологонатуралістичного спрямування, на ідеалах і звичаях українського народу.
З 2016 р. з метою популяризації та розвитку природничої освіти серед
дітей і молоді започатковано випуск газети «Юннат» (реєстраційне свідоцтво
КВ № 22094-11994Р від 16.05.2016). Газета має як постійні («Вчимося
доглядати», «Здоров’я», «Фотограф-початківець», «Цікаві факти» тощо), так і
змінні («Психологічна сторінка», «У світі рослин», «У світі тварин» тощо)
рубрики.
Історичний аналіз становлення і розвитку позашкільної екологонатуралістичної освіти свідчить про наявність прогресивних досягнень,
позитивного впливу її на творчий розвиток особистості. До основних завдань
освітньої політики закладу належить і координація науково-методичної,
організаційно-масової та навчально-виховної діяльності позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування України. Наразі
НЕНЦ координує роботу 130 профільних позашкільних навчальних закладів
(станцій юних натуралістів, еколого-натуралістичних центрів), 5 філій, 3
дитячих ботанічних садів, а також роботу профільних відділень палаців та
будинків творчості дітей та юнацтва, понад 7,6 тис. творчих учнівських
об’єднань за 69 профілями. Безпосередньо в НЕНЦ здобувають позашкільну
освіту близько 785 дітей.
Сьогодні центр є потужним позашкільним мегаполісом європейського
масштабу. У його структурі: 14 відділів та лабораторій, центр селекції та
генетики декоративних птахів, літня школа здоров’я, дендропарк, школа
біоетики, екологічна відеотека, науково-практичний центр з проблем
особистісно орієнтованої підготовки педагогів і профільного навчання
учнівської молоді. Освітній процес в Національному еколого-натуралістичному
центрі нині здійснюється за такими напрямами: еколого-природоохоронний,
дослідно-експериментальний,
художньо-естетичний,
реабілітаційнооздоровчий.
Для учнівської та студентської молоді НЕНЦ щорічно проводить понад 50
організаційно-масових заходів (очного-заочного типу). Охоплення дітей та
учнівської молоді складає понад 140,5 тис. осіб на рік.
Допрофільна підготовка і профільне навчання, формування допрофесійної
компетентності учнівської молоді здійснюється через організацію роботи:
Природничої школи учнівської молоді; наукове товариство учнів «Ерудит»;
Позашкільний природничий ліцей, Всеукраїнська літня Стартап Школа
«StartChemist», STEM-освіта з агробіологічного профілю дослідницькі
практики.
Інтеграція з вищими навчальними закладами та галузевими інститутами
НАН України дає можливість членам наукового товариства Центру проводити
експериментальну роботу, цілеспрямовано вибудовувати діяльність закладу на
перспективу.

Центр співпрацює з молодіжними і дитячими об’єднаннями та
організаціями, підтримує розвиток дитячого самоврядування. З 2000 року при
Центрі працює Всеукраїнська громадська організація «Дитячий екологічний
парламент».
За роки діяльності з цього, відомого не тільки в Україні, а й далеко за її
межами позашкільного навчального закладу вийшло понад 70 тисяч
випускників. Колишні вихованці центру стали видатними вчителяминоваторами, організаторами освіти, викладачами, вченими, громадськими
діячами.
Вихованці Центру беруть участь у волонтерських акціях, зокрема
Всеукраїнській благодійній акції «Підтримай пораненого» на підтримку
військовослужбовців поранених унаслідок виконання бойових завдань в рамках
проведення заходів АТО. Юннати передають до військових госпіталів
продукцію садівництва, овочі, лікарські рослини, проводять благодійні ярмарки
з продажу сільськогосподарської продукції з метою передачі коштів для
лікування поранених.
НЕНЦ успішно здійснює комплексну програму інтеграції національної
освіти у європейський та світовий освітні простори (зокрема, міжнародний
конкурс молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище»,
всесвітній конкурс науково-технічної творчості школярів Intel ISEF,
міжнародний конкурс I-SWEEEP (Міжнародна Олімпіада Проектів на тему
Стабільного Світу), Білоруська конференція учнів, Міжнародний конкурс
екологічних проектів учнів GENIUS Olympiad, міжнародний конкурс
«INFOMATRIX « тощо). Центр має розгалужену систему співробітництва з
провідними позашкільними навчальними закладами Білорусії, Росії, Латвії,
Польщі.
Разом із вченими АПН України, галузевих інститутів НАН України центр
започатковує нові підходи й напрями діяльності, впроваджує науковопедагогічні технології, розробляє державні стандарти, забезпечує навчальнометодичний супровід, за якими розгортається вся позашкільна екологонатуралістична освіта України.
Конференції, методичні об’єднання, конкурси професійної майстерності,
майстер-класи, консультації, тренінги – найбільш ефективні та широко
використовувані форми роботи з педагогами України. Зокрема, Всеукраїнський
форум «Освіта для збалансованого розвитку», Всеукраїнська науково-практична
конференція до Міжнародного Дня Лісу «Відтворимо ліси разом»;
Всеукраїнська серпнева педагогічна конференція «Педагогічний пошук»;
Всеукраїнський освітянський форум «Аграрна практика позашкільних та
загальноосвітніх навчальних
закладів:
тенденції та
перспективи»;
Всеукраїнський форум «Ранній розвиток дитини-право кожного»; виїзні
педагогічні та методичні ради на базі профільних позашкільних навчальних
закладів тощо.
З метою підвищення актуальності і ефективності патріотичного виховання
із залученням педагогічного потенціалу закладів освіти та громадських
організацій 1-3 грудня 2017 року НЕНЦ спільно з Міжнародною благодійною

установою «Центр національного відродження» провів Третій Форум
українських патріотичних справ «Ми – Українці!».
На сайті НЕНЦ створено віртуальний проект - мобільна екологобіологічна освіта. Даний проект пропонує учням, педагогам і всім бажаючим
пройти онлайн-курси з біології та екології.
Відкрито електронний ресурс навчально-інформаційного призначення «Еаудиторіум». Цей ресурс спрямований на впровадження нових форм соціальної
взаємодії педагогів, вихованців та їхніх батьків на основі оперативного доступу
до практично усіх даних, що можуть бути корисними для усіх учасників
навчального процесу. Окрім загальної інформації про навчальний процес,
електронний ресурс «Е-аудиторіум» містить важливі елементи інтерактивного
навчання, що стимулюють дітей до самостійної роботи.
З 2017 року НЕНЦ ініціював підготовку до професійної сертифікації
педагогічних працівників за напрямом «Біологія».
Національному еколого-натуралістичному центру, як координаційно
методичному центру належить ключова роль у розширенні кола стейкхолдерів
(стейкхолдери – особи, інститути або організації, які зацікавлені щодо
залучення до процесу взаємодії з системою або організацією, які впливають на
неї і є залежними від неї), розширення кола яких є важливою умовою успішної
реалізації завдань профільної освіти.
Досвід позашкільної еколого-натуралістичної діяльності НЕНЦ феноменальної системи, в якій процес формування та розвитку особистості
здійснюється в умовах руху, простору для ініціативи, пошуку нових методів та
технологій, є великим надбанням нашої держави.

1.
2.
3.
4.
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ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ
(ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ)
Вербицький В.В.,
директор Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України,
доктор педагогічних наук, професор, академік
Академії наук вищої освіти України,
Голова ВГО «Спілка освітян України»
З давніх часів люди бережливо ставляться до лісів, які і годували їх, і
зігрівали, і одягали, можливо тоді вони розуміли, що в природі все пов’язано.
Знищення лісів викликає обміління річок, порушує водний режим ґрунту,
прискорює створення ярів, балок, а це впливає на врожаї та промисли. Природа,
а в першу чергу ліси, формувала характер наших предків, світогляд і культуру,
що знайшло широке відображення в народній творчості, в літературі. Пройшли
роки і людині потрібно було використовувати ліс як будівельний матеріал.
Почалась масова вирубка лісу, а це в свою чергу призвело до знищення
дарів лісу, зменшення рослинного і тваринного світу.
Святкуючи 100-річчя Позашкілля в цьому році, слід пам’ятати, що
учнівські лісництва беруть свій початок саме з юннатівського руху. Перші
шкільні лісництва почали організовуватись в 60-х роках минулого століття на
базі юннатівських гуртків, зелених і голубих патрулів, лісівничих ланок.
Шкільні лісництва, порівняно з іншими формами позакласної роботи,
відрізняються більш удосконаленою організацією, структурою і методами
роботи. В них реалізується принцип поєднання навчання з виробничою
практикою.
Шкільні лісництва стали однією з важливих форм організації трудового
навчання і виховання активізації екологічного руху в Україні, залучення до
науково-дослідницької діяльності та суспільно - корисної праці. Шкільні
лісництва допомагають виховувати у школярів священну чуйність, любов до
батьківщини. А ця чуйність починається з деревця, посадженого своїми руками.
Одним із перших шкільних лісництв в Україні було створено у вересні
1966 року Моквинське шкільне лісництво Костопільського лісгоспзагу
Рівненської області.
В Сумській області початок створення шкільних лісництв поклала
Слоутська середня школа Глухівського району.
В 1967 році школах України були організовані шкільні лісництва в
Рівненській, Волинській, Харківській, Хмельницькій, Закарпатській областях.
В 70-х роках в Україні працювало понад 296 шкільних лісництв. Змістовно
організована робота шкільних лісництв в Хмельницькій, Житомирській,
Закарпатській, Чернігівській, Харківській областях.
В 1980 році в Україні працювало 714 шкільних лісництв на площі понад 49
тис. га з охопленням 48 тис. школярів.

Пік росту шкільних лісництв припав на 1986 рік, після якого в зв’язку з
радіологічним станом в лісах (ЧАЕС) були припиненні роботи шкільних
лісництв, ослабла їх матеріальна база. Юні лісівники продовжували займатися
улюбленою справою в екстремальних умовах.
Заслуговує на увагу багаторічна робота шкільних лісництв ІваноФранківської області, яких у 80-х роках було близько 100 (найбільше в
Україні!).
Економічне становище держави змусило по – іншому подивитись на
навчально-виховний процес з питань трудового навчання і контролю з боку
директорів шкіл, відповідних відділів освіти та лісового господарства (з 1000
шкільних лісництв 1986 залишилось 254 у 1997 році). Враховуючи
занепокоєність спадом роботи шкільних лісництв Український державний
еколого-натуралістичний центр спільно з Міністерством освіти України
підготували Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та
позашкільних навчальних закладів.
Історичне занурення
У 1949 році, практично відразу після війни, у Кремінському районі
Луганської області була створена обласна «Лісова школа» для школярів.
Водночас в області створена найбільша мережа шкільних лісництв. У різні роки
їх налічувалось від 68 до 138. Звичайно, що їх діяльність була різноманітною:
від збирання насіння, посадки та прополки лісонасаджень, до структурованих
повноцінних лісництв із закріпленими територіями, шкілками, дослідницькою
роботою тощо. За такими лісництвами було закріплено 9324 гектари лісів та
лісосмуг. Саме в цей період почали формуватися династії лісоводів.
У 1966 році з метою залучення учнівської молоді до охорони природи,
прищеплення любові в підростаючого покоління до лісу в Моквині
Костопільського району Рівненської області на базі місцевого державного
лісництва було створене шкільне лісництво. Тоді ж дирекція школи
відправилась в Білорусію ознайомитись з роботою шкільних лісництв. Як же
створювалось шкільне лісництво? На перших загальношкільних зборах для
керівництва роботою був створений і продовжує існувати, періодично
поновлюючись, штаб лісництва, який пізніше дістав назву – Рада, до якої
входять лісничі державного і шкільного лісництв, директор школи, класні
керівники старших класів, учителі біології та лісівництва. Було затверджено
штат шкільного лісництва, до якого ввійшли 12 лісників, два майстри лісу,
інспектор охорони лісу, біолог-мисливствознавець, лісничий та його помічник,
бригадир бригади лісокультурниць. Вироблений і затверджений Статут
лісництва, в якому передбачені основні положення його діяльності.
Юним лісівникам було виділено 303 га лісу. В їхнє розпорядження
передано лісорозсадник площею 2,6 га та шкільну площу 2,3 га. У лісництві
було облаштовано кімнату для занять. Держлісгосп виділив для юних лісівників
спеціальний одяг працівників лісу. Навчання юних лісівників проводилось на
відведених навчальним планом уроках у 7-9 класах по дві години на тиждень, за
спеціальною програмою, погодженою з дирекцією Березнівського лісового

коледжу. За 40 років після створення шкільного лісництва понад 100
випускників закінчили середні та вищі лісотехнічні заклади.
У 1968 році піонери і школярі, юні натуралісти взяли активну участь в
масових заходах на честь 100-річчя з дня народження В.І. Леніна – конкурсі на
кращу дослідницьку роботу з біології і сільського господарства, естафеті «За
ленінське ставлення до природи», конкурсі на краще зовнішнє і внутрішнє
озеленення шкіл.
Цього ж року на базі гуртків юних лісівників і піонерських лісових
дозорів, за прикладами Російської та Білоруської братніх республік при школах,
почали організовуватися шкільні лісництва. Це були Моквинська середня школа
Рівненської області, Слоутська середня школа Сумської області, Шепетівська
середня школа Хмельницької області та інші.
З жовтня 1968 року шкільне лісництво успішно діє в Радомишльській
ЗОШ №4 ім. І. Самоплавського Житомирської області. Воно гідно
зарекомендувало себе на обласних та Всеукраїнських зльотах юних лісівників.
Розкішнянське шкільне лісництво Київської області було організовано в
1968 році. За ним було закріплено 1157 га лісових насаджень держлісфонду.
У 1969 році в школах лише однієї Миколаївської області було закладено
понад 300 парків і скверів.
На початку 1970 року в м. Києві відбувся ІІ Республіканський зліт активу
учнівських виробничих бригад, шкільних лісництв і юннатів старшого віку,
присвячений 100-річчю з дня народження І.В. Леніна.
Невимовною радістю сповнило серця учасників зльоту повідомлення про
те, що за досягнуті успіхи в навчанні, дослідницькій і суспільно корисній роботі
Уряд Української РСР нагородив почесними грамотами Президії Верховної
Ради Української РСР.
В школах і позашкільних установах, гуртках юних натуралістів,
піонерських дружинах і загонах, юнацьких секціях товариства охорони природи
широко розгорнулась робота по закладанню садів, парків, алей імені Ілліча.
Руками червоногалстучної піонерії і комсомольців, на честь великого ювілею,
під керівництвом учителів, піонервожатих було посаджено понад 25 мільйонів
плодових і декоративних дерев, ягідних і декоративних кущів.
З метою охорони і догляду «Зеленого друга» в піонерських дружинах
організовано 1380 тисяч піонерських зелених патрулів, лісових дозорів,
сигнальних постів по вивченню і боротьбі з шкідниками сільського
господарства і зелених насаджень.
Весною 1970 року започаткована учнями СШ № 2 м. Красний Луч
операція «Зелений терикон» на честь 25-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній
війні на териконі шахти «Богдан», у шурф якої фашисти скинули тіла декількох
тисяч місцевих жителів та полонених. Протягом останніх років Луганський
облЕНЦ намагається відродити цю операцію.
В квітні 1972 року 30 кращих піонерів України – учасників піонерської
операції «Шевченківський сад» садять разом з піонерами Казахстану сад в місті
Шевченко Казахської РСР.

В 1972 році піонери і школярі взяли активну участь в піонерській
п`ятирічці «Зеленбуд». Вони посадили: 7,5 млн. плодових дерев, 7,7 млн.
ягідних кущів, виростили 154 тис саджанців горіха волоського. 3685 молодих
садів, парків, алей закладених руками учасників «Зеленбуду» влилися в зелені
масиви республіки.
У 1972 році створений найкращий трудовий колектив Вінницької області
Сумівське шкільне лісництво, організоване з метою виховання в учнів
відповідального ставлення до праці, любові до природи рідного краю,
формування трудових вмінь і навичок, підготовки до свідомого вибору
професій. Воно займалося посадкою лісокультур у державному лісофонді,
члени лісництва збирали лікарську сировину, насіння дерев та кущів. На
сьогодні головним напрямом у лісництві є трудова діяльність школярів у
державному лісовому фонді на площі 425 га. У 2006 році ними заготовлено
2750 кг насіння дерев промислової групи, 280 кг плодів шипшини, 95 кг
лікарської сировини. Посаджено більше 5000 фруктових дерев під час
озеленення школи і села. Біля школи закладено горіхову і вишневу алеї,
розпочата робота зі створення шкільного дендрарію. Крім практичної, юні друзі
лісу займаються ще й наково-дослідницькою роботою. Вивчають особливості
видового складу дерев та картування запасів лікарської сировини, займаються
живцюванням самшиту, вирощуванням ялівця козацького. Грамотне, науково
обґрунтоване проведення дослідів переконує учнів у вагомості їхньої
діяльності.
У 1973 році 9-ої п`ятирічки продовжує розвиватися натуралістична,
дослідницька, природоохоронна та суспільно корисна робота в гуртках юннатів,
учнівських бригадах і шкільних лісництвах.
1974 року в конкурсі на краще внутрішнє і зовнішнє озеленення шкіл і
позашкільних установ взяли участь 48 тисяч шкіл, гуртків юннатів, піонерських
дружин і загонів, позашкільних установ. Протягом року піонери та школярі юні
охоронці природи посадили 10 млн. дерев та кущів, виготовили та розвішали
біля 1 млн. штучних гніздівель та годівниць, розселили понад 10 тисяч
мурашників, врятували сотні мільйонів рибної молоді.
В 1975 році 9-ої п`ятирічки підведено підсумки І туру масових
натуралістичних заходів, присвячених 60-річчю Великого Жовтня і піонерської
Мічурінської п`ятирічки «Зеленбуд». Піонери і учні посадили за 5 років 25 млн.
плодових дерев, ягідних і декоративних кущів.
Цього ж року Центральна станція юннатів разом з редакцією газети
«Юный ленинец» і Центральним республіканським ботанічним садом Академії
наук УРСР організували піонерську акцію «Зелений десант» прикрашення
пам`ятників та обелісків вічнозеленим нарядом.
У 1977 році в школах Республіки було організовано вже 580 шкільних
лісництв.
Протягом 1978 року юні друзі природи учасники операції «Земля в цвіту»
посадили понад 16 млн. декоративних та плодових дерев і кущів.
1980 рік. За останні 10 років виростили біля 70 млн. саджанців плодових і
декоративних дерев та кущів, заклали 300 парків, садів і скверів.

Влітку 1983 року на базі Малинського технікуму, лісового господарства,
був проведений республіканський зліт юних лісівників. В ньому взяли участь
учні 7-9 класів середніх шкіл республіки, вчителі та керівники шкільних
лісництв, представники обкомів комсомолу лісогосподарських організацій.
Девіз І Республіканського зльоту – «Наш труд, ініціативу, знання Батьківщині», емблема – дві ялини на фоні розкритої книги. Під час зльоту був
проведений конкурс на краще знання справи щодо охорони раціонального
використання і примноження лісових ресурсів. Призові місця вибороли ІваноФранківська, Запорізька та Вінницька області.
В 1987 році юні друзі природи посадили понад 10 млн. дерев і кущів,
виготовили і розвішали понад 2 млн. пташиних гнізд і годівниць, впорядкували
тисячі водних джерел, відновили на площі понад 700 га до 20 видів лікарських
рослин, заклали в честь 70-річчя Великого Жовтня сотні парків, садів, алей.
Заслуговує на увагу багаторічна робота шкільних лісництв ІваноФранківської області, яких було в 1988 році 100 в складі 6400 учнів; вони
доглядали ліс на площі 6800 га.
У 1990 році при Львівському лісотехнічному інституті (нині Національний
лісотехнічний університет України) була організована Мала лісова академія,
навчання в якій здійснюється за очно-заочною формою.
Починаючи з 1991 року, помітний деякий спад у роботі шкільних лісництв
і, зокрема, в дослідництві в зв`язку з фінансовими труднощами і послабленням
контролю з боку директорів шкіл, відповідних відділів освіти та лісового
господарства (з 1000 шкільних лісництв у 1988 р. залишилося 231 у 1999 р.).
Враховуючи занепокоєність спадом роботи учнівських лісництв, УДЕНЦ
(Український державний еколого-натуралістичний центр) спільно з
Міністерством освіти України розробили Положення про учнівське лісництво
загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів.
Надаючи великого значення поліпшенню змісту роботи шкільних лісництв,
УДЕНЦ ще в травні 1993 року у м. Львові на базі Львівського лісотехнічного
інституту ім. П.С. Погребняка провів Всеукраїнський семінар керівників
шкільних лісництв та інших учнівських об`єднань (гуртків і ланок юних
лісівників), працівників лісгоспзагонів та Міністерства освіти України, темою
якого було «Ведення профорієнтаційної роботи в державних лісогосподарських
об`єднаннях і обласних управліннях Міносвіти України».
В 1995 році започатковано видання науково-художнього журналу для дітей
та юнацтва «Паросток», на сторінках якого висвітлюється досвід роботи юних
лісівників.
На початку 2001 року працювало 231 учнівське лісництво на площі 37 тис.
га лісу з охопленням 7600 школярів. Для поліпшення роботи й організації
учнівських лісництв в літку 2000 року був проведений Всеукраїнський конкурс
«На краще учнівське лісництво» та «Кращого юного лісівника» на базі НЕНЦ за
підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Державного
агентства лісових ресурсів України.
Статистичні позиції учнівських лісництв

На сьогоднішній день в Україні працює 550 учнівських лісництв з
охопленням 17369 учнів.
Найбільше їх організовано в Львівській області 55 шкільних лісництв й
ланок юних лісівників. Вінницькій - 42, десять ланок юних лісівників і 16 шкіл
області тісно співпрацюють з лісгоспами. У Рівненській області 25 учнівських
лісництв. Житомирській – 32, Кіровоградська – 38, Хмельницькій – 38 з 821
учнем в них, Чернігівській -17, Полтавській - 14, Черкаській – 13, Сумській –
12, Тернопільській – 12, Дніпропетровській - 11, Одеській – 11, Херсонській –
7. За деякими звітами відсутні дані про кількість учнівських лісництв в області.
Слід відмітити зростання об’ємів та поліпшення змісту роботи учнівських
лісництв Львівської області. Так, в 2017 році керівник гуртка «Юні лісівники»
взяла участь у семінарі-тренінгу «Лісова педагогіка» в рамках міжнародного
словацько-українського проекту: «Ліси для суспільства – ліси без бар’єрів».
Мета заходу: Поширення досвіду та практичних напрацювань проекту
щодо сучасних підходів просвітницької роботи з дітьми та молоддю
Карпатського регіону.
Форми роботи
Учнівська молодь активно проводить роботу в лісах, лісопарках бере
участь у трудових акціях: «Ліси для нащадків», «Майбутнє лісу в твоїх руках»,
«Юннатівський зеленбуд», конкурсах «Парки – легені міст і сіл», «Молодь в
лісах Європи».
Діти садять, вирощують, доглядають дерева, збирають лікарську сировину,
допомагають лісу, проводять різноманітні досліди, посезонну роботу в
учнівських лісництвах. Це надзвичайно велика праця дітей і дорослих.
Учнівські лісництва є однією з кращих форм поєднання школи з
виробництвом, здійснення трудового навчання і виховання, активізації
екологічної свідомості, формування учнів екологічної культури, стимулювання
творчого самовдосконалення юних лісівників – дендрологів, сприяння
самовизначенню в майбутній професії, залучення до науково дослідницької та
експериментальної діяльності з біології, екології, і лісового господарства.
В процесі навчання учні отримують базові теоретичні та практичні знання
в галузі лісівництва і дендрології, поглиблюють знання з біології, екології,
формують практичні навички та вміння по вирощуванню посадкового матеріалу
лісових та декоративних культур, займаються навчальним дослідництвом.
Вихованці учнівських лісництв стають учасниками Всеукраїнського конкурсу
МАН.
В 2007 році на базі НЕНЦ запроваджено проведення Всеукраїнського
зльоту учнівських лісництв. Фіналом всіх обласних заходів та акцій, які
проводять учнівські лісництв, є щорічне проведення Всеукраїнського зльоту
юних лісівників.
В цьому році право на проведення ХІІ Всеукраїнського зльоту учнівських
лісництв здобула Сумська область.
Інноваційна діяльність учнівських лісництв забезпечується системою
координаційно - методичної роботи лабораторії дендрології НЕНЦ. Спільна
багаторічна співпраця НЕНЦ МОН України, Державного агентства лісових

ресурсів України, Товариства лісівників України, Національного університету
біоресурсів і природокористування України є пріоритетним напрямом екологонатуралістичної роботи учнівських лісництв країни.
Необхідно усвідомити кожному, що ліси – основний фактор який
підтримує екологічну рівновагу на території нашої держави, «Зелені легені
землі», без яких неможливо уявити існування усього живого на Планеті. Ми
повинні відноситись до лісу як до національного надбання, охороняти і
захищати його. Тільки від нас залежить, якими будуть зелені шати України.
Одними з основних факторів, які впливають на успішну роботу учнівських
лісництв є наявність матеріальної бази. В більшості шкіл створюються й за
допомогою лісівників обладнуються кабінети лісознавства. Створені кабінети
лісового господарства і профорієнтаційні зали, де зібрані інформаційні
матеріали про лісові ресурси області, регіону.
Форми перспективної роботи в шкільних лісництвах.
На зміцнення матеріально-технічної бази діяльності учнівських лісництв
впливають управління лісового та мисливського господарства, держлісгоспи
своєю практичною допомогою. На розвиток мережі учнівських лісництв значно
вплинуло проведення паспортизації учнівських лісництв і ланок юних
лісівників, конференцій, конкурсів, трудових акцій. Доброю підтримкою
розвитку і роботи учнівських лісництв є створення асоціації учнівських
лісництв, зокрема в Кіровоградській області.
Профорієнтація, яку здійснюють освітяни і лісівники в учнівських
лісництвах, допомагає старшокласникам дізнатися більше про професію
лісівника і усвідомлено обирати її. На сьогодні 7 випускників Чернігівських
учнівських лісництв працюють в ДП «Задеснянське лісове господарство.
З метою підвищення ефективності роботи учнівських лісництв і
збереження цього напрямку виховання учнів необхідно:
- проводити Всеукраїнський зліт учнівських лісництв спільно з
працівниками Державного агентства лісових ресурсів України;
- систематично проводити семінари для керівників учнівських лісництв,
гуртків юних лісівників, ланок лісівників з проблем удосконалення економічної
освіти юних лісівників, посилення практичної природоохоронної роботи;
- проводити обмін досвідом роботи з усіх напрямків роботи учнівських
лісництв, активізувати висвітлення діяльності у пресі, на радіо, по телебаченню;
- активно включитися у виконання заходів присвячених Міжнародному
дню лісу;
- підтримувати ініціативу створення і заповідання дендропарків місцевого
значення;
- проведення науково-дослідницьких експериментів на базах учнівських
лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти;
- створення обласних, регіональних, всеукраїнських профільних об’єднань
(громад, асоціацій, товариств) тощо.
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УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ, ПРОЕКТІВ,
ПРОГРАМ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ВІННИЧЧИНІ.
Драгомирецька О.А.,
директор, заслужений працівник освіти України
Шмаль Н.А.,
зав. відділом інформаційно-методичної роботи,
відмінник освіти України Вінницької обласної станції
юних натуралістів.
Відповідно до Концепції Нової української школи та Закону України «Про
освіту» ( від 28.09.2017р.), перед освітянською громадою постають завдання
оновлення діяльності кожного навчального закладу на основі пошуку і
застосування інноваційних засобів. методів та прийомів, спрямованих на
підвищення якості української системи освіти.
Важливим чинником модернізації сучасної позашкільної освіти є
інноваційна діяльність навчального закладу, спрямована на розробку та
впровадження ефективних технологій навчання, виховання і розвитку
вихованців, управління закладом та професійним розвитком педагогів.
Керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про
позашкільну освіту», нормативними урядовими документами, Статутом
закладу, адміністрація та педагогічний колектив Вінницької обласної станції
юних натуралістів працює над реалізацією науково-методичної проблеми
закладу: «Застосування
інноваційних технологій в творчому розвитку
особистості, як необхідної умови національно-патріотичного
виховання
гуртківців» та спрямовує свої зусилля над вирішенням слідуючих завдань:
- Модернізація змісту еколого-натуралістичної, біологічної освіти;
зміцнення навчально-матеріальної бази для інноваційної діяльності закладу.
- Організаційне, кадрове, фінансове забезпечення роботи закладу.
- Активізація інноваційної діяльності методичної служби, створення умов
для розвитку творчого потенціалу педагогів, впровадження перспективного
педагогічного досвіду.
- Розвиток
пошуково-експериментальної,
науково-дослідницької
винахідницької роботи в галузі сільськогосподарського виробництва.
- Впровадження профільного навчання та допрофесійної підготовки,
надання додаткових знань з основ природничих наук.

- Цілеспрямована допомога талановитим та обдарованим дітям;
урізноманітнення форм відбору слухачів ВМАН; розширення мережі наукових
товариств та осередків старшокласників.
- Упровадження форм і методів STEM освіти в практику роботи гуртків.
- Психолого-педагогічні
технології
та
психологічна
допомога;
удосконалення та розвиток; психолого-педагогічний супровід в позашкільній
освіті.
- Забезпечення
глибокого
змісту
еколого-натуралістичної,
природоохоронної,
експериментально-дослідницької
діяльності
через
різноманітні форми роботи із школярами та гуртківцями закладів освіти
області.
Координацію освітньої та методичної діяльності в закладі та в області
забезпечує педагогічний колектив у складі - 41 педагога, -20 сумісників та 35
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ( керівники
секцій та консультанти ВМАН).
Всі педагогічні працівники з вищою освітою; мають вищу кваліфікаційну
категорію -5-- , звання «Заслужений працівник освіти України»--1, «Відмінник
освіти України»--18, «Керівник гуртка-методист»--8, Методист
вищої
категорії—4.
В закладі діє -154 гуртків та творчих за -45 профілями, якими охоплено 2,5 тис. гуртківців. З них: 30% - початкового, 40% - основного, 30%- вищого
рівня навчання.
Форми діяльності різноманітні: гуртки, студії, клуби, товариства,
профільні школи, юнацькі секції, екологічні театри,екологічні загони та
агітколективи, наукові товариства, етнографічні гуртки, народознавчі ансамблі
народної музики тощо.
Педагоги закладу успішно використовують в своїй практичній діяльності
інноваційні форми роботи, зокрема: елементи модульного навчання, інтегровані
заняття, турніри, проектні технології, мультимедійні та «Хмарні» технологій,
STEM-освіту в роботі з обдарованими дітьми, інклюзивне навчання, елементи
дистанційного навчання, асоціативні методики, тренінгову діяльність, творчі
майстерні тощо.
Стали звичними виїзні форми навчання ( навчальні екологічні дослідження
в національних природних парках, лабораторіях, в природі; проведення
навчально-польових практик, експедиційна діяльність з вихованцями).
Добре зарекомендував себе педагогічний колектив Вінницької обласної
станції юних натуралістів в інноваційній діяльності через Міжнародні конкурси
та науково-освітні програми («Вода - джерело життя» - Польща», «Енергія і
середовище -2017», «Календар GLOBE», «Intel ISEF-2017, «InteL EKO Україна»
та інші.
У 85 Всеукраїнських та обласних конкурсах взяли участь 150 тисяч
школярів області, з них кожен четвертий став призером.
Лише
у 2017 році заклад виборов призові місця у понад 30-ти
Всеукраїнських конкурсах.

Продовжуючи педагогічні традиції у роботі з обдарованими дітьми,
талановитою учнівською молоддю, розширено до 24 мережу учнівських
наукових товариств, секцій, об’єднань Вінницького територіального відділення
Малої академії наук, в якій навчається – 526 старшокласників. 320 із них взяли
участь у другому етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України. Із 50-ти учасників третього етапу конкурсу МАН
стали переможцями – 14 чоловік.
Однією із поширених та ефективних форм підготовки учнівської молоді до
практичної роботи в аграрному виробництві стали аграрні трудові об’єднання
та учнівські виробничі бригади, в яких школярі отримують можливість
поєднати навчання з продуктивною працею, набути необхідної виробничої
підготовки.
Із збереженням мережі навчально-дослідних земельних ділянок ( їх-599),
теплиць їх ( 23) та 452 парників і розсадників, збільшилась кількість шкіл, які
проводять досліди за завданнями вчених-аграріїв.
В закладах освіти області діють 3 учнівські виробничі бригади, 318
сезонних аграрних об’єднань та ланок учнівської молоді, якими охоплено 3,5
тис. школярів, що позитивно впливає на орієнтацію учнів на сільське
господарство.
Продовжується робота по збереженню мережі зоологотваринницьких ферм, яких в області нараховується 18.
На базі закладів освіти області діє 756 еколого-натуралістичних гуртків,
якими охоплено -11665 учнів, з них ,у позашкільних еколого-натуралістичних
закладах - 196 гуртків, в них -3108 вихованців.
Понад 600 навчальних екологічних стежин працює в області. Збережена
мережа учнівських лісництв, яких-42, ланок юних лісівників - 10, 16 - шкіл
активно співпрацюють із базовими лісництвами.
В області діє -500 учнівських агітколективів, що проводять екологічну
просвітницьку роботу серед населення та батьків.
До профільної літньої оздоровчої школи «Юннат», яка щоліта працює на
базі закладу, залучається 150 вихованців - активістів натуралістичного руху.
Значно вдосконалена система управлінської діяльності адміністрації
закладу.
Контроль та оцінювання діяльності педагогів здійснюється
через
інноваційні форми ( творчі звіти, діагностику, рейтингову оцінку тощо).
Вдосконалення освітнього
процесу здійснюється через систему
методичного супроводу для вдосконалення змісту, форм і методів навчання і
виховання; розвитку педагогічної майстерності, загальної культури педагогів,
залучення їх до інноваційної діяльності з питань еколого-натуралістичної,
природоохоронної, дослідницької роботи.
Методичне забезпечення направлене на підготовку навчальних програм
гурткової роботи, забезпечення педагогів навчальними планами, підручниками,
посібниками, періодичними виданнями.
Протягом 2017 та 2018 років підготовлено 28 навчальних програм з
позашкільної освіти, що успішно пройшли експертизу науково-методичної
ради КВНЗ « Вінницька академія неперервної освіти» та затверджені наказом

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації
для використання
керівниками гуртків закладів освіти області.
Близько 80-ти різноманітних методичних матеріалів (рекомендацій,
посібників, розробок, пам’яток, збірників, робочих зошитів тощо) готується
щорічно педагогами закладу для вдосконалення освітнього процесу. Кращі
конкурсні методичні напрацювання беруть участь у Всеукраїнських конкурсах
видавничої продукції та методичних розробок і віртуальних ресурсів. У 20172018 навчальному році в даних конкурсах взяло участь 13 різноманітних
методичних матеріалів, з них – 8 відмічені Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.
Інноваційні форми діяльності закладу систематично висвітлюються в
засобах масової інформації ( канал ВДТ «Екосвіт», обласні та центральні газети
і журнали).
Діяльність закладу спрямована на максимальне забезпечення потреб та
інтересів дітей. З цією метою проведена відповідна робота із зміцнення
навчально-матеріальної бази, поточного та капітального ремонту, придбання
комп’ютерної техніки, обладнання кабінетів, лабораторій, території закладу.
Учнівське самоврядування діє у формі учнівського парламенту, що свою роботу
організовує через палату дорослих та дітей.
Заклад по діловому на договірній основі співпрацює з іншими
навчальними закладами та науковими установами.
Досягнення – це результат злагодженої роботи та планування усіх відділів
облСЮН.
Понад 10 років педагогічний колектив закладу бере активну участь у
Всеукраїнських та Міжнародних виставках «Інноватика в сучасній освіті» та
«Сучасні заклади освіти», маючи в своєму арсеналі 1-Бронзову, 3- Срібних, 5Золотих медалей та Дипломів.
Лише за підсумками YIII- та ІХ Міжнародних виставок «Сучасні заклади
освіти-2017 та 2018»- заклад нагороджений «Золотими
медалями» та
Дипломами Лідера освіти.
За підсумками Всеукраїнського рейтингу позашкільної освіти « Золота
когорта позашкільників», заклад став переможцем серед обласних
позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування та нагороджений
Дипломом « Флагман позашкільної освіти України – 2017».
Запроваджуючи інноваційні форми роботи в освітньому процесі, педагоги
Вінницької
обласної станції юних натуралістів забезпечують високу
пізнавальну активність вихованців. Вдосконалюючи та підвищуючи освітній
процес, педагогічний колектив результативно працює над застосуванням
сучасних засобів навчання, проектів, програм та технологій.
Колектив Вінницької обласної станції юних натуралістів впевнений, що
попереду заклад очікує цікаве, творче, життя, нові покоління, захоплення
природоохоронною справою і мріє про доступну еколого-натуралістичну освіту
для дітей в кожному куточку області.
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учнями у поглядах В.О. Сухомлинського.
Найважливішим громадянським інститутом, який надає дітям
систематичну базову освіту у загальній системі освіти, була й залишається
школа. Але школа не завжди вирішує проблеми реального забезпечення
індивідуалізації виховання та навчання дітей, орієнтації базової освіти на
практичне застосування в житті на рівні переконань.
Саме у цих умовах позашкільна освіта у загальній системі вільного часу
забезпечує дітям доступ до тих культурних цінностей, які з одного боку, не
вивчають у школі, а з іншого – конкретизують та розширюють, поглиблюють та
інтегрують знання й уміння, які отримують діти в школі, орієнтують їх на
застосування знань та відпрацювань умінь у практичній діяльності.
Демократичні перетворення у нашому суспільстві зумовили стрімкий
розвиток інноваційних освітніх технологій, спрямованих на пошук
концептуальних основ позашкілля нового типу,- освіти, яка має свій
самодостатній оновлений зміст, свою самодостатню організаційну та
управлінську культуру, свої технології.
Інноваційний досвід діяльності позашкільних закладів задовольняє
замовників, особистість дитини, на високому якісному рівні тільки тоді, коли в
його управлінській структурі присутній динамізм та поєднання жорсткого
адміністрування із демократизмом прийняття рішень безпосередньо самими
виконавцями. Головним тут є збалансованість стратегічних та тактичних
завдань у перспективах розвитку як закладу в цілому, так і окремих його
складових.
Проаналізувавши інноваційні освітньо-виховні структури, найбільш
цікавою нам видалась адаптивна модель позашкільного закладу, елементи якої
ми втілюємо у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі.
Технологія адаптивного управління включає спеціальні етапи, способи
реалізації управлінського процесу, які забезпечують наскрізність мети,
взаємоадаптацію суб’єктів управління і сприяють включенню механізмів
саморозвитку. Тобто завданням адаптивного управління є досягнення певного
результату, шляхом моніторингу всього процесу, періодичним регулюванням
його з боку керівництва, прийняттям відповідних управлінських рішень.

В основі управлінської діяльності Центру – лежить орієнтація на
соціальних замовників, моніторинг освітніх потреб та послуг. Протягом
навчального року накопичується база даних із тої чи іншої проблеми,
проводиться її аналіз та приймаються відповідні рішення.
Педагогічний колектив працює над педагогічною проблемою «Через
екологію та творчість-до духовності дитини». Вона спрямована на вирішення
наступних завдань:
- впровадження сучасних педагогічних технологій у практику
позашкілля;створення в області багаторівневої системи позашкільної роботи з
еколого-натуралістичного спрямування;
- впровадження у роботу творчих учнівських об’єднань проектної форми
та організації тренінгів для вихованців;
- визначення дошкільної освіти структурною частиною позашкілля.
Створення на базі експериментальної школи раннього розвитку «Ластів’ята»
наукової групи з питань дослідництва. Апробацію програми пройти при
Інституті проблем виховання АПН України (2017-2018 н.р.);
- пожвавлення соціальної активності дітей; популяризувати англійську
мову через призму екології шляхом запровадження курсів для юннатів
молодшого, середнього та старшого віку. Брати активну участь у пілотному
проекті «Вчителі англійської мови - агенти змін» започаткованому Інститутом
післядипломної педагогічної освіти;
- створення доступних форм, досконалої мережі позашкільної екологічної
освіти для сільської молоді. Впровадження дистанційних очно-заочних форм
навчання, майстер-класів, наскрізного та комплексного принципів організації
занять із залученням науковців;
- оновлення змісту позашкільної еколого-біологічної освіти з урахуванням
світового досвіду та принципів сталого розвитку;
- модернізація та комп’ютеризація всіх навчальних кабінетів та
лабораторій, створення віртуальної методичної бібліотеки;
- реалізація проекту дендрологічної науково-вишукувальної дослідної
станції «Школа щастя» у дендрологічних парках області;
- залучення педагогів та учнівської молоді до участі у реалізації
міжнародних освітніх проектів та програм; написання грандів із лісівництва та
сільськогосподарського дослідництва;
- удосконалення сучасної моделі патріотичного, національного, духовного
виховання через створення на базі Центру музею Лісу «Від стану екології
природи - до стану екології душі»;
- впровадження у роботу Центру дитячих громадських екологічних
організацій.
Педагоги Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
цілеспрямовано працюють над створенням інноваційного середовища у системі
позашкільної екологічної освіти, що є шляхом до креативного розвитку
особистості. Саме це стало основою для формування у позашкільному
освітньому просторі творчого середовища для обдарованих дітей.

У закладі сформовано систему роботи із розвитку творчих здібностей
вихованців, формування у них стійкої внутрішньої мотивації до творчої
діяльності, збагачення досвіду комунікативно-творчої діяльності. Означене
сприяє не лише самореалізації вихованців в обраних ними видах навчальнотворчої діяльності, а і їхньому професійному самовизначенню та соціальній
адаптації.
У дослідженнях провідного українського психолога І. Беха наголос
ставиться на тому, що повноцінний розвиток особистості дитини може
відбуватися лише тоді, коли вона стає суб’єктом практичної діяльності. Сучасне
позашкілля є саме тим освітньо-виховним простором, де діти мають змогу
постійно реалізувати набуті під час занять за інтересами знання.
Соціально-педагогічний супровід навчального процесу у цілому
передбачає системну взаємодію суб’єктів навчального процесу, у результаті
якого дитина опановує мистецтво самостійно розв’язувати творчі завдання.
«Наука, майстерність, мистецтво» - так характеризують управління
навчально-виховним процессом провідні вчені-педагоги. Чільне місце займає
серед них Василь Олександрович Сухомлинський.
«Уміння керувати колективом залежить від того, наскільки глибоко розуміє
керівник найтонші деталі педагогічного процесу, його глибинні джерела,
духовний світ дитини, особливості його розумової праці, формування
переконань. Директор повинен бути знаючим, досвідченим педагогом і
психологом» (1, с. 394-395).
Прагнучи до реалізації поставленої мети, великий педагог спрямовував
учителів на постійні пошуки нових ефективних форм і методів роботи з учнями
на заняттях і в позаурочний час, на створення такої системи навчання і
виховання, яка б забезпечувала оптимальний розвиток творчої обдарованості,
здібностей і нахилів учнів (3, с. 16).
Погляди вченого на проблеми дитячої творчості мають характер
практичної поради. На сторінках його праць знаходимо низку рекомендацій для
педагогів, які можуть бути покладені в основу сучасних підходів формування
творчої особистості, зокрема:
- забезпечення дослідницького характеру розумової праці учнів, розвитку
їх допитливості, необхідність навчання їх мистецтва мислення на всіх етапах
навчального процесу: «Дитина вчиться думати спостерігаючи і спостерігати
думаючи… Перш ніж почати вчитися, дитина вчиться думати… Кожна дитина
про щось думає, щось запитує в учителя, керівника гуртка. У кожного
пробуджується до чогось інтерес; без інтересу немає радості відкриття, немає
здібностей, нахилів, немає живої душі, людської індивідуальності» (5, т. 4)
- творчий підхід учителя до вибору й оптимального поєднання методів
навчання, що забезпечують «приведення наявних знань у стан активної
діяльності» (5, т. 2, с. 489); «Творчість не приходить до дітей з якогось
натхнення. Творчості треба вчити…» (5, т. 4, с. 206);
- виховання активної позиції учнів щодо набуття знань і вдосконалення
форм їх здобування: «створити передчуття успіху» (5, т. 5, с. 12); «виховати
органічну потребу в самоосвіті», «бажання набувати знання протягом усього

життя»; «навчити самостійно користуватися цінностями із скарбниці людської
культури»;
- глибока віра в неповторність дитини, важливість своєчасного виявлення
індивідуальних здібностей. Ці здібності розвиваються, коли дитина потрапляє у
позашкілля.
Шлях до управлінського професіоналізму кожного керівника є так само
індивідуальний, як і шлях становлення кожного його вихованця.
У інноваційній педагогічній діяльності колективу Центру особливе місце
займає метод проектів. Проектна робота стала однією з основних методик, а
проектування – обов’язковою складовою системи виховання сучасної освіти.
Проектування широко використовується в екологічній освіті, воно розвиває в
учнів екологічне мислення, креатині якості, сприяє формуванню екологічного
світогляду. Екологічна освіта спрямована на подолання споживацького
ставлення до природи та її ресурсів, поєднання раціонального й емоційного у
взаємовідносинах людини з природою, що базується на принципах добра,
краси, розуму, свідомості і патріотизму. Проекти стають основним шляхом до
втілення ідей. Проектна діяльність допомагає усвідомити відповідальність
кожного у спільній справі, підвищити рівень особистої участі, якомога
ефективніше здійснити справу та представити її продукт. Метод проектів
заснований на взаємодії педагога і вихованців між собою та з навколишнім
світом. Він сприяє соціальній адаптації дітей, дає змогу набути знань, умінь і
навичок необхідних для повсякденного життя.
Вже декілька років поспіль вихованці Центру є активними учасниками
обласної олімпіади екологічного проекту, метою якої є стимулювання
позитивних соціальних дій і росту громадянської компетентності молодого
покоління, розвиток інтересу до біологічних дисциплін, формування навиків
вирішення актуальних проблем довкілля. В ході виконання проектів юннати
виявляли та розчищали джерела, привертали увагу громадськості до проблем
збереження зубрів у Цуманській Пущі, досліджували популяції рідкісних
рослин, з метою виділення ареалу їх поширення як заповідної зони тощо.
Вихованці гуртків працюють над проектами: «Озеленення території
навчального закладу», «Проблема безпритульних тварин міста», «Красивий
парк - окраса міста».
Вихованці гуртків «Юні друзі природи», працюючи над проектом
«Красивий парк – окраса міста», конкретними справами проявили свою
громадянську позицію, відповідальність, цілеспрямованість, наполегливість,
уміння відстоювати власну думку. В ході роботи над проектом «Проблема
безпритульних тварин міста» юннати вивчали проблему, створили картосхему,
на якій позначили місця найбільшого скупчення тварин, звернулись до
відповідних організацій із пропозиціями щодо полегшення становища
безпритульних тварин, провели конкурс малюнків, фоторобіт: «Тварини живуть
поруч з нами», «Друг у твоїй оселі».
Отже ,використання методу проектів дозволяє навчити дітей самостійно,
критично мислити; використовуючи відомі їм факти, закономірності науки,
робити обґрунтовані висновки; приймати самостійні аргументовані рішення;

навчити працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі. Головна теза
сучасного розуміння методу проектів «Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це
мені потрібно та де і як я можу ці знання застосувати».
Важливим елементом адаптивної системи управління закладом, який
широко використовується у Центрі, є залучення педагогів до написання
методичних рекомендацій, збірників, що допомагає творчій самореалізації
особистості педагога. В умовах нашого позашкільного закладу розкривається
творчий потенціал не лише вихованця, а й керівника гуртка. 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: створюють
хореографічні, театральні постановки, записують фонограми, пишуть сценарії,
навчальні програми; впроваджують нові інтерактивні методи навчання
(практикуми, мозкові штурми). Міцно увійшли у педагогічну діяльність
системи тренінгів.
Обрана нами модель керування навчальним закладом передбачає, що
кожен представник дирекції, адміністративно-педагогічний працівник давно
вже не відокремлює себе від виконання менеджерських функцій, функцій
маркетолога з надання освітніх та інших послуг, деякою мірою функцій
соціального педагога.
Звичайно, оцінка результатів діяльності нашого навчального закладу
повинна даватись не лише за те, як передані підростаючому поколінню знання
та уміння, а насамперед, за те, настільки молодь буде підготовлена до
самостійних дій та прийняття рішень в умовах навколишнього світу.
Саме це спонукає наш педагогічний колектив до планового реформування
всіх складових ланок управлінської діяльності.
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Анотація: у статті висвітлено участь позашкільного навчального закладу у
міжнародних навчально-освітніх проектах.
Ключові слова: інноваційне поле, міжнародна діяльність, позашкілля,
міжнародні освітні програми, конкурси, проекти, форум учнів, європейська
співдружність
Постановка проблеми. Розвиток інноваційних процесів в освіті на
сучасному етапі є об’єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним
розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття;
оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став
загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично-зорієнтованим характером
взаємодії учасників навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення
рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність,
спрямовану на формування творчої особистості; готовності до сприйняття та
активної діяльності у нових соціально-економічних умовах.
Сьогодні позашкільна еколого-натуралістична освіта сприяє розв’язанню
низки суспільно-важливих завдань. А це спонукає нас бути готовими до роботи
в умовах надшвидкого ритму економічних та політичних змін, бути
конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг. Серед цих завдань
провідною є проблема практичного спрямування екологічної освіти, виховання
у підростаючого покоління відповідального ставлення до навколишнього
середовища, формування майбутніх повноцінних у соціальному відношенні
громадян України.
Виклад основного матеріалу. Педагоги Волинського обласного екологонатуралістичного центру працюють над створенням інноваційного середовища
у системі позашкільної екологічної освіти. У дослідженнях провідного
українського психолога І. Беха наголос ставиться на тому, що повноцінний
розвиток особистості дитини може відбуватися лише тоді, коли вона стає
суб’єктом практичної діяльності. Сучасне позашкілля є саме тим освітньовиховним простором де діти мають змогу постійно реалізувати набуті знання.
Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу передбачає
системну взаємодію суб’єктів навчального процесу, у результаті якого дитина
опановує мистецтво самостійно розв’язувати творчі завдання.
В інноваційній педагогічній діяльності колективу Центру особливе місце
займає участь юннатів у міжнародних освітніх програмах, конкурсах, проектах.
Навчальні заклади Волинської області вже тривалий час беруть участь у
Міжнародному науково-освітньому проекті «GLOBE» (глобальне вивчення та
спостереження з метою поліпшення довкілля). Цей проект об’єднує зусилля

учнів, вчителів, учених-дослідників, спрямовані на отримання додаткової
інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення
спостережень.
В області розроблено план впровадження Міжнародної програми в школах
і позашкільних навчальних закладах, який передбачає: підготовку вчителіворганізаторів, проведення досліджень, розроблення методичних рекомендацій,
проведення районних семінарів, участь у Всеукраїнських вебінарах.
Дослідження - це процес в якому людина відкриває нові знання про
оточуючий світ. Проводячи дослідження, учні отримують певні дані, аналізують
їх та розглядають можливі варіанти застосування. У навчальних закладах
області розпочалась дослідницька робота в рамках Міжнародної програми
«GLOBE». Конкурс «Календар GLOBE 2015» - це конкурс фотографій, які
фіксують роботу при досліджені води, повітря, ґрунту, рослинного чи
тваринного світу, а також об’єктів живої та неживої природи. Журі Ради
Європи та Євразії серед сотень фотографій з усього світу відібрали 20
найкращих, які були надруковані у Європейському календарі GLOBE. Серед
них три роботи юннатів з Волині. Багато навчальних закладів області
зацікавилось конкурсом «Вишнева Україна», метою якого є спостереження за
початком вегетаційного сезону у рослин виду вишня звичайна.
Досить пізнавальним для дітей є Національний етап Міжнародного
екологічного конкурсу «Правдивий світ птахів», який проводиться спільно з
Департаментом охорони здоров’я міста Вроцлава під егідою Вроцлавського
Природничого Університету. Метою цього конкурсу є формування екологічного
мислення, пробудження інтересу до орнітології, виховання культури здорового
способу життя під час екскурсій у природу, розвиток різнобічних талантів дітей,
створення умов для творчого розвитку інтересів. У цьому конкурсі юні
натуралісти Волині зайняли І місце у номінації «Птахи-диваки»
Прикордонне розташування Волині передбачає участь у регіональних
міжнародних програмах. Цікавими є українсько-польські спостереження за
популяцією лелеки білого. Саме в рамках таких спостережень проводиться
обласна акція «Лелека». Чимало буслів є у Німеччині, Чехії, Польщі та на
Волині цей птах є своєрідним символом. В межах нашої області знаходиться
основна концентрація української популяції цих птахів. Юннати беруть активну
участь у спостереженнях за місцями гніздування птахів, прильотом,
насиджуванням, появою пташенят і строками осіннього відльоту. Результати
своїх спостережень юні дослідники обговорюють на спільних українськопольських зустрічах. Хочеться відзначити , що за останні роки зросла
чисельність популяції лелеки білого в межах Волинської та прикордонних
польських областях.
Протягом чотирьох років на базі Устилузької ЗОШ І-ІІІ ст. ВолодимирВолинського району розвивається українсько-польський проект з обміну
досвідом трудового виховання «Фарм». Учні школи разом із учнями школи села
Лужков (Республіка Польща) вирощують сільсько-господарські культури,
проводять дослідження
із акліматизації рослин, ведуть фенологічні
спостереження. У серпні місяці спільно організовують обжинки, де

