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РЦЕНТУМ



ЗмістПатріотичне виховання – це 
сфера духовного життя, яка 
проникає в усе, що пізнає, що 
робить, до чого прагне, що любить 
і ненавидить людина, яка 
формується 

В.О. Сухомлинський 

                            



Мета: виявлення ціннісного ставлення 
особистості до природи, суспільства й 
держави; 

• формування патріотизму, національної 
самосвідомості учнівської молоді;

• забезпечення спільної роботи органів 
державної влади, громадськості та 
освітніх закладів через систему роботи 
учнівських лісництв

                            



ЗмістЗавдання:
• забезпечити сприятливі умови для самореалізації 

особистості відповідно до її інтересів та 
можливостей, розвитку професіоналізму;

• формувати духовні цінності українського 
патріота;

• розширити морально-етичний, національний 
компонент у роботі учнівських лісництв;

• узагальнити та поширити досвід роботи кращих 
учнівських лісництв;

• розробити методичні рекомендації щодо 
розвитку учнівських лісництв у сфері 
патріотичного виховання.                            



ЗмістОб’єкт дослідження – процес 
патріотичного виховання в системі роботи 
учнівських лісництв.

Предмет дослідження  - шляхи 
вдосконалення роботи учнівських лісництв 
засобами патріотичного виховання.

Методи дослідження: вивчення 
літератури, педагогічної документації, 
педагогічне спостереження, аналіз 
результатів діяльності керівників учнівських 
лісництв Богородчанщини.

                            



ЗмістНормативна база:

 Конституція України, 

Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", 

Укази Президента України "Про Національну доктрину 
розвитку освіти" (№347 від 17.04.2002 р.), 

“Про Стратегію національно-патріотичного виховання” 
(580/2015 від 13.10.2015 р.), 

Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів», 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді (наказ МОН від 16.06.2015 р. №641),

Наказ департаменту освіти і науки Івано-Франківської 
облдержадміністрації (від 26.10.2015 р. №465) «Про 
реалізацію заходів Концепції національно-
патріотичного виховання дітей та молоді».

                            



ЗмістМодель вихованця - патріота 

                            

Вихованець - патріотВихованець - патріот

Творчо мислить
Духовно і фізично 

здорова
Любить свою 
країну і народ

Має 
соціально-активну

 позицію

Дотримується 
правових, 

загальнолюдських 
правил

Має культуру мови 
і власну думку

Знає історію, 
культуру

 своєї країни

Здатна 
самовиражатисьОсобистістьОсобистість



Завданн
я 

педагог
а

                            

Компетентність педагога

з патріотичного виховання

Знання державних 
документів

Уміння коментувати 
основні положення

Ставити та вирішувати
 проблемні питання, 

пов’язаних з вихованням 
патріотизму



Зміст

  Завдання 

  педагога
                            

Сформувати мотивацію
 і вміння, необхідних 
для відповідальної

 участі молоді
 в громадському житті

Створити умови для
       набуття учнями досвіду 

  громадської дії, 
       демократизації поведінки 
    та конструктивної взаємодії

Сприяти формуванню
 активної 

позиції учнів щодо 
реалізації ідеалів 

і цінностей



Завданн
я 

педагог
а

                            

Ліси Івано-Франківської області
     займають площу 635 тис. га

         
 В області функціонують
 27 учнівських лісництв
          

    Обласне управління 
    лісового господарства 
    піклується
         учнівськими лісництвами

1
2

8

1

7
1

2

1

2

2



Зміст
В Богородчанському районі

 Івано-Франківської області 

працюють 8 учнівських лісництв 

(33,75 % від загальної кількості в області) : 

    Росільнянське,

    Солотвинське,

     Підгірське,

    Яблунське, 

    Дзвиняцьке, 

    Гутівське, 

    Порогівське.  

                            



Завданн
я 

педагог
а

                            

Учнівські лісництва працюють за 
програмами, що поєднують теоретичні 
заняття із практичною діяльністю. 

Юні лісівники проводять практичну 
природоохоронну та просвітницьку роботу.

Юні лісоводи займаються науково-
дослідницькою роботою. 

Відчутну роль відіграють ці трудові Відчутну роль відіграють ці трудові 
об’єднання і як осередки профорієнтаціїоб’єднання і як осередки профорієнтації..  

