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УДК: 37.048.4:373.5:374                                                               

В. В. Мачуський, м. Київ 

 

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті розкрито проблему застосування аксіологічного підходу в освітньому 

процесі закладу позашкільної освіти. Наголошено, що аксіологічний підхід є ефективним 

засобом удосконалення навчального змісту і методик, які б сприяли формуванню у 

вихованців цінностей як способів самопізнання та самореалізації у різних видах творчої 

діяльності.  

Ключові слова: аксіологічний підхід, цінність, патріотизм, гуртки, освітній 

процес, заклад позашкільної освіти. 

 

Система позашкільної освіти України наразі перебуває на важливому 

етапі розвитку, переходу до якіснішого стану. Одним зі слабких місць є 

удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності закладу 

позашкільної освіти. Відповідно, потребує удосконалення зміст позашкільної 

освіти, його регламентація та обґрунтування на нових наукових засадах. 

Нині одним із перспективних підходів у педагогічній науці є 

аксіологічний підхід. Водночас, актуалізується питання розроблення 

сучасних виховних технологій, спрямованих на формування ціннісної сфери 

вихованця, адекватних специфіці цієї ланки освіти. Відтак, увагу закладів 

позашкільної освіти необхідно зосередити на навчальному змісті і методиках, 

які б сприяли формуванню цінностей як способів самопізнання та 

самореалізації у різних видах творчої діяльності та в найголовнішому з них – 

творінні особистістю самої себе.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні застосування аксіологічного 

підходу в освітньому процесі закладів позашкільної освіти. 

На різних історичних етапах розвитку людства окремі аспекти 

ціннісної проблематики були в центрі уваги таких відомих педагогів, як 

Я. Коменський, Й. Песталоцці, А. Макаренко, В. Сухомлинський. 

Дослідженням цінностей як педагогічної проблеми займалися також 

представники філософсько-психологічної гуманістичної концепції, біля 

витоків якої стояли А. Маслоу і К. Роджерс.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема організації 



освітнього процесу на аксіологічних засадах належить до актуальних 

проблем сучасної педагогіки. Різні аспекти вказаної проблеми розкрито у 

працях багатьох науковців. Так, специфіку освітнього процесу як цілісної 

системи з‘ясовано в наукових працях П. Блонського, О. Музиченка, 

С. Шацького, Ю. Бабанського, Т. Ільїної, Г. Костюка, В. Краєвського, 

Н. Мойсеюк, Ф. Корольова, А. Куракіна, В. Лозової, Л. Новикової, 

І. Підласого, Ю. Сокольникова, В. Ягупова та інших.  

Теоретико-методологічні основи ціннісної проблематики в царині 

освіти розкрито в наукових наробках І. Беха, Т. Бутківської, Л. Ваховського, 

М. Євтуха, І. Зязюна, В. Кременя, С. Ніколаєнка, В. Огнев‘юка, З. Равкіна, 

О. Савченко, О. Сухомлинської, В. Ткаченка. Ціннісно-смислова сфера 

особистості у дослідженнях Г. Андрєєвої, І. Беха, В. Зінченка, 

В. Москаленко, К. Платонова, Е. Помиткіна, Е. Фромма трактується як 

вершина структури особистості і вищий рівень її соціальної діяльності. 

Визначено, що ціннісні ставлення особистості ґрунтуються на гуманістичних 

принципах і виконують роль регулятора у відносинах між особистістю й 

оточенням (І. Бех, К. Журба, Ж. Омельченко, Н. Полтавська, О. Столяренко, 

К. Чорна). 

Виховний потенціал позашкільної освіти у формуванні цінностей в 

учнів розкривається в працях В. Бєлової, О. Биковської, С. Білоус, 

В. Вербицького, Д. Лебедєва, А. Корнієнко, О. Липецького, О. Литовченко, 

Л. Ляшко, В. Мацулевич, Г. Пустовіта, Т. Сущенко, Л. Тихенко та інших. 

Розробкою окремих аспектів позашкільної роботи займалися і займаються 

такі дослідники в галузі педагогіки, як Ю. Алієв, А. Болгарський, В. Бриліна, 

Л. Горюнова, Ф. Соломоник, Г. Шостак (музично-естетичне виховання), 

І. Єрошенко, О. Карпенко (культурно-виховна діяльність), В. Оржеховська, 

В. Полукаров, Г. Фролова, В. Шахрай (клубна та гурткова робота у закладах 

позашкільної освіти). 

Аналіз сучасних підходів, концепцій, напрямів здійснення 

позашкільної освіти і виховання дають змогу стверджувати, що 

сформованість ціннісних орієнтирів стає особливо важливою психолого-



педагогічною проблемою не лише в загальноосвітньому просторі держави, 

але й у різнорівневому та різнопрофільному дитячому дозвіллі. Звідси 

виникає необхідність дослідження філософсько-культурологічних, 

соціально-педагогічних і психолого-педагогічних аспектів формування 

цінностей, ціннісних ставлень і ціннісних орієнтирів дітей і підлітків, впливу 

оточення на всі прояви індивідуальної життєдіяльності в ньому, й відповідно, 

впливу власне діяльності зростаючої особистості на певні об‘єкти 

навколишнього середовища. Тобто, дійсною реальністю є не людина, яка 

впливає на зовнішні об‘єкти та системи, і не середовище, що її оточує та 

визначає буття, а єдність того й іншого. Йдеться вже не про людиновимірну, 

а людиноосвітну цілісність, у якій особа постає в усій багатогранності 

існування і динаміці життя [5, с. 72].      

Аксіологічний підхід дає можливість під час вивчення різноманітних 

педагогічних явищ і процесів визначати стратегії їх подальшого розвитку з 

позиції уведення певних ціннісних орієнтирів. Це дозволяє науково 

обґрунтувати зміст, форми і методи навчання та виховання у закладах 

позашкільної освіти. 

Теоретичним концептом аксіологічного підходу до освіти й виховання 

дитини у закладах позашкільної освіти є створення ефективних умов для 

усвідомлення нею не лише пізнавальної й оцінної, але й регулятивної функції 

набутих знань, умінь та навичок. Саме тоді така діяльність, набуває особливого 

значення у психологічній структурі особистості. 