обмінюються досвідом вирощування овочевих, ягідних культур, обговорюють
проблеми, що виникли. Польські школярі є активними учасниками обласної
виставки «Щедрість рідної землі».
Не перший рік триває в області регіональний українсько-німецький
проект по спостереженню за популяцією очеретянки прудкої в межах
Національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Юннати навчальних
закладів Любешівського району, на території якого знаходиться Національний
парк, вже два роки поспіль спостерігають за очеретянкою в літній період, під
час проведення експедицій. Як результат дані спостережень юних
природолюбів були враховані при складанні карти поширення очеретянки.
Висновки. Таким чином, залучення вихованців до міжнародних проектів,
програм, конкурсів сприяє утворенню форуму учнів, які за допомогою
спілкування із своїми однолітками з різних країн зміцнюють зв’язки між
школярами, поглиблює розуміння екологічних проблем та шляхів їх вирішення,
виховує почуття належності до єдиної європейської співдружності.
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Четверте десятиліття функціонує у Ковелі станція юних натуралістів. За
всі роки роботи нашої станції через її стіни пройшло понад десять тисяч юних
мешканців міста Ковеля. Були злети і важкі періоди. Але, незважаючи ні на що,
діти повсякчас отримували краплини мудрості і доброти.
День сьогоднішній вимагає від педагогів СЮН по-новому підходити до
процесу навчання і виховання. З роками прийшло усвідомлення, що гурткову
роботу необхідно організовувати так, щоб навчити учнів самостійно здобувати
знання і вміння, формувати в них вміння адаптуватися в соціумі самостійно,
творчо працювати. Керівники гуртків нашої станції успішно справляються із

цим завданням. Їх педагогічна діяльність знаходиться у постійному русі до
вдосконалення.
Одним із найважливіших напрямків навчальної діяльності наших юннатів
є дослідницько-експериментальна робота. Основна мета такої діяльності –
самоствердження гуртківців шляхом власного експериментування, відкриття
нових способів і прийомів роботи. Керівниками гуртків значна увага
приділяється завданням у формі дослідження. Наші педагоги плекають у
вихованців вміння навчатися досліджуючи, ставити питання і шукати відповіді
на них, знаходити практичні застосування знань. Юннати навчаються
пояснювати, прогнозувати, моделювати, проектувати, знаходити оптимальні
рішення у конкретних умовах.
Оскільки еколого-натуралістична діяльність є творчо-експериментальною,
дослідницький підхід у навчанні є домінуючим. Навчальний процес педагоги
організовують так, щоб юннати повсякчас знаходилися на позиції дослідникавинахідника, який може і хоче застосувати свої знання на практиці. Протягом
навчального року гуртківці у великій кількості виконують групові,
індивідуальні практичні роботи, закладають досліди. Тематика дослідів
обговорюється і вибирається юннатами в залежності від тем, що вивчаються, і
власних вподобань. Таким чином педагогічним колективом СЮН втілюються в
життя ідеї особистісно орієнтованого навчання і виховання не в теоретичних
визначеннях, а в практичному застосуванні. Реалії сьогодення підтверджують,
що в епіцентрі педагогів – дитина. При проведенні юннатами дослідів
підтверджується вислів древнього філософа Конфуція: «Те, що я чую, я
забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Лише практика
може найповніше висвітлити рівень знань вихованців. При виборі тем для
дослідів керівники гуртків завжди прислуховуються до ідей та думок юннатів.
А вони частенько бувають найнесподіванішими. В такому випадку
корегуються теми дослідів та методики їх проведення.
Історично склалося, що кожен із наших п’яти безцінних керівників гуртків
відповідає за експериментально-дослідницьку роботу у певному напрямку.
Кожен із них до початку навчального року пропонує методичній службі СЮН
теми дослідницьких робіт, які будуть здійснюватися разом із вихованцями
протягом навчального року. Разом із методичною службою відкореговується
тематика цих робіт, виробляється методика їх проведення. До послуг керівників
гуртків у методичному кабінеті є добірка матеріалів «Дослідництво», де зібрані
методичні рекомендації по проведенню експериментально-дослідницької
роботи у різних напрямках.
Дослідницька робота юннатів під керівництвом педагогів нашої СЮН
здійснюється у відповідності до вікових особливостей дітей. Молодші школярі,
які відвідують гурток початкового рівня «Юні друзі природи» теж займаються
дослідництвом. Проте арсенал методів, які застосовують у своїй роботі юннати
цієї вікової категорії, не такий широкий. Основна частка досліджень спирається
на спостереження за ростом та розвитком рослин і тварин. Незважаючи на
свою, на перший погляд, простоту цей метод досліджень є тією основою, на
якій у подальшому плідно розвинеться у всій своїй багатогранності Його

Величність Експеримент. Якраз він і вносить у діяльність юннатів те
незбагненне, що кличе їх у незвідану дорогу відкриттів. Максимальна частка
дослідницько-експериментальної та пошуково-дослідницької роботи припадає
на діяльність вихованців гуртків основного та вищого рівнів «Юні квітникарі»,
«Юні овочівники», «Юні екологи», «Знавці лікарських рослин», «Тварини
живого куточка», «Ландшафтний дизайн».
СЮН радо відчиняє двері кожному відвідувачу. Як справжні господарі
вказують на гостинність яскраві клумби, дбайливо виплекані юннатами гуртка
«Юні квітникарі». Неперевершена гама кольорів сальвії, агератуму,
чорнобривців, алісуму не лише зачаровує, а й спонукає юних дослідників на все
нові й нові експерименти.
Щороку наші вихованці експериментують не тільки із поєднанням
кольорів на клумбах, а й з формами озеленення території. А скільки цікавих
дослідів по вирощуванню квіткових рослин було закладено протягом останніх
років. Методична служба СЮН для цього розробила власні методики
проведення дослідів з квітництва, а юннати втілили їх у життя.
 Вплив підживлення азотними добривами на ріст, розвиток і строки
цвітіння сальвії.
 Вплив строків посіву на дозрівання насіння агератуму.
 Вплив строків зберігання насіння чорнобривців на схожість рослин.
 Вплив строків та способів посіву айстр на розміри квітів.
 Вплив строків висадки жоржин на початок цвітіння.
 Вплив передпосадкової обробки бульбоцибулин на розвиток рослин.
 Прискорення
цвітіння рослин агератума при різних способах
розмноження.
Не лише клумбами запам’ятовується відвідувачам територія нашої
СЮН. Віднедавна тут стали оселятись різноманітні дерева і кущі. Це результат
праці юннатів гуртка «Ландшафтний дизайн».
Багаторічні декоративні рослини є незамінним матеріалом для
прищеплення юннатам практичних навичок догляду за рослинами, керування їх
ростом, розвитком (обрізка, удобрення, підживлення, поливи), по насінневому
та вегетативному розмноженню. Посадковий матеріал юннати намагаються
виростити власноруч.
А сам процес отримання саджанців є не що інше, як дослідницька робота.
На допомогу гуртківцям у цій захоплюючій справі приходять методики,
розроблені методичною службою СЮН в останні роки.
 Укорінення самшиту в умовах відкритого та закритого ґрунту (холодний
парник).
 Вплив стимулятора укорінення на коренеутворення живців ялівця
лускатого.
 Розмноження астільби поділом кореневища у зимовий період.
 Розмноження очитка (седума) живцюванням з – під снігу.
 Пошук ефективних способів розмноження юкки нитчастої.
Для проведення експериментально-дослідницької роботи у осінній,
зимовий, ранньовесняний період на нашій СЮН основною базою послуговує

теплиця. Працюючи у ній учні знайомляться зі специфікою роботи у
захищеному ґрунті, набувають корисних трудових умінь, навичок,
експериментують із вирощуванням розсади овочевих і квіткових рослин, ранніх
овочів. Робота в теплиці особливо приваблює дітей в осінньо-зимовий період,
певною мірою компенсує їм дефіцит спілкування із живою природою в цей час,
дає змогу виростити розсаду для власних потреб СЮН. Наша теплиця налічує
два відділи: квітковий та овочевий. Школярів дивує і водночас захоплює
казкове розмаїття рослин у квітковому відділі, адже постійними мешканцями
тут є велика кількість дивовижних субтропічних оранжерейних рослин.
Побувавши хоча б один раз у цьому царстві у дітей виникає бажання
виростити такі ж рослини у себе вдома. Ось тоді на арену виходить Його
Величність Дослід. Юннати прагнуть будь-якими способами розмножити
рослини. На допомогу їм і керівникам гуртка «Юні квітникарі» приходить
методична служба СЮН. Спільно із керівниками гуртків було розроблено
методики проведення дослідів по розмноженню кімнатних рослин. Керівник
гуртка спрямовує юннатів на дотримання правил виконання досліду. Педагоги
СЮН переконалися, що квітково-декоративні рослини є зручним об’єктом для
організації експериментально-дослідницької роботи.
 Розробка найефективніших методів вегетативного розмноження сенполії.
 Вирощування пуансетії методом живцювання в умовах теплиці в літній
період.
 Вирощування троянд методом живцювання в умовах теплиці в осінній
період.
 Апробація
різноманітних
способів
розмноження
циперуса
черговолистого, аспарагуса Шпренгера, рео строкатого, дихоризандри
букетоцвітої в умовах теплиці.
Поряд з квітникарями у теплиці господарюють юннати гуртків «Юні
овочівники». Поле їхньої діяльності – овочевий відділ теплиці. Відвідувачів
постійно дивують ваговиті плоди перцю. А весняною дниною дружні сходи
ранньої капусти вказують на дбайливість рук юннатів. Щоб робота школярів не
перетворилась на рутинний догляд за овочами, який повторюється з року в рік,
методичною службою СЮН розроблено методики проведення дослідів в
овочевому відділі. Юннати мають можливість обирати теми за власним
вподобанням. Наприклад:
 Вплив прогрівання насіння огірків на врожай.
 Обробка насіння помідорів соком алое.
 Вирощування огірків в умовах захищеного грунту в осінньо – зимовий
період.
 Вплив пасинкування томатів на їх урожайність.
 Вплив густоти пікірування на якість розсади капусти білоголової.
 Вплив строків пікірування на процес приживлення сіянців капусти
ранньої.
 Вплив передпосадкової обробки цибулин на строки вигонки пера цибулі
ріпчастої.
 Вплив довжини світового дня на строки вигонки пера цибулі ріпчастої.

 Сортовипробування

перцю солодкого в умовах теплиці.
У весняно-літній сезон активізується робота на лікарському городі, де посправжньому господарюють юннати гуртка «Знавці лікарських рослин».
Вихованці обрали профіль – рослини радіопротекторної дії – і рослини на
колекційну ділянку підбиралися відповідно. Закладено чимало цікавих дослідів
із рослинами-радіопротекторами, методики проведення яких були розроблені
методичною службою СЮН. Зокрема, проводились досліди такої тематики:
 Спостереження за ростом і розвитком суниці лісової, деревію звичайного
перенесених із дикої природи на лікарський город.
 Спостереження за ростом і розвитком інтродукованої рослини –
подорожником великим.
 Порівняльна
характеристика цмину піскового, вирощеного на
лікарському огороді і в природному біогеоценозі.
 Спостереження за ростом і розвитком ромашки лікарської, ехінацеї
пурпурової.
 Апробація різноманітних способів розмноження меліси лікарської.
Окрасою нашої станції є куточок живої природи. Біологія його мешканців
надзвичайно різноманітна. Постійними жителями акваріуму є акваріумні риби
лабідохроміси, гуппі, мечоносці, гурамі, барбуси, неони, півники, молінезії,
скалярії та сомики-лорікарії. Привертають до себе увагу надзвичайно активні і
галасливі хвилясті папужки. Великий інтерес у юннатів викликають
спостереження за хом’ячками, морськими свинками, мишками-піщанками,
шиншилою, декоративним кроликом, черепахою та такими звичними
мешканцями навколишнього середовища, як дощовий черв’як і трав’яна жаба.
Тварини звичні, а скільки незвичного у їхньому способі життя, у їхній
поведінці! Специфічні особливості кожної конкретно живої істоти є
предметом досліджень юннатів у живому куточку.
 Вплив корму з вітамінними добавками на ріст і розвиток молодняка
хвилястих папуг.
 Вироблення в чорносмугих цихлозом умовного рефлексу на світло
електричної лампи.
 Вироблення умовного рефлексу на колір забарвленого пінцета в сомиків
лорікарія.
 Спостереження за поведінкою, розмноженням і розвитком акваріумної
рибки цихлозоми чорносмугової.
 Вплив температури на ріст і розвиток риб.
 Спостереження за поведінкою, розмноженням і розвитком золотистих
хом’яків.
 Вироблення умовного рефлексу на звук у морської свинки.
 Вироблення умовного рефлексу на колір морської свинки.
 Спостереження за розвитком пуголовків жаби трав’яної.
Аналізуючи досвід експериментально-дослідницької роботи у закладі
можна стверджувати, що вдалося знайти свій шлях формування творчої
особистості шляхом залучення дітей ще з шкільного віку до наукових

досліджень і творчих проектів. Про це свідчать успіхи вихованців у конкурсах,
операціях, акціях, як місцевого, так обласного і Всеукраїнського масштабу.
Література:
1. Бойко Є.О., Вербицький В.В., Лемтюгіна А.Л. та ін. Методичні поради по
організації дослідницької роботи в гуртках юннатів, шкільних лісництвах
і учнівських виробничих бригадах з питань біології, екології та сільського
господарства. – К., 1991.
2. Манорик Л.П., Клименко С.А., Пустовіт Г.П. та ін. Робота в гуртках
юннатів. – К., 1989.
3. Манорик Л.П., Устинова А.Ф. Організація і зміст роботи учнів та юних
натуралістів на шкільній навчально-дослідній ділянці. – К., 1981.
світи – К.: Деміур, 2002. – 230с.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Самойленко Н.О.
Директор
КЗ
«Міський
центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді
Луцької міської ради»
Навчання ніколи не вичерпує розум.
Леонардо да Вінчі
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість
України. За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі
творчої особистості в суспільстві значної актуальності набула система роботи
з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала
організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику
пошуку обдарованих учнів і створив умови для розвитку їх природного
творчого потенціалу.
В наш час творча і креативна особистість є не унікальними явищем, а
необхідністю для конкурентоспроможного існування в сучасному світі. Тому
проблема обдарованої дитини переживає новий пік актуальності, відповідно
головним завданням системи освіти є створення не лише належних умов для
формування та розвитку творчої та креативної особистості, а забезпечення
оптимальної життєтворчої атмосфери.
Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок
безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості,
найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку і
підтримки талантів та обдарувань у галузі науки, мистецтва тощо.
Забезпечення при цьому можливостей вибору діяльності, до якої дитина
проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її
природних здібностей.

Чи вміємо ми зрозуміти світ дитини, яка вчиться і дорослішає без
стереотипів; чи можемо будувати відкриті, емоційні, живі стосунки з учнями;
допомогти дитині рости цілісною особистістю, почуття якої породжують ідеї,
а ідеї – почуття? З упевненістю можна сказати, що переважно вміємо, бо
вміння педагога-позашкільника не лише створити для учнів середовище, у
якому б їх здібності розвивалися максимально, а ще й виховати не просто
дитину, а Людину добру, співчутливу, шанобливу, цілеспрямовану. А це у
свою чергу і забезпечить вищезгадану результативність.
Організація діяльності дітей у міському центрі еколого-натуралістичної
творчості досить різноманітна. Уся навчально-виховна робота спрямована на
розвиток творчої особистості, її ініціативи з урахуванням потреб і здібностей.
Внаслідок саме такої організації діяльності дітей в нашому Центрі виникає
можливість зацікавити їх творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття
необхідних прийомів та засобів, які визначають нестандартність,
оригінальність. Педагоги нашого закладу налаштовані забезпечити кожній
дитині можливість у вільний час всебічно розвинути власні творчі здібності.
Головною метою МЦЕНТУМ – є забезпечення потреб у творчій
самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами та
вибором.
Виявлення обдарованих і талановитих дітей – це тривалий процес.
Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а освітній
процес цікавий, різнобічний, результативний.
У МЦЕНТУМ
важливе місце відводиться безпосередньому
спілкуванню дітей з природою через:
- проведення комплексних моніторингових досліджень, зокрема участь у
Міжнародній програмі GLOBE «Глобальне вивчення та спостереження з
метою поліпшення Довкілля»;
- розгортання практичної природоохоронної діяльності на територіях
природно - заповідного фонду через участь у Всеукраїнських екологічних
конкурсах «Вчимося за повідувати», «Ліси для нащадків» тощо;
- проведення виїзних форм навчання: екскурсій, походів, експедицій,
польових практик, які допомагають дітям пізнати рідний край, виховати
бережливе ставлення до природи.
У відповідності до вимог сьогодення потребує посиленої підтримки
дослідницька, експериментальна, пошукова робота школярів.
Вагоме значення має участь вихованців у Всеукраїнських та
Міжнародних екологічних конкурсах, акціях, форумах, проектах:
біологічному форумі «Дотик природи»; конкурсі молодіжних проектів з
енергоефективності «Енергія і середовище»; «Intel – Еко Україна»; науководослідницького проектування та винахідництва «Юний дослідник», конкурсі
експериментально – дослідницьких робіт із природознавства та біології;
конкурсі «Природа – людина – виробництво – екологія» тощо. Це дає
можливість виявити обдарованих і талановитих дітей та сприяти їх
подальшому розвитку.

Невід'ємним атрибутом екологічного виховання є практична діяльність
кожної людини, спрямована на охорону природного середовища, захист
тваринного та рослинного світу в місцях її проживання. Усвідомлення
кожним власної відповідальності за стан довкілля, безпосередня участь в
екологічній діяльності можуть стати вирішальними факторами не тільки
оздоровлення природного оточення в місцях проживання, праці та
відпочинку, а й поліпшення глобальної екологічної ситуації.
Це буде найбільш дієвим засобом екологічного виховання - формування
гуманної, моральної, естетично розвинутої, духовно багатої і фізично
здорової людини.
Сучасна ситуація вимагає від кожного педагога наявності професійнозначущих і особистісно-своєрідних якостей, що сприяють прояву ініціативи,
самостійності, власного педагогічного стилю діяльності. При цьому важливе
місце займає використання нових форм організації занять – поєднання
індивідуальних занять з груповими, які ведуть до повного розкриття
індивідуальних можливостей кожного вихованця.
Поради керівнику гуртка.
Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей.
1. Підхоплюй думки гуртківців і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх
оригінальність, важливість тощо.
2. Підтримуй інтерес дітей до нового.
3. Не вимагай запам’ятовування схем, таблиць, формул, однобічного
рішення, де є багато варіативні способи.
4. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо записати їх у
блокноті.
5. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно
попередити. Найкращим способом є розвиток у дітей терпимості і
впевненості.
6. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.
7. Розсіюй страх у талановитих дітей.
8. Стимулюй і підтримуй ініціативу гуртківців, самостійність. Пропонуй
проекти, які можуть захоплювати.
9. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи,
прогнозування, уяви.
10. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.
11. Розвивай критичне сприйняття дійсності.
12. Вчи доводити починання до логічного завершення.
13. Заохочуй особистим прикладом.
14. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай
завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки,
самопізнання.
15. Залучай до розробки та впровадження власних творчих задумів та
ініціатив, створюючи ситуації вільного вибору і відповідальності за обране
рішення.

16. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних
видів масових заходів, занять, свят.
17. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої
пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй
розвиваючі ситуації.
18. Активно залучай до участі в міських, обласних, Всеукраїнських
акціях, конкурсах, виставках.
19. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй
активність, ініціативу, пошук.
20. Пам’ятай, що учень «… це не посудина, яку потрібно наповнити, а
факел, який треба запалити» (К.Д.Ушинський).
Тому, можна зробити висновок, що сутність навчання в позашкільному
навчальному закладі за сучасними технологіями зводиться до наступного:
спрямованості змісту навчання на особистість учня, його навчальні інтереси і
потреби; відбору матеріалу, спрямованого на загальнолюдські цінності;
поступового ускладнення навчального матеріалу, його емоційного осягнення і
заглиблення у зміст; диференційованого підходу до учнів; індивідуалізації
навчання, що веде до підвищення ролі самостійної роботи; розвитку творчих
можливостей учнів; єдності пізнавально-оцінювальної діяльності як
вихованця так і педагога.
Таким чином, питання підготовки педагога на основі сучасних вимог і
технологій навчання є провідним положенням сучасної освіти і викликає
необхідність подальшого опрацювання таких технологій, які підвищили б
ефективність формування особистісних якостей, тобто тих якостей, що є
логічним результатом навчання .
А позашкільна освіта у загальній системі вільного часу забезпечує дітям
доступ до культурних цінностей, які не вивчають у школі, конкретизує та
розширює, поглиблює та інтегрує знання й уміння, які вони отримують в
школі, орієнтує їх на застосування знань та відпрацювання умінь у
практичній соціальній діяльності.

КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ- ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ, ДЕ ВЧАТЬ
ПІЗНАВАТИ, ТВОРИТИ, ПРАЦЮВАТИ, РЕАЛІЗУВАТИ СВОЇ
СПОДІВАННЯ!
Стецькович Г.Ф.
директор Ківерцівського районного Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді
Заклад засновано у жовтні 1994 року. Основні напрямки діяльності
Центру: еколого-натуралістичний, декоративно-прикладний, народознавчий,
методично-організаційний,
культурно-дозвіллєвий.
Центр
координує
природоохоронну еколого- натуралістичну роботу в районі, організовує районні
природоохоронні, еколого- натуралістичні заходи, проводить і бере участь у
районних семінарах, екологічних читаннях, проектах, виставках, надає
консультації з основних питань природоохоронної еколого- натуралістичної
роботи. Центр координує роботу учнівських лісництв, трудового аграрного
об'єднання, шкільних навчально-дослідних земельних ділянок. На базі закладу
організовано роботу більше 40 різнорівневих гуртків, творчих об’єднань за
інтересами початкового, основного, вищого рівнів еколого- натуралістичного,
декоративно-ужиткового напрямів, у яких школярі міста та району, а це майже
700 дітей віком від 5 до 17 років здобувають додаткову позашкільну освіту.
Щорічно до гурткової роботи залучаються діти з девіантною поведінкою, з
багатодітних, малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, сироти,
чорнобильці та ін.
Знайти справу до душі, розвинути свої здібності, підготуватись до
сучасного життя допомагає дітям творчий професійний педагогічний колектив,
котрий нараховує 8 педагогів на чолі з директором Стецькович Ганною
Федорівною.
Педагоги закладу активно використовують різноманітні нові технології
та інновації, широко застосовують проектну технологію навчання. Реалізація
інноваційних проектів має на меті всебічне та систематичне дослідження
певних проблем, розробку способів досягнення поставленої мети та отримання
конкретного кінцевого результату. В закладі проводиться науководослідницька, експериментальна робота в куточку живої природи, у відділках
навчально- дослідної земельної ділянки. Результатом цієї діяльності стало
написання вихованцями дослідницьких робіт, проектів, під керівництвом
педагогів Ісакової Т.С., Доридора М.Ф., Цибульської І.Ф., Стецькович Г.Ф.,
зокрема: «Юні екологи - творці майбутнього», «Лісове озеро. Екологічний
стан», «Екологічні проблеми річки Конопельки», проект притулку для тварин
«Притулок моєї мрії», «Озеро Молодіжне», «Проект озеленення території
закладу», «Красивий парк – окраса міста», проект квітників «Серце моє
Україна! Хай буде мир віднині і довіку на твоїй землі!», «З Україною в серці!»,
«Утримання лабораторних щурів у куточку живої природи. Проведення

дослідництва з
молодняком», «Рослини - рятівники від радіації»,
«Мікроскопічні водорості- показники екологічного стану водойми», «Проект
зовнішнього озеленення території екологічного центру», «Корисні та цілющі
кімнатні рослини», «Бегонії - природне диво і прикраса. Використання бегоній
в озелененні» та інші.
Про успішність та ефективність діяльності закладу свідчать його численні
здобутки та перемоги. Щорічно вихованці гуртків, педагоги є активними
учасники та неодноразовими переможцями
природоохоронних акцій,
конкурсів, операцій, проектів. Лише у 2016-2017рр. вони здобули перемогу: у
Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя країна Україна», Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Квіткова
симфонія», Всеукраїнському конкурсі дослідницько - експериментальних робіт
з природознавства «Юний дослідник», Всеукраїнському заочному конкурсі
робіт юних фотоаматорів «Моя країна - Україна», Всеукраїнському конкурсі
«ЕКОклас», Всеукраїнській акції «Годівничка», Всеукраїнській новорічно різдвяній виставці «Новорічна композиція», номінація
«Новорічний
подарунок», Всеукраїнській виставці – конкурсі «Український сувенір».
Відзначені грамотами, подяками Національного еколого- натуралістичного
центру вихованці та педагоги: за проведену практичну діяльність по розробці та
впровадженню проектів озеленення
навчальних закладів
під час
Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи», Всеукраїнської
виставки – конкурсу «Український сувенір», заочного конкурсу-огляду
«Галерея кімнатних рослин»; подякою Міністерства екології та природних
ресурсів України за участь у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел».
Юннати здобули перемогу в обласних етапах всеукраїнських акцій, конкурсів,
проектах, зокрема: «Галерея кімнатних рослин», номінація «Краща
дослідницька робота», «Турбота молоді тобі, Україно», напрямок «Парад
квітів біля школи», конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з
природознавства «Юний дослідник», номінація
«Тваринний світ», Х
Міжнародного конкурсу «Вода - джерело життя», номінація «Символ води у
скульптурі»; конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна - Україна»,
конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»; природоохоронної акції
«Годівничка», родинного конкурсу «Секрети великоднього хліба»; конкурсу на
кращий куточок живої природи в освітньому закладі, Міжнародного конкурсу
«Енергія і середовище» та ін.
Влітку 2015 року
вихованці закладу брали участь у роботі
Всеукраїнського дитячого екологічного парламенту, що працював на базі
Всеукраїнського
профільного табору «Юннат» Національного екологонатуралістичного центру (м. Київ). Восени 2016 року юннати закладу брали
участь у роботі Всеукраїнського форуму учнівських трудових об'єднань, який
працював на базі Українського центру «Молода гвардія».
Методичним кабінетом закладу розроблені численні інструктивнометодичні матеріали, методичні рекомендації, які сприяють підвищенню
фахової майстерності педагогів, поліпшенню та збагаченню теоретичних
знань, зокрема: «Проведення місячника екологічної просвіти у навчальному

закладі», «Формування екологічної культури школярів засобами гри»,
«Організація роботи з озеленення та благоустрою навчальних закладів»,
«Організація роботи живого куточка в навчальному закладі», «Організація
екологічної
пізнавальної стежки в дошкільному навчальному закладі
«Віконце в природу» та ін.
Щорічно заклад бере участь та проводить районні семінари для
педагогів ЗНЗ та ДНЗ, зокрема, у лютому 2015 року спільно з відділом освіти
РДА проведено районний семінар вихователів дошкільних навчальних
закладів «Екологічне виховання в ДНЗ як складова безперервної екологічної
освіти».
Щорічно розробляється план заходів з нагоди Всесвітнього Дня Землі,
Всесвітнього Дня захисту навколишнього середовища та інших міжнародних
екологічних заходів. Налагоджена співпраця педагогів та вихованців закладу
з представниками польської громади м. Пшегодіце, м. Красностав, м. Томашув
- Любельський.
В Центрі функціонують навчальні кабінети: біології, квітникарства,
екології та охорони природи, декоративно- ужиткового мистецтва,
народознавчий. Є актовий зал, в якому організовано роботу екологічного
відеолекторію. Навчально- дослідна ділянка площею 0,75 га (ботанікорослинницький (дендропарк, плодово-ягідний відділок, ділянка лікарських
рослин, квітково- декоративний вдділок) та зоолого- тваринницький відділи
(живий куточок, в якому мешкають представники різних класів тварин,
зокрема: різні види черепах, морські свинки, хом'яки, декоративні кролі,
папуги, акваріумні риби тощо). В закладі організовано роботу фітовітальні
«Материнка». Прокладено маршрути навчально-пізнавальних екологічних
стежок «Ківерцівська», «Віконце в природу. На базі закладу створено дитячу
громадську екологічну організацію «Еколого-натуралістичний клуб», який
став ініціатором проведення цікавих природоохоронних заходів в місті,
зокрема: трудовий десант «Чисте місто - здорові люди», «Здорове харчуваннязапорука вашого здоров’я», екологічна експедиція у лісовий масив с. Жабка та
інші.
У закладі налагоджена активна співпраця з районною радою, відділом
освіти, сектором у справах сім’ї молоді та спорту Ківерцівської РДА, міською
радою, працівниками НПП «Цуманська пуща»,
ГО
«Ківерцівщина»,
волонтерами ГО «Серце патріота», ДП «Ківерцівське лісове господарство» та
ін. Результатом плідної співпраці стало проведення спільних екологонатуралістичних,
природоохоронних
патріотичних заходів, зокрема:
«Віддамо цей світ дітям», «Ми люди – поки є природа», «Люби і оберігай
рідний край», «Писанковий дивосвіт», «Пташок викликаю із теплого краю»,
«Збережемо первоцвіти – перші промінці весни» та ін.
За активну діяльність по збереженню та примноженню природних
багатств Волині
заклад нагороджено Почесною грамотою Волинської
обласної ради у 2005 році.

ОБЛАСНА ПРОГРАМА «ВИВЧАЄМО ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ» ЯК ВЕКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
РЕГІОНУ
Педан Ю.Ф., Майборода І.О.
Комунальний заклад освіти «Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської обласної ради
Декілька років тому в Дніпропетровській області для кращих вихованців
закладів позашкільної екологічної освіти, переможців акцій, конкурсів, проектів
еколого-натуралістичного спрямування та педагогічного активу комунальним
закладом освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради (далі - КЗО «ОЕНЦДУМ») була
започаткована обласна програма організації літніх наукових практик та
комплексних екологічних експедицій «Вивчаємо заповідні території
України».
Ця програма розпочала свою діяльність як спільний інноваційний проект
головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
(тепер – департамент освіти і науки), Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді та КЗО «ОЕНЦДУМ» в галузі позашкільної
екологічної освіти і виховання, і от вже не один рік успішно впроваджується в
області, даруючи школярам і дорослим незабутні враження від знайомства з
природою України.
Мета програми – збільшення обсягу знань у дітей та молоді про основні
об’єкти природно-заповідного фонду області та України, біологічне
різноманіття різних природних біотопів, проведення конкретних практичних
заходів по охороні та збереженню довкілля, широкої еколого-просвітницької
діяльності серед дітей, молоді та різних верств населення щодо привернення
уваги до проблем збереження і примноження природно-заповідного фонду.
Саме природно-заповідний фонд, розбудові якого сьогодні приділяється
посилена увага на державному рівні, став основою для реалізації інноваційної
для Дніпропетровщини програми «Вивчаємо заповідні території України». За
роки її діяльності КЗО «ОЕНЦДУМ» були укладені угоди про співпрацю з
провідними природно-заповідними установами України, на базі яких для
вихованців системи закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму та педагогів проводяться польові та науково-просвітницькі практики,
комплексні еколого-краєзнавчі експедиції, екскурсії, походи, наради-навчання.
Комплексні еколого - краєзнавчі експедиції на базі провідних
заповідників України
Основним структурним компонентом обласної програми «Вивчаємо
заповідні території України» є організація і проведення комплексних еколого-

краєзнавчих експедицій на базі провідних заповідників країни, в ході яких діти
та учнівська молодь мають змогу відвідувати провідні науково - заповідні
установи Дніпропетровщини та інших областей України, а саме:

природний заповідник «Дніпровсько – Орільський»
(Дніпропетровська область),

Канівський природний заповідник (Черкаська область),

Кримський, Казантипський природні заповідники (АР
Крим),

Карпатський біосферний заповідник (Закарпатська
область),
з якими КЗО «ОЕНЦДУМ» ДОР укладені довгострокові угоди про
співпрацю.
Співпраця з кожним заповідником є унікальною і неповторною.
Під час експедицій на базі Канівського природного заповідника юннати
ознайомлюються з історію його створення та розвитку, рослинним та
тваринним світом типових екосистем, ландшафтним різноманіттям заповідника.
Також для учнів проводяться лекції, на яких увага приділяється питанням
розвитку заповідної справи у Європі та Україні, ознайомленню з
природоохоронними функціями, які виконують об’єкти природно-заповідного
фонду.
Юні екологи ознайомлюються з основними функціями найстарішого
заповідника в Україні – це охорона типових екосистем лісостепової зони
України, збереження біорізноманіття, моніторинг за динамікою природних
процесів, зокрема в геологічній будові Канівських гір, з експонатами музею
заповідника, який є унікальним за науковою цінністю експонатів,
оригінальністю та різноплановістю тематики експозицій і представляє історію
природи Канівщини від мезозою і до наших днів.
Під керівництвом наукових співробітників учасники експедицій проходять
маршрут навчальної екологічної стежини заповідника, знайомлячись з її
основними зупинками.
Під час кожної експедиції велике значення надається проведенню
екскурсійної програми по ознайомленню з історико-культурними та
археологічними пам’ятками Черкащини. Незабутні враження залишаються в
учасників від екскурсії до Тарасову гору – місце перепоховання видатного
українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Змістовна
лекція, відвідування світлиці, в якій жив наглядач за могилою Шевченка – Іван
Ядловський, та музею великого кобзаря, залишають незабутні враження і
підтримують в учнів гордість за свою країну і видатних особистостей, які її
прославили.
Обов’язковим елементом програми експедицій є також відвідання музеїв:
історичного та народно-декоративного мистецтва, де учасники знайомляться із
знахідками палеоліту, мезоліту, неоліту, трипільської культури, бронзового та
залізного віків, скіфського часу, давньоруської держави, козацької доби та
періоду Другої Світової війни, з народним декоративним мистецтвом
Канівщини, спадщиною майстрів народної творчості та ін.

Понад десятиліття плідна співпраця поєднувала КЗО «ОЕНЦДУМ» і
Казантипський природний заповідник АР Крим. На території заповідника,
головною метою діяльності якого є збереження і вивчення степових
прибережних і морських біоценозів Приазов’я, юннати вивчали його
різноманітну і унікальну флору та фауну.
Важливою частиною експедицій було ознайомлення з історичним минулим
величних міст Криму: Феодосії, батьківщини І.К. Айвазовського, Коктебеля,
Керчі та оздоровлення на березі Азовського моря. Незабутні враження завжди
залишала і живописна морська подорож на пароплаві вздовж бухт Карадазького
заповідника, під час якої проводилося знайомство з флорою та фауною
заповідника та античними легендами Криму.
Чільне місце в реалізації обласної програми «Вивчаємо заповідні території
України» відведене участі юннатів Дніпропетровщини у роботі Всеукраїнського
наметового табору – експедиції «Ойкос» на базі Карпатського біосферного
заповідника Закарпатської області. Маршрут експедиції складений таким
чином, щоб її учасники могли ознайомитися з різноманітними природними
об’єктами як високогірної частини Закарпаття, так і низовини. Тут гармонійно
поєднуються екологічне навчання, виховання, природоохоронна діяльність, яку
проводять з молоддю досвідчені педагоги-натуралісти спільно з науковцями
заповідника, аматорами й фахівцями-екологами. Експедиція проводиться у 2
етапи: перший - сухопутна частина, яка здійснюється у вигляді піших походів,
радіальних досліджень та автобусних екскурсій до об'єктів природнозаповідного фонду Закарпатської області, другий – водна частина.
Цей табір-експедиція є унікальним тому, що його науковими керівниками
протягом всіх років діяльності є науковці Карпатського біосферного
заповідника, який по праву вважається гордістю заповідної справи України, а
почесне право відкриття кожної табірної зміни надається тепер вже бувшому
директору заповідника професору, академіку Ф.Д. Гамору.
Пішохідна частина табору – експедиції ознайомлює його учасників з
географічним центром Європи, Трибушанським повносистемним реофільним
форелевим господарством, єдиним в Україні і унікальним за експонатами
музеєм екології гір, озером Синевір та Долиною нарцисів, перлинами
Українських Карпат, неповторними буковими пралісами, які на всесвітньому
форумі в Новій Зеландії отримали статус всесвітньої природної спадщини
ЮНЕСКО.
Обов’язковим, а точніше, кульмінаційним об’єктом експедиції є сходження
на найвищу вершину Українських Карпат – гору Говерла, висота якої сягає 2061
м. Провідники – співробітники Карпатського біосферного заповідника надають
протягом сходження безліч цікавої для кожного натураліста інформації щодо
біологічного різноманіття оточуючих краєвидів, видових особливостей рослин:
трав, чагарників та дерев.
Під час роботи табору учасники кожної табірної зміни ознайомлюються
також з історик -культурною спадщиною Закарпаття: Ужгородським,
Мукачівським, Хустським, Королівським, Невицьким замками, кожен з яких,

навіть у зруйнованим руками людей та часом вигляді, є унікальним в своїй
історичній цінності.
Після довгих кілометрів подолання сухопутного маршруту на всіх
учасників щороку чекає чудовий подарунок, яким табір може по праву
пишатися – це сплав на гумових катамаранах по найбільшій річці Закарпаття –
Тисі, який приносить велике задоволення як дітям, так і їх керівникам. Сплав
проходить впродовж 80 км від м. Хуст до с. Вілок на кордоні з Угорщиною, і є
завершальним етапом роботи експедиції.
В Дніпропетровській області для збереження типових степових екосистем
функціонує єдиний природний заповідник «Дніпровсько-Орільський», у якому
за останні роки за ініціативи КЗО «ОЕНЦДУМ» педагогічними працівниками,
співробітниками заповідника та юними натуралістами на територіях, які
постраждали від пожеж, започатковано проведення щорічної трудової
екологічної акції «Юннатівський ліс», а саме заходи з відновлення лісових
масивів. За декілька років проведення акції вихованцями закладів позашкільної
освіти області було висаджено на місцях лісових згарищ кілька тисяч саджанців
сосни звичайної, дубу звичайного, акації білої. Під керівництвом науковців
заповідника вони також проводять моніторингові спостереження і дослідження
різних біоценозів, видів рослин і тварин, які мешкають на їх території.
Результати, отримані в ході цих спостережень і досліджень, презентуються в
конкурсах та акціях еколого-натуралістичного спрямування обласного та
всеукраїнського рівня.
Науково - просвітницькі та польові практики
Серед заходів, які проводяться в рамках реалізації програми «Вивчаємо
заповідні території України», чільне місце посідають науково-просвітницькі
та польові практики. Як правило, вони проходять не тільки на базі природнозаповідних структур, але й на природних територіях, які не входять до складу
ПЗФ, в зоопарках, музейних комплексах тощо. Практики проводяться з метою
ознайомлення учасників з біологічним різноманіттям природи певних регіонів,
з елементами музейної педагогіки, цікавими історичними об’єктами і носять
більш просвітницький, ніж детальний дослідницький характер.
За роки діяльності програми вихованці та педагогічний актив закладів
освіти області стали учасниками практик на базі:

Миколаївського зоопарку, який вважається найкращим зоопарком в
Україні, де ознайомилися з видовим різноманіттям тварин, які представляють
всі континенти світу, а також побували в музеї старофлотських казарм та музеї
судобудівництва та флоту;

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді та Карпатського біосферного заповідника, де обмінялися
досвідом проведення дослідницької, практичної природоохоронної, екологічної
діяльності в умовах степового та гірського ландшафтного біологічного
різноманіття, вирішення екологічних проблем в своїх регіонах; відвідали
зоологічний музей біологічного факультету Ужгородського національного
університету, «перлину» Закарпаття – всесвітньо відому Долину нарцисів, яка є

унікальним ботанічним об’єктом краю, і де охороняється один із останніх в
Європі осередків нарцису вузьколистого, історико-культурний об’єкт регіону географічний Центр Європи; центральну садибу Карпатського біосферного
заповідника, який входить до міжнародної мережі біосферних резерватів
ЮНЕСКО, унікальний музей екології гір та історії природокористування в
Українських Карпатах;

Нікітського ботанічного саду та Інституту біології південних
морів ім. О.О. Ковалевського НАН України у м. Севастополі (АР Крим), де
взяли участь у Всеукраїнському фестивалі науки, ознайомилися з історичним
минулим та пам’ятками архітектури славетного міста-героя Севастополя,
провели конференцію по обміну досвідом екологічної та природоохоронної
роботи спільно з юннатами Севастопольського еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, побували в Міжшкільному природно-краєзнавчому
музеї ім. Е. Овена Центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій, який є
прикладом високого рівня музейної педагогіки, відвідали національний
заповідник «Херсонес-Таврійський» – пам’ятку античної і візантійської
культури, Національний музей героїчної оборони та звільнення Севастополя
«Малахов курган», історико-краєзнавчий комплекс панорами «Оборона
Севастополя під час Кримської війни у 1854-1855 рр.», музей історикомеморіального комплексу «35-Берегова батарея» та музей військово-морського
флоту України;

регіонального ландшафтного парку «Фельдман Екопарк», який по
праву віднесено до найцікавіших об’єктів природно-заповідного фонду
Харківщини, з відвіданням відділу прикладної біології комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та історичних і
архітектурних пам’яток першої столиці України;

науково-навчального центру «Присамарський біосферний,
біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда», який розташований в центрі
унікальної природної території області – Самарського бору, де під керівництвом
провідних наукових співробітників ДНУ ознайомилися з основними типами
ландшафтів степової зони України, найпоширенішими видами флори і фауни
Степового Придніпров’я на прикладі ландшафтного заказника «Комарівщина»,
степової цілинки, байрачного лісу;

позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький
міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області, де
ознайомилися з багатим флористичним різноманіттям дендрарію, комплексу
теплиць «Кактусарій», «Лимонарій», «Зимовий сад» та історико-культурного
комплексу «Запорізька Січ» Національного заповідника «Хортиця», де
відвідали житло та господарські будівлі степових лицарів, дізнались про побут
та звичаї як запорожців, так і населення українських земель XVII-XVIIІ ст.,
відчули дух козацької доби.
Проведення науково-просвітницьких та польових практик є одним з
найбільш популярних напрямів реалізації обласної програми «Вивчаємо
заповідні території України» серед дітей, молоді та педагогів закладів освіти
області. Вони значно розширюють кругозір дітей і дорослих, сприяють

впровадженню в освітній процес елементів національно-патріотичного,
духовного виховання, формуванню естетичних уподобань і почуття
прекрасного.
Робота обласного наметового еколого-краєзнавчого табору-експедиції
«Боривітер»
Дніпропетровська область, яка розташована в центрі України, в степовій
зоні, в басейні ріки Дніпра, на перехресті багатьох транспортних магістралей,
характеризується сприятливими гідро-кліматичними та ґрунтовими умовами,
наявністю потужних запасів мінеральної сировини, які зумовлюють високу
концентрацію промислових об’єктів і інтенсивний розвиток аграрного сектору.
Як наслідок, більша частина земель антропогенно трансформована, окремі
регіони області зазнали глобальних екологічних змін, і знаходяться у кризовому
стані. Це в першу чергу регіон Криворізького залізорудного басейну,
Нікопольський марганцеворудний басейн, Західно-Донбаський вугільний
басейн, місто Жовті Води, міські конгломерації Дніпра – Кам’янського–
Новомосковська - Павлограду. В області практично не залишилося
непорушених ділянок природного середовища.
В таких умовах дуже складним є питання виявлення, вивчення і
заповідання природних територій і об’єктів, які повинні сформувати каркас
екомережі регіону. Сучасна мережа природно-заповідного фонду області
складає 178 об’єктів, загальна площа яких становить трохи більше 3% від
загальної площі області, при середньому показнику для України – понад 6 %.
За розрахунками фахівців з охорони довкілля мінімальна необхідна площа
природоохоронних територій для забезпечення сталого розвитку природнотериторіальних комплексів повинна складати 18-30 % від загальної площі
регіону .
Незважаючи на дуже низький показник площі існуючого заповідного
фонду, в області є природно-ландшафтний потенціал, який може стати базовим
для формування основних компонентів екологічної мережі: багаті й
різноманітні угрупування байрачних лісів, різноманітні балкові ландшафти з
осередками своєрідної степової флори. В межах області знаходиться реліктовий
Самарський бір – унікальне природне утворення, якому не має рівних у світі; в
долинах степових річок і балок подекуди на поверхню виходять кристалічні
породи, на яких формуються своєрідні петрофільні біогеоценози, а долини
малих річок формують багаті у біологічному відношенні заплавно-борові та
галофільно-озерні комплекси.
Різноманіття природних умов поєднується із своєрідним історико етнографічним підґрунтям регіону, природні об’єкти найчастіше мають також і
високе історико-культурне значення, що підвищує їх вагомість і необхідність
збереження для нащадків.
Тому найважливішим питанням в межах діяльності програми «Вивчаємо
заповідні території України» є цілеспрямована робота юннатів і педагогів по
сприянню формуванню регіональної екологічної мережі. З цією метою КЗО

«ОЕНЦДУМ» декілька років організує і проводить обласний екологокраєзнавчий табір - експедицію «Боривітер».
Табір проводиться з метою впровадження в освітній процес навчальних
закладів ефективних педагогічних технологій, новітніх форм екологічної
пропаганди, виїзних форм навчання, оздоровлення та відпочинку дітей та
молоді, формування у вихованців, учнів, студентів сучасного екологічного
мислення та культури взаємодії з природою.
В основу роботи табору закладена програма проведення комплексних
польових досліджень, організації природоохоронної, краєзнавчої, екологоосвітньої та виховної роботи з дітьми у гармонійному поєднанні із активним
відпочинком безпосередньо у природі.
Для планування і проведення наукових досліджень і спостережень в
природі до роботи табору – експедиції залучаються наукові працівники закладів
вищої освіти, фахівці державних і громадських організацій екологічного
спрямування.
Перший табір – експедиція «Боривітер» проводився в самому «серці»
Дніпропетровської області – в Самарському борі на базі Кочерезького лісництва
Павлоградського району. Його програмою було передбачене ознайомлення
учасників з найцікавішими природними об’єктами, до яких входять:
Самарський бір – природна перлина Придніпров’я; яружно-балковий комплекс
правобережжя р. Самари (Військове провалля та балка Желєзнякова);
орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Булахівський лиман»;
ландшафтний заказник загальнодержавного значення ―Солоний лиман‖;
ботанічна пам’ятка природи «Віковічні дуби»; гідрологічна пам’ятка природи
«Чиста криниця» та інші.
В 2013 році табір - експедиція «Боривітер» працював в одному з
наймальовничіших куточків області – Приоріллі на території Царичанського
району. Цей край напрочуд багатий прекрасними краєвидами природи,
різноманіттям флори та фауни, історичними та культурними пам’ятками і
чистими прозорими водами красуні-річки Орелі.
Колись ці благодійні місця відвідав і Тарас Шевченко, який під
враженнями від побаченого, залишив на згадку потомкам малюнки орільської
природи. Цікаво, що краєвиди, змальовані художником півтора сторіччя тому, і
досі майже не змінилися.
Науковий супровід експедиції здійснював відомий в області та за її межами
природоохоронець, знавець заповідної справи, автор багатьох видань з питань
заповідання в Україні та Степовому Подніпров’ї, кандидат біологічних наук,
доцент кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського
національного університету Манюк Вадим Володимирович, який протягом
всього терміну роботи табору знайомив його учасників з витонченою,
неповторною і вразливою красою орільської природи: заповідним урочищем
«Гора Калитва», унікальним витвором природи, яке має льодовикове
походження, чарівною річкою Оріль та багатьма іншими природними об’єктами
і територіями.