 Тематика планування проходить крізь 
призму  виховної системи щодо духовного, 
морального, екологічного, трудового, правого 
та патріотичного виховання.



Зміст   Патріотичне виховання в 
учнівських лісництвах 
здійснюється за такими 

напрямами:
• державний;

• соціальний;

• психолого-педагогічний;

• правовий . 
                            



ЗмістУ процесі організації освітнього 
процесу з патріотичного виховання 
використовуються такі принципи:

• національної спрямованості;

• гуманізації виховного процесу;

• самоактивності і саморегуляції;
• культуровідповідності;

• полікультурності;

• соціальної відповідності.
                            



                            

Процес патріотичного виховання
 в учнівських лісництвах

Функції педагогічного процесу

Шляхи удосконалення процесу

ПАТРІОТИЧНО-ВИХОВАНА 
ОСОБИСТІСТЬ

Мета Завдання Зміст Форми Методи Результат

Організаційно-
мотиваційна

Формувально-
розвивальна

Корекційно-
профілактична

Соціально-
аналітична

Впровадження 
інновацій

Активно-творча 
патріотична

діяльність підлітка

Удосконалення 
управління процесом 

патріотичного 
виховання 



Зміст

Найбільш популярні: квести, створення “Живих газет”, 
“Книг пам’яті, альманахів.

                            

Виготовлення 
буклетів, брошур, 

стінгазет, 
альманахів

Акції, 
конкурси,
 виставки

Експедиції, 
екскурсії,
 походи

Інтелектуальні,
 рольові ігри, 
майстер-класи,

 квести

Проекти,
 презентації, 
дослідницькі 

роботи

Тренінги,
 диспути

 Практичні роботи: 
закладання алей, 

посадка дерев

Конференції,
виїзні засідання, 

круглі столи

Форми 

роботи



Зміст

Ефективні методи проекти, тренінги, акції

                            

Учнівські 
лісництва

Батьки

БРЦЕНТУМ

Учні

Лісові 
господарства

Громадськість

Модель 
роботи закладу



Зміст
Заслуговує  уваги співпраця 

з лісовими господарствами, 

 з обласним еколого-натуралістичним 
центром, районним управлінням 

освіти, молоді та спорту, 

ДП “Лісекоцентр, ГО “Наш дім-Манява”

                            



Зміст

                            

Удосконалення 
самоосвіти

Проблемні семінари Наукові конференції

Вивчення досвіду 
роботи

Система роботи з 
патріотичного виховання



ЗмістЗавдання

 методичного супроводу 

з патріотичного виховання

                            

Сприяти 
підвищенню

 фахового рівня 
педагогів
 з питань

демократичних
 методів і форм
 патріотичного

виховання 

Сприяти
 посиленню 

виховної 
спрямованості

освітнього 
процесу

Популяризувати 
кращий 

педагогічний 
досвід 



Зміст
РОСІЛЬНЯНСЬКЕ РОСІЛЬНЯНСЬКЕ 

УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВОУЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО
Керівник Демків Марта ДмитрівнаКерівник Демків Марта Дмитрівна

Створене учнівське Створене учнівське 

лісництво в 1970 р.лісництво в 1970 р.

Екскурсія екостежкою Посадка лісу

Розчищення джерел Проведення дослідів



Зміст
СОЛОТВИНСЬКЕ СОЛОТВИНСЬКЕ 

УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВОУЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО
Керівник Неспяк Оксана МиколаївнаКерівник Неспяк Оксана Миколаївна

Створене учнівське лісництво у 2003 рСтворене учнівське лісництво у 2003 р..

  Похід на Манявський водопад      Вивчення місцевого лісу

 Допомога лісникам у посадці дерев,озеленення територій



ПІДГІРСЬКЕ ПІДГІРСЬКЕ 
УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВОУЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО

Керівник Остапишин Тетяна ЯрославівнаКерівник Остапишин Тетяна Ярославівна
Створене учнівське лісництво в 1977 р.Створене учнівське лісництво в 1977 р.