Прагнення перебудувати чи змінити власне ―Я‖ і своє ставлення до 

життя на позитивно-конструктивне, зробити його зрілим актуалізуються 

насамперед здібностями дитини відчувати себе особистістю як у освітньому 

процесі закладу позашкільної освіти, так і загалом при спілкуванні та 

взаємодії з однолітками, старшими товаришами, вчителями і батьками. Отже, 

в розмаїтті динамічних процесів розвитку та становлення особистості 

провідною постає саме активізація її особистісного потенціалу, пов‘язаного зі 

зміною способів сприйняття власного внутрішнього світу, впливу на нього 

зовнішніх чинників соціокультурного середовища та безпосередньо виховних 



впливів учнівсько-педагогічного колективу, батьків та громади. Стосовно 

цього В.  Сухомлинський зазначав, що пізнаючи навколишній світ, дитина 

має пізнати сама себе, пройнятися почуттям глибокої поваги до себе. 

Самоповага – це мати самовиховання. У почутті власної гідності – одне з 

найсильніших джерел людської честі, доброго імені, здорового самолюбства 

[6, с. 286]. 

Як стверджує В. Кремень, сутність трансформації авторитарної 

педагогіки на педагогіку толерантності полягає у таку, в якій шанувалась би 

особистість кожного учня, а навчання і виховання відбувалися відповідно до 

природних здібностей і психологічних особливостей кожної дитини. Це 

потрібно суспільству, адже без гармонійно розвиненої особистості ми не 

матимемо ані стабільної демократичної ситуації в країні, ані ефективної 

ринкової економіки, яка потребує активної, дієвої, відповідальної людини [2, 

с. 6]. 

Враховуючи специфіку освітнього процесу закладів позашкільної 

освіти, ми вважаємо за доцільне виокремити декілька провідних напрямів 

соціалізації зростаючої особистості. Першим є напрям, сутність якого 

полягає у розумінні процесу соціалізації вихованця як трансляції 

сформованих культурних цінностей, норм і правил поведінки та діяльності, 

що характерні для сучасного розвитку українського суспільства. Отже, якщо 

провідним завданням соціалізації визначити міжпоколінну трансмісію 

культури, тобто передачі у спадок від покоління до покоління всіх властивих 

конкретній культурі особливостей, то соціалізацію можна розуміти як процес 

входження людини в культуру свого народу. 

Другим напрямом, що має безпосередній зв‘язок із попереднім 

напрямом і логічно вплітається в загальну канву процесу соціалізації, є етап  

засвоєння різних модусів соціального досвіду через залучення вихованців 

закладів позашкільної освіти до мотиваційних та когнітивних процесів, 

наслідком яких є трансформація зовнішніх соціальних впливів на внутрішні 

переконання. Тобто, йдеться про ефективне засвоєння дітьми та учнівською 

молоддю суспільно визнаних позитивних моделей поведінки, вчинків і 



діяльності відповідно до загальновизнаних цим же суспільством ціннісних 

орієнтирів життєдіяльності індивіда в ньому. Важливим домінуючим 

фактором, що має безпосередній вплив на кількісні і якісні характеристики 

зростаючої особистості, є якраз саморегуляція і самодетермінація її потреб і 

мотивів, інтересів і бажань, що можуть розглядатись як показники 

особистісної зрілості індивіда. 

Третій напрям характеризує результати адаптації зростаючої 

особистості до суспільних викликів і загроз. У такому контексті соціалізацію 

варто розглядати більше як її елемент, тобто як процес адаптації вихованців 

закладів позашкільної освіти у соціокультурному середовищі. Слід 

акцентувати, що на ефективність цих процесів мають вплив різні чинники, 

які можна згрупувати у три основних блоки: наявність сформованих 

системних знань, умінь і практичних навичок зростаючої особистості, які 

дають їй змогу віднайти найбільш ефективні шляхи зміни своїх ціннісних 

орієнтацій, що відповідно детермінують зміни у структурі й сутності ―Я-

концепції‖; наявність сформованих умінь і практичних навичок, які 

допомагають вихованцю закладу позашкільної освіти знаходити доцільне 

співвідношення між уже сформованими ціннісними орієнтаціями й 

ціннісними ставленнями та відповідними змінами власної соціальної ролі й 

місця в учнівсько-педагогічному колективі закладів позашкільної освіти, у 

найближчому оточенні однолітків, у відносинах з батьками і громадою, 

членами якої вони є. Ефективність цих процесів, як підтверджує аналіз 

педагогічної практики, залежить від інтенсивності усвідомлення і прийняття 

вихованцями закладів позашкільної освіти сучасної системи цінностей 

українського суспільства, котра останніми роками зазнала значних 

трансформаційних змін. Саме усвідомлення зростаючою особистістю 

сутності суспільних змін, побудова на цій основі власних вчинків, поведінки 

і діяльності відображають один з аспектів соціалізації – момент входження в 

суспільство. 

Четвертий важливий аспект соціалізації полягає у створенні 

сприятливих умов для активного відтворення дітьми та учнівською молоддю 



уже  засвоєного соціального досвіду. Сутність четвертого аспекту 

соціалізації становить процес визначення, обґрунтування у власній 

свідомості, а в подальшому конструювання як самостійно, так за сприяння 

педагогів закладу позашкільної освіти, вчителів загальноосвітніх шкіл, 

батьків та громади власного життєвого шляху. Важливим етапом цього 

процесу є відбір, систематизація й аналіз дітьми та учнівською молоддю 

здобутої ними у процесі навчання в закладах середньої і позашкільної освіти 

чи у власній життєдіяльності всієї сукупності інформації про навколишній 

світ. Провідним у цьому є визнання індивідом значущості для нього особисто 

цієї інформації та усвідомлення її важливості для визначення власних 

вчинків, поведінки і діяльності. Тобто, йдеться про побудову особистістю у 

власній свідомості образу соціального світу, який її оточує, та визнання себе 

його частиною. Цей процес слід розглядати як соціальну ідентифікацію, і чим 

вона інтенсивніша і насиченіша емоційними переживаннями й соціальними 

зв‘язками, тим швидше відбувається формування громадянина.  