Оскільки Приорілля – це і великий заповідник історико-культурної
спадщини українського народу, тому значна увага під час проведення табору експедиції була приділена його організаторами національному вихованню,
вивченню питань українознавства та народознавства. Юннати відвідали музей
історії району, де зібрані унікальні матеріали, предмети побуту, архівні
матеріали, які розкривають історію заселення цього краю, його розвиток,
знайомлять відвідувачів музею з видатними жителями, які своїм життям та
працею прославили Приорілля; побували на залишках Української укріпленої
лінії - стародавньому козацькому валу, який слугував для охорони цих рубежів
від нападників, в музеї українського побуту, який розмістився в ошатній
українській хаті-світлиці с. Рудька. Учасники табору відвідали ансамбль
Китайгородських церков, який є унікальним витвором українського
архітектурного бароко: Свято-Успенську, Миколаївську церкви та Варварівську
дзвіницю. Ці культові православні споруди вважаються найстарішими
архітектурними будівлями на Придніпров’ї.
Звичайно, організатори табору – експедиції намагалися всіляко
використати рекреаційні можливості цього благодатного регіону. Тому купання
в чистих, теплих та прозорих водах Орілі стало одним з найприємніших
моментів роботи «Боривітру».
В останні роки робота табору – експедиції проводиться на території
Магдалинівського району, який є одним з чотирьох базових районів для
організації і розбудови майбутнього Орільського національного природного
парку, де учасники практично ознайомлюються із різноманітним спектром
руслових і берегових екосистем річки Оріль, заплавних озер, лиманів, луків,
заплавних й байрачних дібров, борів, березо-осикових гаїв, вільшняків,
піщаних, галофільних і чорноземних степів, солонців, трав’янистих боліт,
степових і гігрофільних чагарників.
Навчання педагогічного активу профільних закладів позашкільної
освіти
З метою поширення передового досвіду роботи в галузі заповідної справи,
розбудови екологічної мережі в регіоні, підвищення рівня екологічної
обізнаності педагогічних працівників закладів освіти області певна роль в
реалізації обласної програми «Вивчаємо заповідні території України»
відводиться проведенню навчання педагогів (директорів, методистів, керівників
гуртка СЮН/ЕНЦ) за участю фахівців природно-заповідної справи, зокрема на
базі природно-заповідних структур області та України.
За роки проведення цей вид роботи дуже добре себе зарекомендував серед
педагогічного активу області. Навчання педагогів проводяться у різних формах.
Це:

тематичні семінари за участю провідних фахівців природнозаповідної справи (як на базі КЗО «ОЕНЦДУМ», так і в природних умовах);

виїзні міжрегіональні наради-навчання безпосередньо на територіях
природно-заповідних структур за участю науковців, громадських діячів тощо;


семінари-практикуми на базі провідних заповідників області та
країни.
В рамках навчання для педагогів в рамках обласної програми «Вивчаємо
заповідні території України» вже стало доброю традицією проведення виїзних
міжрегіональних нарад - навчань на базі провідних заповідників України:
Канівського, Казантипського, Дніпровсько-Орільського.
На сьогодні вже проведено декілька таких заходи на базі Канівського
природного заповідника Черкаської області для директорів, заступників
директора, методистів, завідуючих відділів профільних закладів позашкільної
освіти. Програмою проведення таких нарад передбачається змістовна лекційна
частина за участю провідних фахівців заповідника. Вони знайомлять учасників
з історією заповідної справи в Україні від давнини до сучасності, структурою
природно-заповідного фонду в світовому масштабі та на державному рівні, з
основними категоріями та об’єктами ПЗФ України, проблемами та
перспективами розвитку заповідної справи в цілому по державі та в регіонах.
Учасники навчання проходять маршрут екологічної стежки заповідника,
знайомляться з цікавими природними територіями і об’єктами, які представлені
по маршруту екостежки.
Під час проведення навчання учасники презентують основні і
перспективні напрями діяльності своїх освітніх закладів у вигляді
мультимедійних презентацій, які є своєрідним «домашнім завданням» для
кожного учасника цих методичних заходів.
Обов’язковим компонентом виїзних нарад є змістовна екскурсійна
програма. Вона включає екскурсію по місту, основним об’єктам Національного
заповідника імені Т.Г.Шевченка, етнографічному музею та музею ім. А Гайдара.
Реалізація обласної програми «Вивчаємо заповідні території України»
через видавничу діяльність
Враховуючи численні запити педагогів всіх освітніх ланок, колективом
КЗО «ОЕНЦДУМ» за сприяння фахівців заповідної, природоохоронної справи,
науковців закладів вищої освіти, екологічної громадськості кілька років тому
була започаткована серія плакатів «На допомогу керівнику гуртка та
вчителю біології», для підготовки яких широко використовуються і звітні
матеріали учасників різноманітних виїзних заходів, що проводяться в рамках
обласної програми «Вивчаємо заповідні території України», зокрема картосхеми
ареалів місцезнаходження вікових дерев, цінних ранньовесняних рослин,
рослинних угруповань тощо.
Так, матеріали досліджень біологічного різноманіття краю, які були
отримані в результаті проведення еколого-краєзнавчих експедицій, польових та
науково-просвітницьких практик, роботи обласного наметового таборуекспедиції «Боривітер», в певній мірі посприяли виданню низки тематичних
плакатів.
Так, плакати «Збережемо первоцвіти Дніпропетровщини», «Диво
Самарського лісу», «Скарби світу рослин Січеславського краю», «Птахи
рідного краю», «Рідкісні рослини Дніпропетровщини» присвячені біологічному

(рослинному та тваринному) різноманіттю Придніпровського регіону. Світлини
та текстова інформація, зазначена в них, допомагають педагогам при організації
і проведенні екскурсій, походів, експедицій рідно краєм, а також надають учням
та вихованцям додаткові знання про видовий склад флори та фауни
Дніпропетровщини.
Плакати «Зробимо довкілля джерелом натхнення», «Регіональний
природоохоронний проект «Дерево Життя», «Балки Придніпров’я очима дітей»
висвітлюють участь юннатівського активу області в природоохоронних та
екологічних масових заходах по вивченню, збереженню та відновленню
основних компонентів довкілля. Останній з плакатів висвітлює діяльність
юннатів в обласному природоохоронному проекті «Балки Придніпров’я очима
дітей», до речі, першому і поки що єдиному в Україні, який викликає у дітей і
дорослих неабиякий інтерес, бо в нашому степовому регіоні, де лісистість є
вкрай недостатньою, саме балки є найбільш цікавими природними об’єктами, в
яких ще можна зустрітися з багатим видовим різноманіттям рослин і тварин, а
також з цінними і рідкісними видами. Загальна мережа балкової системи
Дніпропетровщини сьогодні нараховує кілька тисяч балок, і тільки незначна їх
кількість знаходиться в офіційному реєстрі природно-заповідного фонду
області. Актуальність проведення проекту в Степовому Придніпров’ї пов’язана
і з тим, що на сьогодні балки можуть слугувати основою розбудови екологічної
мережі, бо саме в них збереглися унікальні ділянки різнотравно-типчаковоковилових степів, байрачних лісів, гірських порід. За роки існування проекту до
участі в ньому залучилися і діти, і педагоги майже з усіх куточків
Дніпропетровщини, що ще раз свідчить про необхідність і актуальність такої
форми екологічної освіти і виховання дітей та молоді в нашому регіоні.
З метою ознайомлення дітей та молоді з основними питаннями розвитку
заповідної справи, основними об’єктами та територіями природно-заповідного
фонду регіону був виданий плакат «Регіональні ландшафтні парки Степового
Подніпров’я», в якому представлена інформація про регіональні ландшафтні
парки області: «Придніпровський» та «Дніпровські ліси».
Плакатна продукція, видана КЗО «ОЕНЦДУМ», розповсюджується
серед закладів освіти всіх рівнів і форм власності і є додатковим сучасним
наочним методичним матеріалом для організації позашкільної та позакласної
роботи з учнями та вихованцями з біології, екології, дослідництва, виконує
важливу інформаційно-просвітницьку функцію, сприяє розвитку нової
екологічної свідомості дітей та молоді та підвищенню рівня екологічних знань,
зокрема в рамках реалізації обласної програми «Вивчаємо заповідні території
України».
Багаторічна плідна співпраця поєднує КЗО «ОЕНЦДУМ» та засновників
обласного екологічного часопису «Свята справа», який є на теренах не
тільки Дніпропетровщини, а й України в цілому відомим популярним виданням
в галузі екологічної публіцистики. Педагогічні працівники КЗО «ОЕНЦДУМ»
входять до складу редакційної колегії цього видання, постійно залучаючи до
друку на шпальтах часопису педагогів закладів позашкільної освіти міст і
районів області.

Сумісна праця в галузі розвитку сучасного екологічного світогляду
сприяла випуску в 2010 та в 2015 роках тематичних збірників журналу, які були
присвячені відповідно 85-й та 90-й річницям юннатівського руху на
Дніпропетровщині. У випусках часопису зібрані змістовні інформаційні
матеріали з історії розвитку юннатівського руху в регіоні, представлені сучасні
напрями діяльності закладів позашкільної освіти області. Значна кількість
матеріалів цього тематичного збірника висвітлює проведення тематичних
заходів по реалізації програми «Вивчаємо заповідні території України»:
еколого-краєзнавчих експедицій, науково-просвітницьких та польових практик
для дітей та молоді, виїзних форм навчання педагогічних працівників закладів
освіти області.
Інформаційні матеріали з досвіду реалізації обласної програми
«Вивчаємо заповідні території України» були також широко представлені на
шпальтах тематичного випуску часопису, присвяченого нетрадиційним
напрямам позашкільної еколого-натуралістичної діяльності (2013 рік).
Багаторічна сумісна праця науковців Дніпропетровського національного
університету ім. О.Гончара, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в Дніпропетровській області, педагогічної та учнівської
екологічної громадськості щодо проведення моніторингових досліджень
біологічного та ландшафтного різноманіття регіону дозволила кілька років тому
видати довгоочікуване видання Червоної книги Дніпропетровської області
(рослинний і тваринний світ), в якому наведені відомості про 451 вид рідкісних
та зникаючих рослин (серед яких 16 занесені до Світового Червоного Списку,
27 – до Європейського Червоного Списку, 82 – до Червоної книги України) та
424 види рідкісних та зникаючих тварин. Крім того, багато видів і популяцій,
які ще не занесені до Червоної книги, але в сучасних умовах інтенсивно
скорочують свою чисельність.
До створення цього видання в свою чергу залучилися і юні натуралісти
області, які під час еколого-краєзнавчих експедицій, екскурсій, польових
практик під керівництвом науковців збирали та узагальнювали інформацію про
стан видового рослинного та тваринного різноманіття регіону, проводили
картографування ареалів місцезнаходження рідкісних та зникаючих
представників флори та фауни.
В рамках обласної програми «Вивчаємо заповідні території України»,
яку можна вважати інноваційною для позашкілля, проводиться змістовна
робота, спрямована на:
змістовне ознайомлення дітей та молоді з окремими цікавими та цінними
природними об’єктами та територіями країни, природно-заповідним фондом
області та України;
вивчення видового різноманіття флори і фауни;
проведення на територіях об’єктів природно-заповідного фонду
екскурсійно-експедиційної, науково-дослідницької, пошукової роботи;
практичне пізнання екологічних законів та наслідків, до яких призводить
їх порушення через антропогенну діяльність людства;

проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед дітей, молоді
та різних верств населення щодо привернення уваги до проблем збереження і
примноження природно-заповідного фонду;
залучення школярів до активної природоохоронної практичної діяльності.
Ця програма є довгостроковою і кожного року поповнюється новими
ідеями та напрямами їх реалізації.
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ
ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
(з досвіду роботи Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний
еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради)
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методист КЗ позашкільної освіти «Обласний екологонатуралістичний центр» Житомирської обласної ради
На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства особливо актуальним є
побудова освітнього процесу на засадах гуманістичної педагогіки і освіти.
Основою гуманістичної педагогіки є світогляд, який визнає головною і
непорушною цінністю людини – її волю, вибір і можливості її розвитку.
Педагогічний процес, побудований на засадах гуманістичної педагогіки,
спирається на особистість учня, ґрунтується на конструктивній роботі
вихованця і педагога, в процесі якої педагог намагається всіляко розвивати
ініціативу своїх підопічних і створювати всі умови для їх особистісного і
творчого розвитку.
Позашкільна освіта України мала і має потужний потенціал, її відкритість,
мобільність, демократичність, гуманістичність як ніколи затребувані. Заклади
позашкільної освіти забезпечують реалізацію потреб, запитів та інтересів
вихованців у самореалізації, професійному самовизначенні, розвитку творчих
здібностей у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки. Основними
нормативними документами, які визначають державну політику в галузі
позашкільної освіти, є Закон України «Про освіту» [4], Закон України «Про
позашкільну освіту» [5], Концепція екологічного виховання [6], Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. [7], Указ Президента
України №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді» [8], Указ Президента України №580/2015 «Про
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020
роки» [9], Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641,
Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні, державна
програма «Діти України» [10, 11].

Комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний екологонатуралістичний центр» Житомирської обласної ради (КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР) –
сучасний заклад, який організовує і координує розвиток позашкільної роботи
еколого-натуралістичного спрямування в закладах загальної середньої та
позашкільної освіти на території області. Передумовою для створення
обласного закладу був активний розвиток юннатівського руху на Житомирщині,
початок якому покладено ще у 20-ті роки минулого століття.
1920-1930 роки. На території нинішньої Житомирської області, як в цілому
по Україні, створюються перші агрошколи (Бердичівський округ), секції юних
натуралістів при клубах ( міста Житомир, Коростень, Бердичів), а на селі –
сільськогосподарські гуртки. При загальноосвітніх школах закладаються
дослідні
ділянки.
Юннати
беруть
активну
участь
у
перших
сільськогосподарських виставках.
1934 рік. Кращі юннати беруть участь у Всеукраїнському зльоті юннатів,
на якому вагомо прозвучали досягнення школярів України: вони здали державі
65000 пудів хліба, посадили 1850000 дерев, внесли на тракторні колони та інші
сільськогосподарські машини 35000 крб.
1935 –1941 роки. Рух юних натуралістів на території області набуває
широкого розмаху. Майже в кожній школі діють гуртки юних натуралістів.
Створюються перші загони «Юних дозорців колгоспного врожаю» (с. Чоповичі
Малинського району). Десятки дитячих загонів ведуть боротьбу з шкідниками
врожаїв та бур’янами. В 1939 році про свої перші досягнення юннати
доповідають на ВДНГ у м. Москва.
1945-1950 роки. Відновлюється робота, перервана на час Великої
Вітчизняної війни. Подальшого розвитку набуває юннатівське дослідництво,
садівництво, налагоджуються тісні зв’язки з передовиками праці, вченими. На
пришкільних ділянках успішно проводяться досліди по вирощуванню високих
врожаїв сільськогосподарських і технічних культур. Поширюється патріотичний
рух дітей Житомирщини по збору насіння у фонд допомоги колгоспам.
Ініціатива належить юннатам з міста Новограда -Волинського.
Значну роль у подальшому розгортанні юннатівського руху відіграє
Урядова постанова (1946 р.) «Про заходи поліпшення позашкільної роботи з
дітьми». З її прийняттям почалось створення осередків юннатівського руху:
клубів, палаців, станцій.
1 листопада 1951 року відкривається Житомирська обласна станція юних
натуралістів, її приміщення знаходилося біля парку відпочинку (нині парк імені
Гагаріна), а навчально-дослідні ділянки – на території монастирського саду.
Першим директором обласної станції юних натуралістів м. Житомира був
Е.А. Соколовський – істинний природолюб, щирий ентузіаст своєї справи.
Разом з ним співпрацювала родина Штейнів – Віра Петрівна та Олександр
Павлович. Віра Петрівна тривалий час вела ботанічний гурток, а Олександр
Павлович керував зоологічним.
У 50-ті роки на станції юних натуралістів діяли гуртки бджільництва,
садівництва, ботанічний, зоологічний, грунтово-геологічний та гурток юних
кіномеханіків. Керівниками цих гуртків були І.І. Енеліне, A.B. Кордон, Л.В.

Михайловський, В.Е. Купкіна, A.A. Юферова, Е.В. Бржевський. З 1956 р. на
обласній станції відкрито відділи рільництва і овочівництва, ботаніки і
садівництва та природознавства молодших класів. Обов’язки завідувачів
відділами виконували В.П. Штейн, A.A. Юферова, К.В. Забродський.
Другим директором станції був М.І. Федоренко. У 60-ті роки обласну
СЮН очолювали Б.А. Колос, О.С. Колос.
У 1966 році облСЮН переводять до с. Кмитів Коростишівського району, де
вона діє до 1971 року. Заклад має земельну ділянку площею 3 га, плодовий сад
площею 1,5 га , плівкову теплицю, крільчатник та пташник, трактор, пару коней,
вантажний автомобіль. На цій базі було організовано змістовну дослідницьку
роботу. За одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур гуртківці
станції були делеговані на Всесоюзний зліт юннатів.
З 1971 по 1997 рік облСЮН розмішується в м. Житомирі по вулиці
Островського, 3-А. При станції створено навчально-дослідні ділянки, працюють
гуртки для дітей різного віку. Налагоджено тісну співпрацю з школами № 1 та
№18 м. Житомира.
З 1976 по 2016 р. очолювала заклад Віра Михайлівна Лабунська –
заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України. З 2017 року
заклад очолила кандидат сільськогосподарських наук, доцент Наталія Сергіївна
Бордюг.
Зараз в центрі працюють ветерани юннатівського руху: Шубович Лілія
Анатоліївна, Ковальчук Ольга Андріївна, Кочук-Ященко Тамара Іванівна,
Гнітецька Зоя Костянтинівна.
В 1993 році станція перейменована в обласний еколого-натуралістичний
центр, а в 2003 році – обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді. Відповідно до Рішення п’ятнадцятої сесії VII скликання
Житомирської обласної ради від 07.03.2018 № 986 Житомирський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської
обласної ради переіменовано на комунальний заклад позашкільної освіти
«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.
На сьогоднішній день КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР – сучасний позашкільний
заклад, координатор методичної та навчально-виховної роботи екологонатуралістичного спрямування в області. У 70 дитячих творчих об’єднаннях 28
профілів займається більше 1078 вихованців (слухачів, учнів). Колектив закладу
– це команда творчих, ініціативних педагогів, основне завдання яких створити
всі умови для успішної реалізації здібностей кожної особистості.
Освітній процес забезпечують 24 педагогічні працівники, з них: 23
педагоги мають вищу освіту; 1 - заслужений працівник освіти України; 5 відмінники освіти; 1 – відзначений Почесною грамотою Верховної ради
України; 6 - відзначені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки
України; 19 – відзначені грамотами управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації.
КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР вирішує комплекс завдань:

1)
забезпечує
розвиток
природоохоронного,
дослідницькоекспериментального,
оздоровчо-реабілітаційного,
профорієнтаційного
напрямків еколого-натуралістичної діяльності;
2) організовує дітей та молодь області на участь у міжнародних,
всеукраїнських, обласних екологічних проектах, програмах, конкурсах;
3) координує екологічну освіту і виховання закладів освіти усіх типів;
4) створює умови для самореалізації і розвитку природних нахилів та
інтересів, індивідуальних здібностей вихованців.
Активізація творчої і пізнавальної діяльності вихованців КЗПО «ОЕНЦ»
ЖОР відбувається через використання сучасних педагогічних технологій
(педагогіка співробітництва, гуманно-особистісна технологія Ш.О. Амонашвілі,
ігрові технології, особистісно-орієнтоване навчання і виховання та ін.).
Характерними особливостями для таких технологій є заохочення відвертості,
виховання взаємоповаги і взаєморозуміння, розвиток індивідуальної
особистості вихованця, забезпечення на різних етапах навчання рівневої та
профільної диференціації, організація навчання загальними зусиллями
вихованців і педагогів, формування вмінь і навичок самоосвіти.
Найчастіше для активізації творчої і пізнавальної діяльності дітей
використовуються інтерактивні технології, які ставлять за мету організацію
комфортних умов навчання, при яких всі вихованці активно взаємодіють між
собою. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих
ситуацій, використання ролевих ігор, загальне вирішення питань на підставі
аналізу обставин і ситуацій.
Звичайно, важливою умовою у створенні та забезпеченні системи виховної
роботи у закладі є організація сімейного виховання, співпраця з батьками,
проведення педагогічного навчання батьків, які активно залучаються до
позашкільного життя. Практикуються такі форми роботи з батьками, як
диспути, тренінги, тестування. У Центрі працює клуб, де батьки можуть
отримати належну консультацію, допомогу, підтримку, висловити свої
побажання, зауваження. Щорічно проводиться день відкритих дверей для
батьків. Щомісячно проводиться засідання університету педагогічних знань для
батьків.
Педагогічним колективом закладу розроблено цільові програми виховної
роботи: «У світі обдарувань», «Здоровим бути модно», «Мій здоровий день», «Я
і моя країна», «Ми за чисте довкілля», «Моя майбутня професія» тощо.
У сучасному суспільстві стала очевидною успішність людини ерудованої,
що вміє аргументувати, доводити свою точку зору, що має творчий потенціал.
Ось чому важливо долучати школярів до науково-дослідної діяльності. Окремі
аспекти розвитку дослідницьких здібностей розглядали: С. Омельчук вивчає
психологічні передумови формування дослідницьких здібностей, З. Чухрай
розглядає дослідницькі здібності, які формуються в процесі навчання
математики майбутніх економістів, Н. Бібік вивчає формування пізнавальних
інтересів молодших школярів, О. Антонова і А. Якименко розглядають розвиток
дослідницьких здібностей школярів засобами МАН [2, 12, 13]. Це не тільки
дієвий спосіб для учнівської молоді розширити свій кругозір, поглибити знання

з предмета, а й прекрасна можливість визначити свою здатність проводити
наукове дослідження, перевірити себе в умінні виступати в незнайомій аудиторії
[2, с. 22-84]. Не менш важливим фактором є виявлення обдарованих дітей,
здатних займатися науково-дослідницькою діяльністю. У КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР
працює обласна творча майстерня керівників гуртків «Школа дослідника»,
створена через необхідність ефективності роботи педагогічного колективу з
виявлення та розвитку обдарованості учнів, залучення вихованців гуртків до
пошуково-дослідницької діяльності. Програма базується на єдиному
розвиваючому освітньому просторі центру, що створює умови для розвитку
інтелектуальних і творчих здібностей і нахилів дітей, координує діяльність
педагогічного колективу для адресного супроводу вихованців дитячих творчих
об’єднань.
Мета полягає у визначенні стратегії, принципів педагогічної і
психологічної взаємодії в роботі з раннього виявлення, підтримки і розвитку
обдарованих і талановитих дітей.
Реалізація цієї мети можлива при вирішенні таких завдань:
- вдосконалення системи цілеспрямованого виявлення та відбору
обдарованих дітей;
- забезпечення максимально сприятливих умов для особистісного розвитку
обдарованих дітей, реалізації індивідуальної траєкторії розвитку Я – концепції
кожної дитини;
- стимулювання творчої діяльності обдарованих дітей;
- створення умов для реалізації особистих творчих здібностей обдарованих
дітей у процесі науково-дослідної та пошукової діяльності;
- підвищення професійної майстерності педагогів, які працюють з
обдарованими дітьми.
Для включення до самостійного дослідження вихованців керівнику гуртків
необхідно самому володіти сучасними методами збору первинних даних, їх
обробки.
У ході проведення дослідження педагог і вихованець гуртка проходять
спільний шлях, який може бути реалізований у декількох альтернативних
моделях.
На часі гостра необхідність у вихованні активної, творчої, всебічно
розвиненої, внутрішньо вільної, відповідальної за власну долю, долю своєї
країни, світу особистості, яка усвідомлює свою самоцінність і унікальність,
вміє жити в умовах свободи, але й водночас зорієнтована на загальнолюдські
цінності, на взаємозв’язок зі світом і досягненнями цивілізації. Така особистість
формується й розвивається в результаті впливу численних чинників, внутрішніх
і зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, незалежних і
залежних від волі й свідомості людей, тих, що діють стихійно або відповідно до
визначених цілей. При цьому сама людина не осмислюється як пасивна істота, а
виступає як суб’єкт власного формування і розвитку.
У процесі інтеграції до європейського стилю життя і мислення важливо не
лише перейняти найкращі здобутки народів, які проживають на території
Європи, а й не втратити власної національної унікальності. Зростання

національної самосвідомості, посилення етнічних рис, особливо у духовній
сфері культури, характерні багатьом народам світу епохи науково-технічного
прогресу, адже пресинг занадто стандартизованих і уніфікованих форм культури
викликає протидію – прагнення людей зберегти свої особливі риси, своє
національне обличчя. Саме традиційно-побутовий пласт національної культури,
в якому зосереджені вироблений упродовж багатьох століть досвід
господарської діяльності народу, взаємодії з природним середовищем, його
світоглядні уявлення і кращі здобутки народної творчості, моральні норми,
форми громадського і сімейного життя, разом з національною мовою становить
підґрунтя національної самосвідомості етносу, на ньому формується здатність
нової генерації до відтворення і продовження національної спадщини.
Освіта і виховання є найважливішими компонентами культури, яка в
усьому світі розвивається національними шляхами. На часі гостра необхідність
у вихованні активної, творчої, всебічно розвиненої, внутрішньо вільної,
відповідальної за власну долю, долю своєї країни, світу особистості, яка
усвідомлює свою самоцінність і унікальність, вміє жити в умовах свободи, але й
водночас зорієнтована на загальнолюдські цінності, на взаємозв’язок зі світом і
досягненнями цивілізації. Виховання підростаючого покоління – це насамперед
«вбирання» в себе кожною особистістю духовності культури рідного народу,
його національного духу, буття [3]. Сьогодні від закладів освіти, а насамперед
від позиції та майстерності педагогів залежить шлях до національного
відродження українців. Тому одним з основних завдань, які постали перед
сучасною українською освітою, є пошук ефективних форм, методів і засобів
формування національної свідомості школярів.
Отож, можна зробити висновок, що пріоритетною метою розвитку
позашкільної освіти та виховання є сприяння становленню творчої, успішної
особистості дитини, підлітка, молодої людини [1]. Позашкільна освіта та
виховання сприяють: творчій спрямованості особистості, усвідомленню нею
значення передусім творчих, гуманітарних потреб, мотивів, цілей як провідне у
її розвитку та життєдіяльності:
• розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості,
ініціативності, допитливості, самостійності, вимогливості, винахідливості,
оригінальності, працелюбності, відповідальності тощо;
• творчій самосвідомості, що виявляється у самопізнанні та адекватній
самооцінці, самоорганізації, самореалізації, самовдосконаленні;
• розвиток творчих якостей інтелекту – логічного, діалектичного та
цілісного сприйняття дійсності, спостережливості дослідника, творчої уяви і
фантазії, уваги і пам’яті;
• постійному зростанню потенціалу творчої діяльності – бажання
систематично здобувати нові знання у певній галузі, вміння творчо їх
використовувати, експериментувати, досліджувати;
• формування психічних якостей творчої особистості, її темпераменту,
властивостей нервової системи;
• вихованню у дітей та підлітків здатності до творчого спілкування з
діячами науки, техніки, культури, мистецтва, вміти вести діалог.

Заклад позашкільний освіти – це загальнодоступний освітній заклад, який
надає дітям та молоді знання, вміння і навички за інтересами, забезпечує
інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток, підготовку їх до активної
професійної та громадської діяльності, створює умови для розвитку та
організації змістовного дозвілля, відповідного до інтересів, здібностей,
талантів, обдарувань і стану здоров’я дітей та молоді. Основні принципи
організації освітнього процесу визначаються у Концепції національного
виховання, Національній програмі виховання дітей та молоді, серед яких
основними є акмеологічний принцип, національна цілеспрямованість,
культуровідповідність, цілісність, психологічний супровід, технологізація,
діалог тощо.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗДОБУТКИ ЗАКЛАДУ
Геревич О.В., директор
Токарєва О.І., методист відділу біології та
дослідницько-експериментальної
роботи
Закарпатський обласний еколого-натуралістичний
центр
Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
створений у 1946 році обласним відділом народної освіти, як обласна технічна і
сільськогосподарська станція. У 1952 році станцію реорганізовано в дві окремі
станції: юних натуралістів та юних техніків. У 1978 році облСЮН переведено з
вул. Чапаєва на вул. Фізкультурну, де у 1992 року обласну станцію юних
натуралістів реорганізовано в обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді (ЗОЕНЦ). Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної
особи – Серія АОО №385814 від 01.06.1992р.
Заклад у своїй діяльності керується чинними законами України «Про
освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, своїм Статутом,
затвердженим Начальником управління освіти і науки Закарпатської обласної
державної адміністрації 17.12.2003 року, зареєстрованим Розпорядженням
міського голови № 6 від 15.01.2004 року.
Центр є профільним позашкільним навчальним закладом, в якому
вихованці, учні, слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань
та інтересів. Центр здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний час,
метою якого є виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті з
біології, екології, сільськогосподарських та інших природничих наук з метою
здобуття знань, умінь і навичок в обраному ними напрямі.
Навчально-виховна, координаційно-методична, суспільно-корисна робота
обласного еколого-натуралістичного центру проходять у приміщеннях, які
належать закладу Для освітньої та господарської роботи отримана в постійне
землекористування земельна ділянка площею 1,2128 га, на якій знаходяться всі
будівлі закладу, навчально-дослідна земельна ділянка, парники, дендрарій,
ягідник, виноградник, юннатівська пасіка, куток живої природи, зоолого-

тваринницький комплекс (крільчатник, віварій, пташник), навчальнодекоративна водойма, метеомайданчик.
В ЗОЕНЦ у наявності Державний АКТ на право постійного користування
земельною ділянкою Серія ЯЯ №.091336, виданий 24.04.2005 р. згідно рішення
виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 18.07.1994 р. за №20.
З метою виконання державної програми із розширення позашкільних
навчально-виховних закладів, збільшення кількості педагогів та вихованців
залучених до еколого-натуралістичної творчості, Закарпатським обласним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді за фінансової та
адміністративної підтримки управління (нині департаменту) освіти і науки
створено три філії, а саме:
- у 2004 році Хустську філію, натуралістичну базу «Нарцис», що
розташована в с. Нижні Кіреші;
- у 2007 році Рахівську філію, натуралістичну базу «Едельвейс», що
розташована в с. Лазещина;
- у 2010 році, Воловецьку філію, натуралістичну базу «Арніка», що
розташована в с. Нижні Ворота.
21 грудня 2016 року після довготривалої реконструкції відкрилась філія
«Арніка» як обласний відпочинковий табір. З лютого 2017 року на філії
працюють 5 вихователів, 1 старший вихователь, інструктор з фізпідготовки,
лікар та медсестра, 5 працівників на кухні, та 7 працівників господарчої ланки,
водій.
У таборі цілорічно відпочивають діти із загальноосвітніх шкіл усіх районів
Закарпаття. Протягом 14 днів у таборі навчаються і змістовно проводять
дозвілля діти пільгових категорій та відмінники навчання.
У період із січня до грудня 2017 року в таборі за рахунок коштів обласного
бюджету відпочило 965 дітей, учнів 6-8 класів навчальних закладів області, а
саме: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, напівсироти, діти
із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей учасників бойових дій, а також
відмінники навчання. Потягом 2017 року відбулось 18 відпочинкових змін.
З метою налагодження ефективної координації і співпраці між органами
місцевого самоврядування та громадськості, реалізації соціально-культурного
проекту «Схід і Захід – разом» у таборі відпочивали також 60 учнів із
Луганської області, 30 дітей-переселенців із Луганської області, тимчасово
проживаючих на території Львівської області та 30 вихованців із «Ліги
майбутніх поліцейських» із Донецької області. Також гостями табору «Арніка»
були група дітей із Литви та діти – майбутні пожежники із Пардубіцького краю
Чеської Республіки.
Під час навчального року навчання учнів здійснювалось на базі
загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у селі Нижні Ворота
Воловецького району. По завершенні відпочинкової зміни учні отримували
виписку балів навчальних досягнень з предметів навчального плану.
Метою роботи табору «Арніка» є:
- реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, задоволення
інтересів і духовних запитів;

- організація відпочинку дітей у таборі;
- розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;
- забезпечення необхідних умов для змістовного та безпечного дозвілля
дітей;
- формування навичок здорового способу життя, санітарно-гігієнічної
культури;
- розвиток світогляду дітей, прагнення активно пізнавати світ і себе в
ньому, вироблення навичок культури спілкування і толерантності;
- розвиток дитячої ініціативи, творчості, здібностей;
- виховування загальнолюдських моральних якостей, шанобливого
ставлення до людей, їхньої праці;
- виховання любові до рідного краю, дбайливого ставлення до природних
багатств України.
Виховна робота в таборі включає в себе гармонійне поєднання відпочинку,
спорту з пізнавальною, естетичною, екологічною, оздоровчою діяльністю.
З метою покращення та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я
дітей при складанні плану роботи табору враховувались уподобання та вікові
особливості школярів, можливості для розвитку творчого потенціалу,
задоволення їх особистісних інтересів під час ігор та розваг. Виховну роботу
було спрямовано на те, щоб допомогти дітям розкрити свої творчі здібності,
позбавитися комплексів та страхів, допомогти порозумітися між собою.
Вся робота здійснювалася за такими напрямками:

Національно-патріотичне та громадянське виховання. Діти
дізнавалися про культурну й духовну спадщину українського народу, співали
українських пісень, декламували вірші, ділилися родинними звичаями та
традиціями. Проводилися тренінги із національно-патріотичного виховання,
інтелектуальні ігри на тему «Я люблю Україну», конкурси малюнків
«Майбутнє України очима дітей». Протягом роботи табірних змін було
проведено масово-виховні заходи, тематичні лінійки відповідно до пам’ятних
дат: Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, до 78-ій річниці проголошення
Карпатської України, до Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав (зустріч з воїном-афганцем), «Дзвони Чорнобиля», «Хвилина
мовчання пекуча й терпка» до 22 червня, «У сяєві жовтім, блакитнім зустріли
ми нову добу», «На шляху до незалежності».

морально-етичне виховання. З дітьми проводилися бесіди та
виховні заходи до Дня матері, Дня захисту дітей «Щаслива дитина – щаслива
родина» тощо.

художньо-естетичне виховання. Особливою популярністю
користується у вихованців художньо-естетичний напрям роботи, бо саме
заходи такої спрямованості сприяють розвитку обдарованості, дозволяють
учням реалізувати свої творчі можливості, спробувати себе в різних ролях,
проявити творчій потенціал. Діти беруть участь у конкурсах «Ми шукаємо
таланти», «Міс та Містер табору», «Юні дизайнери». Різноманітні майстеркласи та заняття за інтересами кожної зміни проводять вихователі табору,
працівники обласних позашкільних закладів (еколого-натуралістичний центр,

палац дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», центр науково-технічної
творчості).

екологічне виховання. Кожної зміни працівники Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді проводять
екологічні тренінги, заняття з Лісової педагогіки, екологічні квести відповідно
до дат «Зеленого календаря».

фізичне виховання. З метою зміцнення здоров’я дітей інструктором
з фізкультури спільно з вихователями проводяться спортивні заходи: ігри,
спортивні свята та естафети. Діти багато часу перебувають на свіжому повітрі,
відпочивають та зміцнюють здоров’я, більшість ігор і спортивних занять
проводяться просто неба. Було проведено пішохідні екскурсії «Стежками
нашого села», «Аптека навколо нас», до цілющого джерела, під час яких діти
спілкувалися з природою, змогли відчути красу довкілля.
В таборі проводилися тематичні дні:День творчості, день Журналіста,
День талантів, День ігор та розваг, День природи, День спорту та здоров’я, День
хлопчиків та дівчаток, День художника тощо.
Для вихованців табору організовуються цікаві навчально-пізнавальні
екскурсії:
- «Пізнаємо Міжгірщину» – екскурсія до скансену «Старе село», який є
першим сільським музеєм архітектури та побуту на Закарпатті, та в музеї
Чеської та Радянської шкіл в с. Колочава;
- до Національного природного парку «Синевир», на території якого
знаходяться високогірне озеро Синевир та реабілітаційний центр бурих
ведмедів;
- Замки Закарпаття: Ужгородський, Мукачівський, Шенборна, СентМіклош;
- подорож Боржавською вузькоколійкою від м.Іршава до м.Виноградів;
- до найбільшого в Україні бункера часів Другої світової війни,
вшанування пам’яті розстріляних героїв Карпатської України;
- до цілющого джерела Святого Пантелеймона;
- до пожежної частини, метеостанції.
З січня до серпня вищезгадану екскурсійну програму забезпечували
педагоги Закарпатського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій.
У серпні було закуплено шкільний автобус «ATAMAN» для проведення
екскурсійних поїздок, які з цього часу здійснюють педагоги табору.
Серед видів і форм діяльності особлива увага приділяється наступним:
- організаційно-громадська (презентація загонів табору, виконання
доручень, підведення підсумків табірного дня);
- санітарно-оздоровча (виконання санітарно-гігієнічних вимог, дотримання
розпорядку дня);
- спортивна (зарядка, спортивні змагання, естафети);
- пізнавальна (екскурсії, конкурси, спостереження за довкіллям);
- художньо-творча (концерти, розважальні програми);
- трудова;
- ігрова

Короткотривалий період табірної зміни вимагає чіткого початку і
завершення, обов’язкової оцінки діяльності кожної дитини, надання дітям
можливості бачити і розуміти результати своєї праці. Тому кожна дитина
отримує грамоту за підсумками участі у тих чи інших заходах і конкурсах, що
проводилися протягом зміни.
Концептуальне питання, над яким працюють педагоги Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: «Співпраця –
шлях до поліпшення ефективності роботи позашкільного закладу,
підвищення фахового природничого, еколого-природохоронного рівня та
професійної майстерності педагогів».
Колектив ЗОЕНЦ зумів налагодити корисні, дієві та взаємовигідні зв’язки і
протягом тривалого часу, плідно співпрацює й вдосконалює їх. Зв’язки ці трьох
напрямів: освітнього, природоохоронного та інформаційно-пропагандистського,
зокрема із:
 Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації. Ці
зв’язки – це не просто службова підпорядкованість, але в першу чергу вагома
компетентна допомога з боку керівництва: консультації із різних управлінських,
зокрема, адміністративно-правових і фінансово-господарських питань,
організації освітнього процесу, проведенні атестації педагогічних кадрів тощо.
Директор департаменту, його заступники, керівники окремих відділів, провідні
спеціалісти завжди відгукуються на запрошення до участі в державних,
освітянських
урочистостях,
окремих
тематичних
масово-виховних
натуралістичних заходах, що придає їх проведенню високий представницький і
авторитетний рівень.
 Закарпатським обласним інститутом післядипломної педагогічної
освіти /ЗІППО/. Співпраця налагоджена як на рівні керівників (директорів,
заступників), що проявляється у взаємній підтримці в проведенні
всеукраїнських освітніх заходів – педагогічних конференцій, семінарівпрактикумів, так і з співробітниками окремих кабінетів (відділів, кафедр)
зокрема, біології, географії, хімії, виховної роботи. Педагоги ЗОЕНЦ
запрошуються до читання лекцій і проведення практичних занять із
курсантами, як на базі ЗІППО, так і в творчих лабораторіях екологонатуралістичного центру, в напрямі організації позаурочної, позакласної,
позашкільної дослідницької та природоохоронної роботи, екологічної освіти і
виховання учнівської молоді, реалізації Концепції екологічної освіти в Україні,
освітніх засад Сталого розвитку. Педагоги ЗІППО та ЗОЕНЦ систематично
обмінюються власними видавничими матеріалами. Педагогічні працівники
згаданих кабінетів, як і фахівці обласного департаменту освіти і науки, також
часто є учасниками тематичних заходів, що проводить ЗОЕНЦ, де вони
виступають із інформаціями щодо організації навчально-виховної роботи у
контексті сучасних педагогічних технологій.

Закарпатськими обласними центрами: туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту, та технічної творчості учнівської молоді, Закарпатським
обласним палацом дітей та юнацтва (ПАДІЮН), а також обласними,
районними, міськими еколого-натуралістичними центрами та станціями

юних натуралістів Закарпаття й інших регіонів України. Це найбільш
споріднені партнери щодо впровадження позашкільної освіти. Зв’язки
вирізняються оперативною компетентною підтримкою в реалізації основної
статутної діяльності ЗОЕНЦ. Здійснюється обмін педагогічним досвідом
роботи, видавничою продукцією. Характерними є спільна участь у науковопрактичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, практикумах
«Світ творчості». Налагоджена взаємовиручка у забезпеченні матеріальними
цінностями, туристичним інвентарем, технічними засобами навчання,
комп’ютерною й демонстраційною технікою, транспортом на час проведення
згаданих заходів та виїзних форм роботи: проведення таборів, польових
практик, походів, експедицій, педагогічних конгрес-турів.
Згідно плану роботи обласного табору «Арніка» кожної відпочинкової
зміни з цікавими та змістовними заняттями та майстер-класами приїжджають
педагоги Закарпатського обласного палацу дітей та юнацтва (ПАДІЮН),
обласного центру науково-технічної творчості, екскурсійну програму
забезпечував обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій.

Ужгородським національним університетом. Ці зв’язки близькі,
зрозумілі й цілком логічні вже тим, що більшість педагогів і є випускниками
Ужгородського державного (нині національного) університету. Педагоги і
юннати ЗОЕНЦ мають змогу протягом року систематично відвідувати
зоологічний музей та ботанічний сад біологічного факультету, знайомитися з їх
науково-дослідницькою роботою. У свою чергу науково-педагогічні
працівники університету, зокрема біологічного (кафедри ботаніки та зоології),
географічного (кафедра лісівництва) факультетів проводять виробничу,
частково і педагогічну практику із своїми студентами на базі творчих
лабораторій ЗОЕНЦ. Також науковці УжНУ залучалися до розробки робочих
зошитів практик, запрошувалися для проведення практикумів, екскурсій з
учасниками експедиційно-польових зборів та юннатами екоцентру.
 Карпатським біосферним заповідником (КБЗ), Національним
природним парком «Синевир», Національним природним парком
«Ужанський», Національним природним парком «Зачарований край»,
державним підприємством «Ужгородське лісове господарство», дендрарієм
«Березинка» ДП «Мукачівське лісове господарство». Ці природоохоронні
установи систематично надають можливість реалізовувати практичні аспекти
освітнього процесу, зокрема виїзні форми роботи на територіях (об’єктах)
природно-заповідного фонду Закарпаття.
Діти, які відпочивають в таборі «Арніка», мають змогу відвідувати центр
реабілітації бурих ведмедів та побувати на о. Синевир.
 Обласними краєзнавчим та етнографічним музеями. Відвідування
протягом року цих музеїв дає можливість глибоко знайомитися педагогам та
учням з історико-культурними цінностями краю, архітектурою, звичаями,
звичайно і з природними об’єктами, рослинним і тваринним світом.
На базі відділу природи краєзнавчого музею щорічно проводиться
масово-виховний захід до Міжнародного дня птахів, в якому беруть участь
науковці-орнітологи біологічного факультету Ужгородського Національного

університету.Вихованці відвідують експозиції музею про події Революції
Гідності та АТО тощо.

Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської
ОДА, Закарпатським обласним управлінням лісового й мисливського
господарства, екологічною інспекцією, басейновим управлінням водними
ресурсами
річки
Тиса,
Закарпатським
обласним
центром
з
гідрометеорології. Зв’язки з цими інстанціями дають можливість педагогам
отримувати оперативні дані про стан навколишнього природного середовища,
екологічні проблеми та позитиви в охороні природи, як в цілому на планеті, в
Україні, так і в різних районах області. Надають інформації про природнозаповідний фонд, консультації з питань оптимальної організації охорони
природи в освітніх закладах, різні видавничі матеріали, кадастри, карти,
буклети, сучасні технології ведення лісового та водного природо-ресурсного
користування, юридично-правові консультації з екологічного законодавства. На
засадах партнерства педагоги за фаховими біологічними спеціальностями
(ботаніки, зоологи, орнітологи, дендрологи, іхтіологи, ентомологи)
неодноразово залучались ними до виконання грантових дослідницьких
проектів.
Цього року педагоги ЗОЕНЦ долучились до підготовки матеріалів до
видання для дітей про букові праліси Закарпаття, яке ініційоване департаментом
екології та природних ресурсів ОДА.

Зарубіжними державними та громадськими освітніми
закладами, природоохоронними організаціями. Зв’язки з цими партнерами
дають змогу педагогам ЗОЕНЦ знайомитись, вивчати й переймати досвід
колег-освітян, природоохоронців із сусідніх країн, що межують із
Закарпатською областю: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та
Чехією Крім обміну методичними, видавничими матеріалами: буклетами,
плакатами, фото- та відеоматеріалами, є можливість здійснювати виїзди
педагогів та юннатів до колег, брати участь у вишколах-тренінгах, роботі
лісових шкіл, наметових освітньо-природоохоронних таборах. Практикується
поміж партнерами й проведення такої виїзної форми, як конгрес-тури у складі
окремих груп педагогів та спільних делегацій разом із учнями, студентами,
членами громадських організацій /NGO/. Транскордонне партнерство дало
можливість педагогам та юннатам ЗОЕНЦ брати участь в міжнародних
екологічних конференціях, акціях та природоохоронних грантових проектах, що
проводили Tacis, міжнародний фонд охорони природи WWF, Програма
європейського союзу – «HUSKUA», «Interreg» та інші.
Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
провів зустріч з учасниками спільного українсько-словацького велопробігу
під назвою «Геркулес на колесах». Ними стали діти та керівники дитячої
громадської організації «Фенікс» (м. Сніна, Словаччина), з українського боку
– вихованці обласного еколого-натуралістичного центру та центру туризму,
краєзнавства і екскурсій. Програма велопробігу передбачала знайомство із
скульптурою Геракла (Геркулеса), який знаходиться на території Ужгородського
замку, та із скульптурою Геракла у місті Сніна. Довжина веломаршруту – 70 км,

який розпочався в Ужгороді, а завершився на території Словаччини. Учасники
велопробігу – а це 100 осіб, з яких 22 учасники від України, а 78 учасників – від
Словаччини, мали можливість познайомитися із архітектурними, краєзнавчими,
історичними пам’ятками міста над Ужем та закарпатського краю, пропагуючи
здоровий спосіб життя і поєднуючи активне дозвілля із пізнавальною
краєзнавчою діяльністю.
В ЗОЕНЦ побували педагоги із освітньої установи – «Lipka». «Ліпка» – це
одна з найбільших та найстарших організацій в Чеській Республіці, яка
займається екологічним вихованням та навчанням дітей і дорослих. Педагоги
ділились досвідом своєї роботи, розповідали що у всіх відділеннях «Ліпки»
здійснюються в робочі дні навчальні програми для шкіл, а в післяобідній час
проводяться гуртки для дітей. До діяльності «Ліпки» належить також
підготовка педагогів, консультації з екологічних питань та освітні заходи для
широкого загалу. З навчальними програмами, гуртками, таборами, акціями для
громадськості, та навчальними матеріалами можна ознайомитись на інтернетсторінках www.lipka.cz
Щорічно у 14 країнах басейну річки Дунай під егідою Міжнародної комісії
з захисту цієї ріки відзначається спільний пан-європейський захід – День
Дунаю.
В Україні це свято традиційно, вже 11 рік поспіль, відзначається на
Закарпатті, де протікає найбільша його притока – ріка Тиса, і називається
дитячий фестиваль «Тиса – молодша сестра Дунаю». У 2017 році він
проходив у Тячеві неподалік кордону з Румунією.
Захід було організовано спільно з проектом ЄС «Підтримка України в
апроксимації напрацьованого законодавства ЄС у сфері навколишнього
середовища», Міністерством екології та природних ресурсів України,
Державним агентством водних ресурсів України, Басейновим управлінням
водних ресурсів річки Тиса, Тячівською об’єднаною громадою, компанією
Кока-кола Беверіджиз Україна, групою енергетичних компаній «Rener» та
Закарпатською обласною організацією Всеукраїнської екологічної ліги.
Юннати та студійці дитячої відеостудії «Дивосвіт» ЗОЕНЦ були
активними учасниками конкурсу селфі-відео «Моє життя і Тиса» та були
нагороджені дипломами «Аква-Оскар» за роботи: «Схаменіться, люди!»,
«Юннати за чисту Тису», «Рятуйте», «Допоможемо рідній річці». У своїх відео
молодь порушувала питання екологічного стану річки, закликала до охорони
тваринного і рослинного світу річки.
Юннати та педагоги були учасниками проекту «Ліси для суспільства –
ліси без бар’єрів». Проект спрямований на створення транскордонного
партнерства, яке сприяє розвитку екологічного туризму та лісової освіти і
популяризації культурної та природної спадщини на прикордонних територіях
Словаччини та України. Метою проекту було поліпшити можливості
багатофункціонального ведення лісового господарства шляхом пропагування
активного відпочинку в лісовому середовищі, створення безбар’єрних та
інтерактивних об’єктів лісової педагогіки та надання громадських послуг
відвідувачам лісу, туристам, дітям та молоді. В рамках заходів проекту особлива

увага надавалась підвищенню екологічної обізнаності широкого загалу,
формування більш свідомого ставлення людей до лісу.
В рамках проекту були проведені тренінги для тренерів, в яких брали
участь 4 педагогів ЗОЕНЦ.
Партнерами проекту з України були ГО «Агенство сприяння сталому
розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА», Закарпатське управління лісового та
мисливського господарства.
В рамках проекту для юннатів екоцентру в березні було проведено масововиховний захід «День лісу».
16 вересня 2017 року педагоги та юннати екоцентру долучилися до
відзначення Дня працівника лісового господарства та 25-річчя від дня
заснування Закарпатського обласного управління лісового та мисливського
господарства.
Організації-учасники свята розгорнули виставки досягнень та ігрові
майданчики. Педагоги ЗОЕНЦ представили на виставку видавничу продукцію
закладу: «Бібліотечка позашкільника», «Збірник ЗОЕНЦ», презентаційні
матеріали, а також стенди і турнікет «Учнівські лісництва Закарпаття», звіти
про роботу учнівських лісництв області, юннатівські поробки тощо.
Педагогічні працівники ЗОЕНЦ підготували ігрові локації для дітей
різного віку із завданнями, які розкривають знання про ліс в цікавій ігровій
формі. Для маленьких учасників було запропоновано екологічні ігри «Вгадай
яким деревам належать ці шишки і плоди», «Впізнай на дотик», розмальовки
тварин лісу. Старші учасники свята, як і батьки, мали змогу пограти у
екологічну гру «Знайди птаха і впізнай його», а також провести цікаві досліди,
що демонструють властивості деревини.
Юннати ЗОЕНЦ взяли активну участь у всіх майстер-класах, конкурсах,
іграх, що проводили лісові господарства та громадська організація FORZA,
навчилися виготовляти штучні гніздівлі та годівнички, садити дерева.
 Засобами масової інформації: пресою, радіо, телебаченням.
Особливий вид співпраці. Адже через поширення інформації про діяльність
позашкільних закладів, їх форми, методи роботи, здобутки, проблеми можна
знаходити нових партнерів, розповісти про свої установи, окремі заходи,
досягнення конкретних педагогів, кращих юннатів громадськості, батькам
наших вихованців, колегам, звичайно, керівництву. Напрацювання попередніх
років в цьому напрямі дали змогу створити у 2008 році в ЗОЕНЦ спільно із
Закарпатською держтелерадіокомпанією дитячу екологічну відеостудію
«Дивосвіт», що стало якісним кроком у популяризації багатогранної
позашкільної еколого-натуралістичної творчості, в тому числі і виїзних форм
освітнього процесу.
Вихованці відеостудії постійні учасники та неодноразові переможці в
різних номінаціях Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста».
Відеосюжети юних студійців можна переглянути на сайті телеканалу Тиса1 (http://tysa1.tv) в програмах «Дивосвіт» та «Шовкова косиця».

Візитівкою закладу є сайт, де висвітлюються основні події, заходи,
досягнення вихованців та педагогів: www.zoenc.edukit.uz.ua. Також ЗОЕНЦ,
Воловецька філія «Арніка» мають свої сторінки на facebook.
З метою урізноманітнення проведення масово-виховних заходів, внесення
в них елементу змагання, азарту, зацікавленості практикується проведення
масово-виховних заходів у форматі екоквестів (як із юннатами екоцентру, так і
з дітьми, що відпочивають у таборі «Арніка»).
Екологічні квести сприяють розширенню і поглибленню знань з біології,
екології, географії, розвитку ініціативи та творчої активності учнів,
формуванню інтелектуально розвиненої особистості.
Діти вільно спілкуються між собою, вчаться цінувати свій час,
підвищують рівень сприйняття природного середовища.
Квест дозволяє розвивати активне пізнання на заняттях, сприяє розвитку
мислення, допомагає долати проблеми та труднощі, а саме: вирішити,
розплутати, придумати, уміти застосовувати свої знання на практиці у
нестандартних ситуаціях, тобто актуалізувати знання, вчить мислити логічно,
розвиває інтерактивні здібності.
Педагогами відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи
ЗОЕНЦ було розроблено та проведено квести до відзначення Всесвітнього дня
Землі, Міжнародного дня рослин, Всесвітнього дня захисту тварин,
Всесвітнього дня вторинної переробки, до Всесвітнього дня домашніх тварин.
З метою естетичного та екологічного виховання, участі у конкурсах,
акціях, зльотах та фестивалях, підготовки робіт до виставок на
природоохоронну тематику педагоги Закарпатського еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді організовують та проводять майстер-класи для
вихованців гуртків різного профілю.
Заняття майстер-класу – це оригінальний спосіб організації діяльності у
складі малої групи (7–15 учасників). До проведення майстер-класів
залучаються як педагоги екоцентру, так і фахівці різних галузей.
Так, було проведено майстер-класи за наступною тематикою:
- Техніка декупаж для виготовлення виробів на виставку «Друге життя
побутовим відходам»;
- Вирощування ківі в умовах відкритого ґрунту Закарпаття;
- Виготовлення ялинкової іграшки з побутових відходів;
- Виготовлення писанок-зернівок;
- Виготовлення великодніх композицій.
6 грудня було проведено майстер-клас «Виготовлення шапочок» для групи
учнів із Донецької області, які були на Закарпатті в рамках проекту «Схід і
Захід – разом».
Еколого-просвітницька робота театру спрямована на формування творчої,
гармонійно розвиненої, екологічно освіченої особистості, здатної до
самореалізації, самовдосконалення та активних дій, спрямованих на захист
рідної природи і охорони довкілля; висвітлення екологічних проблем краю,
країни і планети засобами театралізованого лялькового мистецтва.