           Закладання саду в честь Капущака І.О.,
                    місцевого громадського діяча 

           Тісна співпраця з працівниками лісової сфери



ДЗВИНЯЦЬКЕ ДЗВИНЯЦЬКЕ 
УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВОУЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО

Керівник Ясько Галина МиколаївнаКерівник Ясько Галина Миколаївна
Створене учнівськеСтворене учнівське
  лісництво у 2005 рлісництво у 2005 р..

  Проведення широкої просвітницької кампанії в освітніх 
закладах

                    Догляд за пам’ятними знаками учасників АТО



ЯБЛУНСЬКЕ ЯБЛУНСЬКЕ 
УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВОУЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО

Керівник Дронів Михайло СтепановичКерівник Дронів Михайло Степанович
Створене учнівське лісництво в 2000 р., основна Створене учнівське лісництво в 2000 р., основна 

робота розпочалась у 2014 р.робота розпочалась у 2014 р.

  Вшанування героїв війни, УПА, АТО – невід’ємна частина       
                 патріотичного виховання



Зміст

МАНЯВСЬКЕ МАНЯВСЬКЕ 
УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВОУЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО

Керівник Мартинюк Богдан ДмитровичКерівник Мартинюк Богдан Дмитрович
  Створене учнівське лісництвоСтворене учнівське лісництво

  в 1972 р., основна робота з 2003 р.в 1972 р., основна робота з 2003 р.

Віднайдено 4 криївки, 1 – в процесі відновлення, 
облаштування та догляду



ПОРОГІВСЬКЕ ПОРОГІВСЬКЕ 
УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВОУЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО

Керівник Дмитрів Олеся Петрівна Керівник Дмитрів Олеся Петрівна 
Створене учнівське лісництво в 2005 р.Створене учнівське лісництво в 2005 р.

Участь в обласних, Всеукраїнських заходах

Вивчення та дослідження рослин, дзотів, цікавих об’єктів



Проведення заходів для ветеранів, 
допомога місцевим героям

Зустріч 
переселенців

Збір колекції монет ХVIII -ХХ 
століття



ЗмістПоказник результатів діяльності 

учнівських лісництв 

Богородчанського району

 (участі в масових заходах обласного, 
Всеукраїнських рівнів)

                            



Зміст

                            

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

-створювати умови для патріотичного виховання 
учнівської молоді на основі громадянських, 
етнографічних та загальнолюдських цінностей;

-проводити природоохоронну роботу щодо збереження роботу щодо збереження 
лісових ресурсів свої місцевості, лісових ресурсів свої місцевості, України  в цілому;України  в цілому;.

- урізноманітнювати навчальні заняття інноваційними урізноманітнювати навчальні заняття інноваційними 
технологіями, активно залучаючи вихованців до їх технологіями, активно залучаючи вихованців до їх 
проведення;проведення;

- залучати дитячі і молодіжні громадські організації 
розвитку духовності;

 - налагодити співпрацю з органами виконавчої влади, 
громадськими організаціями, закладами культури і освіти;



Зміст

                            

-забезпечувати підтримку та сприяння волонтерським 
проектам, спрямованих на заохочення молоді до 
благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих 
ідей;

-сприяти активному залученню до патріотичного сприяти активному залученню до патріотичного 
вихованнявиховання  дітей та молодідітей та молоді учасників бойових дій на  учасників бойових дій на 
Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 
бійців АТО та їх сімей;бійців АТО та їх сімей;

-удосконалити управління процесом патріотичного 
виховання;

- сприяти оптимізації діяльності навчальних закладів, 
ресурсних центрів освітніх округів щодо професійної 
орієнтації.



ЗмістВИСНОВОК 

- виявлено нові підходи до патріотичного 
виховання учнівської молоді в учнівських 

лісництвах; 

- основні ознаки спрямовано на визначення 
національно-патріотичної вихованості 

підлітків;

 - розроблено шляхи підвищення 
ефективності;

- розроблено методичні рекомендації щодо 
організації роботи та вдосконалення процесу 

патріотичного виховання в учнівських 

лісництвах  

                            



Зміст

Патріотичне вихованняПатріотичне виховання – це не 
мода, це не робота одного дня чи 
навіть року. Це провідна складова 
всього освітнього процесу 
навчальних закладів.

                            



Зміст
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