Також варто наголосити, що вибір дитиною свого життєвого шляху і 

слідування ним можливо за умови  створення комфортного освітньо-

виховного середовища в закладах позашкільної освіти. Якісними 

характеристиками такого середовища є добровільність щодо визначення 

напрямів, ступеня складності, часу на засвоєння навчально-виховного змісту, 

його відповідність інтересам, бажанням і потребам, ідеям, ідеалам та 

переконанням особистості, рівня педагогічного супроводу та важливості 

досягнутих як індивідуальних, так і соціально значущих результатів. 

Отже, формування ціннісної сфери підростаючого покоління у 

освітньому процесі закладів позашкільної освіти є нині однією з 

найважливіших філософсько-культурологічних, психолого-педагогічних та 

соціальних проблем, оскільки її розв‘язання забезпечить становлення 

особистості не тільки з високим рівнем інтелектуального розвитку, але і з 

високодуховним, морально зрілим, соціально активним, творчим 

потенціалом. 



У результаті аналізу проблеми нами встановлено, що в сучасних 

умовах розвитку позашкільної освіти важливими і необхідними є 

розроблення і впровадження нових підходів, які сприятимуть підвищенню її 

якості і забезпеченню доступності. Аксіологічний підхід дає можливість під 

час вивчення різноманітних педагогічних явищ і процесів визначати стратегії 

їх подальшого розвитку з позиції уведення певних ціннісних орієнтирів. Це 

дозволяє науково обґрунтувати зміст, форми і методи навчання та виховання 

у закладах позашкільної освіти. 

У процесі експериментального дослідження нами уточнено сутність 

поняття ―ціннісні орієнтири‖ освітнього процесу в закладах позашкільної 

освіти, котрі ми розглядаємо як актуальні і перспективні цілі, плановані 

результати освіти, що вирішальною мірою визначають зміст і методику 

освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, а отже, і процесу його 

інноваційного вдосконалення.  

Встановлено, що нині виховання патріотизму у дітей та учнівської 

молоді є одним із основних ціннісних орієнтирів у позашкільній освіті. Тому 

саме на патріотизмі як цінності ми сконцентрували свої зусилля. 

За визначенням академіка І. Беха патріотизм ми розглядаємо як 

особливе, тобто безумовне і високосмислове почуття-цінність, яке 

характеризує ставлення особистості до народу, Батьківщини, держави та до 

самої себе [1]. 

Нами визначено компоненти патріотизму як цінності: когнітивний, 

емоційно-ціннісний, компонент довільної спонуки (рефлексивний), 

практично-діяльнісний. 

Критерієм когнітивного компоненту є сукупність знань, що 

презентують патріотизм. Він детермінується через такі показники:  

- знання змісту та складників понять «патріотизм», «держава», 

«народ»;  

- усвідомлення Батьківщини (великої і малої) як безумовної цінності;  

- знання рідної мови, історії національної спільноти, народних звичаїв, 

традицій, обрядів, мистецтва. 



Критерій емоційно-ціннісного компоненту – емоційно-ціннісне 

сприйняття Батьківщини, держави, народу, культури  і себе самого; 

визначається через такі показники:  

- любов і повага до держави, державних символів;  

- ціннісне ставлення до себе як представника своєї держави, почуття 

власної гідності;  

- відчуття належності до української нації. 

Критерієм компоненту довільної спонуки (рефлексивний) визначено 

сформованість уваги вихованця до самого себе; має такі показники:  

- схильність до самоосягнення;  

- цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, стійкість;  

- вольові якості для реалізації патріотичних переконань. 

Критерієм практично-діяльнісного компоненту є діяльнісна 

відданість Батьківщині. Його визначають через такі показники:  

- участь у суспільно-громадській діяльності, волонтерському русі;  

- повага до культурних цінностей нації та сприяння їх відродженню;  

- толерантне ставлення до інших культур та їх представників. 

Визначено рівні сформованості ключового поняття відповідно до 

напряму позашкільної освіти (високий, середній, низький).  

Високий. Розуміння патріотизму, як особливе, тобто безумовне і 

високосмислове почуття-цінність, яке характеризує ставлення особистості до 

народу, Батьківщини, держави та до самої себе. Розуміння того, що держава 

характеризується найважливішими принципами, властивостями, що 

виділяють її серед інших політичних інститутів, знання функцій 

держави. Має глибокі знання історії і культури своєї нації, етносу, завжди 

готовий до спілкування, дружби, добрих взаємин з представниками інших 

націй при збереженні власної ідентичності; їм притаманне почуття 

національної гордості за приналежність до українського народу; беруть 

активну участь у масових заходах, присвячених відродженню культурних 

цінностей держави, дотримуються народних традицій, звичаїв, обрядів у 

повсякденному житті. Спостерігається наявність вольових якостей для 



реалізації патріотичних переконань, цілеспрямована(ий), рішуча(ий), 

наполеглива(ий). 

Середній. Розуміння патріотизму як готовності діяти в 

інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності. Не повне 

розуміння поняття держави. В більшості воно обмежується тим, що це 

особлива форма організації суспільства з визначеною територією, 

економікою, політичною владою. Поверхові знання історії і культури своєї 

нації, етносу; вивчає цінності культури за необхідністю, переважно тільки на 

заняттях, не активна(ий) на масових заходах; ідентифікує себе з українським 

народом, але має почуття національної меншовартості, неповноцінності; 

притаманна обережність і недовіра у ставленні до представників інших 

етносів, для прийняття будь-яких рішень потребує поради і підтримки інших 

людей.  

Низький. Розуміння патріотизму як почуття, змістом якого є любов 

до Батьківщини. Дуже вузьке розуміння поняття держави. Обмежене тим, що 

це якась територія з чіткими кордонами та населенням певної національності. 

Знання національної історії і культури поверхові або зовсім відсутні, а також 

діти не виявляють зацікавленості у їх вивченні; вихованці не вбачають сенсу 

у відродженні культурних цінностей, завжди відмовляються від участі у 

масових заходах, що були спрямовані на вивчення народних традицій та 

обрядів; у них відсутнє почуття національної гідності, розвинене почуття 

національної меншовартості; їм властиве штучне ізолювання себе від 

спілкування з представниками інших націй, у стосунках з ними виявляє 

неповагу. Відсутня наявність вольових якостей для реалізації патріотичних 

переконань, готовності діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у 

разі необхідності.  