Дитячий ляльковий екологічний театр виховує любов до природи, до
всього живого на землі, відповідальність за майбутнє планети і людства, повагу
до життя людини і навколишнього середовища, розвиває інтерес до біологічних
та екологічних наук, пам’ять і увагу юннатів.
Театр постійно бере участь у масово-виховних заходах різного
спрямування, на яких проводить просвітницьку та пропагандистську роботу для
юннатів ЗОЕНЦ.
Новацією є проведення виїзних виступів лялькового екологічного театру
для вихованців медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя»
міського товариства інвалідів праці та дитинства «Оптиміст», учнів шкіл міста
та дітей, що відпочивали у таборі «Арніка».
Театр тісно й продуктивно співпрацює із дитячою екологічною
відеостудією «Дивосвіт», вихованці якої знімають їх вистави і виготовляють
відеофільми. Вистави повністю або частково (фрагментально) стають
тематичними складовими пропагандистських природоохоронних відеофільмів
та телепередач, що демонструються на телеканалі «Тиса – 1» Закарпатської
облдержтелерадіокомпанії.
В літній період з юннатами проводяться навчально-польові практики з
екології та біології.
Мета практик: закріплення знань, отриманих під час занять протягом
навчального року, проведення дослідницької та практичної роботи
безпосередньо в природі, виховання в юннатів любові до природи, формування
екологічної свідомості, активної природоохоронної позиції відповідальності за
свої дії у довкіллі.
В основу практики закладено програму польових досліджень,
природоохоронної, краєзнавчої, виховної роботи з юннатами.
Під час практики юннати проводять практичну роботу на навчальнодослідній земельній ділянці, в кутку живої природи; під час екскурсій вивчають
флору і фауну рідного краю; беруть участь у практичній природоохоронній
діяльності, навчаються правилам безпечної поведінки в природі.
З 07 до 09 червня 2017 р. у Закарпатській області було проведено
V Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів.
Зоологічні практикуми і практичні роботи проводилися на базі ДВНЗ
«Ужгородський
національний
університет»,
ВАТ
«Закарпатський
рибокомбінат», туристичного комплексу «Воєводино».
В заході взяли участь учнівські делегації із 19 областей України: учасники
науково-дослідних експедицій, зоологічних практик, екскурсій з практичним
досвідом роботи із зоології (38 учасників і 20 педагогів-керівників делегацій).
Юні зоологи провели наукові дослідження тваринного світу Закарпаття,
ознайомилися із технологією вирощування форелі райдужної, здійснили
польові практикуми із орнітології та ентомології, ознайомчі екскурсії в
зоологічний музей Ужгородського національного університету та у відділ
природи Закарпатського обласного краєзнавчого музею.
Практика довела справедливість обраного шляху як для управлінської, так
і педагогічної діяльності ЗОЕНЦ. Наведені приклади співпраці розвиваються,

вдосконалюються й надалі, це додає впевненості, що і у майбутньому в
реалізації освітнього процесу, проведенні масово-виховних заходів, тих чи
інших виїзних форм роботи, педагогічний колектив ЗОЕНЦ матиме належну
підтримку,
співучасть
колег-педагогів
та
фахівців-практиків
природоохоронного, сільськогосподарського, науково-дослідницького напрямів
діяльності, що в свою чергу даватиме бажаний результат у впливі на
формування творчої особистості учнів, відтак, очікуваний позитивний
педагогічний ефект.
Отже, така корисна, позитивна, змістовна спрямованість і результативність
партнерських стосунків зобов’язує у свою чергу і кожного педагога ЗОЕНЦ, від
директора та його заступників, завідувачів відділів, методистів до керівників
гуртків працювати якісно й сумлінно, добре володіти вітчизняними сучасними
педагогічними формами й методами організації освітнього процесу, працювати
над рівнем особистої екологічної культури і освіченості, фахової педагогічної
компетентності, щоб бути спроможним вчасно, максимально ефективно і
кваліфіковано надавати взаємну методичну й практичну допомогу колегам
педагогам, науковцям, викладачам ВНЗ, працівникам засобів масової
інформації, партнерам-природоохоронцям у справі позашкільного екологоосвітнього навчання і виховання учнівської та студентської молоді, організації
як пропагандистських екологічних акцій, так і проведення практичних
природоохоронних заходів.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Кийко А.О., директор
Кошіль М.І., заступник директора
з навчально-методичної роботи комунальний заклад
Львівської обласної ради «Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Система позашкільної еколого-натуралістичної освіти має унікальний
потенціал для розвитку творчих здібностей дитини. Гнучкість, мобільність,
відкритість системи дає можливість швидко реагувати на освітні запити
суспільства,
створювати
творче
середовище
розвитку,
формувати
загальнолюдські цінності засобами еколого-натуралістичного виховання.
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» намагається
відповідати сучасним вимогам і стандартам закладів позашкільної освіти і
працювати на перспективу. У своїй діяльності Центр керується принципами
гуманізму, відкритості, добровільності, творчої ініціативи та активності.

Педагогічний колектив
Центру працює над науково-методичною
проблемою «Метод проектів у сучасному позашкільному навчальному закладі:
традиції,перспективи, життєві результати» та намагається застосовувати
найбільш прогресивні досягнення як вітчизняної, так і зарубіжної теорії й
практики позашкільної роботи, а методична служба закладу віднаходить нові
методичні підходи в навчально-виховній роботі з дітьми, підлітками та
молоддю.
З метою забезпечення ефективної координаційно-методичної роботи
Центром запроваджено систему кураторства. Тобто, адміністративнопедагогічні працівники ЛОЦЕНТУМ є кураторами закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму та окремих об’єднаних територіальних
громад, районів і міст області з питань організації позакласної та позашкільної
роботи з біології та екології. Діяльність цієї інноваційної форми координації
еколого-натуралістичної роботи сприяла запровадженню в навчально-виховний
процес закладів позашкільної освіти сучасних педагогічних технологій,
створенню активного соціально-педагогічного середовища, впровадженню
освітніх інновацій .
Невпинна глобалізація повсякчас потребує гнучких підходів до організації
освіти, переходу від ретрансляційних педагогічних технологій до проектування
педагогічних процесів, набуття школярами життєво важливих компетентностей
шляхом глибокого осмислення та набуття теоретичних знань і практичних
навичок.
Для того, щоб успішно розробляти та впроваджувати освітні програми та
інноваційні проекти КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» постійно зміцнює навчальноматеріальну базу, здійснює комп'ютеризацію
закладу та впроваджує
інформаційні технології, запроваджує дистанційне навчання, розробляє
індивідуальні модулі освітніх та гурткових програм різних рівнів складності
залежно від конкретних потреб.
ЛОЦЕНТУМ налагодив творчу співпрацю із закладами вищої освіти,
науково-дослідними інститутами і установами науковці та викладачі яких
допомагають педагогам у розробці проектів, тематики і методики дослідноекспериментальної роботи, проведенні семінарів-практикумів, тренінгів,
експедицій, науково-практичних конференцій.
Центром розроблені і впроваджені короткотривалі проекти «Збережемо
ліси Львівщини для нащадків» (мета проекту: залучення учнівської молоді
Львівщини до природоохоронної та дослідно-експериментальної роботи в
галузі лісового господарства, підвищення ефективності та якості роботи
шкільних лісництв в області), «Зелені оази Львівщини» (мета проекту:
покращення стану довкілля, зелених насаджень і місць проростання рідкісних і
зникаючих рослин та елементів ландшафтного дизайну на територіях закладів
загальної середньої та позашкільної освіти області).
Організовані довготривалі проекти:
- літня школа «Дивосвіт» (І зміна - юні ботаніки, ІІ зміна - юні друзі
природи, ІІІ зміна - юні екологи, ІУ зміна - юні зоологи) для переможців

обласних конкурсів, виставок та вихованців творчих учнівських об’єднань
«ЛОЦЕНТУМ». У школі цілеспрямовано і якісно організовують дозвілля дітей,
створюють найсприятливіші умови для їх всебічно розвитку та розкриття
власних здібностей і таланту;
- Обласна еколого-натуралістична школа передового досвіду «Сколівські
Бескиди». Під час походів, екскурсій юннати ознайомлюються з сучасним
станом біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат, лікарськими
рослинами та рослинами, занесеними до Червоної книги України. Вчаться
розпізнавати фонові види рослин і тварин Сколівщини. Юннати проводять
інвентаризацію і паспортизацію комплексів мурашників, складають схеми їх
розміщення на території Національного парку, проводять хімічний аналіз та
вимірють
фізичні показники (температуру, смак, запах, прозорість,
кольоровість, рН, вміст хлору, аміаку та фосфатів) води р.Кам’янки та Опір,
сірководневого джерела;
-»Еколого-освітня виставка «Планета ЗОО», яка є навчальною та
практичною базою для проведення тематичних уроків, практичних занять для
школярів та студентів області. Мешканцями виставки є понад 90 видів і порід
декоративних та екзотичних тварин;
- «Зелений клас», виїздні практичні заняття на базі «ЛОЦЕНТУМ» для
дітей з особливими освітніми потребами Львівського міського центру
реабілітації «Джерело»;
-Школа «Вікно в природу» для дітей КЗ ЛОР «Львівська спеціальна
загальноосвітня середня школа-інтернат № 100». Це своєрідні екскурсії в
природу, де діти з вадами зору набувають умінь і навичок натуралістичної
діяльності
(орієнтуватися, шукати , знаходити), вести спостереження,
порівнювати і узагальнювати. Тримаючи в руках будь-яку тварину екологоосвітньої виставки «Планета ЗОО» (кролика, голуба, пітона), або рослину із
навчальної теплиці Центру, діти руками відчувають та можуть словесно
описати живий організм, порівняти і узагальнити свої спостереження. Діти,
позбавлені одного з важливих органів, зору, таки є спроможними
самоутвердитись на рівні з дітьми, що бачать;
- «Екологічна освіта дошкільнят» на базі ДНЗ №170, мета проекту –
розширення кругозору малечі про оточуюче природне середовище, шанобливе
ставлення до людей, прищеплення любові до рідного краю, гуманного та
дбайливого ставлення до довкілля.
У планах закладу організація проекту «Пересувний позашкільний
навчальний заклад та мобільний консультпункт» (Мета проекту -пропагування
охорони довкілля та тваринного світу, збереження біорізноманіття регіону,
гуманного ставлення до тварин серед школярів та дорослого населення області.
Це виїзні форми позашкільної біологічної освіти, інтерактивні заняттятренінги) та проекту «Яворівська забавка», на території «ЛОЦЕНТУМ»
відновити окреме приміщення для роботи школи «Яворівська забавка»,
залучити до роботи народних майстрів, проводити майстер-класи для того, щоб
народна іграшка знову зайняла гідне й помітне місце у вихованні сучасної

дитини, оформити експозицію «забавкарського мистецтва», брати участь у
Всеукраїнських та міжнародних проектах.
Інноваційні проекти, які успішно працюють у Львівській області та Україні
–це «Дотик природи», мета якого активізація екологічного руху на Львівщині,
Клуб інтелектуального дозвілля, Мала лісова академія, наукове
Всеукраїнське товариство школярів, створене для професійної орієнтації учнів,
розширення наукового світогляду, розвитку інтелекту та соціальної активності у
справі охорони природи рідного краю, пізнавальної діяльності та творчих
здібностей, залучення молоді до активного процесу навчання шляхом
проведення науково-дослідницької та експериментальної діяльності.
Кожен педагог, який працює над певним проектом, творчо застосовує у
своїй роботі найбільш доступні інтерактивні форми навчання , які дають змогу
глибше ознайомлювати вихованців з науково-технічними, економічними,
екологічними основами сучасної науки.
Разом з тим, Центр спільно з заповідником «Розточчя», Яворівським НПП,
НПП «Сколівські Бескиди» та «Північне Поділля», РЛП «Знесіння» успішно
втілює в життя одну із основних своїх місій - підвищення рівня екологонатуралістичної освіти , екологічної свідомості, розширення світогляду та
сприяння в допрофесійній підготовці школярів у галузі охорони довкілля та
заповідної справи.
Еколого-освітні центри природно-заповідного фонду Львівської області та
КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» щорічно успішно проводять більше 20 екологонатуралістичних масових заходів для школярів області та регіону, а саме «День
Землі», «Марш парків», «День юного натураліста», «Годівничка», «Первоцвіти
просять захисту», «Новорічна композиція», «Штучна гніздівля», «Птах року»
тощо.
На базі установ ПЗФ успішно працюють гуртки ЛОЦЕНТУМ екологонатуралістичного спрямування: «Юні друзі природи», «Юні орнітологи», «Юні
зоологи», «Юні екологи-краєзнавці», «Юні лісівники», «Знавці лікарських
рослин». Більшість занять гуртків проводяться в природних умовах, зокрема на
екологічних стежках та науково-пізнавальних маршрутах, які репрезентують
основні сакральні та природничі пам’ятки краю і є найбільш привабливими для
ведення наукової та дослідницької роботи школярів. Саме під час вивчення
таких об’єктів вихованці учнівських творчих об’єднань більше дізнаються про
природу рідного краю, його флору і фауну, причини і потреби охорони всього
живого в регіоні та на Землі.
За завданням та під керівництвом науковців установ ПЗФ юннати
проводять протягом року дослідницьку роботу.
Спостерігаючи навколишній світ, у юннатів формується усвідомлення
єдності людини і природи, живого і неживого не через абстрактні поняття, а
через живе сприйняття навколишнього середовища. В процесі навчання і
виховання у школярів формується особиста відповідальність за стан охорони
природи, відроджується традиційно мудре ставлення українського народу до
навколишнього світу.

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ
ЗАНЯТЬ ГУРТКІВ В НАТУРАЛІСТИЧНОМУ ВІДДІЛІ
БЕРЕЗІВСЬКОГО ЦДЮТ
Клепанчук Т.В.,
директор Березівського районного центру дитячої та
юнацької творчості Одеської області
Джерелом підвищення ефективності гурткового заняття є інтерес до
навчання, самостійна робота, вміле використання наочності, дидактичного,
роздавального матеріалу, диференційований підхід. Кожне заняття повинно
бути неповторним, вчити мислити, збагачувати та розвивати мовлення,
формувати особисту думку вихованця.
З
метою
активізації
пізнавальної
діяльності,
ініціативності,
індивідуального підходу до учнів, розвитку культури спілкування педагоги
Березівського районного центру дитячої та юнацької творчості використовують
такі форми роботи: як інтелектуальні розваги (конкурси ерудитів), заняттяподорожі, заняття-конкурси веселих та кмітливих, заняття-екскурсії, заняттявікторини, тренінги, заняття-ігри, засідання фітобару «Калинка» та
кінолекторію «Знай, люби, бережи», виступи екологічного лялькового театру
«Лісовичок».
Широко на заняттях гуртків в натуралістичному відділі використовуються
такі форми роботи, як інтелектуальні розваги (заняття-ігри, дидактичні ігри,
заняття-вікторини, конкурси веселих та кмітливих та ерудитів). Вони мають
мету: розвиток кмітливості, ерудиції вихованців, активізація розумової та
пізнавальної діяльності, задоволення і радість від інтелектуальної розваги.
Інтелектуальні розваги розкривають творчі можливості дитини, вони сприяють
передачі способів набування знань, досвіду колективної і групової роботи. Ігри
змушують гуртківців вносити в пізнавальну діяльність свій досвід і знання,
одержувати нові знання з джерел, які шукають самостійно.
Для старшокласників у відділі проводяться конкурси ерудитів
«Найрозумніший», «Землі своєї неповторную красу, я серцем, словом й пензлем
напишу».
В кінці вивчення теми з метою підсумовування знань про вивчений
матеріал керівники гуртків використовують таку форму роботи як заняттявікторини. Проводяться вікторини на різноманітну тематику: «Впізнай мене»,
«Дерева мого міста», «Тварини-рекордсмени», «Абетка здоров'я», «У світі
рослин», «Екологічна вікторина», «Відгадай квітку», «Чи знаєте ви птахів». Для
старшокласників проводяться заняття-вікторини у формі турніру-мозаїки.
Дуже широко в нашому закладі проводяться заняття-гра та дидактичні
ігри. Усі діти люблять гратися, уявляти себе казковими героями, зображувати
рослини, тварини, різні явища. І цю любов до гри у своїх вихованців наші
педагоги з успіхом використовують в своїй роботі. Граючись, діти із
задоволенням вчаться, легко запам'ятовують нову інформацію, не відчувають
труднощів при ознайомленні зі складними абстрактними поняттями.

Заняття-ігри є цінним засобом виховання і розвитку, вони активізують
психічні процеси, викликають у дітей живий інтерес до процесу пізнання,
виробляють у них активну життєву позицію, привчаючи до колективних та
індивідуальних форм роботи. Заняття-ігри в нашому відділі проводяться в
вигляді рольової гри. Запропонована форма роботи проводиться із
старшокласниками.
Використання ігор дає можливість стимулювати позитивні емоції,
створити атмосферу здорового змагання, що спонукає вихованців мобілізувати
всі свої знання, думати, добирати відповідне, зіставляти та оцінювати. Радість
творчої гри змінює дитяче життя, наповнює його казкою. Гра охоплює всі
сторони особистості гуртківця: вона потребує активної роботи думки і
трудових умінь, багата емоціями та щирими почуттями.
Часто на заняттях гуртків керівники використовують різноманітні
дидактичні ігри такі як «Дерево пізнання», «Інтелектуальний хокей», «Знайди
пару», «Мозаїка», «П’ятий зайвий», «Чорний ящик», «Крокодил», «Голосуємо
ногами», «20 ключових понять», «Так чи ні», «Світлофор».
Дидактичні ігри допомагають педагогу урізноманітнити навчання,
організувати процес розумового розвитку дитини. Вияв творчості у грі дозволяє
гуртківцям глибше зрозуміти навколишній світ, дає їм деякий життєвий досвід,
викликає потребу виразити його у своїй діяльності. Використання ігор на
заняттях гуртків стимулює пізнавальну діяльність учнів, викликає позитивні
емоції у ставленні до навчальної діяльності, до її змісту, форм і методів
здійснення.
Для учнів початкової та середньої школи проводяться заняття-конкурси
веселих та кмітливих (КВК) на різноманітну тематику: «Дерева мого краю»,
«Тварини», «Пташине царство», «Овочева родина».
Під час проведення заняття-КВК розкриваються творчі можливості
дитини. Різноманітні конкурси сприяють передачі способів набування знань,
досвіду колективної і групової роботи, змушують гуртківців вносити в
пізнавальну діяльність свій досвід і знання, одержувати нові знання з джерел,
які шукають самостійно.
З метою виховання у підростаючого покоління любові до природи та
гармонійного співіснування з нею, формування психологічної готовності
оберігати природні цінності педагоги нашого відділу використовують таку
форму роботи як заняття-екскурсії.
Основним методом пізнання на занятті-екскурсії є спостереження, яке
поєднується з поясненням педагога, з демонструванням певних об'єктів, зі
збиранням матеріалу для гербаріїв і колекцій, з виконанням робіт практичного і
дослідницького характеру.
Під час екскурсій учні спостерігають взаємозв’язок рослин з навколишнім
середовищем, дістають уявлення про біогеоценози, сезонні явища в природі,
боротьбу за існування, природний добір, пристосованість організмів до умов
життя тощо.

Спілкування з природою викликає прагнення у гуртківців не тільки глибше
пізнавати, а й охороняти, збагачувати її, виховує їхні естетичні почуття і смаки.
Під час екскурсії дитячий організм загартовується й зміцнюється фізично.
На екскурсіях учні набувають навичок і вмінь проводити дослідницьку
роботу: спостерігати за предметами і явищами органічної і неорганічної природи,
аналізувати, порівнювати ці предмети і явища, робити висновки.
Проводяться екскурсії на такі теми: «Рослини степу», «Флора та фауна річки
Тилігул», «Зимуючі птахи нашої місцевості», «Отруйні рослини», «Весна в
природі. Рослини і тварини весною», «Природа взимку», «Екологічна стежина в
урочищі «Березівка» та багато інших.
Цікавою формою роботи, що використовується педагогами центру для
старшокласників та учнів середніх класів є просвітницькі тренінги.
Під час проведення тренінгу керівники гуртків використовують
інтерактивні методи, що дає можливість учасникам під час спілкування в
комфортній емоційній атмосфері обмінюватися досвідом й знаннями з метою
отримання нових знань та засвоєння навичок.
По пропаганді здорового способу життя проводимо тренінги «Ми проти
куріння», «Ти і наркотики». Екологічний тренінг «Бережіть свою планету»
проводиться з метою поширення знань, інформаційної підтримки, позитивного
впливу і перетворення отриманих знань у реальні мотиви поведінки гуртківців.
З метою поглиблення знань учнів про види та користь лікарських рослин,
оздоровлюючий, профілактичний, загальнозміцнюючий вплив цілющих напоїв
на організм людини в натуралістичному відділі центру організована робота
фітобару «Калинка».
Під час підготовки засідань фітобару використовується така технологія як
педагогіка співпраці. Керівники гуртків разом з гуртківцями добирають цікавий
матеріал про лікарські рослини: їх біологічні та фармакологічні властивості,
вивчають лікарські рослини нашої місцевості. Знайомляться з лікувальними
властивостями лікарських рослин та використанням їх в народній медицині.
Вчаться готувати цілющі відвари та настої, вітамінні чаї. Збирають та
використовують під час засідань кінолекторію легенди, казки, вірші, пісні про
лікарські рослини. Підготовка та проведення засідань фітобару сприяє
підвищенню у дітей мотивації до здорового способу життя, формуванню
активної життєвої позиції та почуття любові до рідного краю.
У відділі з учнями початкових та середніх класів проводяться засідання
фітобару на такі теми: «Стежина здоров'я», «Ліки навколо нас», «Рослинилікарі», «Вітаміни – наші друзі» та інші.
Однією з форм, що дає змогу гуртківцям розширити способи отримання
екологічних знань, стимулює їх пізнавальну активність,сприяє розвиткові
естетичних смаків є кінолекторій «Знай, люби, бережи».
Перегляд фільмів на екологічну та природоохоронну тематику дає
можливість педагогам вирішувати такі завдання:

ознайомлення вихованців з екологічними проблемами рідного краю
та створювати умови щодо пошуку рішення цих проблем,

розвиток навичок вирішення екологічних проблеми,


зняття стресу та емоційного напруження,

обговорення побаченого, самоаналізу своїх дій та поведінки в
природному середовищі,

розвиток навичок спілкування, активної громадської позиції.
На засіданнях кінолекторію гуртківці знайомляться з питаннями охорони
природи та раціонального використання природних ресурсів в Україні,
різноманіттям тваринного та рослинного світу області, в Україні, необхідністю
охорони та збереження видового складу. Дана форма роботи використовується з
учнями, починаючи від початкових класів до старшокласників.
На засідання кінолекторію запрошуються члени районного товариства
охорони природи, товариства рибалок та мисливців, працівники Березівського
лісництва, які знайомлять гуртківців з екологічними проблемами рідного краю
та шляхами їх вирішення. Засідання кінолекторію проводяться як для гуртківців
натуралістичного відділу, так і для учнів шкіл району на різноманітні теми:
«Водно-болотні угіддя. Тилігульський регіональний ландшафтний парк»
(додаток №10), «Вода – основа життя», «Тварини взимку», «Подільське диво –
Медобори», «Збережемо першоцвіти», «Квіти на моєму подвір'ї», «Павуки»,
«Риби прісних водойм», «Зимуючі птахи» та інші.
Близько двадцяти років існує в натуралістичному відділі така форма
роботи, як екологічний ляльковий театр «Лісовичок». Під час виступів театру
в глядачів формується екологічна грамотність. Казкові образи, позитивно
впливають на уяву учнів, викликають у них симпатії, любов до природи,
допомагають їм краще пізнати природу свого краю і сприяють бережливому
ставленню до неї.
Участь гуртківців у виставах екологічного театру сприяє їх естетичному
вихованню, розвитку художніх здібностей, а також виникненню у них
комунікативних рис, соціальної свідомості, розкриває творчі риси особистості.
Сценарії постановок екологічного лялькового театру виникають у
співпраці педагога з гуртківцями. Робота по інсценізації проводиться
колективно, із залученням гуртківців. При цьому використовуються знання та
конкретний матеріал, який вихованці отримали на заняттях гуртків та під час
екскурсій в природу. Тематика виступів досить різноманітна: охорона
ранньоквітучих рослин, охорона малих річок від забруднення, охорона та
приваблювання птахів, вивчення природи рідного краю та його екологічні
проблеми тощо.
Юні актори виступають в постановках «Лісова райдуга», «Веселий
ярмарок», «Зелений дивосвіт», «Природа – матір-берегиня», «Посміхнись
квітко», «В гостях у Лісовичка», «Віконце в природу», «Школа їжачка
Лісовичка», «Пригоди Синички», «Веселий ярмарок», «В гостях у друзів».
Члени екологічного театру беруть участь в масових натуралістичних
заходах, природоохоронних акціях. Виступають в школах, дитячих садках,
притулку для неповнолітніх.
Екологічна освіта формує екологічну культуру як людини, так і
суспільства в цілому, забезпечує підростаюче покоління науковими знаннями
про взаємозв'язок природи і суспільства, допомагає зрозуміти багатогранне

значення природи для суспільства в цілому і кожної людини, формує прагнення
брати активну участь у поліпшенні довкілля. Формування екологічної культури
особистості, гармонійних відносин людини з природою є одним з важливих
напрямів національної системи виховання. Досягти цієї мети використовуючи
лише традиційні форми та методи організації навчальної діяльності неможливо.
Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчальновиховний процес позашкільного закладу нестандартних форм та методів
навчання. Все це дає змогу учням формувати знання шляхом інтенсивної
самостійної пізнавальної діяльності, а також разом з тим, сприяє розвитку
індивідуальних творчих здібностей.

ІННОВАЦІЙНІ ЗДОБУТКИ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Бедніна В.Г., директор Полтавського обласного
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Полтавська обласна станція юних натуралістів була створена 13 травня
1946 року на підставі спеціального листа Державної штатної комісії № 7-2953
від 13 травня 1946 року і почала працювати як самостійний позашкільний
заклад. Станції було виділено приміщення за адресою провулок Важничий (у
1958 році перейменовано на Госпітальний) і земельну ділянку: сад площею 1
га та навчально-дослідні ділянки – 4 га. Станція почала налагоджувати
зв’язок з учителями та учнями області з метою створення в школах гуртків
юннатів.
Наразі Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді – це сучасний позашкільний заклад освіти. Головними напрямками
роботи центру є: навчально-виховна робота; інструктивно-методична;
дослідництво в галузі сільського та лісового господарства; трудове
виховання; робота з обдарованою учнівською молоддю; профорієнтація,
оздоровлення дітей.
Заклад має потужну матеріально-технічну базу – обладнані кабінети,
бібліотеку, комп’ютерний клас, зоолого-тваринницьку базу, лабораторію
зоології, лабораторію квітництва та овочівництва, навчально-дослідні
земельні ділянки, наявні технічні засоби навчання, необхідний господарський
інвентар, транспортні засоби.
У сучасному соціально-економічному середовищі, яке постійно
змінюється, рівень освіти залежить від багатьох чинників. Головними з них є
результативність впровадження технологій навчання, що ґрунтуються на
нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та
психолого-педагогічних теоріях, а також вміння застосовувати інноваційні
форми та методи навчання і виховання.

Прикладами інноваційних форм роботи в закладі є створення та втілення
ряду проектів, серед яких очно-заочна біологічна школа, екологічна
експедиція «Чиста хвиля», обласна науково-дослідницька експедиція на
природо-заповідних територіях Полтавщини, оздоровчо-реабілітаційний
напрям роботи, обласна зимова наукова предметна школа, а також створення
філій в районах.
З 1995 року з метою зацікавлення підростаючого покоління екологічними
проблемами навколишнього середовища, закладом за підтримки обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища у Полтавській області
було організовано постійно діючу екологічну експедицію «Чиста хвиля».
Експедиція проходить у формі байдаркового походу. Проведення екологічних
експедицій – це поєднання активного відпочинку, науки та виховання. За час
роботи експедиції були обстежені основні ріки області: Сула, Псел, Оріль,
Ворскла. Тривалість експедиції 10 днів, за цей час юні науковці проходять
річками близько 150 км. Участь у експедиції беруть члени Малої академії
наук, найактивніші учні закладів освіти з усієї Полтавської області, слухачі
обласної очно-заочної біологічної школи. Під час мандрівки діти
розширюють і поглиблюють знання у сфері ботаніки, зоології, геології,
географії, метереології, астрономії, сільського і лісового господарства, історії
культури і мистецтва.
За роки роботи експедиції «Чиста хвиля» юннатами було досліджено
водну сітку області, а саме:
- територію ландшафтного заказника «Сулинський», острови Галицький і
Петренки;
- загальнодержавний заказник «Руський Орчик»;
- ландшафтні заказники загальнодержавного значення «Короленкова
дача», «Лучківський»;
- ландшафтні
заказники
місцевого значення
«Усть-Лип’янка»,
«Маячківський», «Заможнянський»;
- гідрологічний заказник місцевого значення «Шедієво»;
- території
регіональних
ландшафтних
парків
«Диканський»,
«Нижньоворсклянський»;
- заповідну зону місцевого значення – територію гори Пивиха;
- орнітологічний заказник «Святилівський»;
- острівний комплекс в акваторії Кременчуцького водосховища;
- ботанічну пам’ятку природи «Парасоцький ліс»;
- ботанічні заказники місцевого значення «Глибочанський», «Кут»,
«Манжеліївський»;
- проектований ландшафтний заказник «Міські Млини»;
- геологічну пам’ятку природи «Бутова гора».
Для вирішення завдання пошуку та підтримки обдарованої учнівської
молоді, створення умов для творчої самореалізації та всебічного розвитку
особистості, виявлення, підтримки таланту, обдарувань, які сприяють
подальшому розвитку здібностей, формуванню особистості, підготовки
старшокласників до проведення науково-дослідних і експериментальних

робіт членів Малої академії наук України, вступу їх до закладів вищої освіти
в листопаді 2000 року у закладі створена обласна очно-заочна біологічна
школа. Це перспективна форма роботи з обдарованими та талановитими
дітьми, основною метою якої є забезпечення допрофесійної підготовки,
створення умов для творчої самореалізації та всебічного розвитку
особистості. Школа працює за авторською моделлю. Робота проводиться за
дворічною очно-заочною формою навчання та працює за двома секціями:
хімії та біології. Слухачами школи є 200 дітей із різних куточків Полтавської
області. До роботи з дітьми залучаються висококваліфіковані кадри. Це
викладачі Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г.Короленка, Полтавської державної аграрної академії та Полтавського
національного технічного університету імені Ю.Кондратюка. Заняття
проходять на базі цих вишів. Формами роботи школи є:
- розроблення та реалізація індивідуальних, парних та групових
проектів, що поєднують теорію та практику, постановку певного завдання і
його практичне виконання;
- екскурсійні програми;
- залучення дітей до роботи в природі та природоохоронної діяльності;
- експериментально-дослідницька діяльність;
- відвідування музеїв, виставок, ботанічних садів, природнозаповідних
територій.
Однією з найцікавіших форм вивчення природи, організації відпочинку
та оздоровлення слухачів очно-заочної біологічної школи є обласна науководослідницька експедиція. Це інноваційна форма роботи з дітьми в
природному середовищі, яка поєднує в собі найважливіші умови для
розвитку природознавчої компетентності вихованців. Експедиція проходить
на території геологічної пам’ятки природи «Бутова гора», що на Шишаччині,
де жив і працював перший Президент Академії наук України
В.І.Вернадський. Ця територія є сприятливою для поставлених перед
експедицією завдань. Тут є багаті на рідкісні та зникаючі рослини рослинні
угруповання, наявні всі типи рослинності, а саме: нагірні діброви та заплавні
ліси, заплавні луки, степові схили, прибережна та річкова рослинність,
болота. Є тут також поля (агроценози) та кудельна рослинність. Все це сприяє
вивченню не лише морфолого-біологічних особливостей рослин, а й їх
еколого-ценотичної приуроченості.
Експедиція організована у формі наметового табору протягом 21 дня. Це
унікальна сучасна модель дитячого відпочинку, яка сприяє всебічному
розвитку дитини, дає дітям можливість розкрити різні грані свого характеру,
пізнати та випробувати себе, стати ближчим до природи. Однією з основних
ідей наметового табору є навчання через практичну діяльність, це робить
дитячий відпочинок активним, цікавим, пізнавальним, а відповідно –
корисним.
Під час практики учні ознайомлюються з характеристикою екосистем
(ліс, водойми, луки, агроценози), технікою і методикою збору ботанічного та
зоологічного матеріалу, видовим складом рослин і тварин Полтавщини,

занесених до Червоної книги України, вивчають хребетних та безхребетних
тварин непроточних і проточних водойм (р. Псьол та Нардового озера).
Екологічні дослідження зводяться до визначення антропогенного впливу
на біогеоценози листяного лісу Бутової гори, визначення місця
несанкціонованих вирубок лісових насаджень.
У рамках експедиції слухачі очно-заочної біологічної школи
відпрацьовують завдання із зоології («Систематика безхребетних тварин»,
«Орнітологія»), ботаніки («Морфологія», «Систематика рослин з основами
екології») та хімії (неорганічної та аналітичної). Навчальна діяльність
складається з двох частин: колективна (лекції, екскурсії, консультації) та
групова (самостійна робота слухачів над певною темою).
Експедиція передбачає не лише навчальну діяльність, а й оздоровлення
на екологічно чистих природоохоронних територіях. На території табору
облаштовані футбольне поле, волейбольний майданчик, лісова тренажерна
зала – це далеко не повний перелік локацій, де відбувається спортивнооздоровча робота.
Увечері для дітей проходять розважальні програми та дискотеки, які
організовують керівники.
Табір є школою екологічного навчання та виховання, що допомагає
виховувати екологічно грамотну людину, яка вміє діяти.
Проблема організації відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей та
підлітків у канікулярний період завжди була і залишається актуальною для
освітніх закладів.
З метою успішного поєднання оздоровлення, проведення виховної та
навчально-дослідницької діяльності у літній період у 2003 році в селі Міські
Млини Зіньківського району був створений обласний дитячо-юнацький
оздоровчий табір «Еколог». Він є структурним підрозділом Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Основною
відмінністю табору «Еколог» від інших дитячих оздоровчих таборів є його
екологічна спрямованість.
Влітку протягом чотирьох змін тут щорічно відпочиває 500 талановитих
та обдарованих школярів з усієї області. Це переможці олімпіад, юні
дослідники МАН, переможці та призери всеукраїнських, обласних і районних
конкурсів.
«Еколог» має необхідні умови для виконання оздоровчої функції,
організації науково-дослідницької роботи, а також культурно-масової.
У наявності необхідне матеріально-технічне забезпечення: облаштовані
спортмайданчики з тренажерами, літня естрада, спортзал, ігрові майданчики
на подвір’ї, кімнати для гурткової та секційної роботи. Для забезпечення
організації та проведення змістовного дозвілля вихованців є сучасний
телевізор із супутниковою антеною, проектор для перегляду відеофільмів,
комп’ютери, професійна апаратура для проведення концертів, дискотек; для
туристичних подорожей є велосипеди, туристичне та спортивне обладнання,
для екскурсійних програм наявний автобус; в бібліотеці табору великий вибір
літератури на будь-який смак.

Для творчого, інтелектуального, культурного та фізичного розвитку дітей
у таборі протягом кожної табірної зміни працюють гуртки спрямовані на
задоволення інтересів, індивідуальних потреб і запитів їх учасників.
Табір «Еколог» має потужний потенціал для забезпечення
інтелектуального змістовного відпочинку та екологічного виховання дітей
протягом літа.
Місцевість в околицях табору відзначається високими показниками
біорізноманітності. Територія місця розташування табору репрезентована
заплавою річки Ворскла, характеризується великими показниками
рекреаційної цінності, яку визначають, насамперед, різноманітні ландшафти
долини річки Ворскла.
Науковцями Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка проведена оцінка досліджуваної території за
визначеними критеріями наукової цінності на основі проведених
оригінальних комплексних геоботанічних та флористичних досліджень.
Розроблено два маршрути екологічної стежки – «Табірний» та
«Ворсклянський», які використовуються для екскурсійної діяльності та
науково-дослідницької роботи. Під час таких екскурсій діти мають змогу
збирати необхідний фактичний матеріал, висувати гіпотези, робити висновки,
розробляти рекомендації щодо використання досягнутих результатів.
Включення таких екскурсій до плану роботи табору сприяє реалізації завдань
екологічної освіти й виховання, розширенню екологічного кругозору дітей.
Для оптимального розподілу навантаження протягом дня та посилення
оздоровчого ефекту доцільним є чергування видів діяльності дітей з
урахуванням їх віку, статі, стану здоров’я та функціональних можливостей.
Традиційно протягом дня види діяльності поділяються на три блоки: перша
половина дня (організовується освітня та трудова діяльність), друга половина
дня (є більш сприятливою для проведення пізнавальної та спортивної
діяльності) та вечірній блок (присвячується дозвіллєво-розважальній
програмі та вільному спілкуванню).
Творчому розвитку дітей у таборі, розширенню їх здібностей, діапазону
інтересів, гуманізації думок, почуттів, вчинків, фізичному і духовному
оздоровленню сприяє дозвіллєва діяльність. Культурно-масова робота в
«Еколозі» спрямовується на надання можливостей дитині брати участь у
різноманітних її видах.
Насиченість протягом усього періоду зміни і кожного дня різноплановою
цікавою діяльністю роблять літній відпочинок дуже привабливим для дітей,
які завдяки своєму віку та здібностям прагнуть «спробувати все».
Конкурсні програми дають змогу дітям розкрити свої таланти, здібності.
Так протягом змін в таборі було організовано велику кількість різних
тематичних заходів (спортивних, екологічних, вокально-хореографічих,
патріотичних).
Ще однією інноваційною формою роботи з талановитими та
обдарованими дітьми в зимовий період є обласна зимова наукова предметна
школа. Метою діяльності Школи є задоволення потреби дітей у додатковій

освіті з дисциплін природничого циклу, виявлення та підтримки обдарованої
молоді, підготовки старшокласників до проведення науково-дослідницьких і
експериментальних робіт у системі Малої академії наук України, участі в
предметних олімпіадах, задоволення їх потреб у професійному
самовизначенні.
Проект було втілено в січні 2017 року на базі обласного дитячоюнацького оздоровчого табору «Еколог». Предметна школа запрошує
вихованців очно-заочної біологічної школи обласного центру, переможців та
призерів предметних олімпіад природничого напряму, учнів-членів Малої
академії наук України.
Зміст роботи предметної школи спрямований на поєднання навчання з
оздоровчими заходами.
Навчальний процес у школі здійснюється відповідно до навчального
плану і навчальних програм та проходить за такими напрямками:
- систематика та екологія тварин, ботаніка з основами екології;
- загальна біологія та фізіологія людини;
- неорганічна та органічна хімія.
До викладацької діяльності залучаються науково-педагогічні працівники
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.
Короленка, Полтавської державної аграрної академії та Полтавського
національного технічного університету імені Ю.Кондратюка, які мають
вчений ступінь та вчене звання.
З метою доступу школярів сільських шкіл до якісної позашкільної освіти
обласним еколого-натуралістичним центром ініційовано створення у
сільських місцевостях філій. Наразі функціонує 3 філій закладу:
- Шишацька філія, працює з 2007 року на базі опорного навчальногозакладу «Шишацька спеціалізована школа імені В.І.Вернадського»;
- Філія у Полтавському районі працює з 2011 року на базі Терешківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
- Кобеляцька філія працює з 2013 року на базі Світлогірської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Філії виконують усі функції районного позашкільного навчального
закладу. У всіх філіях організовано навчально-виховний процес та
координаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками району.
Такі інноваційні форми роботи та проекти в роботі центру дають
можливість популяризувати позашкільну освіту. Дана система роботи сприяє
залученню до навчання значно більшої кількості дітей та учнівської молоді,
особливо з районів.
Введення інновацій у структуру Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді дало свої позитивні результати, а
саме:
- збільшився відсоток дітей, залучених до позашкільної освіти, зокрема у
районах;
- в області збільшилась кількість старшокласників, залучених до
науково-дослідницької роботи у галузі біології та хімії;

- якісно покращився процес оздоровлення та відпочинку обдарованих і
талановитих дітей та учнівської молоді.
Святкуючи 100-річчя позашкільної освіти в Україні, ми ставимо перед
собою за мету шляхом тісної співпраці дітей, батьків, педагогів та державних
закладів освіти створювати сучасні сприятливі умови для навчання,
виховання та гармонійного, повноцінного розвитку підростаючого покоління.

ІМІДЖ ЗАКЛАДУ: ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ТА РОЛЬ НА СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ РИНКУ
Власик Н. Ф.,
заступник директора з навчально-методичної роботи
Комунальний заклад «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради
Сучасна позашкільна освіта проходить процес пошуку нових альтернатив.
Зміна пріоритетів у державі внесла зміни до іміджу знань та освіти. Тому
сучасні заклади прекрасно розуміють значення іміджу і самі працюють над ним.
Проблема створення позитивного іміджу стає потребою дня, цікавить кожного
керівника закладу. Він може формуватися стихійно, неконтрольовано або бути
предметом цілеспрямованої роботи.[1] Проблема сучасного позашкільного
навчального закладу – це пошук, розробка управлінських, методичних та
навчальних засобів створення позитивного іміджу, який зробить його
конкурентоспроможним на сучасному освітньому ринку.
Імідж – це яскравий вияв індивідуальності позашкільного навчального
закладу, неповторне обличчя і колективу, і вихованців. Буквально це поняття
означає образ. Сьогодні поняття «імідж закладу», «імідж керівника»,
«зовнішній і внутрішній імідж» разом з поняттями «інновація», «моніторинг»
стали характеристиками освітньої системи і самих управлінців, тому створення
запланованого образу позашкільного навчального закладу – важлива
управлінська проблема.
Над проблемою формування іміджу в широкому розумінні слова
працювали зарубіжні та вітчизняні дослідники: Л. Браун, П.Берд, А Панасюк, А
Пелих, Т. Кизилова. Останнім часом активізувалась увага дослідників до цієї
проблеми в педагогіці – над нею працювали М.Борисенко, Н.Голота,
Н.Казакова, М.Левіт, О.Павленко, В.Шепель. Ці та багато інших дослідників
вивчали питання зв’язків освіти з громадськістю, шляхи розвитку та створення
іміджу.
Якою б не була причина необхідності поліпшення іміджу, треба знати, як
реалізувати задумане найбільш доступним і ефективним способом. Не підлягає
сумніву, що кожен спроможний поліпшити як власний імідж, так і імідж своєї
роботи та свого закладу.
Поняття іміджу навчального закладу включає дві складові:

інформаційну, яка представляє собою образ організації, який склався в
свідомості населення;
оціночну, яка відображає якісну оцінку населенням діяльності
навчального закладу.
Структура іміджу включає наступні компоненти:
1. Імідж послуги (зовнішній імідж) – представлення людей відносно
особливих характеристик, які, на їх думку, має послуга та додаткові послуги
(нові гуртки, клуби за інтересами тощо).
2. Внутрішній імідж організації – це представлення співробітників про
свій навчальний заклад. Основними детермінантами внутрішнього іміджу є
культура організації та соціально-психологічний клімат.
3. Імідж керівника.
4. Імідж персоналу.
Образ навчального закладу може бути позитивним, негативним, нечітким.
Шляхи формування позитивного іміджу позашкільного навчального
закладу:
1. Зовнішній імідж закладу:
- наявність візитки;
- зв’язки з громадськістю;
- зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами;
- сучасний естетичний вигляд приміщення закладу;
- участь та висока результативність гуртківців і педагогів в обласних,
всеукраїнських та міжнародних конкурсах;
- організація та проведення обласних та всеукраїнських екологонатуралістичних заходів на високому науково-методичному рівні.
2.
Внутрішній імідж закладу:
- позитивний мікроклімат у колективі;
- об’єднання навколо ідеї;
- прогресивна команда адміністрації;
- оптимальний добір кадрів;
- високий рівень професіоналізму педагогів;
- сучасна матеріально-технічна база;
- висока ефективність навчально-виховного процесу;
- висока самооцінка;
- постійний пошук нового, прогресивного;
- високий рівень вихованості учасників навчально-виховного процесу;
- сучасний імідж кожного педагога [1].
Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради — позашкільний заклад еколого-натуралістичного напрямку роботи,
складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує вміння та
навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій
самореалізації, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до
активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального
захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей,
обдаровань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів.
-

Метою комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради є формування позитивного іміджу, збереження і примноження
усталених традицій. Колектив постійно доводить, що
заклад є
конкурентоспроможним і має потужний ресурсний матеріал.
Ми виділяємо такі завдання з формування позитивного образу як фактора
психологічного впливу на групи соціуму:
- сучасна організація навчально-виховного процесу;
- вивчення суспільної думки з метою з’ясування задоволеності закладом
педагогами, гуртківцями, батьками;
- розповсюдження новин, пов’язаних з розвитком інноваційних процесів;
процесів розробки, втілення і використання педагогічних нововведень. При
цьому інноваційні процеси можуть виступати як характеристика
життєдіяльності закладу і, при порівняльному аналізі, як перевага нашого
закладу перед іншими;
- презентація результатів діяльності закладу через власний сайт;
- забезпечення висвітлення діяльності навчального закладу в інтернетресурсах, засобах масової інформації, на телебаченні і радіо;
- розробка інформаційного матеріалу, який повинен бути доступним,
зрозумілим, відображати позитивні переміни в житті закладу, демонструвати
його досягнення, які отримані в процесі змін;
- визначення рейтингу діяльності педагогічних працівників;
- презентація потенціалу закладу через досягнення гуртківців на
обласному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Важливе місце у вихованні гуртківця й створення позитивного іміджу має
сучасна організація навчально-виховного процесу. Перед педагогами Станції
стоїть завдання — виховати особистість через призму знань про навколишній
світ.
В
комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради навчається до 1000 вихованців в 65 гуртках.
Гуртки функціонують на базах 17 загальноосвітніх навчальних закладів
м. Рівного, Рівненського зоопарку загальнодержавного значення, Будинку
культури с. Вересневе Рівненського району, Рівненського обласного молодіжногромадського об’єднання „Спортивний клуб «Вітер», Рівненського державного
гуманітарного університету.
У двох відділах – екології і квітництва, біології та сільського господарства
працюють гуртки: юних біологів, юних зоологів, юних іхтіологів, юних друзів
природи, екологів, знавців лікарських рослин, юних рослинників, юних
овочівників, юних квітникарів, юних бджолярів, юних кінологів, «Основи
біології», «Аплікація з соломи», «Розпис по тканині», «Захоплююче
лозоплетіння», «Основи біоетики», «Юні садівники», «Екологічний дизайн»,
«Народна творчість», «Фотонатуралісти».
Педагоги закладу працюють над виконанням таких завдань навчальновиховного процесу:
1. Формування творчої особистості, наукового світогляду і культури
гуртківця, самовизначення, самоствердження вихованців у пошуках цікавої

справи.
2. Створення оптимальних умов для здобуття дітьми та учнівською
молоддю знань, умінь, навичок за інтересами та уподобаннями,
інтелектуального розвитку.
3. Сприяння розвитку, стимулюванню та реалізації духовного і творчого
потенціалу, професійному самовизначенню.
4. Диференційоване здійснення навчально-виховного процесу відповідно
до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей гуртківців.
5. Пошуки у кожному гуртку нового змісту, форм і методів роботи,
впровадження індивідуальних та групових занять у роботу керівників гуртків.
6. Підвищення рівня підготовки гуртківців – учасників обласних та
всеукраїнських конкурсів, змагань, виставок, конференцій тощо.
7. Науково-дослідницька діяльність.
8. Створення умов для роботи з обдарованими дітьми.
9. Формування в гуртківців свідомого і відповідального ставлення до
власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки.
Основна мета діяльності гуртків – навчити дитину орієнтуватись у
розмаїтті природного середовища, усвідомити значення природи для життя
людини і необхідності оберігати її. Перед керівником гуртка стоїть завдання –
виховати підростаюче покоління у традиції гармонійного співіснування з
природою, раціонального використання та відтворення її багатств, у
психологічній готовності оберігати природні цінності. Екологічне виховання
ґрунтується на засвоєнні дітьми системи знань про природу, про існуючі в ній
зв’язки і взаємності, на усвідомленні впливу діяльності людини на природу. Під
керівництвом педагогів розвиваються притаманні дітям любов, потяг до
природи, виховуються почуття співпереживання, що є необхідною основою
формування особистості.
Діяльність гуртків сприяє поліпшенню навчально-виховної роботи,
розширенню і поглибленню знань учнів з біології, допомагає трудовому та
естетичному вихованню, свідомому вибору майбутньої професії.
У практику закладу активно увійшли:
- проектні технології, що забезпечують інтеграцію знань і вмінь із різних
видів діяльності (міжпредметні зв’язки);
- технологія розвивального навчання;
- технологія проблемного навчання;
- ігрові технології, що формують навички розв’язувати творчі завдання
на основі вибору альтернативних варіантів;
- інформаційно-комунікаційні технології;
- тренінги;
- технологія «Портфоліо»;
- технологія колективних творчих справ.
Ідея втілення інноваційних технологій в управлінську, методичну та
навчально-виховну діяльність передбачає досягнення мети високоякісної
позашкільної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити

кожній людині умови для творчого розвитку, самореалізації та самоутвердження
у різних соціальних сферах.
Однак інноваційність як дидактичний засіб чи система має при цьому
втілитися у навчальні заняття гуртків. Реалізація ідеї створення інноваційних
занять виявляється не дуже легкою. Ідея втілення інноваційних технологій в
навчання стала останнім часом предметом інтенсивних теоретичних та
практичних досліджень. Інноваційні технології дають можливість, з одного
боку, показати гуртківцям «світ у цілому», а з іншого - звільнений за рахунок
цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення профільної
освіти у навчально-виховному процесі. Сприйнятливість педагогів закладу до
інновацій – один із основних індикаторів конкурентоспроможності
позашкільного навчального закладу.
У комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради впроваджуються такі інноваційні технології:
1. У навчально-виховному процесі:
1.1.Школа лідера-еколога
Навчитися самим та навчити інших мислити «екологічно» такий девіз
слухачів Школи лідера-еколога, яка створена на базі комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. В школі навчаються
діти різних вікових категорій. Формування екологічних знань здійснюється
через розроблені спеціальні диференційовані завдання – ігрові елементи для
молодшого та середнього віку, дискусійні форми – для гуртківців старшого
віку. В популяризації екологічних знань використовуються нестандартні форми
роботи: еколабіринт, екомарафон, екологічний мітинг, екологічний бумеранг,
екологічний турнір знавців природи.
1.2. Лабораторія в природі
Екологічна експедиція ЮНЕКО, створена на базі комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, наметовий табір якої
розташовується на території Рівненського природного заповідника
(Білоозерське лісництво) Володимирецького району, є своєрідною лабораторією
в природі. Юні екологи вивчають групи фітоценозів і зооценозів, їх
систематичний склад, ознайомлюються з особливостями біології та
поширенням окремих видів тварин та рослин Білоозерського масиву, працюють
на пробних ділянках та складають морфолого-біологічні описи деревних та
трав’янистих рослин місцевої флори за програмою GLOBE, проводять
самостійні спостереження за живими об’єктами, вивчають методику непрямого
обліку тварин за слідами їх життєдіяльності, визначають птахів за їх співом,
голосовими сигналами та особливостями зовнішнього вигляду, самостійно
проводять орнітологічні обліки, беруть участь у тренінгу «Про що розкажуть
сліди?» Члени експедиції досліджують гідрологічні об’єкти місцевості,
визначають прозорість, солоність, вміст розчиненого кисню, хімічний склад,
кислотність та лужність води озера Білого, знайомляться, з методикою
закладання та складання паспорта пробної площі, проводять моніторинг
лісової та рекреаційної пробних площ на території Білоозерського лісництва. Як
результат діяльності експедиції накопичується банк даних, що слугує цінним

матеріалом для опрацювання під час навчального року. До роботи в експедиції
запрошують науковців з вузів Києва, Львова, Рівного.
1.3. Країна «Юннатія»
Країна «Юннатія»- добровільна організація гуртківців комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, яка забезпечує
право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і
управління справами в інтересах учнів навчального закладу. Учнівське
самоврядування здійснює свою діяльність у співробітництві з адміністрацією та
колективом педагогів, а також з батьківським комітетом. Очолює роботу рада в
складі: президента країни, голів комітетів, секретаря. Координують роботу
дитячого самоврядування педагоги–радники. Найвищий орган самоврядування
– Конференція. Скликається не рідше одного разу на рік. Шляхом відкритого
голосування на конференції затверджують структуру і склад органів країни
«Юннатія». Станція – маленька держава – республіка. Її громадяни – вихованці,
батьки, педагоги, а отже, за визначенням, вони є рівними в своїх правах. Країна
«Юннатія» має свою газету «Палітра». В газеті висвітлюються новини з життя
Станції юних натуралістів, публікуються результати юннатівських досліджень і
спостережень, друкується інформація про цікаві факти з життя тварин, творчі
доробки членів усіх гуртків.
1.4.Творча майстерня за інтересами
На базі комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради екологічне виховання школярів здійснюється в позаурочний час
засобами дизайну, тобто через творчу діяльність вихованців гуртків у творчих
майстернях за інтересами: «Орігамі», «Паперові витівки», «Чарівний пензлик»,
«Країна бісеру», «Сувенірна майстерня», «Чарівна стрічка», «Всяка всячина»,
«Розпис по тканині», «Вербова гілка». Керівниками гуртків складено кілька
оригінальних методичних розробок, в яких наголос зроблено на утилітарне,
практичне пізнання світу. Переробляючи, використовуючи в новій якості старі
речі та предмети, діти водночас навчаються дбайливому ставленню до довкілля,
протистоять забрудненню своєї оселі, подвір’я, міста. Проект «Вперед – в
минуле!» – це відродження народних культурних традицій, формування в
підростаючого покоління зацікавленості й поваги до художнього промислу,
культурних цінностей та спадщини українського народу.
1.5. Крок до майбутнього
В процесі проведення гурткових занять, на базі комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, є можливості
ознайомити учнів із різними професіями. Якщо керівник гуртка визначає, що
учень має нахили до однієї з професій, з ним проводиться індивідуальна робота,
щоб поглибити знання і уміння, ще більш зацікавити професією, яка йому
подобається. Щорічно в закладі проводиться Тиждень профорієнтації. Гуртківці
мають змогу ознайомитись з широким колом професій, пов'язаних з діяльністю
Станції юних натуралістів, за допомогою газети «Вітрина професій», отримати
інформацію щодо особливостей професійної діяльності біологів, хіміків,
агрономів, та як спрямувати себе на вибір майбутньої професії і як не
помилитись у виборі. Впродовж тижня для юннатів усіх творчих об'єднань

проходить аукціон «Рейтинг професій» – відкрите голосування за майбутню
професію. Найпопулярнішими у юннатів у 2016 році виявились професії:
психолог, фотограф, флорист.
2. В методичній роботі:
2.1. Центр молодіжних інновацій
На базі комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради створено Центр молодіжних інновацій, головною метою якого є
здійснення науково-просвітницької діяльності, заохочення інноваційних та
інтеграційних технологій розвитку особистості дитини, підтримка талановитої
учнівської молоді, допомога у задоволенні їх наукових інтересів та особистісної
самореалізації.
Вступити до центру може кожен бажаючий старшокласник з навчальних
закладів області, вступ базується на принципі добровільності.
Основні напрями діяльності: здійснення консультативно-інформаційної
підтримки учнівської молоді за різними напрямами навчальної, наукової,
соціальної, громадської та інших видів інноваційної діяльності; моніторинг
потреб та проблем українського соціуму; інформування про діяльність Центру,
популяризація його діяльності за допомогою засобів масової інформації,
офіційного сайту Станції юних натуралістів.
2.2. Методичні читання
Методичні читання, які проводяться в комунальному закладі «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради, сприяють підвищенню
педагогічної майстерності керівників гуртків і мають на меті узагальнення і
поширення передового педагогічного досвіду. Вони проводяться щосереди з
актуальної педагогічної тематики. На них обговорюються новинки методичної
літератури, керівники гуртків впродовж певного періоду працюють над
окремими темами науково-методичної проблемної теми і доповідають про
результати свого дослідження.
Методичні читання є продуктивною формою методичної роботи. Цінність
її полягає в тому, що керівники гуртків самостійно опрацьовують методичну
літературу з актуальної проблеми, аналізують власний та передовий
педагогічний досвід.
3.В управлінській діяльності:
3.1. Моніторинг якості навчально-виховного процесу
Моніторинг якості навчально-виховного процесу в комунальному закладі
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради – найважливіша умова
підвищення ефективності управління системою освіти, удосконалення процесів
навчання і виховання. Він є систематичним, планомірним і систематизованим.
У рамках моніторингу ставляться такі завдання:
1. Виявлення досягнень вихованців, зокрема перемоги у екологонатуралістичних конкурсах та акціях.
2. З’ясування причин відмінностей
досягнень у різних категоріях
вихованців.
3. Виявлення факторів, які суттєво впливають на стан досягнень.

