


Компетентність – це інтегративне утворення особистості, 
що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід і 
особисті якості, котрі обумовлюють ціннісні орієнтації, 
мотивацію, прагнення, готовність і здатність вирішувати 
проблеми і завдання реальних життєвих ситуацій, 
усвідомлюючи при цьому значущість предмету і 
результату діяльності.  
 
Екологічна компетентність – це готовність і здатність 
будувати гармонійні відносини з природним, штучним і 
соціальним  середовищем проживання. Передбачає 
відповідальність за наслідки власної діяльності в 
довкіллі.  
 
 
 



Педагогічний колектив Києво-Святошинського 

районного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді керується у своїй діяльності 

наступними принципами: 

 гуманізації виховання; 

 науковості; 

 урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; 

 цілісного, системного навчання та виховання.  



У навчально-виховний процес впроваджуються  такі 

технології розвитку обдарованої  особистості, 

формування екологічної компетентності: 

 орієнтація педагогічного процесу на вихованця як активного 
творця власного розвитку з урахуванням його 
індивідуальності; 
 
 самовизначення та самоствердження; 
 
 розвиток творчої особистості у відповідній творчій 
діяльності, у педагогічному процесі за умови педагогічного 
керівництва; 
 
 розвиток емоційного інтелекту, як умови ціннісного 
ставлення до об’єктів природного середовища; 



Умови  формування дослідницьких компетентностей 

школярів:  

 підтримка позитивного настрою під час навчання; 

 забезпечення сприятливої атмосфери в колективі 

задля   досягнення спільних цілей; 

 відчуття рівного становища усіх учасників процесу;  

 можливість вільно висловити свою думку і вислухати   

    свого товариша; 

 педагог повинен бути другом, порадником, старшим 

    товаришем, а не засобом похвали і покарання.  



Дослідницькі якості вихованців РЦЕНТУМ розвиваються при 

застосуванні практичних методів навчання, що передбачають 

різні види діяльності вихованця і керівника гуртка: 

дослідницькі завдання, лабораторні та практичні роботи, тощо. 



Методи, які стимулюють пізнавальну, творчу 

активність; самостійність, самовизначення:  

 роботи, пов’язані з розпізнаванням і визначенням    

   природних об’єктів; 

 спостереження з подальшим реєструванням явища; 

 проведення експерименту, виконання практичних і  

    лабораторних робіт; 

 проектна діяльність; 

 науково-дослідницька діяльність  



Для молодших школярів: 
Юні  охоронці природи; 

Юні друзі природи; 

Люби і знай свій рідний край; 

Природа і фантазія; 

Друзі природи; 

Здоров'я людини та довкілля; 

Вироби з бісеру 

 

Юний  вершник; 

Основи іппотерапії; 

 Екологи-дослідники; 

 Юні квітникарі; 

 Юні садівники ; 

 Фотонатуралісти 

 “Пізнай себе ”; 

 Екологія людини; 

 Юні охоронці природи ”; 

 Юні рослинники; 

 Гурток “Дивосвіт”; 

 Гурток “Соняшник”; 

 Екологи-краєзнавці; 

 Гурток “Шедевр”;  

 “Зелена економіка”; 
 гурток народної іграшки “Берегиня” 

 Юні зоологи; 

 Юні генетики; 

Біологія людини . 

Для учнів середнього та 

старшого шкільного віку: 



Напрями діяльності РЦЕНТУМ 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ  

 
СІЛЬСЬКОГОСПО- 

ДАРСЬКИЙ  

ДЕКОРАТИВНО- 

УЖИТКОВИЙ  
ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ  



Робота з дітьми молодшого шкільного віку 



Участь  юннатів молодшого шкільного віку в конкурсі 

експериментально-дослідницьких робіт 
“ Юний  дослідник ” 



Формування творчої наукової еліти, трудове виховання  

ефективно реалізується на навчально-дослідній  
земельній ділянці 



Популярністю серед педагогів Центру користується 

проведення дискусій між керівником гуртка і вихованцями,  
а також між самими вихованцями.  



Активно залучаються підлітки до участі в різноманітних 

природоохоронних заходах 



Організована екскурсійна діяльність вихованців на базі  
екологічної стежки  



В 2002 році на базі Києво-Святошинського районного Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді створено 

кімнату-музей «Українська світлиця» складовими частинами 

якої є куточок хліба „ До кожного свята своя посвята ” та 

куточок народознавства. 



Науково-дослідницька діяльність старшокласників 



 Господарсько-біологічна оцінка нових сортів чорної смородини  
 Вивчення  лежкості  плодів нових  сортів яблуні при різних  

способах зберігання  
 Паразитарне забруднення довкілля на прикладі гельмінтів 

домашніх тварин 
 Вплив вітру на сосново-дубові деревостани Боярського 

лісництва 
  Формування умовних рефлексів на звукові коливання та форми 

предметів у акваріумних риб гуппій  
 Вивчення господарсько-біологічної цінності деяких сортів суниці 

садової в умовах правобережної підзони західного Лісостепу 

України 
 Інтегрований захист  троянди від шкідників та хвороб у 

відкритому ґрунті  
 Дослідження якості води системи питного водопостачання в м. 

Боярка 
 Сучасні заходи захисту яблуні від шкідників та  їх вплив на 

екосистему саду.  
 Сортовивчення нарциса садового та господарсько-біологічна 

оцінка інтродукованих форм. 

ТЕМАТИКА  НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ  РОБІТ: 



Налагоджено тісну співпрацю 

Центру з науковими установам та 

громадськими організаціями:  

- ВП  НУБіП України «Боярська 

Лісодослідна станція»; 

- НДІ садівництва НАН України; 

- Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут»; 

- Ботанічний сад ім. Фоміна; 

- Центральний ботанічний сад ім. 

Гришка НАН України; 

- Всеукраїнська екологічна ліга; 

- Дитяче об'єднання 

«Всеукраїнська екологічна варта» 



Гуртківці щороку є переможцями  обласних, Всеукраїнських  та 
Міжнародних конкурсів, про що свідчать чисельні нагороди.  

Кращі з них отримують стипендію голови Києво-Святошинської  
районної державної адміністрації. 



Система  педагогічної роботи Центру щодо формування 

дослідницької компетентності вихованців за рівнями 

Початковий 
 (інформаційно-підготовчий)  

Основний  
(базово-світоглядний)  

Вищий, профільно-фаховий  
(світоглядно-зрілий) 



наш сайт: unnat.org.ua 