Показники кожного рівня визначалися за допомогою відповідного 

діагностичного інструментарію: переліку термінальних цінностей за 

методикою М. Рокича, модифікованої методики М. Лапіна, анкети 

«Соціальні та особистісні цінності вихованців ПНЗ» (для старших підлітків, 

старшокласників; методики оцінювання рівня сформованості етнічної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0


цінності у вихованців (на основі методик А. Березіна, Р. Берези, В. Борисова, 

П. Щербаня), анкети «Естетичні цінності учнів». 

Досліджуючи стан проблеми у практиці, було проведено відповідне 

опитування. В результаті встановлено, що загальний стан сформованості 

патріотизму як цінності у вихованців закладів позашкільної освіти, що 

входили в коло генеральної сукупності, задовільний, оскільки 43,3% 

опитаних за розробленою нами методикою виявили середній рівень заданої 

якості, лише 30,4%  високий, а 26,3%  низький рівень, що пояснюється 

недосконалістю використовуваної системи і методів виховання.  

Тому, з метою виховання патріотизму як провідної цінності, нами було 

розроблено наскрізну освітню програму для позашкільної освіти «Виховуємо 

патріота», що може реалізуватися в  усіх гуртках закладів позашкільної 

освіти. Також, з метою формування цінності патріотизму у вихованців 

гуртків було розроблено ряд нових оригінальних освітніх програм для різних 

напрямів позашкільної освіти, зміст яких спрямований на формування 

патріотизму  у вихованців закладів позашкільної освіти.  

Аналіз результатів проведеного експерименту засвідчив, що рівень 

сформованості когнітивного компоненту цінності патріотизму у вихованців 

позашкільних навчальних переважно середній. Відтак в експериментальній 

групі, порівняно з контрольною, на 0,6 % вищий високий рівень, на 2,5 % 

вищий середній, на 1,9 % менший низький рівень. За емоційно-ціннісним 

компонентом рівень сформованості даної якості в експериментальній групі, 

порівняно з контрольною, на 0,3% більший високий рівень, на 0,3% більший 

середній, на 0,6% менший низький рівень. Аналіз результатів рівня 

сформованості даної якості за практично-діяльнісним компонентом засвідчив, 

що отримані дані експериментальної групи мають перевагу над показниками 

контрольної групи. Відзначається, що різниця в даних високого рівня 

експериментальної групи на початку і в кінці формувального експерименту 

налічує + 7,4%; середнього рівня складає + 7,6%; різниця в низькому рівні 

складає – 15,0%.   



Отже, результати проведеного експерименту по формуванню ціннісної 

сфери підростаючого покоління доводять, що ціннісні пріоритети учня 

формуються під впливом різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Вирішальну роль у цьому процесі відіграють заклади позашкільної освіти, які 

є одними з основних осередків виховання учнів. Саме вони мають реальні 

можливості для того, щоб залучити молодь до загальнолюдських та 

національних цінностей, прогресивних ідеалів і сформувати вихованців як 

свідомих та активних членів сучасного суспільства. Розв‘язання цього 

складного завдання вбачається у модернізації і вдосконаленні змісту 

позашкільної освіти на основі аксіологічного підходу. Такий підхід 

передбачає перенесення акцентів з викладання учням конкретної системи 

знань на озброєння вихованців певними ціннісними домінантами, що мають 

забезпечити соціальну значущу спрямованість їхньої життєвої активності. 
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В статье раскрыто проблему применения аксиологического подхода в 

образовательном процессе учреждения внешкольного образования. Отмечено, что 

аксиологический подход является эффективным средством совершенствования 

содержания образования и методик, способствующих формированию у воспитанников 

ценностей как способов самопознания и самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 
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In the article the problem of application of aksiologicheskogo approach is exposed in the 

uchebno-vospitatel'nom process of out-of-school educational establishment. It is marked that 

aksiologicheskiy approach is the effective mean of perfection of educational maintenance and 

methods, cooperant forming for the pupils of values as methods of self-knowledge and self-

realization in the different kinds of creative activity.  
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О.В. Литовченко, Київ 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ТА ПОТЕНЦІАЛ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ КРАЇНИ  

Матеріали статті представляють аспекти сучасного розвитку позашкільної 

освіти України. Наведено статистичні дані, окреслено наявні проблеми. Актуалізовано 

роль позашкільної освіти як інституту виховання, зміст якого має бути спрямований на 

становлення світогляду, виховання патріотичних почуттів особистості; коротко 

представлено виховний та соціально-педагогічний потенціал позашкільної освіти.   

Стаття містить приклади з діяльності закладів позашкільної освіти щодо реалізації 

актуальних проектів, а також матеріали дослідження лабораторії позашкільної освіти. 

Ключові слова: позашкільна освіта; заклади позашкільної освіти; цінності; 

виховний та соціально-педагогічний потенціал позашкільної освіти.   

 Сучасні умови розвитку країни створюють несприятливий фон для 

соціального становлення та ціннісного самовизначення дітей та молоді. 

Соціально-економічні та політичні негаразди,  неоголошена війна на сході 

України здійснюють вплив на всі суспільні сфери, зокрема і на освіту. 

Водночас, система освіти України переживає період реформ, що 

відображені, головним чином, у Концепції нової української школи, 

новому Законі України ―Про освіту‖ (2017 р.) та інших нормативних 

документах. Зокрема, Законом визначено, що освіта є основою 

інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку 

особистості, запорукою розвитку суспільства, об‘єднаного спільними 

цінностями і культурою, та держави. 

 У такому контексті позашкільна освіта виступає одним із найбільш 

важливих освітніх інститутів виховання і соціалізації дітей та молоді, 



створює умови для ціннісного самовизначення, соціального розвитку та 

творчої самореалізації особистості, а також сприяє соціальній захищеності 

та професійній орієнтації дітей, профілактиці негативних проявів у 

молодіжному середовищі.  

 Сфера позашкільної освіти України є провідною у вирішенні 

завдань організації дозвілля молоді, що є одним із 15 пріоритетних 

напрямів у роботі з молоддю, визначених Генеральною Асамблеєю ООН у 

Всесвітній програмі дій, що стосуються молоді. 

Отже, позашкільна освіта України також відчуває вплив як 

соціально-економічних негараздів, так і освітніх реформ. Зокрема, 

потребує оновлення Концепція позашкільної освіти (1996 р.), Закон 

України ―Про позашкільну освіту‖ (2000 р.), що визначає державну 

політику у цій сфері освіти, її правові, соціально-економічні, організаційні, 

освітні та виховні засади. 