4. Корегування навчального процесу і його навчально-методичного
забезпечення на основі аналізу результатів вимірювань і досліджень.
5. Підготовка позашкільного навчального закладу до широкого
застосування різних засобів діагностування.
6. Впровадження сучасних технологій, проведення підсумкового контролю
у вигляді творчих звітів гуртків.
Моніторингові дослідження навчально-виховного процесу дозволяють
одержати такі результати:
1. Об'єктивно оцінити стан навчально-виховного процесу.
2. Одержати об'єктивну інформацію про якість роботи кожного керівника
гуртка.
3. Розбудити бажання керівників гуртків до творчої роботи, прагнення
підвищити свій методичний рівень, досягти найбільш високих результатів у
своїй роботі.
4. Сформувати групу однодумців із педагогів, що бажають творчо
працювати над проблемою підвищення рівня підготовки вихованців.
5. Створити союз однодумців: заступник директора – керівники гуртків –
вихованці.
6. Підвищити інтерес вихованців до гурткової роботи та результативність
участі у еколого-натуралістичних конкурсах різного рівня.
7. Проводити порівняння результатів моніторингу з аналогічними
результатами минулих років.
8. Прогнозувати подальшу роботу з управління навчально-виховним
процесом у позашкільному навчальному закладі.
Глобальний розвиток інформаційних технологій
призвів в останнє
десятиліття до їх стрімкого проникнення у сферу освіти. У сучасному
навчальному закладі змінилось поняття навчання: засвоєння знань поступається
місцем умінню користуватися інформацією, отримувати її з різноманітних
джерел. Педагогам слід усвідомлювати, що сьогодні, в умовах розвитку
постіндустріального
суспільства,
відбувається
інтеграція
освітнього
середовища у глобальний інформаційний простір, і, якщо будуть упущені певні
кроки у даному напрямку, то такі важливі інститути, як позашкільні навчальні
заклади, можуть залишитися поза рамками розвитку сучасного суспільства.
Задачу формування особистості, готової до життєдіяльності на
інформативній основі, сьогодні не можливо розв’язати без створення єдиного
інформаційного освітнього простору позашкільного навчального закладу, адже
саме з його допомогою можна перейти на якісно новий рівень в підходах до
використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у всіх
структурних підрозділах закладу, підвищення якості навчально-виховного
процесу та ефективності управління закладом.
Вагомою складовою інформаційного простору закладу може стати сайт, як
електронний представник його в мережі Інтернет. Його створення – це крок до
відкритості навчально-виховного процесу, що сприяє приверненню уваги
громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики
закладу.

Сайт слід розглядати, насамперед, не як технологічну проблему, а як
проблему управління закладом. Головними у цій непростій справі постають не
питання програмування або дизайну, а проблематика структурування інформації
про заклад, орієнтування на користувачів сайту, робота з його змістом, мовою
подачі інформації.
Сучасний стан розвитку освіти вимагає якомога ширшого залучення
методів, що довели свою ефективність в суміжних галузях і можуть бути
успішно використані для задоволення потреб позашкільних навчальних
закладів у підвищенні їх конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, які
постійно перебувають у динаміці.
З огляду на це, у процесі реалізації завдань єдиного інформаційного
освітнього простору особливо перспективним видається залучення в діяльність
закладів такої маркетингової технології, як паблік рілейшнз (ПР) - спеціальної
системи комунікацій, спрямованих на організацію громадської думки в
бажаному для навчального закладу напрямку з метою більш успішного
функціонування закладу та підвищення його репутації в суспільстві [2;3;4].
Термін «паблік рілейшнз» або «зв'язки з громадськістю» (коротко – ПР, або
«піар») увійшов у свідомість пересічного українця досить недавно – лише у 90ті роки XX століття. Тому, до цілеспрямованого застосування прийомів і
методів ПР у сфері функціонування освітньої галузі, на ринку освітніх послуг, а
також до усвідомлення актуальності цієї проблеми більшість навчальних
закладів лише починає наближатися [5;6;7].
У процесі своєї діяльності позашкільний навчальний заклад постійно
стикається з широкими колами громадськості: місцевими, регіональними та
центральними органами державної влади, засобами масової інформації, учнями
загальноосвітніх шкіл та їх батьками, громадськими організаціями; , закладамиконкурентами, тощо. Саме в цих колах формується громадська думка про заклад
та якість послуг, які він надає. Раціонально організована робота ПР дозволяє
встановити ефективне співробітництво з громадськістю, формувати та
зміцнювати позитивну громадську думку про позашкільний навчальний заклад
та якість його освітніх послуг.
Цілеспрямований комплекс заходів ПР сприятиме підвищенню авторитету
позашкільного навчального закладу у його навколишньому оточенні та
створенню його позитивного іміджу (англ. – образ). Ефективним інструментом
технології паблік рілейшнз може стати сайт, як електронний представник
закладу в мережі Інтернет, який всебічно висвітлює освітню, науковопрактичну, громадську діяльність, надає можливість обмінюватись знаннями,
творчими ідеями, досягненнями, формами роботи [8].
З іншого боку, сайт є ефективним інструментом для вирішення завдання
розширення освітніх можливостей позашкільного закладу, відображення
діяльності гуртківців та педагогів для зовнішніх відвідувачів мережі Інтернет,
інформаційної підтримки учнів та педагогів, проведення дистанційних
семінарів, вебінарів, он-лайн конференцій, конкурсів.

Якість функціонування сайту, як складової інформаційного освітнього
простору, напряму залежить від виконання основних завдань та напрямків
роботи ПР в діяльності навчального закладу, а саме:
- розробка системи прийомів та методів, спрямованих на покращення
взаєморозуміння між закладом та його численними «цільовими аудиторіями»
(спеціальний ПР-термін, що означає соціальні групи, організації, інші заклади, з
якими взаємодіє позашкільний навчальний заклад);
- реалізація заходів, спрямованих на усунення бар’єрів, що перешкоджають
поширенню інформації про заклад, та зайвих перепон, що виникають у процесі
комунікаційного зв’язку закладу з його цільовими аудиторіями (неправдиві,
шкідливі слухи, дезінформація тощо);
- розробка системи заходів, що мають уживатися у конфліктних та
кризових ситуаціях;
- постійний моніторинг ситуації, що складається в середовищі
співробітників, гуртківців закладу та розробка заходів щодо її контролю та
оптимізації;
- створення яскравого неповторного образу закладу, відмінного від
конкурентів.
Реалізація вищезазначених напрямків діяльності переслідує наступні цілі:
1. Позиціювання закладу, тобто надання йому оригінального, сприятливого
іміджу.
2. Створення стійкої позитивної громадської думки щодо високого
авторитету закладу та якості його освітніх послуг.
3. Вихід навчально-виховної діяльності закладу на якісно новий, вищий
рівень розвитку.
4. Отримання поштовху для постійного розвитку освіти в державі в
цілому.
Головним засобом досягнення цих цілей є розвиток комунікації
(громадських зв’язків) навчального закладу з його соціально-економічним
середовищем: гуртківцями та їх батьками, органами влади, засобами масової
інформації, бізнес-структурами, громадськими організаціями шляхом
проведення широкого кола різноманітних заходів, які мають привернути
якомога більшу увагу учасників цього середовища до діяльності закладу,
викликати повагу і розуміння суспільного значення цілей, які ставить перед
собою навчальний заклад, стимулювати поглиблення довіри до якості освітніх
послуг, що їх надає заклад тощо.
Тому будь-яка подія, до якої має відношення заклад, повинна не
залишатися в його стінах, так би мовити «для внутрішнього використання», а
ставати відомою якомога ширшому колу громадськості, стимулюючи
подальший інтерес до діяльності навчального закладу і формуючи стійку
позитивну громадську думку по відношенню до нього [8], тобто зовнішній
імідж.
Робота щодо підвищення іміджу закладу велася через презентацію
позашкільного освітнього потенціалу закладу. Усе, що відбувалося у
комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради

постійно висвітлювалося на сайті, який створений в 2007 році. Тепер із сайту
можна отримати всю детальну інформацію про заклад, ознайомитись з
нормативними документами та методичними матеріалами, переглянути
світлини, розробки занять, навчальні програми, анонси подій. У 2014 році сайт
було повністю оновлено. Він допомагає висвітлювати життя закладу, що сприяє
створенню позитивного іміджу та реалізації презентаційного потенціалу.
Створений простір спілкування на сайті закладу слугує показником для
професійної рефлексії адміністратора і педагога, надає цікавий діагностичний
матеріал для осмислення діяльності. Сайт став комунікативним інструментом у
спілкуванні із «зовнішніми» суб’єктами – батьками, працівниками
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області. Сайт сприяє
підвищенню відкритості навчального закладу, створює такі контактні
можливості, які в off-line часто мають певні утруднення. Сайт як елемент
глобальної Інтернет-системи [9] став одним з інформаційних суб’єктів єдиного
інформаційного освітнього простору міста, області і навіть країни.
З метою формування позитивного іміджу еколого-натуралістичної та
дослідницької діяльності практикується активна співпраця з засобами масової
інформації для висвітлення діяльності комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради, популяризації кращого досвіду з
питань еколого-натуралістичної, природоохоронної та дослідницької роботи,
привернення уваги місцевих органів до екологічних проблем та проблем
позашкільної освіти.
Заклад продовжує плідну співпрацю із Рівненською обласною державною
телерадіокомпанією при підготовці науково-пізнавальної телепередачі для
малят «Невгамовні дослідники». Гуртківці та педагоги – активні учасники
програми. Педагоги проводять майстер-класи, діляться досвідом роботи,
розповідають про останні новини закладу. Гуртківці знайомлять малят із
різноманітністю рослинного і тваринного світу, життєвими циклами тварин і
рослин, особливостями догляду за домашніми улюбленцями, змінами в живій та
неживій природі, що формує пізнавальні інтереси дітей, формує у них ціннісні
ставлення до природи рідного краю. За три роки гуртківці були учасниками
більше тридцяти передач.
Налагоджена співпраця із Рівненською обласною державною
телерадіокомпанією при підготовці радіопередач на радіо «Наш край».
Гуртківці знайомлять слухачів із правилами поведінки в природі, діляться
спостереженнями за живою і неживою природою, ведуть пропагандистську
роботу із залучення школярів області до природоохоронної роботи, діляться
враженнями від участі у всеукраїнських фестивалях та конкурсах, презентують
власні досягнення еколого-натуралістичної роботи.
До PR-заходів, крім створення сайту та співпраці із Рівненською обласною
державною телерадіокомпанією, можна віднести створення рекламних буклетів
«Екологічна палітра», видання «Екологічних вісників», в яких узагальнюється
кращий досвід роботи, розробка регіональних навчальних програм, написання
статей про напрямки роботи закладу та його досягнення, які публікуються у
вісниках Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді і

допомагають заявити про себе на рівні України, створення емблеми
позашкільного закладу, активний пошук додаткових джерел фінансування,
проведення масових заходів із залученням громади, які популяризують роботу
Станції, участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та заходах.
Важливе місце в системі позашкільної освіти відводиться безпосередньому
спілкуванню дітей з природою через проведення комплексних моніторингових
досліджень під час виїзних форм навчання: екскурсій, походів, експедицій,
польових практик тощо, які допомагають дітям пізнати рідний край, виховати
бережливе ставлення до природи.
Для визначення рівня взаємовідносин в колективі адміністрація – керівник
гуртка; керівник гуртка – гуртківці; адміністрація – батьки; керівники гуртка –
батьки, визначення стилю управління використовуються анкети, розроблені в
позашкільному навчальному закладі.
Для вивчення думок батьків використовується анкета для батьків «Імідж
навчального закладу»
1. Як Ви оцінюєте атмосферу, що панує у навчальному закладі?
А) комфортна ; Б) звичайна; В) казенна
2.
Який, на вашу думку, рівень організації навчально-виховного
процесу?
А) високий; Б) добрий; В) середній; Г) низький
3. Ставлення керівників гуртків до дітей:
А) доброзичливе; Б) байдуже; В) вимогливе
4. Де б ви хотіли, щоб ваша дитина займалася у гуртках?
А) у комунальних закладах; Б) у комунальних закладах з платними
додатковими заняттями; В) у приватних закладах; Г) вдома
5. Який режим роботи закладу вас більше влаштовує?
А) 8.00 - 17.15; Б) 8.30 – 17.45; Г) 9.00 – 18.15;
6. Ми, батьки, хочемо, щоб наша дитина, відвідуючи заклад: (цифрами
розставте пріоритети)
А) була у безпеці; Б) отримувала хороші знання; В) розвивалася як
особистість; Г) була здоровою, фізично підготовленою; Д) виховувала характер;
Є) навчилася спілкуванню з природою, була комунікабельною;
Ж) навчилася нестандартно мислити; З) вільно працювати з комп’ютером;
К) набула гарних манер; Л) була ерудованою; М) уміла організувати своє життя;
Н) оволоділа основами ділових стосунків; О)визначилася з вибором майбутньої
професії
7. Ви б хотіли, щоб Ваша дитина відвідувала саме наш заклад?
А) так; Б) можливо; В) ні
8. Чи є у Вас конкретні пропозиції та побажання до адміністрації
закладу?
Психологом розроблені поради керівнику гуртка для формування
привабливого іміджу в колективі:
- будьте зовні привабливим ;
- опануйте мистецтво усної та писемної мови;

- розробіть конструктивну стратегію поведінки, ефективну поведінкову
техніку й обґрунтовану поведінкову тактику;
- дотримуйтесь норми службової субординації і вимог культури ділових
взаємовідносин;
- умійте керувати і володіти собою;
- своєчасно виконуйте обіцянки. Якщо не змогли виконати – не
виправдовуйтеся, а визначте новий термін і стримайте слово, нехай з деяким
запізненням;
- будучи впевненим в собі, уникайте самовпевненості;
- ніколи не забувайте, що ваша думка чи позиція не завжди найкращі, є й
інші думки та позиції, аж ніяк не гірші;
- будьте терплячі до недоліків людей, якщо ці недоліки не заважають
діяльності навчального закладу;
- займайтесь тільки тими питаннями, у вирішенні яких ваша особиста
участь обов’язкова;
- хваліть на людях, осуджуйте віч-на-віч;
- умійте слухати, майте нескінченне терпіння;
- відхиляйте непотрібні пропозиції, але тактовно, чемно;
- не залишайте без ретельного аналізу жоден випадок невдачі чи збою,
промаху;
- створюйте сприятливий психологічний клімат [9].
Висновки. Після наполегливої кропіткої колективної роботи щодо
створення іміджу ми простежили його позитивну динаміку. Проведене повторне
анкетування довело, що імідж закладу істотно зріс. За останні роки
адміністрація та педагогічний колектив можуть стверджувати, що в закладі
відбулися якісні зміни:
постійно проводяться моніторингові дослідження якості освітнього
процесу, розвитку творчих здібностей гуртківців;
створено систему роботи з обдарованими і здібними дітьми;
активно впроваджуються інновації, інформаційно- комп’ютерні
технології;
постійно розробляється нове програмне забезпечення, вводяться в дію
нові гуртки, які дають змогу урізноманітнити дозвілля учнівської молоді;
проведення колективних творчих справ ( юннатівського ярмарку, Дня
відкритих дверей, гра «Паросток») сприяє об’єднанню, згуртуванню батьків,
вихованців та педагогів;
створено комфортні умови для навчання і виховання;
на сайтах Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації,
сайті Рівненської обласної ради та сайті Станції юних натуралістів постійно
рекламується заклад, презентується його потенціал, що дає можливість підняти
імідж закладу на рівні міста, області та України;
налагоджено співпрацю з громадськістю, спонсорами, їх залучено до
управління закладом;
активізовано роботу учнівського самоврядування;

упроваджені та використовуються активні форми роботи з учнями
(конкурси, екскурсії, дослідницькі проекти, волонтерська діяльність,
презентації, ігри);
тісною стала співпраця керівників гуртків із психологічною службою;
зросла кількість заходів та збільшилася кількість вихованців, які
виявляють бажання брати участь у житті гуртка та закладу;
зросла участь кожного в реалізації завдань навчально-виховного
процесу.
Головним напрямом роботи комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради є підтримка загальнодержавної
програми пошуку, практичної діагностики, навчання, виховання і розвитку
обдарованих дітей, націлена на підготовку творчої особистості; оволодіння
вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної
культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем,
залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних
напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства:
квітництво, лісництво, садівництво, бджільництво.
Шукаючи шляхи поєднання звичного й нового, прагнемо модернізації
наявного творчого потенціалу кожного педагога. Використання передових
педагогічних технологій педагогами Станції сприяє високій якості навчальновиховного процесу, про що свідчать досягнення вихованців та керівників
гуртків на Всеукраїнських конкурсах.
Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення
авторських програм, пошук оригінальних методик викладання — усе це
спонукає педагогів закладу до творчої, дослідницької роботи, створює
прекрасні умови для розвитку творчих здібностей та самореалізації особистості
вихованців як необхідної умови становлення особистості як творця і
проектувальника власного життя, позитивно впливає на формування іміджу.
Створення позитивного іміджу закладу підвищує ефективність його
діяльності, дає можливість найповніше задовольнити потреби клієнтів, якими є
передусім гуртківці та їх батьки. Кожен батько хоче, щоб позашкільний заклад
дитина відвідувала з користю і не розчарувалася у своєму виборі. З іншого боку,
кожен директор і педагогічний колектив мріють, щоб їхній заклад
виокремлювався з-поміж інших і був конкурентоспроможним.
Сформований позитивний імідж дозволяє вирішувати такі завдання:
- підвищення привабливості і конкурентоспроможності позашкільного
навчального закладу, в першу чергу, для вихованців та їх батьків;
- підвищення ефективності заходів щодо надання якісних освітніх
послуг;
- поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в колективі;
- підвищення рівня організації культури позашкільного навчального
закладу й якості освіти.
Отже, імідж навчального закладу – це складне явище, яке містить чимало
чинників. Метою формування позитивного іміджу позашкільного навчального
закладу є підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій,

установлення та розширення партнерських зв’язків. Знання особливостей його
структурних компонентів дозволяє свідомо та цілеспрямовано формувати
позитивний імідж позашкільного навчального закладу та продовжувати
досліджувати його вплив на конкурентоспроможність та роль на сучасному
ринку.
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КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Тихенко Л.В.,
директор, кандидат педагогічних наук, доцент
Комунальний заклад Сумської обласної ради –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю
Сучасні локальні й глобальні екологічні проблеми турбують все людство і
вимагають для їх розв’язання значних економічних і соціальних зусиль.
Антропогенний вплив на природне середовище призводить до порушення

біологічної рівноваги на планеті, а радикальна трансформація традиційних
природних умов характеризується незворотними негативними наслідками.
Сформоване в глобальному масштабі протиріччя між потребами людства,
розвитком продуктивних сил і об’єктивними можливостями природного
середовища спричинило гострі проблеми.
Соціально-екологічне прогнозування майбутнього, створення програми
сталого розвитку суспільства залежить від урахування особливостей
соціоприродної системи «людина-суспільство-природа» як узаємозумовленості
соціальних і природних процесів. У наш час екологічний, соціальний й
економічний чинники рівною мірою важливі для існування суспільства – вони
зумовлюють перехід сучасного суспільства із соціально-економічної системи в
еколого-соціально-економічну. Її сталий розвиток передбачає узгодження
потреб суспільства з можливостями біосфери, вибір шляхів розвитку, що
враховують екологічні чинники й дозволяють забезпечити інтереси і
нинішнього, і наступних поколінь.
Відповідно до вимог чинного законодавства освіта має стати безперервним
процесом і сприяти успішній реалізації національної політики з орієнтацією на
сталий розвиток суспільства (Закони України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну освіту», Укази Президента України «Про
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», План
заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016–2018 роки).
Національна стратегія розвитку освіти в Україні визначає такий
масштабний напрям як екологізація всіх систем освіти. Згідно із зазначеним
освіта для сталого розвитку спрямовується на підвищення рівня екологічної
свідомості, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття засобами
екологічного виховання та просвіти, сприяння впровадженню інноваційних
програм забезпечення екологічно збалансованого природокористування, освітнє
забезпечення вдосконалення регіональної екологічної політики, координування
освітніх і природоохоронних програм.
Процес становлення суспільства сталого розвитку визначається
формуванням якісно нового типу особистості. Її показником має бути
екологізація свідомості – ставлення до природи не як до середовища існування,
а основи соціального, економічного й соціокультурного розвитку. Екологізація
свідомості є результатом екологічної вихованості на основі екологічної освіти,
що характеризується сформованістю особистісних потреб у спрямованій на
розв’язання проблем довкілля діяльності. У контексті зазначеного суттєве
значення має екологізація освіти, що орієнтується на модель сталого розвитку.
Тому серед вітчизняних і зарубіжних досліджень зазначеної проблеми помітно
зросла кількість робіт, присвячених аналізу освіти – одного із засобів сталого
розвитку суспільства.
У працях І. Беха охарактеризовано психолого-педагогічні основи
формування знань, умінь і навичок взаємодії із соціальним і природним
середовищем. Розробленню теоретико-методологічних засад функціонування
педагогічних систем, екологічних аспектів освіти присвячено наукові розвідки
В. Вербицького, Г. Пустовіта. Психолого-педагогічну та соціально-педагогічну

систему ціннісного ставлення особистості до природи обґрунтовано в
дослідженнях І. Беха та Г. Пустовіта; підходи до розв'язання проблем
екологічної освіти висвітлюють С. Горбулінська, С. Совгіра, Т. Шаповалова. У
ґрунтовних наукових дослідженнях з розроблення системи освіти для сталого
розвитку (О. Бондар, Н. Пустовіт, О. Пруцакова) узагальнено й систематизовано
сучасні уявлення про сталий (збалансований) розвиток суспільства, визначено
основні завдання екологічної освіти для сталого розвитку, розроблено
методичні матеріали для формування в дітей та учнівської молоді екологічної
компетентності.
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки накопичено значний
теоретичний і практичний матеріал щодо загальнопедагогічних і психологічних
аспектів екологічної освіти і виховання в закладах позашкільної освіти.
Зміст і методи екологічного виховання школярів досліджувалися
В. Вербицьким, Г. Пустовітом, С. Страшком. У працях С. Горбулінської,
О. Грошовенко,
Р. Науменко,
Н. Пустовіт,
В. Редіної,
С. Рибніковова,
А. Сиротенка, С. Совгіри, Т. Сущенко висвітлено стан, особливості, теоретичні
підходи до проблеми екологічного виховання, організаційно-педагогічні умови
екологічного виховання в педагогічній практиці закладів загальної середньої і
позашкільної освіти, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено
психолого-педагогічні умови оптимізації процесу формування в дітей та
учнівської молоді ціннісного ставлення до природи; визначено форми, методи,
прийоми, засоби для здійснення цілісного підходу до навчально-виховної
роботи за еколого-натуралістичним напрямом; визначено методичні аспекти
підготовки педагогів до узгодженої й багатогранної діяльності щодо заявленої
проблеми.
Проблеми екологізації освітнього процесу в закладах загальної середньої
та позашкільної
освіти, виховання екологічної, моральної свідомості
розкриваються в роботах В. Вербицького, Г. Пустовіта, Н. Пустовіт,
О.Пруцакової. У їх дослідженнях наголошується на необхідності зміни
традиційної парадигми на нову парадигму освіти для сталого розвитку,
розроблення нової системи постматеріальних цінностей, узаємодії освіти з
соціальними, політичними, і культурними процесами; зв’язку освіти з наукою,
інформатизації й екологізації освіти.
Тому основними завданнями освіти для сталого розвитку ми визначили
переорієнтацію особистісних ціннісних установок, зорієнтованість навчання і
виховання не на інформування про основні положення та принципи сталого
розвитку, а на формування системи наукових знань, поглядів і переконань, які
закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього
природного середовища, що базується на екологічній свідомості – розумінні
нерозривного зв’язку людини з природою, дотриманні моральних і правових
принципів природокористування.
Система освіти для сталого розвитку має формуватися на узагальненні
наукових досліджень із зазначеної проблеми, перспективного досвіду освітньої
діяльності. Формування такої системи веде до глобалізації освіти, переведення
всієї системи освіти в парадигму сталого розвитку – забезпечення розвитку

екологічної свідомості, здатної формувати мислення, орієнтоване на вирішення
глобальних проблем, що виникають у суспільстві. Упровадження основних ідей
сталого розвитку в освітні програми закладів позашкільної освіти є ефективним
чинником, що забезпечує вдосконалення освітнього екологічно зорієнтованого
позашкільного простору. Такий підхід передбачає акцентування уваги на
етичних аспектах екологічних проблем, забезпечує усвідомлення екологічної
відповідальності за навколишній світ, надає можливість бачити
результативність екологічно спрямованої діяльності в природі.
Концептуальне осмислення й узагальнення досвіду освітньої діяльності за
проблемою закладів позашкільної освіти сприяє визначенню її організаційнотехнологічних аспектів, а саме:
–
упровадження
сучасних
педагогічних
технологій
для
трансформування знань про навколишній світ в екологічно спрямовану
діяльність вихованців, розвитку їх комунікативно-творчих здібностей;
–
розроблення освітніх програм із формування екологічно свідомої
поведінки, навичок здорового способу життя тощо;
–
використання інноваційних форм масової роботи з дітьми та
учнівською молоддю в екологічно спрямованому позашкільному освітньому
просторі;
–
формування системи еколого-просвітницької діяльності закладів
позашкільної освіти, залучення вихованців і їх батьків до практичної
природоохоронної роботи.
Урахування зазначених аспектів сприяє розвитку системи освітньої
діяльності, спрямованої на формування екологічно свідомої особистості в
дитячих творчих об’єднаннях, учнівських колективах екологічної просвіти,
профільних таборах, під час психолого-педагогічних тренінгів тощо. Така
система створює підґрунтя для впровадження організаційно-технологічних
(організацію роботи профільних навчально-оздоровлювальних таборів на базі
природоохоронних об’єктів; систематизацію учнівських еколого-краєзнавчих
досліджень, організацію роботи екологічного відеолекторію), методичних
(спрямування роботи обласних методичних об’єднань на формування моделі
екологічно зорієнтованого позашкільного простору; розроблення освітніх
програм, проектів екологічного, дослідницького спрямування; систематизація й
популяризація перспективних педагогічних надбань із проблем формування у
вихованців екологічної свідомості в позашкільному освітньому просторі)
інновацій.

ЕКОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ
ОСВІТНІЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ ПРОСТІР
Мета: формування екологічно зорієнтованого позашкільного освітнього простору
Основні завдання:
- осучаснення освітньої діяльності закладу для здійснення освіти в інтересах сталого розвитку;
- оновлення змісту освітніх програм для формування екологічно зорієнтованої особистості (екологічно
зорієнтованого світогляду, екологічної свідомості, екологічної культури та екологічної компетентності
особистості);
- розроблення науково обґрунтованих практичних рекомендації щодо здійснення організаційно-методичних
заходів для екологічної освіти педагогів в інтересах сталого розвитку (освіта впродовж життя);
- забезпечення перспективної співпраці із закладами загальної середньої, позашкільної та вищої освіти,
громадськими організаціями, батьками вихованців.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ

-

-

-

Організація освітньої
діяльності дитячих творчих об’єднаннях
модернізація змісту освітньої діяльності в інтересах
сталого розвитку;
формування у вихованців світогляду, що відповідає
концептуальним положенням освіти для сталого
розвитку;
самодетермінація процесу формування екологічної
культури;
розвиток природо орієнтованих (екологічних)
цінностей, екологічної культури в процесі освітньої
діяльності в екологізованому освітньому соціумі;
забезпечення інтеграції, диференціації,
індивідуалізації освіти в інтересах сталого розвитку;
участь у всеукраїнських і міжнародних екологічно
спрямованих проектах;
виховання загальної культури та культури здоров’я

Організація роботи з формування
екологізованого освітнього простору
- моніторингова діяльність з метою залучення
дітей та учнівської молоді до навчання в
дитячих творчих об’єднаннях закладу
позашкільної освіти;
- навчально-методична робота з педагогічними
колективами закладів загальної середньої
освіти;
- психолого-педагогічна просвітницька
діяльність педагогів закладу;
- співпраця із закладами освіти та культури,
батьками вихованців в інтересах освіти для
сталого розвитку;
- партнерська діяльність із всеукраїнськими,
міжнародними організаціями, що опікуються
проблемами довкілля

Науково-методична діяльність
- методичний супровід освітнього процесу;
- вивчення й поширення перспективного
- інформаційно-методична робота;
педагогічного досвіду;
- навчально-методична діяльність
- видавнича діяльність

Психологічний супровід
- психодіагностична робота із суб’єктами
- проектування соціально-психологічного
освітнього процесу;
розвитку вихованців;
- психологічний супровід навчально- корекційно-розвивальна, організаційновиховної роботи
методична та просвітницька робота

-

Організаційно-масова діяльність
організація заходів для учнів, вихованців закладів загальної середньої, позашкільної освіти;
забезпечення участі дітей та учнівської молоді в масових заходах різних організаційних рівнів;
партнерська діяльність (обмін делегаціями, проведення спільних заходів, участь у проектах тощо);
дозвіллєва й оздоровлювальна робота в профільних таборах

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ
В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Рис.1. Модель екологічно зорієнтованого освітнього позашкільного простору

Усе зазначене сприяє формуванню моделі екологічно зорієнтованого
освітнього позашкільного простору, спрямованого на розв’язання завдань
освіти для сталого розвитку – інтеграцію профільного й біологічного змісту
навчання для становлення ціннісно-смислової сфери екологічно свідомої
особистості (рис. 1).
Упроваджена модель забезпечує організацію освітньої роботи, спрямованої
на підвищення рівня екологічної компетентності вихованців у процесі
навчальної, творчої, дозвіллєвої діяльності в екологічно зорієнтованому
позашкільному освітньому просторі. Організація роботи може здійснюватися з
урахуванням таких складових, які найбільше відповідають вимогам щодо
організації роботи закладів позашкільної освіти, а саме:

комплексна екологізація освітнього процесу – уведення екологічної
тематики в зміст освітніх програм гуртків та інших дитячих творчих об’єднань,
психолого-педагогічних тренінгів;

підсилення екологічної складової навчальної, творчої, соціальної,
дозвіллєвої діяльності вихованців – організація роботи учнівських екотеатрів,
відеолекторіїв; діяльність органів учнівського самоврядування (міжшкільні
екологічні штаби, парламенти, центри, дитячі громадські організації тощо);

упровадження технологій збереження та зміцнення здоров’я –
формування культури здоров’я, навчання здорового способу життя,
урізноманітнення й осучаснення форм оздоровлювально-дозвіллєвої роботи
(оздоровлювально-тренувальні збори, школи, табори, екскурсійно-рекреаційна
діяльність);

розроблення локальних соціально-освітніх проектів екологічного
спрямування, активна участь у всеукраїнських і міжнародних екологічно
спрямованих проектах;

залучення педагогічних працівників закладів позашкільної освіти до
активної участі в методико-педагогічних заходах, спрямованих на підвищення
рівня організації навчально-творчої, пізнавально-розвивальної роботи з дітьми
та учнівською молоддю з урахуванням освіти для сталого розвитку;

активізація співробітництва з місцевими, всеукраїнськими,
міжнародними організаціями, що опікуються проблемами довкілля.
У контексті зазначеного педагогічними колективами закладів позашкільної
освіти Сумської області реалізовуються соціально-освітні проекти, як «Кожна
дитина має право», «Вартові безпечного довкілля», «Я, родина, Україна»,
«Криниченько, живи», «Від особистого здоров’я – до здоров’я суспільства»,
«Здорова дитина – успішна країна», що спрямовані на розв’язання завдань
освіти для сталого розвитку, зокрема
−
формування світогляду на основі сучасної екологічної картини
світу;
−
розуміння різноманітності матеріальної, емоційної, естетичної
цінностей природи, необхідності гармонізації взаємовідносин суспільства і
природи;
−
виховання екологічної відповідальності за стан навколишнього

природного середовища;
−
урахування екологічних факторів для збереження якості
навколишнього середовища;
−
підвищення значимості екологічних традицій, дбайливого
ставлення до природно-культурної спадщини;
−
сприяння зростанню, саморозвитку, самореалізації особистості та
формування в неї активної громадянської позиції;
Успішному здійсненню екологічної та природоохоронної роботи, реалізації
завдань освіти для сталого розвитку сприяє тісна співпраця закладів
позашкільної освіти з державними та громадськими організаціями, установами,
закладами освіти. Основними формами співпраці є проведення екологічних
фестивалів, конгресів, конференцій, форумів, експедицій, польових практик,
профільних семінарів; науково-методична діяльність; рецензування учнівських
дослідницьких робіт тощо.
Серед вагомих практичних природоохоронних і екологічних заходів, до
яких щороку залучаються учні, вихованці закладів загальної середньої,
позашкільної освіти, найбільш значущими є обласні й усеукраїнські акції
«Зробимо Україну чистою», «Чиста Земля – чиста Україна», «Збережемо
первоцвіти», «День птахів»; фотовиставка «Природа рідного краю».
Вихованці закладів позашкільної освіти є постійними учасниками
міжнародних програм, проектів, конкурсів, а саме: Міжнародних днів
спостереження за птахами, Пан-європейського проекту «Весна прийшла»,
Міжнародної науково-освітньої програми GLOBE (Міжнародний заочний
конкурс «Календар GLOBE», Європейська фенологічна кампанія),
Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і
середовище», Міжнародного екологічного конкурсу, Міжнародного Дня
мігруючих птахів тощо.
Відповідно до зазначеного, пріоритетними завданнями педагогічних
колективів є розроблення моделей освітньої діяльності закладів позашкільної
освіти з урахуванням завдань освіти для сталого розвитку. Розв’язання
зазначеної проблеми можливе за умови детального аналізу їх діяльності,
виявлення, систематизації й поширення перспективних педагогічних надбань,
що забезпечить вдосконалення науково-методологічних й організаційнотехнологічних засад освітньої роботи, що передбачає розроблення концепції
науково-методичного та психологічного супроводу,
інформаційного,
інструментального, методичного забезпечення відповідно до сучасних запитів і
потреб суспільства в якісній позашкільній освіті, зорієнтованій на формування
екологічно свідомої особистості в контексті освіти для сталого розвитку.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
В ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Бойко Н.Ф.,Крекотіна Т.М., Марченко Ю.В.
Комунальний заклад Сумської обласної ради –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю
Правову основу організації методичної роботи в закладі становлять Закони
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про Основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020
року», метою якого є стабілізація і поліпшення стану навколишнього
природного середовища в процесі інтеграції екологічної політики до соціальноекономічного розвитку України, що забезпечує гарантування екологічно
безпечного природного середовища, упровадження екологічно збалансованої
системи природокористування та збереження природних екосистем та такі
основоположні державні документи, як «Національна доктрина розвитку освіти
України у ХХІ столітті»; «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
2012–2021 роки»; «Концепція екологічної освіти України», «Педагогічна
Конституція Європи».
Теоретичну основу організації методичної роботи становлять провідні
положення філософії сучасної освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень,
В. Огнев’юк);
формування
та
розвитку
професійної,
педагогічної
компетентності (О. Гура, С. Демченко, А. Маркова, Л. Хоружа); психологопедагогічні концептуальні положення саморозвитку вчителя (І. Бех, Н. Гузій,
І. Зязюн, Г. Костюк, В. Лозова, Ю. Мальований, А. Маслоу, О. Пєхота);
організації методичної роботи в навчальному закладі з підвищення фахової
компетентності педагогічних працівників (Г. Данилова, І. Жерносек, О. Митник,
І. Титаренко); особливості безперервної освіти та підвищення кваліфікації
вчителів (О.Галус, В. Олійник, Н. Протасова, М. Романенко, В. Семиченко,
Т. Сорочан, Т. Сущенко); використання педагогічних і навчальних технологій в
організації освітньої діяльності (Л. Коваль, О. Комар, О. Пєхота, Г. Селевко,
С. Сисоєва).
Методична робота за еколого-натуралістичним напрямом організовується з
урахуванням наукових досліджень, що висвітлюють концептуальні основи
ноосфери та ноосферної освіти (В. Вернадський, К. Корсак, Н. Маслова),
проблеми екологічної освіти і виховання, формування екологічних цінностей у
процесі освітньої діяльності закладів позашкільної освіти (В. Вербицький,
М. Гончаренко, В. Кутирьов, М. Моїсєєв, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, О. Плахотнік,
О. Пруцакова).
Для підвищення рівня методичної роботи в закладі важливим є урахування
наукових досліджень щодо її організації (І. Жерносек, В. Пікельна); ролі
методичної роботи у підвищенні рівня професійної підготовки педагога
(О. Козаченко, В. Сгадова, Л. Сушенцева); функціонування методичного

кабінету як центру науково-методичної і навчально-методичної роботи в закладі
(Г. Данилова, Р. Сердюкова, Т. Чернишенко).
Аналіз наукових досліджень, досвід практичної діяльності дали підстави
для твердження про те, що методична робота є системою взаємопов’язаних дій
і заходів, що ґрунтується на сучасних досягненнях педагогіки і психології,
кращого педагогічного досвіду, і спрямовується на створення оптимальних умов
для розвитку і підвищення фахового, творчого потенціалу педагогів закладу;
удосконалення системи навчання і виховання дітей та учнівської молоді,
досягнення оптимальних результатів освітнього процесу в закладі.
Складність і багатоплановість такої роботи вимагає урахування ступеня
готовності педагогів до такої професійної діяльності, яка відповідає сучасним
вимогам щодо організації освітнього процесу (мотиви, цілі, інформаційна
основа, рівень професійно важливих якостей). Тому методична робота має
функціонувати як цілісна система, що включена в діяльність закладу освіти. Її
основа – суб’єкт-суб’єктна взаємодії педагогічних працівників, що базується на
критичності та креативності їх професійного мислення, орієнтованого на
формування в педагогів готовності до виявлення чи розроблення, упровадження
та поширення освітніх інновацій.
Функції методичної роботи за вертикаллю можна виокремити за трьома
рівнями:
1)
на державному рівні (розроблення програмно-методичних вимог,
наказів, інструкцій органів системи освіти; упровадження сучасних досягнень
педагогіки, психології, методики; виявлення й упровадження перспективного
педагогічного досвіду на всеукраїнському, локальному рівні);
2)
на рівні закладу позашкільної освіти (консолідація, згуртування
педагогічного колективу; вироблення єдиного кредо загальних цінностей,
традицій; вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду;
стимулювання групової педагогічної творчості, ініціативи педагогів – генерація
ідей, їх систематизація та структурування);
3)
на рівні окремого педагога (збагачення знаннями: провідні
дидактичні теорії і технології; умотивування професійно-творчої діяльності;
формування сучасного стилю педагогічного мислення; розвиток емоційновольової саморегуляції поведінки педагога, розвиток його світогляду, ціннісних
поглядів, прагнень; формування готовності до самоосвіти).
Аналіз педагогічної літератури за проблемою сприяв виявленню найбільш
важливих принципів методичної роботи в закладі:
–
науковість – відповідність сучасним науковим досягненням у різних
галузях наук, аналіз стану освітньої діяльності закладу, виявлення аспектів
професійно-творчої діяльності педагогів;
–
системність – єдність мети, завдань, змісту, форм і методів роботи з
педагогами, спрямованість на високий кінцевий результат; керованість,
плановість; перетворення методичної роботи в частину системи безперервної
освіти педагога;
–
масовість – повне охоплення педагогів різними формами
методичної роботи;

–
творчість – усвідомлене створення в процесі взаємодії педагогів
нового продукту (уміння ефективно розв’язувати завдання освітньої діяльності
відповідно до змісту, форм, методів роботи, навчального рівня тощо;
розширення індивідуального досвіду фахової і творчої діяльності);
–
конкретність – урахування особливостей діяльності закладу (напрям
позашкільної освіти, система партнерських зв’язків, сформованість
педагогічного позашкільного соціуму тощо);
–
оперативність, гнучкість, мобільність – удосконалення, формування
системи методичної роботи відповідно до вимог розвитку суспільства.
Досвід практичної роботи дозволив виявити, що в організації методичної
роботи в закладі важливими є:
–
дієвість – здатність педагогів активно діяти для підвищення рівня
власного професійно-творчого рівня (ознайомлення й аналіз сучасних
психолого-педагогічних досліджень, кращого педагогічного досвіду для
впровадження в роботу інноваційних форм, методів, технологій, що
відповідають вимогам щодо якості освітнього процесу, ураховують потреби і
запити дітей та учнівської молоді); обмін досвідом і висвітлення результатів
власної професійно-творчої діяльності;
–
рефлексія – формування у педагогів потреб і мотивів самопізнання
(визначення педагогами мети й завдань для їх досягнення в процесі підвищення
професійно-творчого рівня; аналіз власної діяльності для подолання недоліків;
сприйняття критики як засобу для підвищення рівня освітньої діяльності тощо).
Тому зміст методичної роботи в закладі має враховувати комплекс
педагогічних і методичних проблем; сукупність заходів, метою яких є
оволодіння методами та прийомами освітньої роботи, їх творче використання,
пошуки нових, більш ефективних форм і методів організації навчального
процесу,
підвищення
науково-теоретичного,
психолого-педагогічного,
професійного, загальнокультурного рівня педагогів; система заходів, що
базується на досягненнях науки і практики, забезпечує розвиток творчого
потенціалу педагога.
Визначення принципів, що використовуються в системі методичної роботи
впливає на вибір форм роботи з педагогами. Їх вибір залежить від багатьох
чинників, а саме: функцій методичної роботи на різних рівнях; творчого
потенціалу, професійної майстерності, загальної педагогічної культури
педагогічного колективу; рівня організації навчальної, пізнавальної, творчої,
дозвіллєвої діяльності дітей та учнівської молоді.
Ефективність використання форм методичної роботи виявляється в
результатах освітнього процесу в закладі позашкільної освіти. Для підвищення
рівня професійно-творчої майстерності педагога застосовуються різноманітні
форми, методи, підходи, засоби, технології. Найбільш часто використовуються
такі, як консультування (індивідуальне і групове); навчання у формі практикуму,
дослідницької роботи; науково-практичні прес-конференції, проблемні
семінари; самоосвіта педагога тощо.
До інноваційних форм роботи належать ділові, рольові ігри (сприяння
формуванню інтелектуальної культури і культури саморозвитку), методичний

ринг, методична кав’ярня, методичні посиденьки, педагогічний міст, фестиваль
педагогічної творчості, панельні дискусії, психолого-педагогічні тренінги;
майстер-класи; ділові педагогічні ігри; круглі столи тощо (навчають творчому
підходу до досягнення мети й реалізації завдань методичної роботи в закладі).
Впровадження інноваційних форм методичної роботи також забезпечує
підготовку педагогів до інноваційної діяльності, створює передумови для їх
швидкої адаптації в динамічної професійному середовищі.
Усе зазначене вище сприяло визначенню організаційно-технологічних
складових методичної роботи, що забезпечують (рис. 1).
ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Основні методологічні підходи
- програмно-цільовий
- системно-діяльнісний
- рефлексивний

- мотиваційний
- діагностично-прогностичний
- культурологічний

Принципи
-науковість
-системність
-творчість
-гнучкість

- масовість
- конкретність
- оперативність
- мобільність

Функції методичної роботи
На державному рівні
- розроблення програмно-методичних вимог, наказів, інструкцій органів системи
освіти;
- упровадження сучасних досягнень педагогіки, психології, методики;
- виявлення й упровадження кращого педагогічного досвіду на всеукраїнському
рівні.
На рівні закладу позашкільної освіти
- консолідація, згуртування педагогічного колективу;
- вироблення єдиного кредо загальних цінностей, традицій;
- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду;
- стимулювання групової педагогічної творчості, ініціативи педагогів (генерація
ідей, їх систематизація та структурування).
На рівні окремого педагога
- збагачення знаннями (провідні дидактичні теорії і технології);
- умотивування професійно-творчої діяльності;
- формування сучасного стилю педагогічного мислення;
- розвиток емоційно-вольової саморегуляції поведінки вчителя;
Форми
методичної
роботи
- розвиток світогляду, ціннісних
поглядів,
прагнень;
методичні
оперативки,
тижні методичної роботи; проблемні семінари;
-Традиційні:
формування
готовності
до самоосвіти.
семінари-практикуми; педагогічні виставки; творчі звіти педагогів, методичні
об’єднання; відкриті заняття; конференції; педагогічні читання тощо.
Інноваційні: методичний ринг; методична кав’ярня; методичні посиденьки;
педагогічний міст; фестиваль педагогічної творчості; психолого-педагогічні
тренінги; майстер-класи; ділові педагогічні ігри; круглі столи тощо.
Рис. 1. Організаційно-технологічні складові методичної роботи

Аналіз наукових досліджень, досвід практичної діяльності дозволяє
стверджувати, що методична робота в закладі позашкільної освіти визначається

такою особливістю, як структурованість відповідно до напрямів позашкільної
освіти.
Організаційно-педагогічне проектування – розроблення освітніх програм і
проектів, організаційно-педагогічне моделювання – підготовка методичних
матеріалів (методико-технологічне забезпечення), узагальнення матеріалів
педагогічного досвіду (підготовка методичних посібників, збірників,
методичних портфоліо); методичний (моніторинг і корегування упровадження
сучасних підходів, методик і технологій) та інформаційний (WEB сайти,
інформаційно-методичний банк, інформаційно-методичні матеріали) супровід
освітнього процесу; навчально-методична (ознайомлення й упровадження
наукових ідей, перспективного педагогічного досвіду з використанням очних і
дистанційних форм, наставництво), організаційно-методична (стимулювання й
систематизація діяльності профільних методичних об’єднань, творчих груп
педагогів закладу позашкільної освіти; організація методико-педагогічних
заходів характеризується наукоємністю й практичністю використання в
методичній роботі, творчим спрямованням, умотивованістю на розроблення
проблем, актуальних для розвитку закладу позашкільної освіти.
Зазначене дає підстави для твердження про те, що формування системи
моделі методичної роботи за еколого-натуралістичним напрямом має
враховувати такі форми роботи:
–індивідуальні (робота педагогів над науково-методичною проблемою,
мета якої досягається за умови вивчення наукових досліджень, виявлення,
розроблення й упровадження методико-дидактичних матеріалів; узагальнення й
висвітлення результатів роботи);
–групові (творчі групи, профільні семінари, методичні об’єднання);
–колективні (педагогічні ради, семінари, тижні педагогічної майстерності
тощо);
–масові (науково-практичні конференції і семінари-практикуми, конкурси
педагогічної майстерності).
Організація методичної роботи з використанням таких форм роботи
забезпечує підвищення рівня професійно-творчої діяльності педагогічного
колективу закладу позашкільної освіти.
Роль методичної роботи в закладі позашкільної освіти з урахуванням
завдань освіти для сталого розвитку визначається комплексом факторів, що
впливають на результативність і якість освітньої діяльності закладу (рис. 2).
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Рис. 2. Роль методичної роботи в закладі позашкільної освіти з урахуванням завдань освіти
для сталого розвитку

Аналіз наукових джерел із проблеми, досвід педагогічної діяльності,
урахування соціальних потреб до організації освітньої діяльності закладів
позашкільної освіти зумовили розроблення моделі методичної роботи в
Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю, що забезпечує формування педагогічного мікросоціуму для реалізації
завдань освіти для сталого розвитку (рис. 3).
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Рис 3. Модель методичної роботи в еколого-натуралістичному відділі Сумського обласного
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Важливою умовою ефективної організації методичної роботи є організація
інформаційного супроводу освітньої діяльності педагогів, реалізацію якого
сприяє інформаційно-методичний банк, що забезпечує своєчасність
ознайомлення педагогів з програмно-методичною, нормативно-правовою,
науково-технічною інформацією: зовнішньою (директивні й нормативні
документи про освіту, стан педагогічних і психологічних наукових досліджень,
передовий педагогічний досвід, соціальне замовлення суспільства на якісну
позашкільну освіту, програмно-методичні матеріали) і внутрішньою (перебіг і

результати освітньої діяльності закладу, рівень професійно-творчої діяльності
кожного педагога, педагогічного колективу; результати моніторингу методичної
роботи для визначення прогностичних цілей і її завдань, пріоритетів, провідних
напрямів діяльності педагогічного колективу, програмне забезпечення,
друкована продукція тощо).
У розроблені й поповненні банку ми керувалися такими принципами, як
актуальність (розв’язання значущих актуальних проблем закладу), новизна
(наявність / відсутність аналогів у вітчизняній освітній практиці), відповідність
цілям освіти, результативність (підвищення якості освітньої діяльності
закладу), ефективність (відповідність об’єктивно існуючим ресурсам). Завдяки
такому підходу до організації роботи інформаційно-методичного банку він став
майданчиком для обміну досвідом між педагогами і закладами. Це дозволяє
встановити партнерство між навчальним закладами, збагатити інноваційну
педагогічну практику, організовувати методико-педагогічні заходи.
Робота творчих груп починається з моніторингу професійно-творчого
рівня педагогів, їх творчих здібностей; потреб та інтересів як всього колективу,
так і кожного педагога (використання даних інформаційно-методичного банку;
результати анкетування, бесід, зміст педагогічних рад, методико-педагогічних
заходів тощо).
Їх усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та безперервна робота
спрямована на розв’язання питання чи питань, що мають суттєве практичне і
теоретичне значення для організації освітнього процесу в закладі (адаптування
змісту міжнародних освітніх проектів до умов діяльності закладу; вироблення
інноваційного стилю роботи колективу закладу; консультативна допомога
педагогам на етапі вибору проблеми та конструювання плану індивідуальної чи
колективної науково-дослідницької діяльності, розроблення освітніх програм і
моделей освітньої діяльності дитячих творчих об’єднань, організація методикопедагогічних заходів, консультування педагогів під час підготовки конкурсних
матеріалів і написання статей до фахових журналів, організація роботи з
молодими педагогами тощо) .
Організація науково-методичного супроводу діяльності педагогів є
системою заходів, що здійснюються не лише для підвищення їх професійного і
творчого рівня, а й вироблення вмінь педагогічної рефлексії власного досвіду
(описання досвіду практичної і науково-дослідницької діяльності, презентації і
втілення педагогічних ідей для розв’язання освітніх завдань у процесі роботи з
дітьми та учнівською молоддю). Складовими науково-методичного супроводу є
діагностично-прогностична діяльність з виявлення творчо працюючих
педагогів, які здатні продукувати нові ідеї, форми і методи роботи; моніторинг
готовності педагогів до інноваційної діяльності; стимулювання їх творчої
діяльності, самооцінки й самокорекції (розроблення технології, умотивування
підвищення інноваційного потенціалу професійної діяльності тощо); розвиток
методологічних знань, інноваційних, дослідницьких умінь педагогічних
працівників закладів позашкільної освіти.
Науково-методичний супровід передбачає науково-методичну підтримку
висвітлення досвіду освітньої діяльності дитячих творчих об’єднань, закладу