На сьогодні немає точної статистики про мережу закладів 

позашкільної освіти, про дітей, які охоплені позашкільною освітою. Кожне 

міністерство (Міністерство освіти і науки, Міністерство культури, 

Міністерство молоді та спорту) веде відомчу статистику, але єдиної 

державної статистики, яка б відображала тенденції у цій галузі, немає. 

Утім, у системі освіти намітилися як позитивні, так і негативні тенденції 

щодо охоплення дітей позашкільною освітою. За даними Міністерства 

освіти і науки України, станом на 01.01.2016 р. у системі освіти 

функціонує 1395 закладів позашкільної освіти. У них навчається 1млн. 

231тис. 644 дітей, що складає 33,3 % від загальної кількості дітей 

шкільного віку. Утім, за даними МОН України, за останній рік загалом 

відбулося зменшення кількості гуртків, груп та інших творчих об‘єднань 

(на 4 тис. 649); зменшення охоплення дітей позашкільною освітою у 2016 

році у порівнянні з 2015 роком (на 58 тис. 382 дитини).  

Водночас, військові дії на території двох областей України вносять 

корективи у діяльність закладів позашкільної освіти, погіршують їхній 

матеріальний стан, створюють труднощі із наданням якісних освітніх 



послуг. Так, у системі освіти Донеччини, на території підконтрольній 

українській владі, збережена мережа закладів (80) та забезпечено їх 

діяльність відповідно до нормативно-правових актів. На території 

Луганської області продовжують працювати 24 заклади позашкільної 

освіти. У 2016 році наявне незначне збільшення охоплення дітей 

позашкільною освітою у Донецькій (на 1 тис. 44 дитини) та Луганській 

областях (на 166 дітей), що загалом не свідчить про відсутність проблем у 

цій сфері. Досить гостро у зв‘язку з воєнними діями на території України 

постає питання забезпечення прав дітей, які проживають у буферній зоні 

Донецької та Луганської областей, і взагалі не мають доступу до будь-якої 

освіти, не кажучи вже про культурний і духовний розвиток.  

Таким чином, у надзвичайно складних умовах розвитку України 

лише підвищується цінність освіти і виховання дітей та молоді. Сьогодні 

серед найбільш значущих соціальних цінностей українців наступні: мир, 

незалежність, справедливість тощо. Саме такі цінності мають покладатися 

в основу освітнього процесу, зокрема закладів позашкільної освіти.  

У контексті проблеми вагомими є теоретичні положення психолого-

педагогічної науки (І. Бех, О. Докукіна, Г. Костюк, О. Кононко та ін.), 

зокрема щодо громадянського та патріотичного виховання дітей та молоді 

(В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, К. Чорна та ін.). Теоретико-

методологічним основам позашкільної освіти присвячено праці 

В. Вербицького, Г. Пустовіта, Т. Сущенко та ін. Цінності, ціннісні 

орієнтації схарактеризовано у працях Д. Лєонтьєва, М. Рокіча, М. Тейлора, 

В. Тугарінова, Д. Холстеда та ін., за висновками яких категорія ―цінність‖ є 

неоднозначною та багаторівневою. Це поняття визначається як належне та 

бажане на відміну від реального, дійсного; цінності належать до психічних 

утворень (їх джерелом є бажання, інтереси, почуття, ставлення). Цінності 

конкретної особистості формуються під впливом соціального середовища, 

особливостей тих соціальних груп, до яких вона належить. Індивідуальні 

цінності є важливішим компонентом структури особистості, вони 



виконують функції регуляторів поведінки й виявляються у всіх сферах 

людської діяльності. 

Метою статті є коротко представити ціннісні орієнтири та 

потенціал позашкільної освіти у сучасній соціальній реальності. 

Необхідно підкреслити, що сьогодні колективи закладів 

позашкільної освіти значну увагу надають залученню своїх вихованців та 

інших дітей до соціальних та благодійних акцій, концертів, флешмобів 

тощо, спрямованих на допомогу бійцям АТО, створюючи таким чином 

умови для формування світогляду та ціннісних орієнтацій молоді. Окрім 

того, варто сказати про важливість вирішення соціально-педагогічних 

завдань, пов‘язаних із подіями в країні. Сьогодні до позашкільних закладів 

приходять на навчання діти та молодь, які вимушено залишили постійне 

місце проживання; вони отримують тут психологічну та соціально-

педагогічну підтримку, можливість для самореалізації. 

Наприклад, актуальні проекти реалізуються у Рівненському міському 

Палаці дітей та молоді. Зокрема, благодійний проект ―Добро на Різдво‖, 

що має на меті подарувати дітям, які цього зараз потребують найбільше, 

подарунки та душевне тепло. Цього року в проекті беруть участь діти двох 

категорій – троє дітей, які потребують дороговартісного лікування, та 

девятеро дітей, чиї батьки загинули в АТО на Сході України. На 

електронних ресурсах розміщується інформація про дитину та її мрії, 

подаються реквізити для перерахунку коштів. ―Тринадцятирічні брати 

Лебеді Роман та Богдан не стримують емоцій, коли говорять про тата. 

Його забрала неоголошена війна майже два роки тому. А дитяча рана не 

зажила й досі. І щоразу проривається назовні сльозами …У Богдана астма, 

яка заважає займатися улюбленою справою – футболом. Проте він не 

здається…‖. 

У загальному контексті позашкільної освіти набувають вагомого 

значення творчі об‘єднання соціально-реабілітаційного напряму. До 

відповідного напряму позашкільної освіти належать: клуби 

старшокласників, клуби спілкування, євро-клуби, школи лідерів та 
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об‘єднання учнівського самоврядування, творчі об‘єднання для дітей з 

особливими потребами; творчі об‘єднання, які мають на меті профілактику 

відхилень у соціальному розвитку і поведінці дитини тощо. Зокрема, 

мережа євро-клубів в умовах прагнення України до європейської інтеграції 

залучають учнівську молодь до спільної європейської культурної 

спадщини, а також осмислення сучасних проблем європейської спільноти. 

Сьогодні значення творчих об‘єднань, орієнтованих на дітей з особливими 

потребами та дітей, які потребують підвищеної уваги,  збільшується, що 

обумовлено соціально-економічним станом, військовими діями на сході 

країни. За даними МОН України, значною залишається частка вихованців, 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (6 тис. 

909), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (10 тис. 

626), дітей з малозабезпечених сімей (43 тис. 28; за період з 2015 по 2016 

рік відбулося збільшення цієї категорії на 1 тис. 964 дитини).  

Відтак, зміст соціально-реабілітаційного напряму позашкільної 

освіти потребує оновлення, розробляються нові навчальні програми для 

різноманітних творчих об‘єднань. Наприклад, у Київському Палаці дітей 

та юнацтва створено і реалізується навчальна програма ―Психологічний 

проектор‖ (автор В. Кізіма, Ю. Сапонова). У основі змісту програми – 

можливості кінотерапії – технології, що є різновидом арт-терапії та 

використовує виховну функцію мистецтва. Роботу за програмою 

організовано у формі кіноклубу; після групового перегляду 

старшокласниками спеціально дібраних кінофільмів відбувається 

обговорення.  

Варто зазначити, що в сучасних умовах розвитку країни особливої 

ваги набуває національно-патріотичне виховання дітей та молоді. 

Становленню дітей та молоді як свідомих громадян своєї країни, 

формуванню соціальних та патріотичних цінностей сприяє специфіка 

навчально-виховної та організаційно-масової діяльності позашкільних 

закладів, залучення вихованців до соціально значущої діяльності, 

волонтерства, соціальних практик; створення умов для реалізації власного 
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творчого і соціального потенціалу.  

Можливо наводити значну кількість прикладів із діяльності закладів 

позашкільної освіти щодо вирішення зазначених завдань. Як уже 

зазначалося, у складний для країни час діти та учнівська молодь не 

залишаються осторонь, долучаються до волонтерських акцій, допомагають 

у вирішенні нагальних проблем. Наприклад, за організації Рівненського 

Палацу дітей та молоді проходить безстрокова акція ―Ми разом‖ – 

вихованці Палацу допомагають рятувати життя рівненських військових. 

Діти проводять майстер-класи, флешмоби, акції, щоб зібрати гроші, які 

використовують для придбання кровоспинних препаратів та інших 

необхідних ліків для військових свого міста. 

―З вірою в серці‖ – таку назву має благодійна акція, організована 

педагогами, батьками та вихованцями Київського Палацу дітей та 

юнацтва, для захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних 

працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО. 

Представлені приклади – це лише маленька частина з діяльності 

позашкільних навчальних закладів щодо національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді.  

Важливим чинником, що визначає становлення світогляду та 

системи ціннісних орієнтацій учнів позашкільних закладів, виступає 

виховне середовище, яке в широкому сенсі включає учнівський і 

педагогічний колективи, батьківську громадськість; зміст навчально-

виховного процесу та організаційно-масові заходи; зв‘язки і партнерські 

відносини закладу із організаціями та установами; матеріально 

організоване середовище, а також – культуру відносин, цінності, норми, 

традиції, які склалися в закладі. З такої точки зору, не зважаючи на спільні 

принципи і завдання діяльності, кожний позашкільний навчальний заклад є 

унікальним, адже має власну історію, традиції, досягнення.  

Наприклад, за організації Кіровоградського обласного центру 

дитячої та юнацької творчості, починаючи з 1995 р. щорічно 

проводиться Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості, 



присвячений Всесвітньому Дню Землі. Фестиваль користується великою 

популярністю, його учасники не лише представляють власні творчі 

здобутки, але мають можливість висловити думки з актуальних соціальних 

проблем (номінація ―Громадська думка‖), що сприяє становленню 

суб‘єктної позиції особистості. Наприклад, девіз VIІІ Всеукраїнського 

фестивалю був ―Крок за кроком – шлях до толерантності‖, відповідно мета 

номінації ―Громадська думка‖ – формування і розвиток у дітей та молоді 

якостей толерантної особистості в системі стосунків ―Я‖ та ―інші‖, 

підтримка дитячого миротворчого руху в Україні та за її межами засобами 

дитячої творчості, сприяння встановленню толерантних стосунків у 

суспільстві. Тематика творів, есе старшокласників – учасників фестивалю 

різних років свідчить про становлення свідомої соціальної позиції учнів 

(―Права людини‖, ―Чи потрібен я Україні таким, яким я є сьогодні?‖, ―Не 

можна чекати милості від природи після того, що ми з нею зробили‖, 

―Збережемо Землю для наших дітей‖, ―Дорослі, поважайте нас!‖, ―Що для 

мене означає мир?‖, ―Це страшне слово «війна»‖ тощо). 

Зважаючи на актуальність проблеми, у межах дослідження 

лабораторії позашкільної освіти (2015 р.) вивчалися соціальні та 

особистісні цінності вихованців закладів позашкільної освіти (14-16 років), 

їх соціальна позиція. Ми додали до розробленої та апробованої анкети 

запитання щодо розуміння учнями поняття ―патріотизм‖, а також запитали 

в учнів, чи вважають вони себе патріотами України. Після обробки анкет 

(учнів Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю; Сватівського РМЦ ―Слобожанська духовна 

криниця ім. М. Щепенка‖, Луганська область) можемо говорити про певні 

тенденції.  

Учні мали проранжувати цінності (перелік термінальних цінностей 

за методикою Рокича). На перших позиціях у респондентів наступні 

цінності: здоров‘я; свобода; хороша освіта; спокій у країні, мир (Суми) та 

здоров‘я; спокій у країні, мир; сім‘я, щасливе сімейне життя; хороша освіта 

(Сватово). Тобто особисті цінності та цінності самореалізації. 



Серед цінностей, які є найбільш важливими для майбутнього 

респондентів, на перших позиціях:  

1) Цінності освіти і професійної самореалізації: Одержати добру освіту; 

Бути добрим фахівцем, реалізувати свої здібності; Зробити кар‘єру; Мати 

цікаву роботу, займатися творчістю; 

2) Цінності міжособистісних відносин: Мати гарних друзів. 

3) Цінності особистого життя: Створити гарну сім‘ю; Виховувати 

дітей. 

4) Просоціальні цінності: Зробити щось важливе для своєї країни . 

 Для частини учнів важливими є насамперед матеріальні цінності: 

Стати заможною людиною. 