позашкільної освіти у фахових виданнях і під час методико-педагогічних
заходів різних організаційних рівнів.
Результатом такої роботи є продукування нових ідей, створення нових
освітніх систем; виявлення, узагальнення й поширення науково-методичних,
організаційно-педагогічних і методико-технологічних надбань; органічне
поєднання традиційних та інноваційних підходів до організації освітньої роботи
за обраними напрямами позашкільної освіти, генерування творчих ідей для
оновлення цілей і змісту позашкільної освіти на принципах сталого розвитку.
Зазначене забезпечить формування в педагогів готовності до науководослідницької та практичної інноваційної діяльності, ефективне використання
ресурсів зовнішнього соціокультурного середовища для формування креативно
спрямованого позашкільного освітнього простору, розвитку позашкільної
освіти як цілісної освітньої системи, спрямованої на формування духовно
зрілого, творчого, соціально активного, компетентного покоління майбутніх
громадян України на засадах освіти для сталого розвитку.
Спектр творчих і професійних досягнень педагогічних колективів закладів
позашкільної освіти в області дозволяють висвітлити конкурси професійної
майстерності, завданнями яких є підвищення якості позашкільної освіти;
інноваційний розвиток закладів позашкільної освіти; активізація творчого
потенціалу педагогів, їх професійна й особистісна самореалізація; поширення
перспективного досвіду; підвищення соціального авторитету закладу як
освітнього й методико-координаційного центру організації роботи з дітьми та
учнівською молоддю з урахуванням завдань освіти для сталого розвитку.
Організація роботи із залучення педагогів до участі в методикопедагогічних конкурсах різних організаційних рівнів, орієнтованих на
підвищення професійної майстерності педагогів, забезпечує створення системи
роботи з виявлення, узагальнення та поширення передового педагогічного
досвіду педагогів закладу; оптимізує науково-методичне, інформаційне та
програмно-методичне забезпечення діяльності педагогів; урізноманітнює
напрями позашкільної освіти, сприяє формуванню єдиного педагогічного
інформаційного простору. Участь у зазначених заходах забезпечує реалізацію
творчого потенціалу педагогів, заохочує до підвищення рівня методичної
культури, що формується паралельно з мистецтвом навчання, виховання,
спілкування з дітьми та учнівською молоддю – педагогічною майстерністю –
осмисленням особистого педагогічного досвіду, переходом на вищий рівень
професіоналізму.
На нашу думку, вагомими показниками результативності методичної
роботи в еколого-натуралістичному відділі Сумського ОЦПО та РТМ є
висвітлення досвіду роботи педагогічного колективу відділу, підготовка
друкованих (книги, брошури, буклети, альбоми), відео- і мультимедійних
матеріалів, що висвітлюють методико-технологічні надбання і результати участі
в наукових дослідженнях; створення ефективних систем роботи (освітньої,
методичної, організаційно-масової, соціально-просвітницької, організаційноуправлінської тощо); розроблення проектів, програм, методик, технологій тощо;
підвищення рівня професійно-творчої майстерності педагогів, формування

позитивного іміджу, підвищення результативності участі педагогів і вихованців
у конкурсних заходах різних організаційних рівнів, удосконалення
методологічної, психологічної, валеологічної, інформаційно-комунікаційної
компетентності педагогів; зацікавленість вихованців і їх батьків в активній
природоохоронній діяльності. Детальний аналіз системи методичної роботи в
еколого-натуралістичному відділі дає підстави для твердження про те, що така
робота є не лише основною формою вивчення й упровадження досягнень
педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, а й
цілеспрямованою діяльністю педагогів, що забезпечує удосконалення
освітнього процесу з урахуванням освіти для сталого розвитку. На основі
аналізу доведено, що науково-методичний компонент присутній у професійнотворчій діяльності всіх педагогів еколого-натуралістичного відділу, що
підтверджується обґрунтованим розробленням освітніх програм, соціальноосвітніх проектів, методико-технологічного забезпечення освітнього процесу,
узагальнення й висвітлення матеріалів педагогічного досвіду.
За нашим висновком, результатом методичної роботи у відділі є високий
рівень професійно-творчої діяльності педагогів – здатність до продукування
нових ідей, органічного поєднання традиційних та інноваційних підходів до
організації освітньої діяльності, узагальнення та поширення науковометодичних, організаційно-педагогічних і методико-технологічних надбань для
розв’язання завдань освіти для сталого розвитку.
Однак, з розвитком суспільства перед позашкільною освітою висуваються
нові вимоги, тому методична робота має на меті оптимізацію її організаційнотехнологічних засад (принципів, етапів, напрямів, функцій), застосування
інноваційних науково-методичних технологій, що забезпечують ефективність
методичної роботи з урахуванням вимог освіти для сталого розвитку.
Викладені матеріали не можуть претендувати на вичерпність розроблення
проблеми за темою. Подальше її розроблення буде здійснюватися відповідно до
потреб освітньої діяльності за еколого-натуралістичним напрямом і потенціалу
педагогічного колективу відділу. До перспективних напрямів відносимо
науково-методичні проблеми, пов’язані з удосконаленням організації освітнього
процесу в інтересах освіти для сталого розвитку.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГОНАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ:
ЕКСКУРС В МИНУЛЕ ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Герц І.І., директор;
Кухарська Т.А., заступник директора з навчальної
роботи Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді
Позашкільна освіта є невід’ємною складовою системи освіти, на яку
держава покладає розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки,
культури, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок,
необхідних для соціалізації, подальшої самореалізації та /або професійної
діяльності. (ст. 10 Закону України «Про освіту»).
В період реформування всіх ланок суспільного життя все гостріше стає
питання суспільного розуміння необхідності позашкільної освіти. Цілком
слушною є думка про те, що позашкільна освіта є потужним каталізатором
процесу розвитку особистості, засобом включення її в соціокультурну практику:

це той сектор освіти де пришвидшується особистісне і професійне
самовизначення дітей та підлітків.
Позашкільні навчальні заклади вирішують важливі завдання освітньої і
соціальної політики щодо самореалізації дитини в суспільстві, формуванні її як
громадянина і патріота, професійного самовизначення та допрофесійної
підготовки, профілактики негативної поведінки в дитячому й молодіжному
середовищі.
З метою надання допомоги навчальним закладам в організації
натуралістичної роботи першого вересня 1948 року в м. Заліщики
Тернопільської області було створено обласну станцію юних натуралістів.
На початку 1954 року обласна станція юннатів була переведена в
м. Тернопіль. У 1981 році заклад очолив Герц Іван Іванович – заслужений
працівник народної освіти України.
У 1993 році обласну станцію юннатів перейменовано в обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді, а з 2014 року – в обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
На сьогодні Центр є провідним позашкільним закладом регіону,
координатором еколого-натуралістичної роботи в закладах освіти області.
Пріоритетними напрямами роботи установи є:
 набуття вихованцями додаткових знань, умінь, навичок, активізація їх
творчої і пізнавальної діяльності;
 формування екологічної культури;
 формування дослідницьких компетентностей;
 реалізація професійного визначення молоді;
 соціалізація вихованців закладу;
 формування навичок здорового способу життя;
 організація змістовного дозвілля.
На даний час у Тернопільському обласному центрі екологонатуралістичної творчості учнівської молоді працює 23 педагоги: 1 заслужений
працівників народної освіти України, 7 відмінників освіти України, 1 педагог
відзначений нагрудним знаком «Софія Русова».
В закладі позашкільної освіти функціонують 70 гуртків різних напрямів:
біологічного, аграрного, екологічного, зоологічного, озеленення, традиційне
народне мистецтво. Вихованці Центру є активними учасниками і переможцями
міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів, акцій і зльотів.
Одним з важливих аспектів діяльності закладу є реалізація соціального
партнерства. Центр співпрацює з Університетом Устя над Лабен (Чеська
Республіка), Тернопільським національним педагогічним університетом ім.
Володимира Гнатюка, Тернопільським державним медичним університетом ім.
Івана Горбачевського, Тернопільським національним технічним університетом
ім. Івана Пулюя, Бережанським агротехнічним інститутом НАН України,
Тернопільським вищим професійним училищем сфери послуг та туризму,
Тернопільським НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – медичний ліцей №15»,
Тернопільським НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – економічний ліцей № 9 імені Іванни

Блажкевич», Національним природним парком «Кременецькі гори»,
Кременецьким ботанічним садом, громадськими організаціями, місцевими ЗМІ.
Методична діяльність Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді спрямована на збагачення і
розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, впровадження нових
форм і методів роботи, удосконалення освітнього процесу, досягнення
оптимальних результатів роботи, виховання і розвиток творчої особистості.
На базі закладу позашкільної освіти працюють методичні об’єднання
керівників гуртків різних напрямів, проводяться тематичні семінарипрактикуми з питань програмного забезпечення, підготовки методичних
матеріалів, впровадження інноваційних форм гурткової роботи.
Педагогічні працівники систематично проходять фахову перепідготовку на
базі Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і
науки України, Тернопільського обласного комунального інституту
післядипломної педагогічної освіти. Окрім того, належна увага приділяється
самоосвіті.
Ще одна форма діяльності педагогів – участь у професійних конкурсах.
21-23 вересня 2016р. відбувся фінальний етап Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості». У номінації «Керівник біологічного гуртка» взяла
участь керівник гуртків Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Шум’як Н.Р., де зайняла І місце.
У ряді всеукраїнських методичних конкурсів педагоги закладу щороку
отримують відзнаки Національного еколого-натуралістичного центру,
Національної академії педагогічних наук.
У 2014 р. та 2016 р. у Відкритому рейтингу якості позашкільної освіти
«Золота
когорта позашкільників» Центр був відзначений
Дипломом
переможця Рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта
позашкільників».
Педагоги Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді регулярно вдосконалюють свою майстерність,
проходять навчання, в тому числі й по підготовці тренерів. Так, у 2016 році
сертифікат «Про проходження навчання за програмою тренінгу з національнопатріотичного виховання «З Україною в серці» та «Свідоцтво тренера з
національно-патріотичного
виховання»
отримала
Сворінь
Надія
Володимирівна, заступник директора з виховної роботи. Сертифікованим
тренером з кліматичної освіти стала керівник гуртків Шум’як Наталія
Романівна, яка пройшла навчання від ГО «Колегія екологічної освіти «Світ
освіт» за програмою «Spare Energe Hub» за підтримки Норвезького
товариства природи.
Проектна діяльність займає все більше місце в педагогічній практиці
закладу позашкільної освіти і забезпечує продуктивний зв’язок теорії і
практики в освітньому процесі, сприяє формуванню життєвих компетентностей
вихованців.

У 2007 році в Центрі розпочалася робота над довготривалим проектом
«Впровадження органічного землеробства в шкільне агробіологічне
дослідництво» (2007-2017 р.). Метою проекту є вивчення методики
впровадження органічного землеробства в шкільне агробіологічне
дослідництво, покращення основних показників стану здоров’я населення,
охорона довкілля, забезпечення раціонального використання і відтворення
ґрунтів та інших природних ресурсів.
На базі закладу освіти функціонує учнівське трудове об’єднання
вихованців гуртків агробіологічного напряму «ОРГАНІК», яке співпрацює з
професором Університету Устя над Лабен (Чеська Республіка) Валетиною
Підліснюк та членами «Клубу органічного землеробства» м. Тернопіль і
м. Івано-Франківськ.
В рамках проекту проведено семінари за участю науковців
Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира
Гнатюка, державного управління охорони навколишнього природного
середовища
у
Тернопільській
області,
віце-президента
асоціації
біодинамічного землеробства «Жива земля – Швейцарія» Закса Райнера,
фермерів області.
На запрошення наукового керівника проекту професора Валентини
Підліснюк педагоги закладу взяли участь у тренінгах «Представлення коду
ФАО для громадськості», «Органічне землеробство» та «Програма з
моніторингу забруднень на рівні громади».
Ще один довготривалий проект над яким працюють педагоги закладу
«Біопаливні культури, їх біологія та особливості вирощування» (2012р.-2020р.).
Метою його є привернення уваги до проблем пошуку альтернативних видів
палива на прикладі біопаливних культур, вивчення їх біологічних
характеристик та особливостей вирощування залежно від ґрунтово-кліматичних
умов Тернопільської області, розвиток у вихованців початкових
експериментально-дослідницьких навичок.
Проміжні результати роботи над проектом педагоги представили
доповіддю «Енергетичні рослини, біологія та перспективи вирощування» на
Педагогічній конференції з освіти в галузі енергозбереження та пом’якшення
наслідків глобальної зміни клімату в рамках Міжнародного шкільного проекту
з використання ресурсів та енергії SPARE та взяли участь в обласному конкурсі
з енергозбереження та енергоефективності.
На навчально-дослідній земельній ділянці Центру закладено колекцію
біоенергетичних культур і проведено дослідницькі роботи «Вплив строків та
глибини садіння ризомів на продуктивність біомаси Miscanthus giganteus» та
«Оцінка впливу регуляторів росту рослин на приживаність та морфометричні
показники Miscanthus giganteus».
3 2016 р. в Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді розпочато освітній проект «Зміни клімату:
освітній аспект» (2016-2025рр.), в рамках якого здійснюється робота з чотирма
цільовими групами – педагоги, учнівська молодь, студентська молодь,
громадськість.

Педагоги закладу позашкільної освіти стали учасниками Форуму
«Кліматична освіта 2017. Молодь вирішує!» (2-3 листопада 2017р., м. Київ) під
час якого відбувся тренінг «Енергозбереження та кліматична освіта як
платформа для діалогу між поколіннями», проведений експертом
Міжнародного інституту екологічних проблем в м. Беарліні Альмут Таран.
В рамках проекту на базі Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді розпочався цикл тренінгів з
кліматичної освіти «Клімат змінюється. Час діяти!» для педагогічних
працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти області, які
проводить Наталія Шум’як, керівник гуртків Центру, тренер з кліматичної
освіти. Програмою передбачено впровадження в освітній процес інноваційних
методів та технологій, розробка навчальних програм і проектів, що здатні
забезпечити ефективне формування екологічних компетентностей в учнівської
молоді.
Використання таких прогресивних педагогічних технологій створює
умови для активного навчання, формування особистості, здатної працювати в
умовах сучасного суспільства.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
ПОЗАШКІЛЬНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ
Пурдя Л.А.
Балаклійська станція юних натуралістів
Балаклійської районної ради Харківської області
Реформування позашкільної освіти вимагає відповідних знань у змісті,
формах роботи закладів позашкільної освіти. Це передбачає, в першу чергу,
вдосконалення методики навчання і виховання, а також пошук інноваційних
технологій, пов’язаних з ефективним їх застосуванням на практиці.
На Балаклійській станції юних натуралістів створені належні умови для
забезпечення рівного доступу для здобуття якісної позашкільної екологонатуралістичної освіти, що сприяє реалізації комплексного особистіснорозвивального підходу до освіти молодої людини, доцільному й ефективному
впровадженню інноваційних технологій у педагогічний процес і допомагає
досягти загальної мети діяльності закладу – виховання конкурентоспроможної
молодої людини, компетентної особистості, якій притаманні мобільність,
творчість, критичне мислення, здатність брати на себе відповідальність, а
головне – готовність до повноцінної самореалізації в суспільній і подальшій
професійній діяльності.
Досвід роботи Балаклійської станції юних натуралістів дає можливість
відокремити ключові аспекти діяльності закладу з досягнення зазначеної мети:
методологічний, організаційно-методичний, процесуально-результативний,
соціально значущий.
Методологічний аспект передбачає створення умов для ефективного
науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної діяльності

педагогів станції юних натуралістів, підвищення рівня їх готовності до
сприйняття і реалізації педагогічних інновацій через розробку і впровадження
системи фасилітаційної діяльності керівництва закладу з удосконалення
професійної компетентності педагогів.
Науково-методичний аспект полягає в організаційно-методичному
забезпеченні реалізації інноваційної моделі закладу позашкільної освіти і
передбачає як розробку та впровадження авторських, так і обґрунтоване
використання наявних у сучасній науково-методичній літературі комплексів
інформаційно-методичного забезпечення навчальних курсів, форм колективної
та індивідуальної освітньої діяльності.
Процесуально-результативний аспект відображається в здійсненні
освітнього процесу через впровадження інноваційних педагогічних технологій,
комунікування та інформаційну мовленнєву дію, використання інтерактивних
методів в освітньому процесі, проведенні моніторингу ефективності діяльності
закладу з урахуванням даних педагогічної та психологічної діагностики як
самої діяльності, так і її суб`єктів (педагогів, вихованців, учнів, слухачів).
Соціально-значущий аспект діяльності закладу пов`язаний з організованим
гуманізуючим впливом на суспільне середовище через презентацію результатів
педагогічної діяльності на різних заходах та на шпальтах наукових видань і ЗМІ
через відкрите поширення досвіду педагогів станції юних натуралістів за
межами району, області, укорінення в організаційно-закладовій структурі міста
і району інституції, яка цілеспрямовано забезпечує гуманістичну соціалізацію
дітей різного віку, різного статку, різного рівня академічної успішності.
Інноваційна модель закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного
спрямування – це система принципів, форм, технологій, організаційнометодичних умов та цілей діяльності закладу, в якій поєднані зусилля
адміністрації, педагогів, учнів та їхніх батьків, громади щодо створення,
засвоєння, використання та поширення нововведень, які допомагають перевести
систему позашкільної освіти з режиму функціонування в режим розвитку.
Основними засадами діяльності в Моделі виступають принципи
партнерства, цілісності, розвитку і саморозвитку.
Партнерство передбачає консолідацію можливих соціальних партнерів,
примноження системного ефекту за рахунок взаємодії їх потенціалів.
Цілісний підхід означає стратегію скоординованого розвитку всіх суб`єктів
і структурно-складових елементів освітньої діяльності станції юних
натуралістів.
Саморозвиток означає орієнтацію на самодостатність позашкільної освіти,
пріоритетне спирання на внутрішні джерела її зростання.
В основу створення інноваційної моделі Балаклійської станції юних
натуралістів покладені ідеї саморозвитку, самовизначення, самовдосконалення,
ефективного використання ресурсів, гуманізації, диференціації, демократизації,
особистісно розвивального, акмеологічного та компетентнісного підходів,
орієнтації на впровадження розробок, структурно-змістової варіативності
позашкільної еколого-натуралістичної освіти.

Головними завданнями розвитку позашкільної освіти на Балаклійській
станції юних натуралістів є: доступність, інноваційність, якість,
результативність навчання та виховання.
На станції юних натуралістів створені належні умови для збереження
рівного безпечного доступу для здобуття якісної позашкільної екологонатуралістичної освіти.
Освітній процес здійснюється безкоштовно в 52 гуртках біологічного,
сільськогосподарського,
фенологічного,
природоохоронно-краєзнавчого,
оздоровчого профілів, у яких навчається 1214 учнів.
Гурткова роботи проводиться як у приміщеннях закладу, так і на базі 18
загальноосвітніх закладів району. Ми активно залучаємо до позашкільної освіти
дітей з 14 шкіл сільської місцевості, що складає 73% вихованців.
Особливу увагу приділяємо охопленню гуртковою роботою дітей
пільгового контингенту.
Для організації освітнього процесу в закладі працюють 33 педагоги, з них 9
основних – 3 завідувачами відділів, 1 культорганізатор, 5 керівників гуртків; 25
керівників гуртків – сумісники.
Розподіл педагогічних працівників станції юних натуралістів за фаховим
рівнем протягом 3-х років представлено таким чином.
9%  педагог-майстер (педагог-наставник)
21%  педагог-фахівець (педагог-спеціаліст)
64%  педагог-початківець
6%  педагог-аутсайдер.
Метою моделі інноваційної діяльності станції юних натуралістів є
оновлення освітнього простору педагогічними інноваціями, а саме:
 науково-методична робота з формування компетентнісного педагога;
 програма розвитку закладу;
 науково-методичний супровід формування компетентнісної моделі
вихованця;
 реалізація проекту «Моніторинг освітнього процесу»;
 державно-громадська модель управління закладом;
 розбудова виховної системи закладу в умовах формування
превентивного виховного середовища;
 розробка моделі «Заклад соціального успіху»;
 створення здоров’язбережувального освітнього середовища;
 впровадження факторно-критеріальної моделі оцінювання діяльності
педагога- позашкільника.
Вважається аксіомою, що лише особистість може виховувати особистість,
тому професійна майстерність педагогів та їх компетентність є важливим
чинником розвитку дитини.
Основним завданням методичної роботи закладу є поліпшення
методичного забезпечення освітнього процесу, яке впроваджується на
діагностичній основі, та залучає педагогів до інноваційної діяльності, а саме:


діагностика професійної компетентності включає систему
методів і засобів вивчення професійного рівня педагога; створює основу для
вивчення труднощів у роботі, сприяє усвідомленню та пошуку оптимальних
шляхів їх подолання; дозволяє визначити сильні сторони педагога; спланувати
шляхи і конкретні способи їх закріплення та розвитку індивідуального
освітнього маршруту педагогічної діяльності;

складання «Індивідуальної методичної картки» для кожного
педагога – це форма обліку об’єктивних досягнень та видів діяльності
педагогічного працівника щодо професійного зростання, яка заповнюється і
зберігається у закладі. Індивідуальна методична картка містить такі відомості:
прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника, загальний стаж роботи,
стаж педагогічної діяльності, відомості про фахову освіту, дату попередньої
атестації, кваліфікаційну категорію, педагогічне звання, нагороди та відзнаки,
участь у різних формах неперервного підвищення професійної майстерності
(семінари, тренінги, круглі столи, інші форми методичної роботи);

«Професійне портфоліо»  це збірка систематизованих та
узагальнених матеріалів, документів та свідоцтв про підвищення професійної
майстерності, творчі роботи педагогічного працівника, опис основних напрямів
його навчальної, методичної, інноваційної та творчої діяльності;

«Творчий паспорт педагога-позашкільника», в якому розміщені
такі розділи: проектування індивідуальної траєкторії професійного зростання,
картка особистісного зростання педагога, рівні професійної компетентності
педагога, результати діяльності педагога у міжатестаційний період,
технологічна картка вивчення творчої діяльності педагога під час атестації,
картка творчості педагога (розробка занять з використанням ІКТ).
Протягом десяти років заклад впроваджує моніторингові дослідження в
освітній процес, що допомагає удосконалити його, сприяє розвитку особистості
вихованця та педагога, дає можливість спрогнозувати розвиток їх творчих
здібностей та в цілому покращити якість позашкільної освіти, які
впроваджуються за напрямами: моніторинг охоплення дітей за рівнями
навчання, за напрямами діяльності, аналіз відвідування занять гуртків дітьми,
моніторинг стану формування екологічної свідомості, моніторинг рівня
успішності, моніторинг участі вихованців в конкурсах, МАН, моніторинг рівня
вихованості учнів, динаміка підвищення професійної компетентності педагогів
з використанням кваліметричної моделі. Також за допомогою кваліметричної
моделі у закладі проводиться оцінювання та самооцінювання педагогічних
працівників в міжатестаційний період та період атестації.
Головний принцип здоров'я: людина не лише повинна мати міцне здоров'я,
а й бути здатною peaлізувати свою людську місію, для чого необхідно бути
здоровою і тілом, і духом. З цих теоретико-методологічних позицій сьогодні в
поняття «здоров'я» слід включати конкретні форми поведінки, його цілі,
мотиви, які дозволяють поліпшувати якість нашого життя, досягати високого
ступеня самореалізації самої людини. І саме тому особливого значення набуває
акмеологічна складова розвитку та набуття здоров'я.

Акмеологія (від древньогрецького «акме» – квітуча сила, вершина) – наука
про досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності та
самореалізації творчого потенціалу, який є основою загальнолюдських
потенційних можливостей.
Акмеологічний підхід до змісту позашкільної освіти, впровадження
здоров'язбере-жувальних технологій навчання і виховання учнів дозволяє
перевести заклад позашкільної освіти з режиму функціонування до режиму
розвитку. На підставі цього на Балаклійській станції юних натуралістів
розроблено модель «Закладу соціального успіху», яка сприяє вирішенню таких
завдань:
- формування еколого-валеологічного світогляду у дитини;
- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я школярів у
всіх сферах їх діяльності;
- розвиток соціального партнерства, що сприяє соціалізації особистості
школяра;
- продовження впровадження системи моніторингу якості позашкільної
освіти та оздоровчі функції;
- формування конкурентоспроможної особистості всіх учасників
освітнього процесу.
«Основне завдання акмеологічних технологій – сформувати та закріпити у
самосвідомості особистості затребувану необхідність у самосвідомості,
саморозвитку й самореалізації, що дозволяють спеціальними прийомами та
техніками самоактуалізувати особистісне та професійне «Я»«.
В організації освітнього позашкільного процесу педагогічні працівники
закладу впроваджують інноваційні технології:
- ігрові (дидактичні ігри, технології, ігри моделювання);
- технології особистісно орієнтованого навчання (створення ситуації
успіху);
- тренінгові технології;
- технології розвивального навчання;
- метод проектів;
- екостежка;
- використання мультимедійного обладнання;
- реалізація можливостей ресурсної педагогіки.
Технологія колективного творчого виховання, за допомогою якої педагоги
надають можливість нашим вихованцям крокувати шляхом творчості, пізнавати
себе й Всесвіт, вірити у свою неповторність і необхідність, творити добро,
стверджувати власну громадянську позицію (творчі конкурси, природоохоронні
акції «Зимовий вернісаж», «Годівничка», «Зимовий облік птахів», «Захисти
довкілля» тощо).
Поруч з технологією колективного творчого виховання йде технологія
«створення ситуації успіху», яка націлена на те , як викликати в учнів почуття
радості, забезпечити успіх.

В арсеналі закладу великий досвід проведення ігрових технологій та
технологій розвивального навчання з вихованцями, які реалізуються при
проведенні гри «Паросток» та «Екологічний геокешинг».
Особистісно зорієнтовані технології передбачають індивідуальний підхід
до кожного учня, формування моральної нормативної поведінки, коли особисті
норми й духовні цінності відповідають гуманістичним, коли вони є головними
регуляторами поведінки, стосунків, наштовхують дитину на становлення
соціально активної, морально й фізично стійкої особистості, зацікавленої в
результатах своєї діяльності та здатної досягати поставлених цілей.
Однією з ефективних сучасних технологій є педагогічна технологія
«створення ситуації успіху» (за А. Бєлкіним), яка найчастіше впроваджується в
практику закладів позашкільної освіти Харківщини.
В основі педагогічної технології «створення ситуації успіху» лежить
особистісно-орієнтований підхід до дитини. Доведено, що інтелектуальні
контакти не забезпечують емоційного контакту. Основою ситуації успіху є
психологічні та педагогічні механізми. Тобто, ситуація  педагогічне явище, а
успіх – психологічне.
Ситуація  сукупність умов і обставин, які створюють певне середовище,
викликають ті чи інші взаємини людей. Ситуація успіху  це психічний стан,
задоволення внаслідок фізичного або морального напруження виконавця
справи, творця явища.
Звичайно, ситуацію, в якій дитина почувається комфортно, створює
педагог. Отже, ситуація успіху в умовах закладу позашкільної освіти — це
створені педагогами найсприятливіші організаційно-педагогічні умови, коли
дитина переживає успіх.
Уміння педагога моделювати та створювати унікальні умови, ситуації,
середовище любові, розуміння, довіри, успіху  це його майстерність. Радість
чи сам процес її очікування стимулює просування вперед. Радість сама собою
не виникає, її джерело  успіх.
Формула успіху може різнитися, але основні її складові такі: мета, бажання
віри, знання.
Розглянемо деякі види ситуацій успіху та методику їх реалізації на станції
юних натуралістів:
* Прийом «Емоційне понижування»  констатація будь-якого, навіть
незначного успіху, навіювання дитині віри в себе, відкритість учителя для
довіри і співчуття.
* Прийом «Авансування»  репетиція майбутньої дії, що психологічно
налаштовує на успіх. Можна заздалегідь оголосити питання семінару, назвати
прізвища учнів, яких учитель планує опитати, дати пробну контрольну роботу
тощо.
* Прийом «Даю шанс». Шанс, про який йдеться,  це заздалегідь
підготовлена педагогом ситуація, за якою учень отримує можливість зненацька
для себе розкрити свої можливості.

* Прийом «Сповідь». Рекомендується застосовувати в тих випадках, коли є
сподівання, що відверте звернення педагога до кращих почуттів дітей зустріне
розуміння, викличе відповідний відгук. Як його застосовувати  справа досвіду
й техніки. Тут треба все прорахувати, спрогнозувати можливі реакції.
* Прийом «Загальна радість». Це емоційний відгук оточуючих на успіх
члена свого колективу. Важливо, щоб у досягненнях кожного школяра оточуючі
бачили результати своєї праці, а сама дитина розуміла, що її радість  це радість
підтримки, стану «свій серед своїх». Зрештою, в тому, як реагує дитячий
колектив на успіхи чи невдачі своїх членів, особливо помітно виявляється його
моральна сутність. На практиці цей прийом реалізується за дією окремих учнів,
що «ведуть» за собою невстигаючих.
* Прийом‖ «Емоційний сплеск» хороший стосовно дітей, які емоційно
реагують
на похвалу і критику. Завдання вчителя в кожному учневі визволити
енергію, перетворити її на «ланцюгову реакцію», ініційовану гарячим словом
педагога.
* Прийом «Обмін ролями». Рольові ігри на зразок «День дублера» або їхні
елементи, які використовують на уроках, стають діловими іграми й
перетворюються на специфічний прийом створення ситуації успіху. Щоб цей
прийом був вдалим, важливо, щоб інтелектуальне поле колективу перетнулося з
його емоційним полем і в місці перетину виявився конкретний учень.
* Прийом «Еврика». Суть прийому полягає в тому, щоб створити умови, за
яких дитина, виконуючи навчальне завдання, зненацька для себе доходила
висновку, що розкриває невідомі раніше можливості. Завдання вчителя 
помітити це глибоко особисте відкриття, всіляко підтримати дитину, поставити
нові завдання й надихнути на їх розв'язання. Допомога вчителя у створенні
ситуації відкриття має бути якомога прихованішою.
* Прийом «Навмисна помилка». Його можна застосовувати з урахуванням
віку і знань учнів на відомому матеріалі, що використовується як опорне
знання.
* Прийом «Лінія обрію». Перший успіх дитини відразу ж підхоплює
вчитель, пропонує нові способи, за допомогою яких можна збудити думку учня,
вивести його на обрії самостійного мислення, причому, лінію цього обрію
педагог постійно відчуває.
Звичайно, реалізація наведених прийомів можлива лише за позитивної
установки педагога на успіх
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результаті проведення цієї інноваційної технології, категорії: «надійні»  зросла
на 24%;
кількість «впевнених»  зросла на 7 %; кількість «невпевнених» 
зменшилась на 14 %;
кількість «зневірених»  зменшилась на 5 %.
Таким чином, застосування гри, впровадження моделі «Створення ситуації
успіху» у позашкільному освітньому процесі характеризується високою
мотивацією, емоційною насиченістю процесу навчання, рішенням ситуаційних
завдань, підготовкою до професійної діяльності, застосуванням знань і навичок
на практиці; післяігрове обговорення сприяє закріпленню знань, розвитку
творчих здібностей, формуванню активної громадянської позиції, підвищенню
рівня екологічної свідомості дітей.
Тренінг як технологія соціальної роботи педагогами застосовується при
проведенні інформаційно-профілактичних заходів за темою «Профілактика
негативних явищ в учнівському середовищі», які базуються на методах
соціальної педагогіки і направлені на формування у вихованців, учнів, слухачів
знань про соціальні і психологічні наслідки будь-яких гострих проблем
сьогодення.
Завдання тренінгу: використовувати різноманітні прийоми, вправи,
завдання, схвильовувати, провокувати учасників тренінгу цілеспрямовано
мислити, аналізувати свої знання, відкориговувати помилкові судження
засобами тренінгових вправ, окреслювати рівень знань учнів, викликати інтерес
до проблеми, формувати соціальну довіру, адекватне ставлення до свого
здоров'я і здоров'я оточуючих, розвивати комунікативні навички, толерантність,
здібність до емоційної адаптації, внутрішньої мотивації до цілеспрямованого
навчання, пізнавальну активність щодо ВІЛ і СНІД у стигмі й дискримінації,
пов'язані з хворобою.
Зміст тренінгу: 1) вступ до проблеми; 2) знайомство з учасниками
тренінгу; 3) що я знаю про хворобу; 4) ВІЛ і СНІД: загальна інформація; 5)
шляхи зараження ВІЛ; 6) стигма і дискримінація, пов'язана з ВІЛ та СНІД; 7)
стигма в нашій мові і діях; 8) зворотній зв'язок.
При організації навчальної діяльності в технології розвивального навчання
Д. Ельконіна, В. Давидова основним об'єктом уваги виступає психологічний
механізм цієї навчальної діяльності, тобто усвідомлення учнями процесу
навчання.
Результатом цілеспрямованої роботи з організації навчальної діяльності
вихованців є здібність, яку учні здобувають послідовно, самостійно,
усвідомлено, організовують свою діяльність засобами позашкільної освіти.
Не менш значущим у контексті акмеологічного підходу до формування
здоров'язбережувальних компетентностей є технологія «метод проектів»,
спрямована на орієнтацію діяльності учнів на самостійну роботу, розв'язання
певної проблеми, що передбачає використання різноманітних методів, засобів
навчання, інтегрованих знань і вмінь з різних галузей еколого-натуралістичних
наук.

Технологія «метод проектів» спрямована на орієнтацію діяльності учнів
на самостійну роботу, розв'язання певної проблеми, що передбачає
використання різноманітних методів, засобів навчання, інтегрованих знань і
вмінь з різних галузей еколого-натуралістичних наук. На Балаклійській станції
юних натуралістів реалізуються такі проекти:
- зоологічна школа вихідного дня (передбачає використання активних
форм і методів вивчення зоології, що сприяють розвитку інтересу дітей
молодшого віку та проведення теоретичних та практичних занять з елементами
зоорелаксації, зокрема, для дітей з особливими потребами);
- екопрактика;
- юннати  діти сонця (організація ігрових програм екологічного та
валеологічного напряму);
- в гармонії з природою (проведення сюжетно-рольових, театралізованих
ігор «Біолог-практик», «Вартові довкілля», відеоролики, фотоконкурси
«Нераціональне природокористування», гра-репортаж «Видатні біологи
Харківщини»;
- інформаційно-просвітницький «Наша безпека в сучасному житті»,
метою якого є впровадження культури безпеки життєдіяльності в контексті
формування здорового способу життя, забезпечення нерозривності процесів
навчання безпечної життєдіяльності і виховання особистої безпеки.
Біоенергетичний потенціал природи безмежний  це безперервний процес
оздоровлення. Тому використовуємо природно-релаксаційні можливості
екостежки. На зупинках природно-релаксаційних стежин вихованці, учні,
слухачі закладу, населення мають можливість отримати інформацію про
біоенергетичні властивості рослин і тварин, навчитися методиці релаксації та
оздоровлення, опробувати її шляхи особистісно-орієнтованого контакту з
природними об’єктами.
Природно-релаксаційна стежина передбачає проведення деревотерапії,
анімалотерапії (спілкування з тваринами зоопарку станції юних натуралістів),
зернотерапія (лікування насінням, яке прикладається на активні точки долонь і
стоп за методом Су Джок терапії). Тож, для оздоровлення, релаксації та
соціалізації підростаючого покоління заклад ефективно використовує
енергетику живої природи, а керівники гуртків отримують можливість
досліджувати релаксаційну дію природних об’єктів та її вплив на валеологічноекологічну свідомість та оздоровлення дітей.
Використання мультимедійного обладнання є як об’єктом вивчення, так і
засобом навчання який може допомогти учням стати успішними громадянами
інформаційного суспільства. Володіння і доречне використання цих технологій
характеризує цифрову грамотність, тобто предметну компетентність, практичні
навички
свідомого
використання
засобів
сучасних
інформаційнокомунікативних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і
професійній діяльності.
Інтерактивна дошка  це  візуальний ресурс, що може допомогти
педагогу зробити заняття гуртка живими й привабливими для учнів, дозволяє
піднести учням інформацію, використовуючи широкий діапазон засобів

візуалізації (карти, таблиці, схеми, діаграми, фотографії тощо) і дозволяє
керівнику гуртків:
 супроводжувати демонстраційний матеріал помітками та зауваженнями,
імпровізувати, більш гнучко готувати матеріал під відповідну аудиторію;
 робити записи на дошці «електронним маркером» різних кольорів на
поверхні малюнку, який проектується з комп’ютера;
 зберігати та друкувати зображення на дошці;
 зберігати на комп’ютері увесь хід роботи на дошці;
 працювати з зображенням у відповідний час роботи на дошці;
 створювати прості й швидкі виправлення в наявному методичному
матеріалі прямо на занятті, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під
конкретну аудиторію, під конкретні завдання, поставлені на занятті;
 подавати досліджуваний матеріал захоплюючими й динамічними
способами;
 дозволяє моделювати абстрактні ідеї й поняття, не доторкаючись до
комп'ютера, змінювати модель, переносити об'єкт в інше місце екрана або
встановлювати нові зв'язки між об'єктами;
 працювати в режимі реального часу.
А вихованці, учні, слухачі сприймають інформацію швидше, беруть участь
у групових дискусіях, роблячи обговорення ще цікавішим. Вони дозволяють їм
виконувати спільну роботу, вирішувати загальне завдання, проводити перевірку
знань, організовувати грамотний зворотний зв'язок ―учень - педагог‖.
Педагогіка III тисячоліття  це, перш за все, ресурсна педагогіка.
Ресурсна педагогіка  це, власне, і є реалізація особистісно- розвивальних
підходів в освіті.
В основі ресурсної педагогіки лежить ідея про те, що в кожної дитини є
можливість (потенціал) особистісного розвитку. Є ресурси, спираючись на які,
вона може стати успішною, активною, творчою, стати людиною, корисною для
себе, для своєї родини, для Батьківщини.
Завдання педагога: розпізнати та активізувати ці ресурси.
Кажучи про особистісні ресурси, доцільно виділяти ресурси компенсації і
ресурси надкомпенсації.
Ресурси компенсації — це ресурси (способи поведінки, особливості
мислення, емоційні переживання), пов'язані зі сферами життєдіяльності, в яких
дитина найбільш успішна і вільна в
самовираженні, в яких вона відчуває себе досить комфортно і упевнено,
пристосовано.
Як правило, ці ресурси складають активно
використовувану
індивідуумом частину особистого суб'єктивного досвіду. Вони розвиваються в
процесі соціалізації, забезпечуючи індивідуальний стиль пристосування
індивіда до біосоціального довкілля.
Важливість виявлення і можливість використання
педагогом
компенсаторних ресурсів дитини  забезпечує реальний успіх дитини в якійнебудь діяльності... Дотримання правил безболісного оцінювання дитячих
успіхів повинне поєднуватися з пошуком сфери найвищої успішності, в якій

дитина може реалізувати себе. Слід відзначити, що, якщо вона щось навчилася
робити добре, то поступово навчиться і всього іншого.
Використання ресурсів компенсації дозволяє підвищити упевненість
дитини у власній значущості, понизити тривожність, актуалізувати незнайому
або неуспішну діяльністю, створити особистісну основу для творчої
самоактуалізації в різних ситуаціях життєдіяльності.
Надкомпенсація відображає прагнення дитини досягти результатів саме в
тій галузі, в якій вона слабка. В порівнянні з ресурсами компенсації ресурси
надкомпенсації більш специфічні, більш тісно пов'язані з можливістю
досягнення успіху в конкретній сфері діяльності. Вони від початку
детермінуються індивідуальною волею дитини і розвиваються в процесі
свідомого саморозвитку.
Особистісним ресурсом може виступати будь-яка психологічна чи
фізіологічна особливість дитини  сила або слабкість нервової системи,
темперамент, зріст, вага, все що завгодно. Головне  визначити та відтворити в
ситуації життєдіяльності дитини умови, за яких та чи інша особливість стане
позитивною та такою, спираючись на яку, дитина зможе максимально швидко
розвиватись.
У школі не завжди можливо створити умови, за яких та чи інша
особливість дитини може бути оцінена як позитивна. У цьому плані заклад
позашкільної освіти є незамінним для стимуляції особистісного розвитку. Саме
у нас є можливість знайти таку сферу діяльності, у якій вона найбільш вдала.
Всебічно підтримавши цю діяльність, ми надаємо дитині шанс відчути себе
переможцем, тим самим запустивши процес успішного функціонування у
других, раніше малодоступних видах діяльності, наприклад, у навчанні.
З точки зору стимуляції особистісного росту, заклад позашкільної освіти
стає незамінною, системоутворюючою ланкою сучасного
гуманістичного
процесу освіти. А індивідуальні історії наших учнів-переможців МАН та інших
всеукраїнських конкурсів  це доводять.
У рамках соціального партнерства заклад співпрацює з вищими
навчальними закладами м. Харків, комунальними закладами освіти обласного
підпорядкування, НЕНЦом, природоохоронними об’єктами, музеями, архівами
Харкова, Києва, науковими бібліотеками, видавництвами, недержавними
організаціями екологічного напряму та громадськістю.
Впровадження інноваційної моделі діяльності закладу давали і дають
вагомі досягнення:
‒
Балаклійська станція юних натуралістів увійшла до національної
мережі «Школи сприяння здоров’ю»;
‒
природничо-краєзнавчий музей станції юних натуралістів з 2012 р.
підтверджує звання «Зразковий музей»;
‒
щорічні перемоги у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших Всеукраїнських
конкурсах, акціях;
‒
ІІ місце та срібна медаль за участь у четвертій Національній
виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» в номінації «Запровадження

здоров’язбережувальних інноваційних технологій у освітній процес закладів
освіти»;
‒
у 2014 та 2016 роках видані книги з історії Балаклійського району –
«Освіта Балаклійщини: історичні розвідки», «Втрачені храми Балаклійщини».
У сучасних скрутних економічних умовах спостерігається тенденція до
скорочування кількості закладів позашкільної освіти. Багаторічний досвід
роботи Балаклійської станції юних натуралістів дає нам підстави стверджувати,
що постійна наполеглива праця колективу закладу сприяє формуванню
позитивного іміджу позашкілля на місцевому та обласному рівнях і є запорукою
подальшого його збереження.
З ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗА ТЕМОЮ: «ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ВЗАЄМОДІЇ ПОЗАШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІЗ ОБ’ЄКТАМИ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ»
Вітренко Е. В.,
Мудрак Т. О.
Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної
ради
Досягнення мети освіти сталого розвитку можливе за умови інтеграції
екологічного навчання і виховання у системі освіти всіх рівнів від дошкільного
до вищого, включаючи позашкільну освіту. Профільний позашкільний заклад
екологічного спрямування на відміну від школи має більш високі можливості
формування екологічної свідомості вихованців. Різноманітність програм,
широкий вибір форм роботи, особливо практичного спрямування, співпраця з
вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами сприяють
залученню учнів до наукової діяльності в галузі охорони навколишнього
середовища, створення нової моделі поведінки як в індивідуальному, так і в
колективному та соціальному відношеннях, цінування якої змінить ставлення
до якості довкілля.
Розуміння сучасного стану природи, її різнорівневе вивчення на
аутекологічному, демекологічному та синекологічному рівнях можливе лише
при безпосередньому спілкуванні з природними об’єктами та порівнянні їх з
еталонними комплексами, які зберігаються на теренах заповідних територій.
Природний заповідний фонд Херсонської області містить 79 об’єктів,
серед яких два біосферних заповідника та три національних природних парка, і
це значний ресурс для екологічного виховання учнівської молоді краю. Закон
України «Про природно-заповідний фонд України» визначає їх основні
завдання:
збереження природних комплексів, проведення наукових
досліджень,
розробка
природоохоронних
рекомендацій,
поширення

екологічних знань. Тому, у положенні кожного з об’єктів природно-заповідного
фонду передбачається еколого-просвітницька робота з населенням. Педагогами
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Херсонської обласної ради (далі – Центр) налагоджені тісні зв’язки з
науковцями природно-заповідних установ Херсонщини.
Багаторічний досвід організації дослідницької діяльності учнівської
молоді у співпраці із співробітниками Чорноморського біосферного
заповідника, біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна,
національного природного парку «Олешківські піски» свідчить, що для більш
ефективної реалізації потенціалу заповідників у формуванні екологічної
свідомості учнівської молоді необхідно оновлювати зміст форм і методів
організації експедицій, екскурсій, польових практик для вихованців
позашкільних навчальних закладів.
Виходячи з вищезазначеного, розпочато дослідно-експериментальну
роботу на базі Центру за темою: «Екологізація дослідницької діяльності
учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із об’єктами
природно-заповідного фонду».
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні та експериментальній
перевірці ефективності педагогічних умов екологізації дослідницької діяльності
учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу та об’єктів
природно-заповідного фонду.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014
№ 581 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Херсонської обласної ради проводився ІII (формувальний) етап
дослідно-експериментальної роботи за темою «Екологізація дослідницької
діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із
об’єктами природно-заповідного фонду».
ІІІ (формувальний) етап експерименту був спрямований на формування
екологічної свідомості в умовах освітнього середовища позашкільного
навчального закладу у взаємодії з об’єктами природно-заповідного фонду.
Базою здійснення освітнього процесу щодо формування екологічної свідомості
були Біосферний заповідник Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна,
Чорноморський біосферний заповідник, національний природний парк
«Олешківські піски», відділення «Буркути» та «Раденське», національний
природний парк «Нижньодніпровський», пам’ятка природи «Микільський
заказник змій». В експерименті брали участь вихованці позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму. У 2016 році були
сформовані 4 експериментальні та 4 контрольні групи, що працювали за
навчальними програмами з позашкільної освіти еколого-натуралістичного
спрямування «Дослідники заповідних стежок Херсонщини», до складу кожної
групи входило по 15 учнів. З них 4 гуртка Центру (з них один - на базі
біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна), станції юних
натуралістів Новокаховської міської ради, Голопристанської районної станції
юних натуралістів та 2 - Генічеської районної станції юних натуралістів.

Загалом 8 груп, у яких навчаються 120 вихованців віком 11-14 років, тобто
кількість досліджуваних в експериментальній та контрольній групах була
однакова.
Різниця освітнього процесу у двох варіантах експерименту полягала у
відпрацюванні навичок дослідницької діяльності в умовах об’єктів природнозаповідного фонду під час проведення польового експедиційного практикуму
(експериментальні групи) та в стандартних умовах (контрольні групи).
Основою методичного забезпечення процесу формування екологічної
свідомості вихованців стала програма польового експедиційного практикуму,
що передбачає проведення дослідницької роботи учнівської молоді в єдності
таких компонентів екологічної свідомості, як когнітивний, емоційно-ціннісний
та поведінково-діяльнісний.
Когнітивна підготовка полягала в поглибленні знань вихованців щодо
сутності взаємозв’язків у природі, усвідомленні особистістю екологічних
знань, понять, суджень; готовність до самостійного визначення змісту
дослідницької роботи, обізнаність із принципами природозбереження та
природокористування.
Показниками мотиваційно-ціннісного компоненту є ідентифікація себе як
частини природи, усвідомлення важливості збереження та відновлення
видового складу тварин і рослин, збереження ландшафтного та біологічного
різноманіття.
Поведінково-діяльнісний критерій передбачає стійкі переконання в
необхідності збереження та відновлення довкілля, запобіганні забруднення
навколишнього середовища, прагнення у застосуванні екологічних знань і
вмінь у повсякденному житті.
Для виявлення рівня сформованості екологічної свідомості в учнів
використовувалися такі методи дослідження:
1) емпіричні методи: спостереження та бесіда (для вивчення соціальнопсихологічного клімату в учнівських навчальних групах, а також для
визначення особливостей екологічної свідомості); тестування (з метою
вивчення ступеня перетворення екологічних знань, мислення, культури почуттів
у щоденну норму вчинків вихованців гуртків); експеримент (для дослідження
психо-педагогічних умов екологізації дослідницько-експериментальної роботи у
взаємодії з об’єктами природно-заповідного фонду);
2) методи математичної статистики, що використовувалися для з'ясування
динаміки змін у рівнях сформованості даної якості на початку і по завершенню
формувального етапу експерименту.
У процесі дослідження на початку, а потім наприкінці експерименту
проводилась оцінка динаміки рівня сформованості екологічної свідомості.
Збір даних проведено на основі адаптованих методик тестування з
визначення рівня сформованості екологічної свідомості за наступними
компонентами – когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінково-діяльнісний.
Для компонентів екологічної свідомості створені тести з 12 запитаннями
(максимальна оцінка 12 балів) напіввідкритої або закритої форми, прості,
одношкальні тести з однією правильною або множинною відповіддю. Одна

правильна відповідь відповідає 1 балу, оцінка результатів – до 3 (включно) балів
(0 – 24,99%) – низький рівень компоненту, від 4 до 6 (включно) балів (25% 49,9%) – середній рівень компоненту, від 7 до 9 (включно) балів (50% - 74,9%) –
достатній рівень, від 10 до 12 (включно) балів (75 - 100%) – високий рівень. У
разі відповіді на тест напіввідкритої форми оцінка визначалась наступним
чином, неправильна відповідь – 0 балів, правильна відповідь - 1 бал.
Зведення і групування первинного статистичного матеріалу зводилось до
перевірки, систематизації, обробки, підбиття підсумків даних і представлення їх
у формі статистичних таблиць. Обробка даних здійснювалась за допомогою
комп’ютерної програми Microsoft Excel. Для аналізу даних використані
абсолютні показники варіації (табл. 1, 2, 3).
У результаті діагностичного тестування з’ясовано, що загальний стан
екологічної свідомості вихованців, що входили в коло генеральної сукупності,
задовільний, оскільки на початку дослідження екологічна свідомість відповідає
середньому рівню (52%) у всіх 8 групах. Варіанти вибірки однорідні (Vcер.=
27%). Статистичні дані повні, вирогідні, точні та однотипові. Зокрема
найвищий рівень спостерігається у когнітивного компоненту, найнижчі
показники у поведінково-діяльнісному компоненті. Найбільш нерівномірний у
показниках когнітивний компонент екологічної свідомості в контрольних та
експериментальних групах, що зумовлено викладанням шкільного предмету
екології, починаючи з 10 класу. Рівномірність показників виявлено в емоційноціннісному та поведінково-діяльнісному компонентах, що свідчить про
відсутність педагогічного впливу різних вікових груп вихованців на
сформованість екологічних умінь і навичок, мотивів бережливого ставлення до
оточуючого середовища. Варіаційні показники за кожною ознакою у
генеральній сукупності суттєво не відрізняються від середнього арифметичного
показнику (S2=2,81, S=1,6) (табл.1).
Таблиця 1.
Рівень сформованості екологічної свідомості за компонентами на початку
дослідно-експериментальної роботи
Варіації показників
Критерій
n=120
Середнє
Розмах
Вибіркова Вибіркове
Коефіцієнт
арифметичне, варіації, дисперсія, середнє
варіації, v
2
Х сер.
R
S
квадратичне (%)
відхилення,
S
Когнітивний 61%
9
3,87
1,9
27%
Емоційноціннісний
54%
5
2,55
1,61
25%
Поведінководіяльнісний 41%
6
2,00
1,43
29%

Середній рівень сформованості екологічної свідомості пояснюється
недосконалістю використовуваної системи і методів екологічного виховання у
позашкільних та закладах загальної середньої освіти, посиленням кризових
явищ у суспільстві загалом і в культурі, зокрема, високий рівень вимог щодо
теоретичної підготовки учнів, надмірні навантаження у вивченні шкільних
предметів, що негативно позначається на молодіжному середовищі та не сприяє
екологічному вихованню.
Визначено організаційно-педагогічні умови формування екологічної
свідомості як результату екологізації діяльності учнівської молоді у співпраці
позашкільного навчального закладу та об’єктів природно - заповідного фонду, а
саме:
екологізація змісту дослідницької діяльності на основі навчальної
програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
«Дослідники заповідних стежок Херсонщини», що дає можливість гуртківцям
ознайомлюватися з особливостями природи рідного краю, об’єктами природнозаповідного фонду та методами проведення дослідницької роботи відповідно до
специфіки об’єктів природно-заповідного фонду, що досліджуються;
участь вихованців в обласних та всеукраїнських інтелектуальних
конкурсах, акціях, операціях;
проведення вихованцями гуртків дослідницьких робіт в рамках
польового експедиційного практикуму під керівництвом педагогів Центру та
співробітників наукових установ області.
Характеристика змісту польового експедиційного практикуму.
У рамках практикуму передбачено проведення одноденних екскурсії та
3-5 денні експедиції.
Основні завдання: безпосереднє спілкування юннатів з біологічними
об’єктами – елементами екосистем; набуття умінь і навичок спостережень у
природі та роботи з польовим та лабораторним обладнанням, здобуття та
обробки даних з використанням відповідних літературних джерел, оформлення
узагальнених результатів.
Екскурсійна робота на базі Комунального закладу «Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради:
ознайомлення з колекціями декоративних та садових деревних рослин,
декоративних рослин закритого та відкритого ґрунту, навчально-дослідницькою
земельною ділянкою, зоологічним куточком. Екскурсії проводяться також в
парках міста та в природних екосистемах околиць Херсона – гідропарк, малий
Потьомкінський острів тощо.
Робота виїзних експедицій передбачена на території біосферних
заповідників та національних природних парків. У програмі практики
визначена змістовна екологічна лінія: природне степове ядро – буферні зони
заповідної території – екосистеми з інтенсивним антропогенним впливом.
Для юннатів запланована дослідницька робота в основному на
аутекологічному рівні, але з елементами дем- та синекології, що відображено в
темах різних форм роботи та послідовності їх опанування. Основними у
програмі є принципи науковості, доступності та природовідповідності.