 Варто зазначити, що цінності особистого життя (сімейні цінності) 

суттєво поступаються цінностям здобуття освіти і професійної 

самореалізації, це стосується також і дівчат. Зробити кар‘єру важливо для ј 

частини хлопців і 1/5 частини дівчат; займатися творчістю важливо майже 

для 1/3 дівчат (важливіше за створення сім‘ї (1/5) і виховання дітей (1/20). 

 За результатами опитування можливо зробити висновки про те, що 

більша частина учнів вважають себе патріотами України (2/3); третя 

частина – ―Швидше так, ніж ні‖; жоден з опитаних не дав відповіді ―Не 

вважаю‖. 

 Аналіз відповідей на відкриті запитання анкети дозволив визначити 

який зміст вкладають підлітки та старшокласники у сутність поняття 

―патріотизм‖. Таким чином, більша частина учнів (57,6%) вкладає у це 

поняття ―любов до Батьківщини, гордість за свій народ, його культуру, 

повагу до рідної землі‖; також значна частина відповідей (13,6%) містить 

слова ―готовність захищати‖; частина учнів вважають, що ―патріотизм‖ 

передбачає готовність чимось жертвувати (5,1%) (―Це коли за свою країну 

не шкода і життя‖). Відповідь ―Не можу пояснити‖ обрали 3,4% учнів. 

Приклади відповідей на це запитання, відмінності відповідей хлопців і 

дівчат – представлено у таблиці 1. 

 



Таблиця 1 

Приклади відповідей учнів позашкільних закладів на 

запитання ―Як ви розумієте значення поняття ―патріотизм‖?‖ (14-

16 років) 

Типи 

відпові

дей 

Приклади відповідей 

Хлопці Дівчата 

Любов 

до 

Батьків

щини 

―Любов до країни‖, 

―Любов до Батьківщини‖ 

―Любов до України‖, ―Любов до 

Батьківщини‖ 

Любов 

до 

Батьків

щини та 

… 

(повага

…, 

гордість

…) 

―В першу чергу це любов 

до своєї батьківщини, 

гордість за свій народ та 

усвідомлення того, що 

особисто від тебе може 

залежати майбутнє твоєї 

країни‖ 

―Патріотизм – це любов і 

відданість Вітчизні, повага до 

землі, на якій ти народився і 

живеш‖ 

―Почуття гордості за пара 

олімпійців та олімпійських 

чемпіонів, які виходять за 

медаллю з блакитно-жовтим 

стягом в руках‖ 

Готовніс

ть 

захищат

и 

―Готовність захищати 

інтереси країни‖ 

―Відстоювати честь своєї 

Батьківщини‖ 

 ―Це поважати і захищати 

свою країну‖ 

―Повага до історії, традицій, 

державних символів держави, 

сила і хоробрість для захисту 

незалежності‖ 

―Любов до країни, в якій 

народився, захист державних 

кордонів і незалежності‖ 



Типи 

відпові

дей 

Приклади відповідей 

Хлопці Дівчата 

Готовніс

ть 

чимось 

жертвув

ати 

―Це коли за свою країну 

не шкода і життя‖ 

―Людина – патріот любить свою 

Батьківщину, ладна багато чим 

пожертвувати ради неї‖ 

Інші ―Допомога країні у 

важкий час‖ 

―Я вважаю, що 

патріотизм  це не те, що 

виходити на вулицю і 

кричати всілякі 

патріотичні вимови, а ще 

щось робити для 

Батьківщини‖ 

―Любов і служіння своєму 

народу‖ 

 ―Залишатися завжди зі своєю 

країною і робити все для її 

процвітання‖ 

 

За результатами опитування підлітки, старшокласники 

предметом гордості за свою країну вважають: 1) ―Якості громадян 

моєї країни: мужність, патріотизм та інші‖; 2) ―Мова мого народу‖ та 

ін. Найбільш важливим якостями громадянина України учні 

вважають наступні: 1) ―Любов до Батьківщини, патріотизм‖; 2) 

―Готовність працювати для країни, служити Батьківщині, захищати 

її‖; 3) ―Повага до історії рідного краю, традицій українського народу‖; 

4) ―Готовність відстоювати справедливість‖. 

Як уже зазначалося, наведені дані лише частково представляють 

результати дослідження, утім свідчать про позитивні тенденції щодо 

патріотичних цінностей та соціальної позиції учнів закладів 

позашкільної освіти. Здобуваючи позашкільну освіту, учні не лише 

засвоюють теоретичні знання, здобувають досвід практичної 

діяльності у певній галузі; у них формується світогляд, ціннісні 



орієнтації, культурна ідентичність.  

У сучасних умовах розвитку країни заклади позашкільної освіти 

виконують важливі соціально-педагогічні завдання, зокрема:  

− сприяння соціальному становленню дітей та молоді, 

підготовка їх до активної  професійної  та  громадської діяльності; 

створення можливостей для самореалізації дітей та молоді у соціально 

і особистісно значущих справах; 

− створення умов для соціального захисту всіх учасників 

навчально-виховного процесу; 

− надання соціально-педагогічної підтримки учням, які 

опинилися у складних життєвих обставинах; 

− забезпечення профілактики девіацій у дитячому і 

молодіжному середовищі тощо. 

Водночас, серед пріоритетних завдань виховної та 

просвітницької роботи наступні:  

− створення умов для становлення світогляду, інтеріоризації 

загальнолюдських і національних цінностей, формування соціальної 

позиції особистості на основі здобуття знань про історію, культуру, 

сучасний розвиток країни; 

− виховання моральних якостей, формування особистої 

гідності, культури дітей та молоді шляхом залучення до кращих 

надбань українського народу, культури інших країн; 

− виховання патріотичних почуттів, любові і поваги до 

національних цінностей, історії, культури; 

− виховання молодих громадян України як членів європейської 

спільноти, залучення дітей та молоді до європейських демократичних 

цінностей та ін. 

Таким чином, у сучасних умовах розвитку країни заклади 

позашкільної освіти володіють унікальними можливостями щодо 

формування світогляду, системи цінностей особистості, залучаючи 



дітей та учнівську молодь до національної культури, історії, а також 

осмислення сучасних подій боротьби за незалежність України.  