Заплановано фронтальні, групові та індивідуальні
форми організації
дослідницької діяльності.
Методи навчання: інтерактивні, репродуктивні, рефлексивні, наочні,
релаксопедичні.
Програма відповідає загальній спрямованості еколого-натуралістичного
профілю позашкільної освіти, але крім того вона розроблена на краєзнавчих
засадах відбору, методичного опрацювання та практичного використання
місцевої природничої бази.
При відборі методів, рекомендованих для формування екологічної
свідомості вихованців у позашкільних навчальних закладах, бралося до уваги,
що кожний метод виконує певну організаційну, пізнавальну, розвивальну і
виховну функції. Виходячи з цього для формування екологічно доцільної
взаємодії школярів із природним середовищем використовувалися такі три
групи:
Організація фронтальної форми роботи.
Фронтальна форма організації навчальної діяльності учнів це вид
діяльності під час експедицій, коли всі учні виконують спільне завдання під
безпосереднім керівництвом керівника експедиції. Керівник групи проводить
роботу з усією групою в єдиному темпі, взаємодіє з кожним учасником
освітнього процесу. Уміння тримати в полі зору гуртківців, бачити роботу
кожного, створювати атмосферу творчої колективної праці та стимулювати їх
активність є важливою умовою ефективності цієї форми організації навчання.
Проблема використання фронтальних форм роботи полягає в тому, що
група може бути різновікова, з різним рівнем базових знань. Щоб вирішити це
питання для вихованців різних завдань, розробленні підготовчі завдання та
різнорівневі задачі.
Організація групової форми роботи.
Для здійснення даної форми на підготовчому етапі за напрямами
досліджень та враховуючи особисті інтереси, вихованці об’єднуються у групи.
З кожною групою проводиться підготовча робота, визначається схема
дослідження та готуються завдання, за якими діти по групам виконують
дослідження в польових умовах.
Чітка постанова завдань та попередня підготовка дає вихованцям
уявлення про мету їх участі в експедиції та засоби її досягнення, дозволяє
спрогнозувати очікувані результати досліджень, сприяє інтенсивному перебігу
дослідницької роботи у заповідній зоні.
Форми
керівництва
індивідуальною
науково-дослідницькою
роботою.
Робота в межах природно-заповідних об’єктів Херсонщини за
індивідуальними темами наукових досліджень вимагає використання
специфічних форм і методів роботи. Така діяльність передбачає проведення
вихованцями самостійних і безпосередніх спостережень в природі, на основі
яких вони встановлюють зв’язки предметів і явищ дійсності, пізнають
закономірності оточуючого світу. Індивідуальними завданнями може бути
робота по фітоценотичному описі певної ділянки, облік, опис та визначення

видів живих об’єктів, збір варіаційного ряду представника виду, встановлення
взаємовідносин між організмами з неживою природою. При цьому педагоги
використовують такі методи, як бесіда, пояснення, розповідь, інструктаж,
виправлення помилок, тощо.
Переваги індивідуальної форми організації дослідницької роботи в тому,
що вона дає змогу кожному учневі поглиблювати і закріплювати знання,
відпрацьовувати необхідні дослідницькі вміння, навички, надає досвід
пізнавальної творчої діяльності.
У кінці формувального етапу експерименту (березень 2018р.) проведено
визначення рівня сформованості екологічної свідомості вихованців гуртків
«Дослідники заповідних стежок Херсонщини» в контрольних та
експериментальних групах (табл. 2, 3).
Таблиця 2.
Рівень сформованості екологічної свідомості за компонентами наприкінці
дослідно-експериментальної роботи для експериментальних груп
Варіації показників
Критерій
n=60
Середнє
Розмах Вибіркова
Вибіркове
Коефіцієнт
арифметичне, варіації, дисперсія,
середнє
варіації, v
Х сер.
R
S2
квадратичне (%)
відхилення,
S
Когнітивний 79%
3
0,65
0,816497
9%
Емоційноціннісний
74%
3
0,591715976 0,769615
9%
Поведінководіяльнісний 72%
2
0,3275
0,579567
7%
За результатами проведення підсумкового тестування виявлено, що в
експериментальній групі мінливість (коливання) критеріїв є слабкою (V<10%),
розмах варіації незначний. Це свідчить про вирівнювання рівня критеріїв
екологічної свідомості у групі. Вибіркове середнє квадратичне відхилення
коливається від 0,716115 до 0,946993, що вказує на те, що середнє арифметичне
достовірно відображає всю досліджувану сукупність. Рівень сформованості
критеріїв екологічної свідомості загалом збільшився на 23 % у порівнянні з
первинним тестування експериментальної групи. Як передбачалось раніше,
найвищий рівень спостерігається у когнітивному компоненті (79%) та
найнижчий у поведінково-діяльнісному (72 %), загалом екологічна свідомість
вихованців експериментальної групи відповідає високому рівню (75 %).

Таблиця 3.
Рівень сформованості екологічної свідомості за компонентами наприкінці
дослідно-експериментальної роботи для контрольних груп
Варіації показників
Критерій
n=60
Середнє
Розмах
Вибіркова Вибіркове
Коефіцієнт
арифметичне, варіації, дисперсія, середнє
варіації, v
Х сер.
R
S2
квадратичне (%)
відхилення,
S
Когнітивний 71%
4
0,5
0,716115
8%
Емоційноціннісний
68%
2
0,536489
0,757865
9%
Поведінководіяльнісний 65%
3
0,874375
0,946993
12%
У контрольній групі екологічна свідомість відповідає достатньому рівню
(68 %). Рівень когнітивного та емоційно-цінісного компонентів збільшився у
порівнянні з початковими результатами тестування. Найнижчий рівень та
середню мінливість критеріїв продемонстрував поведінково-діяльнісний
компонент, що пов’язано з відсутністю педагогічного впливу на процес
екологізації дослідницької діяльності на базі природно-заповідного фонду.
Узагальнюючи зведені синтетичні показники в результаті обробки
статистичних даних визначено, що за рахунок впровадження педагогічних умов
екологізації позашкільної діяльності учнівської молоді у взаємодії
позашкільного навчального закладу й об’єктів природно - заповідного фонду
рівень екологічної свідомості вихованців підвищився
на 23% у
експериментальній групі та на 16 % у контрольній групі.
Отже, можна зробити висновок про позитивні результати запропонованої
програми формування екологічної свідомості у вихованців позашкільного
навчального закладу.
Про ефективність запропонованої програми свідчать також проміжні
результати діяльності – призові місця вихованців гуртків Центру у фінальних
етапах інтелектуальних Всеукраїнських конкурсів:
ІІ місце у
V Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів
(Жакоміна Софія, Кубальська Анна); ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років), (Тимченко Ірина); ІІ та ІІІ
місце у Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і тваринників, (Пономаренко
Софія, Овчіннікова Ірина); два ІІ місця та одне ІІІ місце у Всеукраїнському
біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи»
(Олегаш Катерина, Ляшенко Марина, Сушков Кирило); І місце у
Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати» (Литвиненко Віра); ІІ місце
у Всеукраїнському конкурсі «Дослідницький марафон» (Тужикова Вікторія).

Висновки
За підсумками ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної
роботи педагогічним колективом визначено рівень сформованості екологічної
свідомості вихованців позашкільного навчального закладу на початку
формувального етапу експерименту; проведено експериментальне дослідження
організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності формування
екологічної свідомості в умовах позашкільного навчального закладу;
апробовано програму польового експедиційного практикуму на базі об’єктів
природно-заповідного фонду, спрямовану на екологізацію дослідницької
діяльності у вихованців позашкільного закладу. Контрольний етап дослідження
засвідчив ефективність проведення програми польового експедиційного
практикуму, що виразно демонструє позитивна динаміка формування
екологічної свідомості у вихованців експериментальної групи на тлі несуттєвих
змін у представників контрольної групи, що підтвердило ефективність
програми формувального етапу експерименту.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ STEM-НАВЧАННЯ В
АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ, УЧНІВ І МОЛОДІ.
Зотова О.В., методист Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Сьогодні суспільство поступово переходить від товарної економіки до
інтелектуально-творчої. Змінюються традиційні види діяльності та, як наслідок,
змінюється система освіти, яка має відповідати вимогам сучасності й потребам
особистості швидко реагувати на динамічні зміни соціального устрою.
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, фахівці освітньої сфери кардинально
переглядають навчальні програми, які мають безпосереднє відношення до
підготовки підростаючого покоління до нових ролей у суспільстві, оволодіння
ними такими технологіями, знаннями, уміннями, що задовольнять у
майбутньому потреби інформаційного суспільства. Аналізуючи глобальні
тренди, можна зазначити, що сьогодні продуктивним напрямом у навчальному
процесі є поширення STEM-освіти [3; 5].
STEM-орієнтований підхід до навчання сьогодні є одним із актуальних
напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного й
гуманітарного профілів освіти [1]. Цей напрям передбачає посилення в освітніх
навчальних програмах природничо-наукового компоненту та інноваційних
технологій.
Проблеми і перспективи STEM-освіти (S – science, T – technology, E –
engineering, А – art/мистецтво, M – mathematics) розглядають у своїх
дослідженнях С. Галата, О. Коршунова, Н. Морзе, О. Патрикєєва, І. Сліпухіна,
О. Стрижак та інші. На сьогодні в нашій країні вже започатковано низку
ініціатив, орієнтованих на поширення STEM-освіти. Зокрема, на 2016-2018

роки представлено План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні
(затверджено Міністерством освіти і науки України від 05.05.2016 р.), створено
робочу групу з питань поширення STEM-освіти (протокол №7 від 16.05.2017).
У широкому доступі в мережі пропонується проект Концепції STEM-освіти в
Україні, в якому висвітлені мета й завдання STEM-освіти, структура STEMосвіти, її зміст, підкреслюється необхідність підготовки вчителів до реалізації
STEM-освіти [6].
Упровадження в нашій країні нинішньої освітньої реформи, спрямованої
на розбудову нової української школи, вимагає розроблення і
експериментальної перевірки ефективності інноваційних підходів щодо
навчання учнівської молоді та підготовки педагогів до професійної діяльності в
умовах динамічних суспільних і технологічних змін. Прагнучи бути в авангарді
інноваційного поступу, заклади позашкільної освіти України активно
долучаються до науково-дослідної та експериментальної роботи, відкривають
на своїй базі майданчики і започатковують експерименти різного рівня
відповідно до свого освітнього профілю.
Створення інноваційної моделі STEM-освіти є актуальною для нашого
профільного позашкільного закладу, де упродовж 25 років реалізуються ідеї
інтеграції природничо-математичних наук, профілізації та профорієнтації.
Створений ще в 1994 році на базі Хмельницького ОЕНЦУМ
експериментальний майданчик Національної академії педагогічних наук
України, ефективно забезпечує науково-педагогічну співпрацю і творчу
реалізацію педагогічних новаторських ідей педагогів закладу й педагогівентузіастів юннатівської справи в закладах освіти області.
Творча генерація позашкільниками педагогічних новацій та їх підтримка
науковцями, управлінцями і методичною службою позашкільних екологонатуралістичних закладів Хмельниччини посідає чільне місце в їх навчальновиховній, координаційно-методичній та організаційно-масовій діяльності, а
творча співпраця з науковцями і педагогами-новаторами істотно впливає на
удосконалення й розвиток цих напрямків роботи з учнівською молоддю та
педагогічними працівниками профільних позашкільних і загальноосвітніх
навчальних закладів регіону.
Така новаторська співпраця педагогів і науковців забезпечила успішну
реалізацію їх творчою групою експериментального майданчика 4-х науковоосвітніх проектів:
1 проект - «Позашкільна освіта - науково-методичне забезпечення
екологічної освіти та морально-духовного виховання дітей, учнівської і
студентської молоді»;
2 проект - «Формування творчої та соціально активної особистості
засобами телекомунікаційних проектів у позашкільному навчальному закладі»;
3 проект - «Сучасні здоров’язбережні технології навчання і виховання
школярів як шлях до якісної освіти»;
4 проект - «Формування національно-патріотичних почуттів дітей,
учнівської і студентської молоді юннатівськими формами роботи в контексті
українського патріотизму та євроінтеграції України».

STEM - освіта ґрунтується на міждисциплінарних підходах у побудові
навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів до
дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемноорієнтованих завдань.
Використання провідного принципу STEM - освіти – інтеграції – дає змогу
осучаснити методологічні засади, зміст, обсяг навчального матеріалу
природничого циклу, технологізацію навчання та формування навчальних
компетентностей якісно нового рівня.
Реалізації завдань першого спільного науково-освітнього проекту
«Позашкільна освіта - науково-методичне забезпечення екологічної освіти та
морально-духовного виховання дітей, учнівської і студентської молоді»
супроводжувалась друкуванням 29 змістовних посібників навчальнометодичного, інформаційно-довідкового та природничо-краєзнавчого змісту, 12
з них - з грифом Національної АПН України та НЕНЦУМ.
Наукова новизна одержаних результатів даного проекту полягає в тому, що
уперше в циклі створення навчально-методичних посібників здійснено всебічне
і комплексне дослідження науковцями, педагогами і школярамиприродолюбами малих річок регіону («Річки Хмельниччини»), фауни та флори
місцевого регіону Поділля й Полісся («Риби, земноводні, плазуни і звірі
Хмельниччини», «Птахи Хмельниччини», «Гриби Хмельниччини»), глибоко
аналізуються таємниці та загадки середньовічної історії Хмельниччини, які й досі
не розкриті дослідниками і з приводу яких існують тільки версії та здогадки, у
навчальному посібнику «Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці.
Таємниці», де у популярній формі розповідається про історію Української
Першокниги та її творення в регіоні, також цікаво і змістовно описані місцевими
священиками природа, історичні події, умови життя і побуту людей поліських і
подільських земель в ознаменування 900-ліття хрещення Київської Русі, були
покладені в основу навчального посібника «Історія міст і сіл Хмельниччини».
Усі книги, надруковані Хмельницьким ОЕНЦУМ загальним тиражем
понад 35 тисяч примірників, безкоштовно передано у навчально-виховні
заклади Хмельницької області для учнів і педагогів. Ця література
неодноразово
презентувалась
на
науково-практичних
конференціях,
методологічних семінарах в НАПН України, міжнародних та національних
освітянських виставках, де отримувала високу оцінку і нагороди.
Всі книги були оцифровані і з 2014 році стали основою електронної
бібліотеки юннатів Хмельниччини та Національного ЕНЦУМ Міністерства
освіти і науки України. Протягом 2016-2017 року побачили світ науковопопулярні видання «Хмельниччина», «Фронтовий кобзар», «Живі смарагди
Шепетівщини» та «Ліси Хмельниччини».
У 2017-2018 році творчою групою науковців і освітян, які залучали до
пошуково-дослідницької роботи школярів-природолюбів, організованої
закладом, підготовлена до друку ілюстрована книга «Флора Хмельниччини»
для учнівської і студентської молоді, а спільно з колегами з відділу природи
Хмельницького обласного краєзнавчого музею підготовлений до друку
ілюстрований навчальний посібник «Екологічна абетка в головоломках» для

дітей молодшого шкільного віку. Зазначені видання будуть безоплатно
передаватись закладам освіти для навчальних потреб.
Педагоги закладів позашкільної освіти здійснюють навчальну діяльність у
2017-2018 навчальному році відповідно до чинних навчальних програм, проте
програми не обмежують творчої ініціативи педагогів, передбачаючи гнучкість у
виборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб вихованців, у
застосуванні методів і засобів навчання (навчально-методичні комплекси,
підручники, програми, посібники, відеоматеріали тощо).
Перехід до компетентнісної моделі навчання та впровадження нових
методичних підходів передусім передбачає:
- принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі, зміцнення
акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні ;
- оновлення структури та змісту навчальних предметів, спеціальних курсів
тощо;
- визначення та оцінювання результатів навчання на основі ключових та
предметних компетентностей школяра;
- запровадження наскрізного STEM – навчання, компетентісноорієнтованих форм і методів навчання, системно-діяльнісного підходу;
- запровадження інноваційних ігрових технологій навчання, технологій
case – study, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик із
розвитку критичного і системного мислення тощо;
- коригування змісту окремих тем навчальних предметів з акцентом на
особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до
досліджувального питання. [12]
Так, керівник гуртка юних лісівників Хмельницького обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, керівник зразкового учнівського
лісництва «Пліщинське» закладу загальної середньої освіти села Пліщин
Шепетівського району Зведенюк Микола Андрійович розробив авторську,
інтегровану, міжпредметну навчальну програму для освітнього процесу в
закладах загальної середньої і позашкільної освіти, яка сприяє формуванню
загальних і фахових компетентностей школярів, стійкого інтересу вихованців
гуртка до знань про природу рідного краю, зокрема, її компоненту – лісів. Також
впровадження цієї Програми у освітній процес в позаурочний час сприятиме
реалізації освітянами спільно з лісівниками завдань навчання і виховання
підростаючого покоління в контексті лісової педагогіки, профорієнтації
учнівської молоді на лісогосподарські професії, забезпечить неповнолітнім
креативність мислення, самостійність і професійну спрямованість у навчанні.
Актуальність програми визначається соціальним замовленням, тому що
надає можливість вихованцям гуртка виробити навички, знаходити ефективні
рішення будь-яких проблем життєдіяльності та можливість особистості
самореалізуватися в соціумі.
У Програмі чітко визначена мета і завдання, розкриті технології та
методики, які розвивають пізнавальний інтерес вихованців гуртка. Містяться
методичні рекомендації щодо проведення експериментальних досліджень.
Особливої уваги заслуговує формування наскрізних змістовних ліній, інтеграції

всіх чотирьох напрямків у єдину систему навчання: «Екологічна безпека і
сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека»,
«Підприємливість і фінансова грамотність», які забезпечують втілення таких
ідей, як уміння вчитися, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя,
соціальна та громадянська відповідальність, ініціативність і підприємливість.
Новизна розробки полягає в тому, що у ній адаптовано використання
інтерактивних методів під час проведення гурткової роботи у закладах загальної
середньої і позашкільної освіти для сприяння процесу формування у їхніх
вихованців широких пізнавальних інтересів.
В Програмі підкреслено важливість використання міжпредметних зв’язків
на заняттях гуртка юних лісівників, що дає можливість педагогу творчо підійти
до виконання тих завдань, які потребують одночасного засвоєння школярами і
гуртківцями знань з інших предметів природничого циклу.
Програма забезпечує реалізацію педагогами завдань біологізації
навчально-виховного процесу, екологічної освіти і виховання та формування
екологічної культури підростаючого покоління, виконання поставлених перед
педагогом та вихованцями гуртка завдань теоретичного навчання і виконання
практичних лісогосподарських робіт з участю лісівників, доступна, в ній
деталізовані і ретельно прописані всі її складові.
Такі ж завдання поставлені перед педагогами і вихованцями в авторських
програмах керівників гуртків Хмельницького ОЕНЦУМ Ганзюк А.Я. та Новак
В.О. (Програма гуртка екологічної біохімії та Програма гуртка юних
орнітологів).
Не менш ефективним засобом STEM-освіти є дослідно-проектна
діяльність учнівської молоді. Виконання навчальних проектів передбачає
інтегровану дослідницьку, творчу діяльність вихованців, спрямовану на
отримання самостійних результатів під керівництвом педагога. У процесі
вивчення різних тем окремі гуртківці впродовж певного часу розробляють
навчальні проекти. Керівник гуртка здійснює управління такою діяльністю і
спонукає до пошукової діяльності вихованців, допомагає у визначенні мети,
завдань навчального проекту, орієнтовних методів або прийомів дослідницької
діяльності та пошуку інформації для розв’язання окремих навчальнопізнавальних завдань.
Під час виконання навчальних проектів виконують різнорівневі
дидактичні, виховні та розвивальні завдання: вихованці набувають нових знань,
умінь і навичок, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація та
пізнавальні навички; формується вміння самостійно орієнтуватися в
інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти
компетентність.
Проектно-зорієнтоване навчання дає змогу вихованцям оволодіти
знаннями сформувати навички у практичній діяльності, пройти технологічний
алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту,
а також навчитися презентувати його потенційним інвесторам.
Викликати інтерес дитини надзвичайно важко, особливо в нашому
технологізованому світі. І це – без урахування загального контексту, в якому

живе дитина: інформаційне середовище, колосальний розвиток шоу-бізнесу,
зокрема у веб-світі. З усім цим нам потрібно конкурувати за інтерес дитини.
Реалізація
моделі
STEM-освіти
в
Хмельницькому
ОЕНЦУМ
прослідковується в науково-методичній, дослідницько-експериментальній
діяльності.
За рахунок певної свободи, яку мають позашкільні заклади через свою
організаційно-правову форму, дозволяється залучати ресурси шкіл, вишів,
Національної академії педагогічних наук України.
В системі позашкільної освіти сформувалася перспективна система роботи
з інтелектуально обдарованими дітьми: проводяться регіональні, всеукраїнські,
міжнародні профільні конкурси, проекти, олімпіади, до яких залучаються
школярі з великої мережі спеціалізованих ліцеїв та гімназій і демонструють на
них хороші результати. Це той трикутник, на базі якого, позашкілля
Хмельниччини вибудовує підходи до впровадження в освіту дитини принципів
наукового й інженерного методів, усіх інших ефективних науково-педагогічних
практик.
Третє десятиліття поспіль на базі Хмельницького ОЕНЦУМ, працює
наукове товариство учнів хіміко-біологічного напрямку територіального
відділення МАН України, де реалізується прагнення кожного школяра
розвинути свій інтелектуальний потенціал. Науково-дослідницька діяльність
вплітається в концепцію STEM-освіти й має на меті досягнення спільних
результатів – навчити школяра бути практичним науковцем і через свої знання
та результати дослідження – покращувати життя людства. Різноманітність
наукових напрямів дає можливість проводити дослідження в різних наукових
галузях[9, 10], наполегливо досягати поставленої мети і отримувати очікувані
результати.
Члени наукового товариства учнів територіального відділення МАН
виконують науково-дослідницькі роботи у хіміко-біологічному відділенні та
секціях, результати яких мають практичне значення для покращення якості
життя суспільства та є одним із чинників визначення професійної орієнтації
майбутнього вступника до вищого навчального закладу. Формування
дослідницької компетентності у STEM-освіті потребує розвитку в школярів
здатності до самостійних спостережень, дослідів, експериментів, що
насамперед передбачає спроможність здійснювати аналіз, синтез, проводити
виокремлення суттєвих ознак, робити порівняння, узагальнення та висновки.
Під час науково-дослідницької діяльності школярі опановують більшість
загальних умінь:
– спостерігати за фактами, середовищем, подіями;
– самостійно формулювати проблему дослідження;
– висловлювати гіпотези;
– визначати способи перевірки гіпотез;
– визначати закономірності;
– визначати способи підтвердження чи спростування гіпотез;
– робити висновки [1, 4]

Для прикладу розглянемо дослідницьку роботу вихованки гуртка
екологічної біохімії наукового товариства учнів - членів територіального
відділення Малої академії наук Ганзюк Христини, яка виконана нею на базі
концепції STЕM-освіти у хіміко-біологічному відділенні. Представлена робота
має міждисциплінарний характер, її важко обмежити однією дисципліною,
оскільки в роботі проведена досліди та експерименти з хімії, біології,
біотехнології, географії, зроблено математичні розрахунки, застосовано
комп’ютерні технології, враховано екологічні ризики.
Юннатка Христина здійснювала науково-дослідницьку діяльність за
темою «Сапоніт - новий мінеральний сорбент багатогалузевого використання».
Її проект викликав у науковців зацікавленість і захоплення результатами,
представлених
на
конкурсах
юннаткою
власних
дослідницькоекспериментальних робіт і винаходів, які вже запатентовані в Україні.
Унікальність і раціоналізм творчої роботи хмельничанки полягає в тому,
що вона використала для своїх експериментів місцевий природний мінерал –
сапонітову глину Ташківського родовища, на основі якої розробила сорбенти
для високоякісного очищення води, нафтопродуктів, забруднених поверхонь, а
також виготовила і представила на конкурсі ефективні косметичні засоби мила, скраби-маски, пасти.
Проект молодого українського таланту спочатку переміг на
Всеукраїнському конкурсі «Intel EKO Україна», а потім отримав бронзову
медаль в Міжнародному конкурсі наукових і мистецьких проектів учнів
середніх загальноосвітніх шкіл «Genius Junior» 2012 року в м. Освего (США).
У Х’юстоні (США) з 08 по 13 травня 2013 року наполегливо боролась
Христина, захищаючи свій індивідуальний науково-дослідницький проект,
здобула свою чергову перемогу і срібну медаль на фіналі Міжнародного
конкурсу I-SWEEEP 2013 (International Sustainable World (Energy, Engineering,
& Environment) Project Olympiad).
Право представляти Україну на конкурсі I-SWEEEP 2013 (Міжнародна
Олімпіада Проектів на тему Стабільного Світу) Христина отримала після 3-х
упевнених і переконливих переможних захистів своєї творчої роботи у категорії
«хімічна інженерія» спочатку в заочному, а потім у двох напружених фіналах
очного туру Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко-Україна-2013» національного етапу цього популярного міжнародного заходу, який відбувся в
лютому 2013 року в місті Києві на базі Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, де за це право боролись 205
молодих науковців України, які представляли 175 індивідуальних і командних
дослідницьких проектів.
Уже там, за кордоном, юннатка Христина дізналась, що її творчі науководослідницькі проекти, які вона місяць тому надіслала на розгляд в
Колумбійський університет та у Стокгольм на Міжнародний екологічний
конкурс Stockholm Junior Water Prize, визнані їх ученими й організаторами
заходів у числі найкращих. Нині дівчина здобуває в Києві професію лікаря, а
продовжує її дослідження вихованець гуртка екологічної біохімії на базі ХНУ

Бевза Ярослав з експериментальним проектом «Дослідження ефективності
природних сорбентів при очищенні промислових стічних вод».
Отже, наукове товариство учнів обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді територіального відділення Малої академії наук
сприяє формуванню раннього професійного самовизначення учнівської молоді,
популяризації інженерних професій, підтримці обдарованої молоді, поширенню
інноваційного досвіду та освітніх технологій, розповсюдженню ідей STEMосвіти.
Одним із найважливіших завдань сучасної освіти стає підготовка школярів
до дослідницької діяльності, формування навичок дослідницького пошуку.
STEM-освіта направлена на розвиток в школярів креативного мислення та
формування компетентностей дослідника. На відміну від традиційного
навчання, де кожен предмет вивчається окремо, STEM-освіта репрезентує
унікальний підхід у викладанні та освоєнні знань, коли навчальні предмети
поєднуються між собою, інтегруються в технології [4].
Практика залучення учнівської молоді до навчальних та наукових
досліджень з кожним роком стає більш широкою, популярною та
результативною. Це перспективний напрям розвитку освіти, на який звернули
увагу не тільки вітчизняні науковці, а й світова прогресивна спільнота [8, с. 25].
На сьогоднішній день багато науковців приділяють увагу сучасним
тенденціям STEM-освіти, практичному інструментарію, до яких можна
віднести розвиток дослідницьких вмінь школярів. Доведено, що дослідницька
діяльність у навчальній діяльності сприяє розвитку мислення, самостійності,
самоконтролю, рефлексії, активізує пізнавальну та творчу позицію особистості.
Метою цього напрямку роботи Хмельницького ОЕНЦУМ є аналіз викликів
сьогодення щодо освіти, направленої на розвиток дослідницьких здібностей
вихованців та практичних навичок при закладанні дослідів на учнівській
навчально-дослідній земельній ділянці (далі УНДЗД).
Згідно з дослідженнями Т. Байбари, дослід як метод пізнання, вид
пізнавальної діяльності суб’єкта охоплює такі структурні компоненти:
1. Осмислення власне предметних цілей досліду. Актуалізація знань про
об'єкт, з яким проводиться дослід.
2. Планування досліду:
а) визначення практичних дій, їх послідовності; б)
вибір обладнання (приладів і матеріалів).
3. Виконання досліду:
а) виконання практичних дій у необхідній послідовності;
б) цілеспрямоване спостереження за об’єктом (змінами, які відбуваються,
результатами змін) під час досліду;
в) усвідомлення результатів спостереження;
г) самоконтроль за процесом досліду.
4. Осмислення результатів досліду:
а) узагальнення фактів;
б) установлення взаємозв'язків;
в) фіксація наслідків досліду (усно, письмово, графічно).

5. Закріплення результатів проведення досліду: знання цілей, власне
предметних результатів, способів практичних і перцептивних дій та їх
необхідної послідовності, приладів і матеріалів для виконання досліду та
відповідних умінь [8].
Проведення школярами самостійних досліджень і виконання ними
творчих експериментальних дослідів є актуальним на заняттях гуртків
сільськогосподарського та біологічного профілю. Вартим уваги є досвід
педпрацівників сільськогосподарського відділу нашого закладу щодо
впровадження елементів STEM-освіти в процесі практичної дослідницької
роботи вихованців на учнівській навчально-дослідній земельній ділянці.
Такий проект підвищує якість знань з сільськогосподарської праці,
біології, хімії, екології, ІТ-технологій, озброює вихованців першими
економічними знаннями, які отримують під час розрахунків норм висіву
насіння, внесення добрив, запланованих урожаїв, затрат праці і т.д.
Дидактична мета проекту – організація навчально-пізнавальної діяльності
вихованців по засвоєнню, закріпленню, застосуванню знань, навичок і вмінь на
практиці; перенесення знань у нові ситуації; самостимулювання до пошуку
шляхів розв’язання поставленої мети; стимулювання інтересу, самостійності й
творчості.
Мета проекту (яку ставлять перед собою вихованці) – збагачення
учнівської навчально-дослідної земельної ділянки закладу кращими
районованими сортами овочевих, плодово-ягідних культур.
Для досягнення мети вихованцями складається поетапний план робіт на
УНДЗД.
Отже, поетапна робота вихованців полягала в пошуці інформації про
ґрунти, біологічні характеристики рослин висіяних та висаджених на полях
УНДЗД, складанні плану роботи, схематичне креслення полів овочевої та
польової сівозмін, складання кошторису та обчислення розрахунків
майбутнього урожаю, виконанні ескізів лікарських рослин та креслень полів
овочевої та польової сівозмін, схем квітників та колекційної ділянки,
виготовленні гербаріїв. Чіткий розподіл роботи між вихованцями гуртків
дозволив їм досягти спільної мети. В цій роботі були залучені всі гуртківці,
адже дослідницька діяльність у старшому, підлітковому віці активізує
формування соціального досвіду і соціально цінних якостей особистості
(прагнення до самоосвіти, ініціативність, дисциплінованість, відповідальність,
самостійність тощо), що дозволяє підлітку успішно вибудовувати взаємини з
навколишнім світом і людьми.
Такий комплексний проект допомагає вихованцям пов’язати різні теми
природничого циклу і посилює мотивацію вивчення ботанічних, зоологічних,
географічних, математичних аспектів, сприяє засвоєнню наукових методик,
комп’ютерних технологій, основ овочівництва, зеленої архітектури та
садівництва.
Крім того, ця робота несе значне профорієнтаційне, розвиваюче та виховне
навантаження оскільки дає розуміння суті професій, виховує допитливість,
наполегливість, дисциплінованість, відповідальність, формує навики групової

роботи, комунікабельності, креативності, уміння спостерігати, аналізувати,
формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати
результати.
Робота виконувалась в рамках обов’язкової для вивчення складової
навчальних програм сільськогосподарського та біологічного профілю.
Заняття, на яких використовуються елементи STEM-освіти розважальні і
динамічні. Без сумніву, закладаючи різноманітні досліди, вони проявляють все
більший інтерес до науки і техніки.
Для ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу на природничі
та інженерні спеціальності продовження освіти в науково-технічній сфері для
різнобічного розвитку кадрового потенціалу країни і запобігання відтоку
майбутніх кваліфікованих фахівців в області створені учнівські лісництва.
Це інноваційний проект STEM-освіти, який надає додаткові можливості
для формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей
вихованців, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному
ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач, проблем,
критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління,
здійснення інноваційної діяльності.
Особлива увага в інтегративних заходах проекту приділяється
співробітництву фахівців різного профілю, бо STEM-освіта ґрунтується на
міждисциплінарному підході у побудові індивідуальної траєкторії інженернотехнічного розвитку здібностей молоді.
Відповідно до концепції розробників, STEM-освіта поєднує в собі
міждисциплінарний і проектний підходи. Основою міждисциплінарного
підходу виступає інтеграція природничих наук в технології, інженерну
творчість і математику. У зв’язку з цим навчання вихованців STEMдисциплінам має передбачати застосування методик їх викладання не як
самостійних, відокремлених одна від одної, а на засадах міждисциплінарної
інтеграції.
STEM-підхід в освіті ґрунтується на конструюванні навчальних дисциплін
і окремих дидактичних елементів на міждисциплінарних засадах (інтегроване
навчання відповідно до певних тем, а не окремих дисциплін) [2, с. 32-34]. Така
освітня технологія має на меті комплексно формувати ключові фахові і
соціально-особистісні компетентності учнівської молоді, які визначають її
конкурентну спроможність на ринку праці:
- готовність до розв’язання комплексних задач (проблем);
- уміння побачити проблему та відрізнити у проблем і якомога більше
можливих сторін і зв'язків;
- уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення;
- гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні
своєї позиції;
- оригінальність, відхід від шаблону;
- здатність до перегруповування ідей та зв'язків, абстрагування або аналізу,
конкретизації або синтезу;
- відчуття гармонії в організації ідеї;

- розвиток критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості,
співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності та інше.
Як усе це відбувається на гурткових заняттях?
Будь-яке навчання (в тому числі, коли ми говоримо і про STEM-освіту) має
починатися з подиву – це перший крок. Другий – навчити дітей формулювати
питання, третій – на основі питання навчити формулювати гіпотези, і нарешті –
порівняти їх з тими, які були у науковців. Але для ефективності навчання після
висвітлення гіпотези потрібно дати дітям можливість власноруч зробити якийсь
дослід.
Під час занять керівник гуртка використовує інтерактивні форми навчання,
залучає вихованців до роботи з різними джерелами наукової інформації.
Обов’язково надає більше можливостей гуртківцям до самостійного пізнання та
творчості.
Завдяки другому проекту експериментального майданчика НАПНУ
«Формування творчої та соціально активної особистості засобами
телекомунікаційних проектів у позашкільному навчальному закладі» в нашому
закладі є вільний доступ до мережі Інтернет, то заняття можна проводити в
будь-якому кабінеті, зеленому класі або плодовому саду. Враховуючи цікавість
навчального матеріалу, його природничий характер та використання у
повсякденному житті, керівник гуртка пропонує вихованцям випереджувальні
завдання - готуючи деякі питання заняття як окремі повідомлення, доповіді,
презентації з використанням додаткової літератури та інформації, яка міститься
в Інтернет-ресурах.
Необхідною умовою для успішного засвоєння навчального матеріалу стає
ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,
електронних віртуальних лабораторій, а основними практичними видами
діяльності: демонстраційні досліди, практичні роботи, семінарські заняття,
використання мультимедійних засобів навчання, перегляд відео фрагментів,
підготовка рефератів, захист навчальних проектів, учнівські конференції,
навчальні екскурсії тощо.
Практика показує, що відкриті освітні інтернет-ресурси є доповненням до
традиційних засобів навчання, забезпечують рівний доступ до якісної освіти
молоді різних вікових груп, можливостей, а також дають можливість
використання різних форм навчання.
Освітні сайти, віртуальні лабораторії, імітаційні тренажери, інтерактивні
музеї, мапи, забезпечують доступність дослідних експериментів, творчість у
навчанні. Використання якісних освітніх інтернет-ресурсів створює позитивну
мотивацію до опанування школярами STEM-дисциплінами. У навчальній
діяльності педагоги рекомендують використовувати вихованцям різноманітні
освітні інтернет-ресурси, під час використання яких педагог ознайомлює їх з
правилами Інтернет-безпеки, етичної поведінки та дотримання авторських прав.
[12]
З використанням в освітньому процесі ІКТ набуває поширення
гейміфікація – це процес поширення гри на різні сфери освіти, який дозволяє
розглядати гру і як метод навчання, і як форму виховної роботи, і як засіб

організації цілісного освітнього процесу. Гра так чи інакше завжди була
присутня в навчанні. Але останнім часом, коли сталося вибухове зростання
інтересу учнівської молоді до комп’ютерних ігор, можемо говорити про
гейміфікацію як про один із ключових трендів освіти. Розвивальне ігрове
середовище поступово стає реальним конкурентом традиційним навчальним
матеріалам. Вона дає можливість школярам працювати в команді і формувати
компетентності, необхідні в реальному житті.
Американка Карла Фішер розробила і визначила більше 50-ти ігор, які
можна використовувати в освітньому процесі і поділила їх на:
- ігри для сприйняття досліджень і відкриттів;
- ігри, що забезпечують підґрунтя для продуманих дій;
- спільні ігри;
- ігри на вирішення проблем;
- ігри на візуалізацію даних.
Також розроблені ігри для вивчення хімії, біології, рослинного і
тваринного світу та ігри для маленьких дітей педагоги закладу використовують
їх
у
своїй
діяльності.
(Посилання
для
використання
https://www.youtube.com/watch?v=32khpuTpURw
https://www.youtube.com/watch?v=MirZapWiIjc)
Навчальну STEM-гру характеризують такі основні ознаки: до розробки гри
залучаються провідні спеціалісти вищих навчальних закладів, науковці,
експерти з різних галузей промисловості та економіки, досвідченні інженери,
розробники, конструктори тощо; ігри адаптовані для використання різними
віковими групами: враховані психолого-педагогічні особливості дітей,
учнівської та студентської молоді; вчителі бачать результат і контролюють
процес; учень має змогу самоконтролю; поєднання теорії та практики;
міждисциплінарний підхід; сильні емоції – глибоке занурення в навчальні
предмети.
Отже, використання ігор, ігрових технологій, імітаційних технологій,
проведення науково-пізнавальних дослідів в контексті впровадження STEMосвіти позитивно впливає на навчальний процес сприяє формуванню основних
навичок ХХІ століття. У вихованців розвиваються ініціативність, упевненість у
собі, прагнення до перемоги, командний дух, креативність, кмітливість,
винахідливість, прагнення експериментувати і досліджувати, здатність
вирішувати складні проблеми, розв’язувати конфліктні ситуації, критично
взаємодіяти через мову та медіа, робити висновки тощо
Сьогодні актуальною є проблема посилення науково-технічного напряму в
навчальній діяльності на всіх освітніх рівнях і екскурсії у даній системі
розглядаються як потужний засіб реалізації завдань STEM-освіти.
Використання провідного принципу STEM-освіти — інтеграції — під час
екскурсії дає змогу здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту,
обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу,
показувати технологізацію процесів, формувати навчальні компетентності
якісно нового рівня.

Організовані педагогами екскурсії це реальна можливість переведення
теоретичних знань у практичну площину. Організацією екскурсій педагоги
закладу займаються самі, бо практичним шляхом дійшли, що за браком вільного
часу багатьох батьків діти не мають можливості активно досліджувати світ.
Тому щоб зацікавити вихованців, розбудити інтерес до навчання у гуртках
еколого-натуралістичного напрямку на початку навчального року керівники
гуртків пропонують школярам ходити на пізнавальні екскурсії. Прикладом
цього є екскурсії до інтерактивного музею цікавої науки «Еврика» - це місце, де
можна відчути себе біологом, фізиком і чарівником одночасно.
Від тесту на дотик та до дзеркальних ілюзій. Вихованці гуртків можуть
відчути себе дослідниками і розібратись у різних фізичних, біологічних явищах.
В «Евріці» дітям демонструють закони науки та явища навколишнього
світу. Тут кожен зможе перевірити електропровідність різних матеріалів,
намалювати хитромудрий візерунок за допомогою маятника, створити карту з
піску, намалювати себе через дзеркало, і навіть спробувати побути вагітним.
І дорослі, і діти відчують себе справжніми дослідниками, адже в музеї
можна «доторкнутися» до науки: тут власноруч будують мости без жодного
цвяха, спостерігають зародження торнадо та вимірюють рівень шуму.
Експозиція музею присвячена таким розділам фізики, як механіка, оптика,
електрика, магнетизм, акустика. Також у музеї можна знайти різноманітні
оптичні ілюзії та головоломки. Біля кожної з цікавинок є таблички з
поясненням, мандрувати світом науки можна абсолютно самостійно і без
допомоги екскурсоводів.
Привчаючи вихованців не просто відпочивати під час екскурсій, а й
отримувати інформацію з різних джерел, ми формуємо науковий світогляд,
невід’ємною частиною якого є потреба у засвоєнні нових знань та наявність
відповідних умінь і навичок, що нині виступають однією з важливих передумов
економічної і соціальної успішності і є актуальними з огляду на розвиток
інформаційних технологій та зниження якості освіти.
Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
презентував свій досвід роботи 15 березня 2018 року в місті Києві на ІХ
Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» і був відзначений
срібною медаллю та Дипломом у номінації «Застосування інноваційних
технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і
молоді» її організаторами – Міністерством освіти і науки України та
Національною академією педагогічних наук України.
Підсумовуючи вище викладене, варто зазначити, що в сучасній
соціокультурній ситуації інтенсивно формується нове уявлення щодо
перспектив подальшого розвитку системи української освіти, надання якісних
освітніх послуг, зокрема через упровадження моделі STEM-освіти в закладах
освіти. Системний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін, на
якому базується STEM-навчання, сприяє розвитку інновацій, реалізації творчого
потенціалу особистості та її допрофесійного становлення.
Заклади позашкільної освіти активно долучаються до процесів
упровадження моделі STEM-освіти в освітній процес творчих учнівських

об’єднань, фокусуючи увагу на питаннях упровадження інтегрованого підходу
до навчання вихованців, розвитку навичок критичного мислення та вирішення
проблем, активної комунікації і командної роботи, розроблення інноваційних
підходів до створення проектів, підготовки учнівської молоді до технологічних
інновацій життя, застосування науково-технічних знань у реальному житті.
Впровадження STEM освіти в закладах позашкільної освіти дає
принципово нову модель природничо-математичної освіти з новими
можливостями і результатами для учасників освітнього процесу.
Література:
1. Доценко С. О. STEM-освіта як засіб активізації творчого потенціалу
особистості [Електронний ресурс] / С. О. Доценко, В. В. Лебедева. – Режим
доступу.
2. Журавель Т.О. Інтегроване навчання – основний складник STEM-освіти
/ Т.О. Журавель, Н.О. Соколова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 12 (55) /12/2016. – с. 32-34.
3. Митио Каку. Учеба уже не будет базироваться на запоминании/ Каку
Митио
[Електронний
ресурс].
–
˂http://22century.ru/popular-sciencepublications/michio-kaku>. Загол. з екрану. − Мова рус.
4. Набільська О. Використання досліду на уроках природознавства
Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukped.com/statti/teorijanavchannja/5856-vykorystannya-doslidu-na-urokakh-pryrodoznavstva.html.
5. Сучасна школа – інтелектуальна сила суспільства [Електронний
ресурс]. –<http://infosvit.if.ua/suchasna-shkola/>. − Загол. з екрану. − Мова укр.
6. Проект концепції STEM-освіти в Україні [Електронний ресурс]. –
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dxN3RLDS2RUJ:g1.51
36.in.ua/novosty/item/download/50_318b7b6cd0bbb4169b5bf365fa62e26e.html+
&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua>. − Загол. з екрану. − Мова укр
7. План заходів щодо впровадження STEAM-освіти в Україні на 20162018 роки [Електронний ресурс].
8. Поліхун Н. І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів:
методичні рекомендації. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 87 с.
9. ПатрикеєваО. STEM-освіта: умови впровадження у навчальних закладах
України / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Управління освітою. - 2017. № 1. - С. 28-31.
10. STEM-програми. [Електронний ресурс].
11. Шулікін Д. STEM-освіта: готувати до інновацій / Дмитро Шулікін //
Освіта України. – 2015. – № 26 (1437). – С. 8-9.
12. Рідна школа № 9-10 (вересень-жовтень) 2017, с. 90

ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ОЦЕНТУМ
Хлус Л.М.,
Кузьмінська В.В.,
Головченко Л.Ю.
Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Позашкільні навчальні заклади є одним з найдієвіших інститутів
суспільства, здатних впливати на формування особистості, виховувати у дитини
риси свідомого громадянина: відповідального, освіченого, з активною
життєвою позицією. Повною мірою це стосується закладів екологонатуралістичного напрямку – структури, покликаної загартувати талановитих,
захоплених та цілеспрямованих учнів з різних загальноосвітніх навчальних
закладів, надати їм можливість поглиблено вивчати еколого-природничі
дисципліни.
Одним із важливих напрямків діяльності Чернівецького обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є робота з обдарованими
дітьми. Під час занять у різноманітних творчих об’єднаннях центру, проведенні
масових заходів, конкурсів, конференцій виявити обдарованість дитини – перше
завдання педагога, але не основне. Навчити дитину реалізувати свої здібності,
самостійно працювати над собою, вселити в неї віру у власні сили – ось до чого
прагне педагогічний колектив Центру. Працюючи з обдарованими дітьми,
педагоги нашого закладу ставлять перед собою завдання допомогти їм
реалізувати свої індивідуальні якості, не боятися висловлювати свою, власну
думку, мати свій погляд, свою позицію.
На виконання державної програми роботи з обдарованою молоддю в
нашому закладі розроблена своя система роботи з обдарованою молоддю, яка
передбачає виявлення і використання інтелектуального й творчого потенціалу
обдарованих дітей та створення сприятливих умов для реалізації їх здібностей.
Основні напрямки цієї роботи: пошук обдарованої, творчої і здібної дитини;
визначення психолого-педагогічних особливостей обдарованої дитини;
забезпечення фундаментальної еколого-натуралістичної освітньої підготовки
обдарованих дітей; створення обдарованим дітям умов для реалізації їх
особистих творчих здібностей впроцесі науково-дослідницької та пошукової
діяльності; організація продуктивної діяльності обдарованих дітей в обраному
полі предметів тапроблем; організація самостійної роботи обдарованої дитини,
що дає можливість максимальнопроявити свою оригінальність; розвиток у
обдарованих дітей якісно високого рівня світоглядних переконань, щодозволяє
їм орієнтуватися в складному світі соціальних стосунків; формування духовного
потенціалу особистості як внутрішньої рушійної сили її розвитку, внутрішньої
енергії,
спрямованої
на
творче самовираження, самоствердження,
самореалізацію.

Вирішенню пріоритетних завдань сприяє розроблений план роботи, що
включає заходи, спрямовані на підготовку до науково-дослідницької та
пошукової діяльності як вихованців, так і їх наставників (участь у міжнародних
та всеукраїнських конкурсах іпроектах, предметних турнірах та олімпіадах,
тренінгових програмах, захист наукових робіт, організація науковопізнавальних експедицій, походів, екскурсій).
Система пошуку та організації роботи з творчо обдарованими дітьми в
Чернівецькому ОЦЕНТУМ розпочинається з груп творчого об’єднання
раннього розвитку дитини для дітей дошкільного віку, програма якого
передбачає розкриття перед дітьми багатогранної цінності природи через
засвоєння курсів: «Світ навколо тебе», «Веселий букварик», «Мовленнєве
спілкування», «Художня література», «Логічні вправи», «Умілі ручки», «Основи
здоров’я», «Природа крізь призму англійської мови». В основу програм
покладено авторську технологію освітнього маршруту із дотриманням вимог
навчання з дітьми дошкільного віку в позашкільному навчальному закладі.
Новаторський пошук педагогів творчого об’єднання, їх високий професійний
рівень, різноманітність методик та унікальність підходів до проблем духовного
розвитку дитини, розвинена матеріально-технічна база створили умови для
переходу на якісно новий рівень діяльності. Він пов’язаний з розширенням
знань з екологічного виховання, з виявленням особливо талановитих дітей,
створенням оптимальних умов для розвитку їх дарувань, з переходом від
традиційної моделі навчання до розвитку особистості дитини в процесі
співтворчості з педагогом.
Сукупність програм, що реалізуються в творчому об’єднанні «Малюк», є
його провідною характеристикою, яка відповідає на питання, наскільки
різноманітний, широкий спектр освітніх послуг воно пропонує, який високий
ступінь задоволення інтересів дітей дошкільного віку та батьків.
Вихованці об’єднання знайомляться з елементами натуралістичної та
природоохоронної роботи, з екологічними поняттями, засвоюють навички
природоохоронної діяльності, вчаться вести спостереження за сезонними
явищами природи, живими об’єктами. З цією метою проводяться заняття під
відкритим небом, практичні хвилинки спілкування з мешканцями куточка живої
природи, природоохоронні акції по підгодівлі зимуючих птахів, виставки
малюнків «Природа очима дітей», «Мій чотириногий друг», «Рослини рідного
краю», екскурсії по екологічній стежині Центру, практичні роботи з елементами
дослідництва тощо.
Неабиякі можливості для формування та розвитку творчих здібностей
учнів відкриває початкова школа, бо саме тут закладаються підвалини інтелекту,
структура мислення, а природна допитливість дітей та щирий інтерес до
оточення створюють для цьго надзвичайно сприятливі умови. У дітей
молодшого шкільного віку спостерігається унікальна єдність знань і
переживань, які дозволяють говорити про можливості формування у них
надійних основ відповідального ставлення до природи. Молодшим школярам
властиві: пластичність психіки; допитливість; щирість і безпосередність,
чуйність і довірливість; підвищена сприятливість до виховних впливів; щедра

емоційність; захоплення ігровою діяльністю; потяг до самостійності й
самоутвердження власного ―Я‖; конкретність й образність мислення.
Сприйняття
молодших
школярів
характеризується
нетривалістю,
неорганізованістю, гостротою і свіжістю, надзвичайною цікавістю. За висловом
видатного педагога К.Д. Ушинського «Дитина мислить формами, барвами,
звуками, відчуттями взагалі». Усе вищезазначене враховують педагоги
Чернівецького ОЦЕНТУМ при роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Саме
для них розроблена програма еколекторію «Природа – наш дім».
Таку назву ця форма екологічного навчання і виховання отримала через те,
що залучає до систематичного роботи значно більшу кількість дітей, ніж
традиційний гурток, відкриває для них загадковий, незбагненний і прекрасний
світ природи і можливість вибрати для подальшого поглибленного вивчення у
профільних гуртках цікаву їм тему чи напрям. На заняттях лекторію діти не
тільки знайомляться з рослинним та тваринним світом краю, але й вчаться
правильно поводитись в природі, дізнаються, що можна практично зробити для
її охорони. Учні отримують необхідні знання щодо екологічно грамотної
повсякденної діяльності: підгодовування зимуючих птахів, збирання грибів,
ягід, лікарських рослин тощо. Незважаючи на те, що молодші школярі зазвичай
не знають досить глибоко промислового та сільськогосподарського
виробництва, не можуть збагнути в повній мірі фізичне та хімічне забруднення,
окремі вкраплення таких знань подаються у темах «Нешкідливе і шкідливе
повітря», «Біль Землі», «Відходи та їх використання», «Яка річка краща за всі»;
діти дізнаються про вплив діяльності людини на чистоту довкілля і заходів
щодо захисту природи.
Методика проведення занять гнучка й різноманітна і передбачає, що
навчання екології має бути активним, цікавим, раціональним, максимально
наближеним до життя, а у навчальному матеріалі не повинно бути
перенасиченості інформацією, яку діти неспроможні належним чином
сприйняти. Використовується комплекс таких методичних засобів і прийомів,
щоб вивчення природи, будь-яке спілкування з нею залишало в пам’яті дітей
глибокий слід, обов’язково впливало б на почуття і формувало свідомість.
Планування роботи еколекторію складене так, щоб бесіда з дітьми тривала не
більше 8-10 хв. і кожна наступна частина бесіди несла цікавішу, ніж попередня,
інформацію. Бесіда переходить в казку чи тематичну гру, поєднуючись з
демонстрацією слайдів, відеофільмів, практичною роботою – виготовленням
саморобок чи малюнків, які відображали б власне бачення дітьми теми або
вражень від екскурсії. Дуже цікавими є ігри-подорожі. Наприклад, вивчаючи
тему «Дім, в якому ми живемо», можна провести цікаву «подорож» планетою,
яка є домівкою кожної людини, незалежно від раси, місця проживання; при
вивченні теми «Ліс і його дари» проводиться гра «Лісова експедиція». Подача
матеріалу у вигляді подорожі збуджує емоції дітей, розширює світогляд.
Підсумкове заняття «У царстві «Еко» теж проводиться у вигляді подорожі
країною, в кожному місті якої юннати беруть участь у вікторинах, іграх,
виконують практичні завдання (назви міст обираються з урахуванням вивченого
матеріалу).

Визначаючи методичні засади екологічного виховання та способи його
подальшого удосконалення, педагоги звертають увагу на необхідність
спрямування цього процесу на розвиток особистісної позиції школярів, зокрема
екологічної відповідальності у ставленні до людей, до себе, до матеріальних,
природних і духовних цінностей. У процесі екологічного виховання школярів
дуже важливо враховувати виховання національної свідомості, етнічноекологічних аспектів, природних особливостей рідного краю. Виходячи з цього,
під час проведення занять широко використовуються методи екологічного
виховання засобами народних традицій, які дають учням елементарні екологічні
знання, дохідливо пояснюють взаємозв’язки компонентів системи «людина –
суспільство – природа», можливість усвідомленого розуміння естетичної
цінності природи, можливість досить легко і усвідомлено використовувати
знання про народні традиції у власному ставленні до природи.
Народознавство, краєзнавство, вивчення традицій природокористування
знайшли своє відображення в усіх заняттях лекторію «Природа – наш дім».
Програмою передбачена окрема тема «Без верби і калини нема України», мета
якої – ознайомити учнів з народними символами України; розширити і
поглибити їх знання з фольклору, зокрема про рослини-символи України;
навчити дітей використовувати набуті ними знання та збагатити новою
інформацією; формувати в учнів вміння висловлювати власні думки; виховувати
бережливе ставлення, повагу до рослин-символів України, любов до духовної
скарбниці українського народу – фольклору; виховувати почуття причетності до
прадавньої культури нашого народу; розвивати мислення, уяву, вміння
узагальнювати.
Ці ж підходи використовуються в роботі інших гуртків Чернівецького
ОЦЕНТУМ. Враховуючи важливість згаданої тематики, розроблені методичні
рекомендації «Впровадження методів національного виховання в творчу і
навчально-виховну діяльність гуртків еколого-натуралістичного спрямування»
(автор – Жук О.Г.).
Значне місце в програмі «Природа – наш дім» відводиться проведенню
екскурсій в природу, основними завданнями яких є розвиток уміння
спостерігати явища навколишнього світу; збагачення життєвого досвіду;
нагромадження конкретного природничого матеріалу як основи розвитку
абстрактного мислення; формування уміння будувати гіпотези і формувати
висновки; розширення пізнавальних інтересів; спонукання до творчості
засобами слова, розвиток уяви і фантазії.
Важливою умовою формування творчого мислення через природу є
організація спостережень, що дає змогу розвивати здатність молодшого
школяра до знаходження невідомого у відомому, незвичайного у звичайному, до
постановки питань, які фіксують невідоме, виступають як ланка народження
проблеми, як етап, з якого починається розгортання мислительного пошуку.
Отже вважаємо, що організована таким чином робота лекторію «Природа –
наш дім» допомагає інтелектуальному, духовному розвитку особистості дитини,
її творчій самореалізації та набуттю нею екологічної культури.

Позашкільне біологічне навчання талановитих і вмотивованих учнів
вимагає постійного вдосконалення системи екологічного виховання на
принципах безперервності, міждисциплінарності та професійної спрямованості.
В екологічному вихованні особливого значення набувають дисципліни
природничого циклу, які вивчають явища навколишнього світу в живій та
неживій природі. Необхідною умовою позашкільної освіти нині вважається
формування самостійного творчого мислення учнів, засвоєння логіки предмету
та її вміле використання на практиці. Цим вимогам повною мірою відповідають
секції обласної виїзної очно-заочної біологічної школи учнівської молоді (ОЗБШ).
ОЗБШ – структурний підрозділ Чернівецького ОЦЕНТУМ, який забезпечує
потребу учнівської молоді, зокрема сільської, в здобутті знань, умінь і навичок у
галузі природничих наук, створює умови для виявлення обдарованих та
талановитих дітей, залучає їх до поглибленого вивчення природничих наук,
науково-дослідницьких і експериментальних робіт, сприяє вибору майбутньої
професії. ОЗБШ розпочала свою діяльність у 2000 р. В перші роки існування
Школа здійснювала навчально-виховний процес за 2-річними авторськими
програмами із заочною формою навчання. На перший рік навчання
зараховувались учні 7-8 класів на основі заяв. Групи створювались за наявності
не менше 10 учнів. Переведення учнів на другий рік навчання здійснювалось за
умови успішного закінчення першого – з оцінками від 8-ми до 12-ти балів, які
учні отримували за виконані контрольні завдання в кінці кожного семестру та за
виконані реферативні роботи в кінці навчального року. Контрольні завдання
формувались на основі надісланих викладачами школи, 1 раз на тиждень,
розроблених для самостійного опрацювання тематичних занять. В останній
четвер кожного місяця, за необхідності, можна було отримати консультацію в
телефонному чи очному режимі.
Програма першого року навчання включала вивчення курсів «Світ рослин»
та «Світ тварин», другого – курсів «Людина і довкілля» та «Біологія людини». З
часом були запроваджені очні сесії (3-4 дні) під час осінніх та весняних канікул,
впродовж яких учні отримували знання з основ наукових досліджень, обирали
теми дослідних робіт, знайомились з методами польових талабораторних
досліджень. За підсумками дворічного навчання проводилась обласна науковопрактична конференція, на якій учні доповідали результати виконаних ними
дослідних робіт. Кращі вихованці Школи мали пільги при вступі на хімікобіологічний факультет Буковинської МАНУМ.
З 2011-2012 н. р. ОЗБШ працює у виїзному режимі, забезпечуючи навчання
дітей різних районів області та об’єднаних територіальних громад (у 2017-18 н.
р. – понад 300 вихованців). Виїзди здійснюються щотижнево в один із районів;
у кожному навчальному закладі заняття проводяться щомісяця. Між очними
заняттями відбувається on-line-спілкування та здійснються індивідуальні й
групові консультації на базі ЧОЦЕНТУМ. Для спілкування слухачів ОЗБШ з
викладачами в режимі on-line створена група «Секції ОЗБШ ЧОЦЕНТУМ», на
якій є фотогалерея, викладені теми для обговорення, науково-популярні фільми
тощо.

Мета ОЗБШ – сформувати, поглибити і розширити знання учнів, які
цікавляться біологією, прагнуть дізнатися про різноманітність рослинного і
тваринного світу, взаємозв’язки між живими організмами у природі, їх зв’язки
із довкіллям та практичне значення. Її завданнями є:організація навчальної
діяльності обдарованих дітей сільської місцевості за поглибленими програмами,
розвиваючими методиками; формування нестандартного типу мислення;
виховання активно, духовно багатої особистості; формування потреби до
розвитку та саморозвитку. ОЗБШ є базою для підготовки талановитої та
вмотивованої молоді з сільської місцевості до вступу на навчання до
Буковинської малої академії наук та до майбутньої фахової орієнтації.
Одним з основних завдань ОЗБШ є ознайомлення учнів з основами
теоретичних та прикладних знань про особливості сучасного наукового
біологічного дослідження, виховання у них якостей натураліста-дослідника та
природознавця. Впродовж вивчення курсів у секціях учні знайомляться з
організаційними та методичними засадами науково-дослідної роботи;
набувають вміння працювати з джерелами монографічної та періодичної
наукової літератури, планувати та аналізувати результати досліджень,
представляти їх у вигляді реферату та доповіді. Вони вчаться вести польові
щоденники, журнали реєстрації проб та лабораторні журнали, здійснювати
спостереження у природі, а також аналізувати й узагальнювати їх результати.
Паралельно учні виконують індивідуальні та групові навчально-дослідницькі
роботи.
ОЗБШ реалізує навчальну діяльність для учнів середнього та старшого
шкільного віку у секціях «Ботаніка», «Зоологія», «Екологія», «Квітництво».
Програми секцій «Ботаніка», «Зоологія», «Екологія» – авторські, розраховані на
два («Зоологія» – на 4) роки навчання; програма секції «Квітництво» адаптована
до програми «Юні квітникарі», рекомендованої Міністерством освіти і науки
України. Програми розраховані на обдарованих та мотивованих учнів середніх і
старших класів закладів загальної вередньої освіти та базуються на раніше
отриманих знаннях з природознавства, біології (розділи «рослини», «тварини»),
географії, хімії тощо.
Особливостями програми курсу «Екологія» є її інтегрований характер,
розширення практичної діяльності учнів. Програма цієї секції, як і інших секцій
ОЗБШ, несе значний розвиваючий потенціал: у слухачів формуються
передумови для наукового світогляду, пізнавальні, дослідницькі інтереси та
здібності, створюються передумови для саморозвитку дітей. Відбувається
формування інформаційної культури через засвоєння різних способів
отримання інформації (конспектування, лекції, практичні заняття, вивчення
наукової та науково-популярної літератури, переписка з викладачем, уміння
працювати в мережі Internet, використання електронної пошти тощо).
В останні десятиріччя широко пропагується думка, що в екологічній освіті
та вихованні повинен лежати віковий принцип: від елементарних знань з
екології через вивчення відносин між людиною та середовищем до формування
узагальненого уявлення про екологічні проблеми, свідомого ставлення до
природи. Керуючись цим, ми даємо початкові знання з екології рослин і тварин

під час лекційних занять з ботаніки та зоології, поглиблюємо їх під час
екскурсійних виходів як шляхом прямих спостережень, так і шляхом виконання
дослідницьких завдань екологічної спрямованості. Навчальні програми секцій
«Ботаніка» та «Зоологія» передбачають поетапне набуття знань про рослинний і
твариний світ, умінь та навичок його дослідження. В їх основу покладено
екологічний принцип, який допомагає поглибити шкільні знання про
взаємозв’язки живих організмів із навколишнім світом. Особливе місце
відведене вивченню флористичних та фауністичних комплексів Буковини як на
систематичному, так і на біоценотичному рівнях, а також проблемам охорони
рослиного і тваринного світу і «червонокнижним» видам нашої біоти.
Програма секції «Квітництво» передбачає набуття учнями ґрунтових знань
з основ загального квітництва. Програмою передбачено вивчення практично
всіх груп рослин, що використовуються в озелененні й оформленні інтер’єру.
Для кращого засвоєння тем більшу кількість годин відведено на практичні
заняття. Учні знайомляться із народною символікою України, що виховує в них
пошану до народних символів, почуття любові до рідного краю через вивчення
рослин-символів України, народних свят, обрядів. Юннати беруть активну
участь у масово-натуралістичних заходах, тематичних святах, організації
виставок квітів. Систематична робота з вирощування розсади квітів, догляду за
рослинами в парниково-тепличному комплексі, квітниках, на навчальнодослідній ділянці виховує в них трудові навички, екологічну свідомість.
Для більш ефективної самостійної роботи вихованців заочної біологічної
школи напрацьовані та успішно використовуються посібники «Світ рослин»
(2013 р., автори: Кузьмінська В.В., Жук О.Г., Головченко Л.Ю.), «Світ тварин»
(2016 р., автори: Хлус Л.М., Кузьмінська В.В.), «Людина і довкілля» (2017 р.,
автори: Хлус Л.М., Кузьмінська В.В.).
Для слухачів усіх секцій передбачаються наступні види контролю: усний
поточний контроль та самоконтроль по темах та питаннях; засвоєння матеріалу
у формі теоретичних та практичних домашніх письмових робіт (конспектування
та реферування наукової літератури, опис, реферат на задану тему тощо),
контроль етапів виконання дослідницьких робіт. Слухачі ОЗБШ беруть участь у
природоохоронних акціях «До чистих джерел», «Птах року», «Годівничка»,
трудовій акції «Парад квітів біля школи» тощо.
Підсумковий контроль здійснюється у формі написання та захисту
реферату або експериментальної дослідницької роботи. Кращі дослідницькі
роботи слухачі ОЗБШ представляють на обласному етапі конкурсів «Юний
дослідник», «Вчимося заповідувати», «Галерея кімнатних рослин»; обласному
зборі юних аграрників, садівників, зоологів, тваринників, квітникарів,
фітодизайнерів; обласному конгресі «Живи, Земле!», де регулярно посідають
призові місця. Кращі з них гідно представляють Чернівецьку область на
державному рівні. Випускники ОЗБШ Чернівецького ОЦЕНТУМ щорічно
поповнюють лави студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім.
Ю.Федьковича та Буковинського державного медичного університету.
З метою створення додаткових умов і можливостей для реалізації талантів
обдарованої учнівської молоді Чернівецької області у 2013 році започаткована

літня інтелектуальна еколого-натуралістична школа «Десять кроків у
природу». Учнями школи є кращі вихованці гуртків Чернівецького ОЦЕНТУМ –
переможці обласних і всеукраїнських конкурсів та акцій: «Дослідницький
марафон», «В об’єктиві натураліста», «Юний дослідник», «Юннатівський
зеленбуд», «Годівничка», «Галерея кімнатних рослин», «Ліси для нащадків»,
«День зустрічі птахів», «Біощит», «Вчимося заповідувати» та інших. Робота
Літньої школи планується так, щоб навчальна діяльність, відпочинок і дозвілля
юннатів були якомога різноманітнішими і яскравішими. Щоденно проводяться
аудиторні заняття, а також практична і дослідницька робота, пізнавальні і
навчальні екскурсії, природоохоронні і розважальні заходи. Серед них: екскурсії
по екологічній стежині ЧОЦЕНТУМ, до ботанічного саду та зоологічного
відділу природничого музею ЧНУ ім. Ю. Федьковича, відділу природи
Чернівецького обласного краєзнавчого музею, парків-пам’яток садовопаркового мистецтва, під час яких юннати знайомляться із рослинним і
тваринним світом, а отримані знання використовують при виконанні завдань
різноманітних заходів екологічного спрямування: інтелектуальних турнірів «У
царстві флори», «Зоогеографія», «Знавці лісу»; екологічних ігор «Веселий
мурашник», «Піраміда життя», «Слідопит», «Квіткове орієнтування»; вікторин
«Обережно, отруйні рослини», «Ботанічна», «Зоологічна подорож по
континентах», «Екологічний калейдоскоп».
Особливо велике навчально-пізнавальне значення для вихованців школи
«Десять кроків у природу» мають виїзди в природу, зокрема до
природоохоронних об’єктів: букових пралісів заказника загальнодержавного
значення «Цецино» та місцевого значення «Гарячий Урбан». Основна мета
таких виїздів – вивчення та опис видів рослин, які визначають особливості
формацій, характерних для згаданих територій. Під час натурних занять юннати
отримують навички роботи у природі з використанням загальновживаних у
ботаніці методів флористичного, геоботанічного і морфологічного аналізів;
навчаються правильно гербаризувати рослини та збирати лікарську сировину,
екологічно грамотно поводитись у наколишньому природному середовищі.
Творчі практичні заняття зі складання букетів і композицій з квітів та
інших природних матеріалів, а також виготовлення поробок з різноманітної
пластикової, паперової тари та інших побутових відходів дозволяє юннатам
поринути у світ фантазії та вічути себе творцем прекрасного.
Ще один блок практичних занять проводиться в куточку живої природи, на
міні-фермі та навчальній пасіці Чернівецького ОЦЕНТУМ. Вони включають:
спостереження та догляд за акваріумними рибками, морськими свинками,
папугами, кролями, хом’ячками та іншими мешканцями живого кутка.
Четвертий блок практичних занять присвячений опануванню основ
агротехніки вирощування овочевих, кормових, квітково-декоративних,
лікарських та інших рослин.
Літня інтелектуальна еколого-натуралістична школа «Десять кроків у
природу» сприяє розвитку наукового мислення, творчого потенціалу,
професійного зростання найкращих юннатів та приводить їх до нових, ще
більш високих звершень.

Великої ефективності у роботі з школярами по екологічному вихованню
досягли педагоги Чернівецького ОЦЕНТУМ, впроваджуючи на територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду таких напрямків позашкільної екологонатуралістичної освіти, як організація літніх польових практик, залучення
учнівської молоді до практичної природоохоронної роботи, проведення
експедицій та екскурсій.
Одним з дієвих засобів задоволення інтелектуальних, духовних та
фізичних потреб, підтримки обдарувань є літні польові практики. У
Чернівецькому ОЦЕНТУМ щорічно проводиться триденна виїзна польова
практика вихованців гуртка «Юні бджолярі» у с. Рухотин Хотинського району.
Під час практики юннати опановують методику підготовки пасіки до кочівлі,
перевезення бджіл, підготовки точки під пасіку; вчаться доголядати за
бджолосім’ями під час медозбору; знайомляться на практиці з методами
штучного виведення бджоломаток. В цей час відбувається систематична
цілеспрямована екскурсійна діяльність, спрямована на індивідуальне та
колективне виконання циклу фенологічних, ентомологічних, ботанічних,
зоологічних, орнітологічних спостережень.
Серед ефективних форм організації дослідницької роботи обдарованих
дітей у позанавчальний канікулярний час – профільні еколого-біологічні зміни у
позашкільному оздоровчо-виховному закладі «Лунка». Основними завданнями
цієї роботи є: органічне поєднання навчально-творчої, дозвіллєвої та оздоровчої
діяльності вихованців; формування екологічної компетентності вихованців
(діяльнісний компонент); розширення досвіду практичної пошуководослідницької та природоохоронної діяльності вихованців. При плануванні
практичної природоохоронної та дослідницької роботи, суспільно-корисної
праці педагоги Центру враховують отримані під час занять у творчих
учнівських об’єднаннях знання та рівень сформованості вмінь і навичок
юннатів, вимоги навчально-виховних програм гуртків щодо проведення літніх
фенологічних спостережень, природоохоронних, моніторингових заходів;
фахову підготовку педагогічного складу, матеріально-технічне забезпечення
тощо. Дослідження, спостереження в природі, практична природоохоронна
робота має різне спрямування і різні форми реалізвції. Під час профільної зміни
проводяться гурткові заняття, тематичні або комплексні екскурсії, трудові акції,
ігри, вікторини, конкурси малюнків і плакатів, практична природоохоронна
робота в рамках акцій, операцій, конкурсів еколого-натуралістичного
спрямування тощо. Для гурткових занять розроблена та апробована програма
міні-лекторію «Ойкос», розрахована на 20 годин.
Юннати Центру щорічно під час профільних змін беруть участь в
екскурсіях по екологічній стежині протяжністю 5038 м, прокладеній на
територіях державних заказників «Зубровиця» та «Лунківський». Маршрут
стежки розроблений і прокладений у 2002-2005 р.р. та включає ділянки буковоялицево-грабового лісу, справжні луки з рідкісними, лікарськими та
реліктовими рослинами, місця, про які складено легенди і перекази. Це сприяє
не тільки екологічному вихованню, а й пізнанню історії свого краю. У флорі
даної місцевості зустрічається понад 300 видів рослин, з них: 76 видів –

лікарських, 18 – рідкісних і зникаючих, з яких 11 занесені до Червоної книги
України, 5 ендемічних видів, 2 релікти. По маршруту екологічної стежки
розроблені три теми екскурсій:
- «Типи рослинності нижнього гірського поясу Буковинських Карпат»;
- «Лікарські рослини околиць табору «Лунка» та можливості їх
використання в офіційній та народній медицині»;
- «Рідкісні види флори Буковини та питання їх охорони».
Найбільш важливою в теоретичному відношенні є перша тема, при
розробці якої по маршруту екологічної стежини були намічені ті зупинки, які
дають можливість познайомити дітей з основними поняттями, що формують
знання про тип рослинності, клас формації, тип формації, формацію, асоціацію.
Під час екскурсії, діти ознайомлюються з різними типами рослинності (лісовою
і лучною), зональною зміною рослинності, а також низкою цінних лікарських,
кормових і декоративних рослин, які формують рослинні угруповування.
Значним надбанням екскурсії слід вважати безпосереднє спілкування з
природою, самостійні спостереження кожної дитини, набуття навичок роботи в
природі з використанням широко розповсюджених у ботаніці методів
флористичного, геоботанічного і морфологічного аналізів.
Друга тема, розроблена на маршруті екологічної стежини, пов’язана з
вивченням лікарських рослин і можливостями їх використання в офіційній і
народній медицині. Основними завданнями цієї теми є знайомство з
лікарськими рослинами, а також можливостями їх збору на даній території.
Крім основного завдання, ставиться мета вивчити перспективні лікарські
рослини, які можуть бути використані замість рідкісних видів, що підлягають
охороні.
Основними складовими, які формують уявлення юннатів про цю групу
рослин, є: знайомство з біохімічною характеристикою діючих органічних
сполук лікарських рослин; правила збору і засушування лікарських рослин;
правила безпеки при зборі отруйних рослин; збір гербарію і лікарської
сировини розповсюджених лікарських рослин. Крім того, екскурсія передбачає
роз’яснення дітям цінності лікарських рослин в медицині, необхідності їх
охорони як всенародного багатства, яке має особливу цінність – охорону
здоров’я людини.
Третя екскурсія пов’язана з вивченням рідкісних видів рослин, що
належать до лучних і лісових фітоценозів та підлягають повній або частковій
охороні. При проведенні екскурсії використовуються загальноприйняті вимоги,
вказані вище. Однак серед завдань – звернути увагу дітей на незначну кількість
рідкісних видів у рослинних угрупованнях, обмежені можливості їх розміщення
в природних екосистемах, вплив окремих екологічних факторів на їх кількісне
співвідношення в рослинних угрупованнях. При проведенні екскурсій збір
матеріалу не здійснюють, замість нього проводиться фото- та відеозйомка з
метою проведення подальшої агітаційної роботи серед населення. Дана
екскурсія спрямована на вивчення і дбайливе ставлення до багатств рідного
краю. Знайомство дітей зі світом рідкісних і зникаючих рослин сприяє

зосередженню їх уваги на важливій проблемі – охороні навколишнього
середовища.
В кінці кожної екскурсії підводиться підсумок у вигляді біологічної
вікторини, впорядковується зібраний матеріал. Завершальним етапом є
ботанічне чаювання. Чай готують діти з лікарських рослин, вивчених і зібраних
ними під час екскурсії.
Значним надбанням таких екскурсій слід вважати безпосереднє
спілкування з природою, самостійні спостереження кожної дитини, набуття
навичок роботи в природі з використанням широко розповсюджених в ботаніці
методів флористичного, геоботанічного морфологічного аналізів.
Крім екскурсій по екологічній стежині, для юннатів профільної зміни
організовуються одноденні походи на полонини гір Брада, Вовчий хребет,
Петраушка та інші, а також дводенний похід до Королівського водоспаду (с.
Гільча), що дає їм можливість, окрім вивчення флори і фауни даної місцевості,
навчитись розкладати намети, швидко і правильно розпалювати вогнище, вести
спостереження за рослинами і тваринами в природі, проводити практичні
природоохоронні заходи, впорядковувати джерела, прочищати струмки,
прибирати береги річок і галявини від сміття. Все це вчить учнів розуміти
природу, піклуватись про збереження і примноження її багатств.
Всі ці форми організації роботи профільної екологічної зміни дають
можливість дітям не тільки систематизувати знання, а й сформувати специфічне
середовище спілкування всередині табору.
Досвід роботи працівників Чернівецького ОЦЕНТУМ показує, що до
роботи профільних екологічних змін доцільно залучати науковців, фахівців
лісового господарства. Це дуже важливо особливо тоді, коли серед учасників
зміни є діти, які навчаються в регіональному відділені МАН чи є учасниками
інших дитячих науково-дослідних проектів.
Належним чином організована профільна екологічна зміна із залученням
широкого кола спеціалістів може стати місцем стажування майбутніх педагогів
шкіл і позашкілля. Щорічно, під час проведення екологічної зміни у ПОВЗ
«Лунка» проходять практику студенти інституту біології, хімії та біоресурсів та
педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю. Федьковича, а також традиційно
підвищують кваліфікацію працівники позашкільних закладів. Є досвід
проведення на цій базі семінарів керівників учнівських лісництв, керівників
гуртків екологічного профілю, майстер-класів, обласного збору юних лісівників
тощо.
Працюючи з обдарованими дітьми, педагоги Чернівецького ОЦЕНТУМ
дійшли висновку, що формування в учнів навчально-пізнавальної активності
відбувається лише за умови, що нові наукові знання вони відкривають різними
шляхами і методами. Надійний спосіб пізнання кожною дитиною своїх творчих
можливостей,
розвитку
інтелектуальних
здібностей,
формування
індивідуального стилю пізнавальної діяльності, а досить часто – і професійного
самовизначення – пошукові, науково-дослідні та експериментально-освітні
проекти.

Пошуково-дослідницька діяльність є найбільш ефективною ланкою у
переході від навчальної діяльності до науково-дослідної, тому що містить у собі
майже всі компоненти наукового пошуку та створення нового продукту з
ознаками дослідницької роботи, що базується на здобутих раніше знаннях та
розвиває навички й уміння для подальшої наукової діяльності. В
експериментально-дослідницькій діяльності дитина виступає як своєрідний
дослідник, який самостійно впливає різними способами на навколишні явища і
предмети для ефективнішого їх пізнання і опанування. Під час
експериментальної діяльності створюються ситуації, які учень розв’язує за
допомогою досліду і, аналізуючи, робить висновок, самостійно пізнаючи той
або інший закон чи явище. Головне завдання педагога – підтримати і розвинути
у дитини інтерес до досліджень, відкриттів, створити необхідні для цього
умови.
Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді є справжньою творчою лабораторією для дітей та юнацтва.
Тут створені оптимальні організаційно-педагогічні та дидактичні умови для
наукових досліджень творчо-обдарованих і талановитих дітей. Основними
формами залучення вихованців Центру до пошукової та науково-дослідницької
діяльності є:
- участь в гуртках: «Акваріумісти», «Юні бджолярі», «Любителі домашніх
тварин», «Юні екологи», «Основи фенології», «Юні господарочки», «Юні
квітникарі» та ряд інших;
- індивідуальна та групова робота вихованців над пошуковими, науководослідними проектами, які надалі беруть участь у конкурсах та науковоосвітніх проектах, таких як «Інтел-Еко Україна», «Globe», «Енергія і
середовище», «Юний дослідник», «Вчимося заповідувати», «Птах року»,
«Юний генетик і селекціонер». «Ліси для нащадків», «Біощит»,
«Дослідницький марафон» тощо;
- обласний збір юних аграрників, садівників, зоологів, тваринників,
квітникарів та фітодизайнерів, обласний екологічний конгрес «Живи, Земле!»,
обласний зліт юних лісівників та інші;
- обласні виставки: «Щедрість рідної землі», «Ходить гарбуз по городу»,
досягнень юних лісівників, Новорічно-різдвяних композицій, квіткових
композицій, голубів та декоративної птиці тощо;
- літня інтелектуальна школа «Десять кроків у природу»; літня екологічна
зміна в позашкільному оздоровчо-виховному закладі «Лунка»;
- розробка та реалізація природоохоронних проектів «Лебідь», «Добро
дитячих сердець», «Джерело», «По сторінках Червоної книги Буковини»,
«Первоцвіти», «Врятуємо птаха» та інші;
- екскурсії по екологічній стежині Центру, в природу, ботанічний сад
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; національні
природні парки «Черемоський», «Вижницький» та «Хотинський» тощо;
- робота на навчально-дослідній земельній ділянці, пасіці, в куточку живої
природи, голубнику та пташнику.

Серед чинників стимулювання пізнавального інтересу вихованців
Чернівецького ОЦЕНТУМ неабияку роль відіграють власноруч виконані
досліди, спостереження, проведені на навчально-дослідній земельній ділянці, в
процесі яких успішно реалізується принцип зв’язку навчання з життям,
розвивається ініціатива, самостійність, інтерес юннатів до різних галузей
сільськогосподарського
виробництва.
Навчально-дослідницька
та
експериментальна робота на навчально-дослідній земельній ділянці, куточку
живої природи, міні-фермі Центру здійснюється із застосуванням проблемнопошукового методу. Ця педагогічна технологія передбачає діяльнісність,
співпрацю вихованців та педагогів, актуалізацію суб’єктивної позиції дитини у
педагогічному процесі, взаємозв’язок педагогічного процесу з навколишнім
світом.
Дослідництво в гуртковій роботі дозволяє реалізувати низку
найважливіших положень, відкриває нові можливості у програмуванні
навчального процесу, сприяє розвитку інтелектуальної ініціативи вихованців,
створенню передумов для розвитку наукового світогляду, допомагає
прищеплювати перші основи пошукової роботи, дає можливість озброювати
вихованців глибокими професійними знаннями, уміннями і навичками, виховує
високу культуру праці, свідому трудову дисципліну, допомагає успішному
виконанню профорієнтаційної роботи.
Керівники гуртків у своїй роботі використовують сутність творчого
процесу, різні методи та активні форми навчальної та експериментальної
діяльності для розвитку творчої особистості, сприяння трудовому вихованню
підростаючого покоління. Тематика дослідницьких робіт складається з
урахуванням специфіки реформування агропромислового комплексу України.
В умовах ринкової економіки все більшої актуальності набуває
сортовивчення сільськогосподарських культур. Вивчення сортів і гібридів на
навчально-дослідних земельних ділянках дозволить рекомендувати місцевому
товаровиробникові використовувати кращі сорти, гібриди, які за основними
характеристиками відповідають показникам світового рівня. Враховуючи цей
аспект, вихованці гуртків Чернівецького ОЦЕНТУМ у відділі овочевих культур
проводять змістовну дослідницьку роботу щодо апробації нових сортів буряка
столового, моркви столової, цибулі, перцю, помідорів, баклажанів, вивчають
оптимальні строки сівби, вплив добрив на урожай рослин, продуктивність
овочевих культур в умовах Чернівецької області.
Різноманітну експериментальну діяльність здійснюють юннати Центру у
відділі квітково-декоративних рослин, в якому нараховується понад 30 видів
декоративно-квітучих кущів, 60 видів багаторічників, 43 види однорічників.
Колекція деревних порід у дендрарії Центру нараховує близько 90 видів дерев і
кущів, більшість з яких – цінні декоративні інтродуценти, завезені в Європу з
різних куточків планети. Це справжня зелена лабораторія для проведення
дослідницької і практичної роботи. Щороку тут проводяться досліди по
вивченню і акліматизації нових сортів квітково-декоративних рослин та
можливостей використання їх у внутрішньому і зовнішньому озелененні.
Юннати мають добрі результати з вегетативного розмноження декоративних

кущових форм та деяких хвойних і вічнозелених рослин. Внаслідок постійних
експериментів та досліджень вихованці Центру накопичили цінний досвід
вирощування з насіння різних квітково-декоративних рослин, враховуючи
особливості окремих видів і створюючи для них відповідні умови, вигонки
квітково-декоративних рослин (тюльпанів, крокусів, гіацинтів).
У 2005 році юними дослідниками Чернівецького ОЦЕНТУМ у відділі
квітково-декоративних рослин створено «садок запахів», що є живою
лабораторією, в якій діти вчаться сприймати природу органами чуттів, знімати
стрес. Рослини, висаджені тут, завдяки ефірним оліям, створюють умови для
релаксації і покращення настрою. Тут діти знайомляться з різноманітністю
пахучих рослин і вчаться їх розпізнавати, вивчають та досліджують різні
органи рослин, в яких зустрічаються ефірні олії, знайомляться з біологічною
функцією запахів, вчаться описувати запахи і орієнтуватись по них. У «садку
запахів», поряд з декоративно-квітковими рослинами, ростуть пряні, ефіроолійні, ягідні та овочеві культури. Колекція постійно поповнюється новими
видами рослин.
Дослідницькі уміння гуртківців формуються на основі особистого досвіду
навчально-дослідницької діяльності, співпраці дослідника і керівника, спільної
діяльності двох суб’єктів над дослідним об’єктом. В основі цих умінь лежить
концепція навчання через управління розумовою діяльністю учнів, згідно якої
для засвоєння знань учень повинен «бачити» («відчувати») їх користь, а щоб
нові дії засвоювались, він має «бачити» їх успішність. Саме тому педагоги
Чернівецького ОЦЕНТУМ шукають такі методи педагогічного впливу, які б
підтримували і розвивали інтерес до дослідництва, виробляли у вихованців
уміння вести спостереження за піддослідними рослинами. Педагоги ставлять
перед собою завдання не лише навчити дітей вирощувати різні рослини, а й
виховувати майбутніх творчих працівників, дослідників, пропагандистів усього
нового, передового, прогресивного. Дослідницька робота на навчальнодослідній земельній ділянці, куточку живої природи, пасіці, крільчатнику
Центру є початковою ланкою в розвитку творчих здібностей учнів, основою
для науково-дослідницьких робіт старшокласників, надає цільової
спрямованості роботі вихованців учнівських творчих об’єднань, допомагає у
виборі професії й подальшому навчанні у коледжах та ВНЗ.
Виявленню та розкриттю талантів учнів сприяє можливість їх участі у
різноманітних симпозіумах, зьотах, конкурсах, що проводяться Національним
еколого-натуралістичним центром та Чернівецьким ОЦЕНТУМ. З метою
формування позитивної мотивації вихованців до науково-пізнавальної
діяльності еколого-натуралістичного спрямування та виявлення обдарованої
молоді щорічно Центр проводить обласний збір юних аграрників, садівників,
зоологів-тваринників, квітникарів-фітодизайнерів та обласний екологічний
конгрес «Живи, Земле!», в яких беруть участь понад 180 здібних дітей, з усіх
районів області, кращі освітяни та представники науки, екологічних та
природоохоронних організацій і аграрного сектору народного господарства.
Поряд зі своїми учнями та вихованцями, у заходах беруть участь педагогиентузіасти, які уважно спостерігають за ходом конкурсів-захистів і аналізують

їх, знайомляться зі здобутками своїх колег та творчістю їх вихованців,
обмінюються досвідом і обговорюють проблеми та перспективи екологонатуралістичної роботи на наступні роки.
Проведення таких конкурсів засвідчує важливість і потребу кваліфікованої
підтримки обдарованих школярів нашого краю, задоволення їх прагнення
виконувати творчі експериментально-дослідні роботи під керівництвом
науковців та досвідчених фахівців народного господарства, здобувати нові
якісні знання, навички й уміння та отримувати серед своїх ровесників,
однодумців і дорослих визнання результатів своєї індивідуальної творчої
науково-пізнавальної діяльності, яка у подальшому зможе відіграти для них
вирішальну роль у виборі майбутньої професії.
Педагоги Центру щороку проводять роботу по залученню учнів та
вихованців навчальних закладів Чернівецької області до участі у 40 масових
заходах обласного та всеукраїнського рівнів, серед яких три – обласні етапи
міжнародних конкурсів. Всього в конкурсах та акціях беруть участь понад 2000
учнів. Понад 1000 учні щорічно беруть участь у масових заходах, які
проводяться на базі Чернівецького ОЦЕНТУМ. Участь школярів у масових
заходах
дослідницького
спрямування
сприяє
інтелектуальному
і
психологічному зростанню дитини, розвитку її власної творчості, розширює
дитячицй світогляд, створює можливості для особистого саморозвитку та
самореалізації, збуджує інтерес і стимулює пізнавальну активність юних
натуралістів у вивченні проблем навколишнього середовища, сприяє
закріпленню набутих практичних знань, умінь та навичок, формує екологічну
культуру і природоощадливе виховання. Яскравим прикладом ведення,
дослідження та презентування дитячої науково-пізнавальної і дослідницькоекспериментальної роботи є вагомі здобутки вихованців Центру на
всеукраїнському рівні.
З метою виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю та
почуття відповідальності за довкілля ЧОЦЕНТУМ спільно з Чернівецькою
обласною організацією Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» та
Чернівецьким обласним дитячим екологічним товариством «Паросток» у 2016
р. започаткували обласний конкурс «Пташиний друг», який відбувається в
рамках акції «Наша допомога птахам» щороку взимку, а у 2017 році – обласний
конкурс «Про що розповів осінній листок». Однією з важливих складових
згаданих конкурсів є практична еколого-природоохоронна робота: виготовлення
та
розміщення
інформаційно-агітаційних
матеріалів,
проведення
природоохоронних заходів; ознайомлення з фенологічними особливостями
рослин і тварин рідного краю. У фінальному етапі кожного з конкурсів взяли
участь понад 150 школярів, учнівських колективів, вчителів, вихованців і
педагогів позашкільних навчальних закладів міст Чернівці та Новодністровськ,
районів та об’єднаних територіальних громад Чернівецької області.
Важливим питанням в освітньому просторі Чернівецького ОЦЕНТУМ є
формування психологічної готовності вихованців до участі у різноманітних
масових заходах дослідницько-експериментального спрямування. Вирішенню
цього питання сприяєорганізована належним чином робота практичного

психолога Центру. Особлива увага психолога звертається на емоційну складову
психологічної готовності, оскільки вона відіграє важливу роль при участі дітей
у конкурсах, зльотах, змаганнях тощо. Якою б високою не була мотивація
вихованця, його інтелектуальна підготовка, якщо він не може оволодіти своїми
емоціями, заспокоїтись, в нього немає навичок оптимізації психічного стану
при виникненні напруги, навряд чи результати його виступу будуть високими,
навіть при ідеальній підготовці. Проведення різноманітних тренінгів, вправ,
ігор, аутотренінгів, емоційних гімнастик, руханок тощо допомагає розвивати у
дітей емоційну сферу, вчить керувати своїм емоційним станом і контролювати
їх зовнішні прояви. Практичним психологом Центру напрацьована і розроблена
Програма формування психологічної готовності вихованців ПНЗ екологонатуралістичного профілю до участі у виставках, конкурсах, олімпіадах, зборах,
конгресах, зльотах, конкурсах-захистах науково-дослідних робіт.
Як показує практика проведення різноманітних конкурсів, максимальне
використання здобутих теоретичних та практичних знань, під час участі у
конкурсах, сприяє розвитку науково-пізнавального інтересу вихованців та
допомагає у визначенні тематики наукового пошуку.
Проаналізувавши результати роботи, можна сказати, що багато зроблено і
досягнуто педагогічним колективом Чернівецького ОЦЕНТУМ в плані пошуку,
виявлення і підтримки обдарованої молоді, але педагоги прагнуть впровадити
низку нових ідей, які б дали можливість розширити світогляд вихованців,
підвищити їх загальнотеоретичний рівень, ствердитись у виборі професії.
ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЯК ТЕРИТОРІЯ РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ
Трегубова Л. А., директор,
Радченко О. М., заступник директора з методичної
роботи КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»
Позашкільна освіта є складовою частиною і важливою ланкою в системі
освіти і виховання здобувачів освіти. Вона здійснюється переважно закладами
позашкільної освіти і проводиться у вільний від навчання час з метою розвитку
інтересів і здібностей особистості, задоволення її потреб у пізнанні,
спілкуванні, практичної діяльності, відновлення сил і зміцнення здоров'я.
Проте, слід зауважити, що сучасна дитина значно більше пізнає світ через
засоби масової інформації, в тому числі Інтернет. Відкритий інформаційний
простір, в якому ростуть діти, нівелює роль педагога, як посередника між учнем
(вихованцем) та знаннями. Сучасний заклад позашкільної освіти перш за все
має бути територією розвитку особистості.
На сьогодні спостерігається підвищення попиту дітей та їх батьків на
додаткові освітні послуги, які можуть бути задоволені в результаті
використання соціально-педагогічних можливостей позашкільної освіти та
виховання.

Своєрідність позашкільної освіти полягає в тому, що вона створює
органічне поєднання видів дозвілля (відпочинок, розвага, свято, творчість) з
різними формами освітньої діяльності і, як наслідок, скорочує простір
девіантної поведінки, вирішуючи проблему зайнятості дітей, тим самим,
створюючи своєрідний соціально-освітній простір. Дитина прагне з користю
реалізувати свій вільний час. Саме тому вона приходить до позашкільного
закладу освіти.
Враховуючи, що сьогодні одним з перспективних підходів у педагогічній
науці виступає компетентнісний підхід, який представляє такий вид змісту
освіти, котрий не зводиться до знаннєво-орієнтаційного компоненту, а
передбачає оволодівання досвідом вирішення життєвих проблем, виконання
ключових функцій, соціальних ролей. Предметне знання при цьому не зникає із
структури освіченості особистості, а виконує підпорядковану, орієнтаційну
роль.
Оскільки Нова школа має намір стати «школою компетентностей», яка
буде враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, позашкільна освіта
вже сьогодні має базуватись на нових освітніх моделях відповідно до вимог
Нової української школи.
Компетентнісний підхід - це підхід, що базується на застосуванні в меті,
завданнях, змісті, формах та методах позашкільної освіти компетентностей
особистості. Він носить закономірний характер і виходить із узагальнення
практики, виступає проти одностороннього характеру і передбачає посилення
практичної спрямованості освіти. Компетентнісний підхід підкреслює
поєднання і практичну реалізацію знань, умінь, навичок, досвіду, культури.
Компетентність - досвідченісь суб’єкта у певній життєвій сфері,
особистісна характеристика людини, яка повноцінно реалізує себе у житті,
володіючи відповідними знаннями, вміннями, навичками, досвідом та
культурою.
Природне середовище було, є і буде незмінним партнером людини в її
повсякденному житті. Ми черпаємо зі скриньки природи всі наші багатства.
Природа, її краса і велич залишаються нашим головним скарбом, нашою
святинею, якій непідвладні час, мода.
Тому завдання еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти
сформувати мислення та екологічну культуру кожного учня, навчити молоде
покоління жити за законами природи, домогтися, щоб почуття особистої
відповідальності за все живе на Землі, турбота про збереження природи стали
рисами характеру кожної людини.
Заклади еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, зокрема,
сприяють реалізації цілей екологічного виховання юного покоління,
формуванню всебічно розвиненої особистості. Зміст навчально-виховної роботи
в цьому напрямі полягає у розкритті перед дітьми багатогранної цінності
природи.
На сучасному етапі реформування позашкільної освіти виникла
необхідність відродження методу проектів. У педагогічному процесі багатьох
закладів освіти останнім часом зростає популярність та набуває поширення

інтерактивний метод проектів – особистісно-орієнтований метод навчання та
виховання, заснований на самостійній діяльності учнів у розробці проблеми та
оформленні певним чином практичного результату розробки, це одна з
провідних технологій у процесі інтерактивного навчання.
Опікуючись проблемою оновлення форм і змісту освітнього процесу у
закладі позашкільної освіти, колектив комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» зосередив увагу на проектній діяльності як
ефективній формі розвитку творчої особистості. Вивчивши теоретичні засади
цієї проблеми, практичний досвід освітніх закладів, педагогічний колектив
станції розробив стратегію впровадження проектної діяльності з урахуванням
особливостей, досвіду і реальних умов.
У 2017 році колектив КЗ
«Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» взяв участь у Всеукраїнському конкурсі-гранті «Проект куточка
живої природи Фельдмана» «Удосконалення куточка живої природи у номінації
«У мене є ідея».
Проектом було передбачено модернізацію куточка живої природи КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», збільшення кількості видів
тварин, будівництво нових вольєрів, розширення контактного міні- зоопарку.
Учасників нагороджено дипломом за зайняте ІІІ місце та надано Грант віл РЛП
«Фельдман Еко-парк» для створення куточка живої природи в закладі освіти.
Цікавим напрямком роботи для юних натуралістів стало органічне
землеробство.
Органічне
землеробство,
(природне
землеробство,
біологічне
землеробство, екологічне землеробство) - це метод ведення сільського
господарства, який виключає застосування пестицидів, гербіцидів, хімічних
добрив, регуляторів росту рослин а також генмодифікованого посівного
матеріалу. Органічне землеробство відрізняється від традиційного тим, що
землю не копають і не орють, а лише поверхнево розпушують на глибину 5-10
см. Для цього використовують різноманітні інструменти та пристосування.
Наприклад, плоскоріз Фокіна, котрий став популярним серед городників. А для
підживлення грунту та захисту рослин від хвороб і шкідників застосовуються
тільки органічні біодобрива та біопрепарати. При традиційному землеробстві
використовується глибока відвальна оранка (30 см і більше) а на невеликих
дачних ділянках землю перекопують. Багато часу і сил витрачається на
розпушування та поливання, на прополку бур'янів.
Так, юннатами було розроблено проект та вирощено на навчальнодослідній земельній ділянці станції екологічно чисті овочеві рослини з
використання методу мульчування. Вихованці визначили переваги застосування
методу органічного землеробства, зокрема: збільшення врожаю, підвищення
смакових якостей продукції, забезпечення рослин повноцінним живленням,
скорочення росту бур'янів, зменшення необхідності у поливію. Земля стає
більш структурованою, розпушеною. Також помітна економія сил, часу, коштів.
Важливим напрямком роботи комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів» є надання можливостей рівного доступу до якісної
позашкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами. З цією метою

організовано роботу гуртків станції на базі навчально-реабілітаційних центрів.
Учні цих закладів є постійними учасниками майстер-класів, які проводяться
педагогами станції, а також відвідують контактний міні-зоопарк, кімнату-музей
бережливого та економного ставлення до хліба, оглядають виставки творчих
робіт юннатів. Доглядаючи за рослинами і тваринами, діти вчаться піклуватися
про природу. А, отже, йде активний процес пізнання та застосування отриманих
знань. Розуміння дітьми необхідності створення тих чи інших сприятливих
умов, засновані на знаннях і підкріплені трудовими навичками і вміннями,
створює основу для справжньої любові до природи. Трудові навички та вміння,
набуті у дитинстві, не руйнуються — надалі вони вдосконалюються,
перетворюючись на складніші види праці.
Не залишається поза увагою і робота педагогів з дітьми закладів
інтернатного типу на базі позаміських таборів влітку. Для вихованців таборів
проводяться майстер-класи, виховні заходи, екологічні квести, ігри, екскурсії у
природу. Спільно з педагогами комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів» вихованці таборів розбивали клумби та
висаджували розсаду декоративних квітів.
Виховання в кожній дитині екологічного мислення, дбайливого ставлення
до всього живого - ось провідні цінності, якими керується педагогічний
колектив і якими насичена навчально-виховна система комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
Набуття навичок і досвіду вирішення екологічних проблем здійснюється
під час участі у екологічних масових заходах. Яскравим прикладом залучення
дітей до природоохоронної діяльності була участь у екологічному фестивалі
«Життя в стилі ЕКО» на території регіонального ландшафтного парку
«Ялівщина». Захід був присвячений Всесвітньому дню навколишнього
природного середовища. Організатор заходу - Департамент екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації. Активними
учасниками фестивалю стали як педагоги так і вихованці гуртків
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
Педагогами станції було організовано роботу контактного міні-зоопарку,
де не тільки діти а й їх батьки мали змогу погодувати морських свинок,
декоративних кроликів, пацюків, хом’ячків, степову черепаху, поспілкуватися
з ними. У «Містечку майстрів» педагогічними працівниками було проведено
майстер-класи «Ентомологічний калейдоскоп», «Орнітологічна карусель»,
«Голуб миру», «Флористичний марафон», «Виготовлення бабки із
кукурудзяного листя», «Виготовлення аромо-іграшки, або саше». Діти дали
друге життя старим речам, виготовивши цікаві поробки із клаптиків тканини,
пет-пляшок тощо.
Юннати ОБЛСЮН взяли участь у прибиранні «Ялівщини» та внесли свій
посильний вклад у загальну кількість зібраного непотребу ( 91 кілограм скла,
20 кілограмів пластику та понад 50 кілограмів сміття). Гуртківці стали
учасниками «Чистих ігор», майстер-класів, ярмарку, екологічного квесту,
водних ігор «Аква гейм».

Педагоги та юннати комунального закладу «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів» взяли участь у обласному «Фестивалі молока»,
організованому Департаментом агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації.
Метою цього фестивалю є пропагування серед молоді, дорослого
населення області культури та здорового споживання молока та молочних
продуктів, що забезпечують активну життєдіяльність людини від народження
до глибокої старості.
У ході фестивалю юннати провели майстер-класи «Друге життя старих
речей» і «Молочна фантазія» по виготовленню сувенірів та поробок з
пакувальних матеріалів для молочних продуктів, екологічну розважальнопізнавальну гру «Впізнай тварину, яка дає молоко», а також організували
виставку власних робіт «Екологічний калейдоскоп».
У фестивалі взяли участь виробники молока та молочних продуктів
Чернігівщини, провідні хлібозаводи, медовари, професійні та аматорські
художні колективи, майстри декоративно-прикладного мистецтва. Для дітей
організатори підготували концертно-розважальну програму, цікаві пізнавальні
конкурси, в яких взяли участь і юннати станції.
Педагогічний колектив ОБЛСЮН цілеспрямовано виховує громадянинапатріота України, здатного розбудовувати Україну на засадах сталого розвитку
та раціонального природокористування. Значна увага приділяється
патріотичному вихованню дітей засобами еколого-натуралістичної роботи.
На виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді у закладах освіти області комунальним
закладом «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» спільно з
Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації започатковано
проведення обласного конкурсу «Хлібом славиться Чернігівська земля».
Захід проводився у формі виставки-конкурсу натуральних експонатів.
Роботи учасників експонувалися у двох номінаціях «Традиційна обрядова
випічка Поліського краю», «Хліб на рушнику». На виставці були представлені
хлібні вироби часів Голодомору. Надалі експонати конкурсу поповнили кімнатумузей економного і бережливого ставлення до хліба станції.
У 2017 році започатковано видання газети «Голос патріота». Авторським
колективом педагогів комунального закладу «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів» був розроблений збірник сценаріїв виховних заходів
«Національно-патріотичне виховання засобами еколого-натуралістичної
освіти».
Вихованці станції є постійними учасниками патріотично-виховних акцій,
флешмобів, програм. У жовтні 2017 року юннати стали учасниками обласної
патріотично-виховної програми «Війна, якої немає!».
В рамках обласної акції для дітей проведено екскурсію виставкою «Блок
пост».Вихованці переглянули фільм про героїчну участь наших співвітчизників
у зоні проведення антитерористичної операції.
На завершення заходу юннати поклали живі квіти до Меморіальної стели
військовослужбовцям, загиблим у зоні АТО, та провели патріотичний флеш-

моб, для якого виготовили паперових журавликів як символ безневинних
дитячих благань про Мир і грізне нагадування про людську жорстокість.
З нагоди Міжнародного дня мігранта та підтримки вимушених
переселенців з Криму учнівський та педагогічний колективи комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» долучилися до участі
у загальнообласній акції «Мій Крим». На станції оформлено виставку світлин
перебування в Криму вихованців ОБЛСЮН та їх батьків.
Участь юннатів у заходах патріотичного спрямування сприяє створенню
умов для свідомої орієнтації учнів в сучасному світі, суспільстві, формуванні у
них активної соціальної та громадянської позиції.
Отже, саме на розвиток особистості через призму формування життєво
необхідних компетентностей націлена освітня діяльність педагогічного
колективу комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів».
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