Водночас, система позашкільної освіти потребує сьогодні не 

лише оновлення змісту та нормативно-правового забезпечення, але 

також підтримки, належного матеріально-технічного забезпечення, 

підвищення соціальної захищеності педагогічного складу, всіх 

учасників навчально-виховного процесу.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПОТЕНЦИАЛ 

ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Институт проблем воспитания Национальной академии педагогических 

наук Украины, 04060, Kиев, 9 M.Берлинского. 
 

Материалы статьи представляют аспекты современного развития 

внешкольного образования Украины. Приведены статистические данные, 

обозначены имеющиеся проблемы. Актуализировано роль внешкольного 

образования как института воспитания, содержание которого должно быть 

направлено на становление мировоззрения, воспитание патриотических качеств 

личности; коротко представлены воспитательный и социально-педагогический 

потенциал дополнительного образования. 

Статья содержит примеры из деятельности учреждений внешкольного 

образования по реализации актуальных проектов, а также материалы 

исследования лаборатории внешкольного образования. 

Ключевые слова: внешкольное образование; учреждения внешкольного 

образования; ценности; воспитательный и социально-педагогический потенциал 

внешкольного образования. 
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VALUE ORIENTATIONS AND POTENTIAL OF OUT-OF-SCHOOL 

EDUCATION IN THE CURRENT CONDITIONS OF THE COUNTRY'S 

DEVELOPMENT 

 Institute of Problems on Education of the National academy of 

Pedagogical Sciences of Ukraine. Ukraine, 04060, Kyiv, 9 M. Berlinskogo 

Street. 

The materials of the article represent aspects of the modern development of out-

of-school education in Ukraine. The statistical data are given, the existing problems are 

indicated. The role of out-of-school education as an institution of upbringing, the 

content of which should be aimed at the formation of a world outlook, the upbringing of 

patriotic qualities of a person, is actualized; the educational and social-pedagogical 

potential of additional education is briefly presented. Basic provisions: 

‒ the alignment of the minds for the becoming of the saint, the integration of 

national and national values, the formulation of the social position on the basis of 

knowledge about the culture, the everyday development of the territory; 

‒ Education moral anchors, the formality of the individuality, the culture of 

children and young people. 

The article contains examples from the activities of out-of-school institutions on 

the implementation of relevant projects. For example, a charitable project "Kindness  

for Christmas." The project is aimed at helping those children who need it. This year, 

among the children, students whose parents died in the war. 

The materials of the article represent the materials of the study of the laboratory 

of out-of-school education. In particular, the social and personal values of students (14-

16 years), their social position were studied. The questionnaire contains a question 

about understanding the concept of "patriotism". Also there is a question about whether 

the students are patriots of Ukraine. 

Key words: out-of-school education; out-of-school education institutions; 

values; educational and socio-pedagogical potential of out-of-school education. 
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          У статті зазначається, великий потенціал у створенні сприятливих умов для 

трудового виховання молодших школярів мають позашкільні заклади освіти, з огляду на 

те, що специфіка їхньої діяльності, забезпечує інтеграцію елементів трудового виховання 

у зміст усіх напрямів позашкільної освіти. Специфіка забезпечення трудового виховання 

молодших школярів у закладах позашкільної освіти вимагає переходу до компетентнісної 

моделі навчання і виховання. Для забезпечення дієвості формування в учнів ціннісного 

ставлення до праці, варто здійснювати упорядковування виховних впливів, тобто певним 

чином планувати виховну діяльність. 

Ключові слова: трудове виховання, молодші школярі, учнів молодших, позашкільна 

освіта. 

Сьогодення характеризується глобалізацією соціальних, економічних і 

культурних процесів, а поступ української держави до європейської 

співдружності вимагає кардинального оновлення освітнього простору країни. 

Розгортання реалізації концепції Нова Українська школа, загалом перехід 

системи освіти на новий зміст та структуру, на наш погляд, також 

актуалізують проблему модернізації трудового виховання і трудової 

підготовки учнівської молоді, відповідно до наявної соціально-економічної 

ситуації в країні та стану ринку праці.  

Особливу значущість трудове виховання набуває для учнів початкових 

класів. Саме в цей віковий період закладаються основи ціннісного ставлення 

до праці, яке позитивно впливає на формування особистісних якостей, 

розвиває упевненість у собі, забезпечує самовиховання і саморозвиток 

молодшого школяра [5, c. 189]. 

Потужний потенціал у забезпеченні трудового виховання  учнів мають 

заклади позашкільної освіти, метою діяльність яких, як зазначено у Законі 

України «Про освіту» (ст. 14), є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері 

освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої 

творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, 

необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації у професійної 

діяльності [2]. Позашкільна освіта загалом, у всіх її формах, дозволяє 

створити сприятливі умови для стимулювання ініціативи й самостійності 

учнів, розвитку їхніх пізнавальних інтересів, схильностей, задатків та 

здібностей, залучення до активної участі у різних видах освітньої діяльності. 

Найхарактернішими її особливостями є невимушене, неформальне 

спілкування між педагогами і учнями, надання дітям можливостей для 



вільного самовираження, самостійного вибору та використання на свій 

розсуд різноманітних форм такої діяльності. Маючи можливість вільно 

виявляти ініціативу, діти з інтересом і захопленням беруться за справу, 

нерідко демонструючи значно більшу активність та самостійність, ніж на 

уроках в школі [6]. 

Система позашкільної освіти України нині перебуває на важливому 

етапі розвитку, на етапі переходу до більш якісного стану. Це відповідно, 

вимагає удосконалення зміст позашкільної освіти, його регламентації та 

обґрунтування змісту на сучасних наукових засадах. Водночас, 

актуалізується питання розроблення сучасних виховних технологій 

спрямованих на формування ціннісної сфери особистості вихованця. Відтак, 

увагу педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів варто 

зосередити на навчальному змісті і методиках, які б сприяли формуванню 

цінностей як способів самопізнання та самореалізації особистості у різних 

видах творчої діяльності, і особливо ціннісного ставлення до праці [8]. 

Існують певні суперечності, між об'єктивною потребою суспільства в 

трудовій підготовці молодших школярів і реальними можливостями її 

забезпечення в діяльності заклади позашкільної освіти; між соціально і 

науково обґрунтованою потребою системи освіти в педагогах, готових до 

здійснення трудового виховання молодших школярів на рівні сучасних 

вимог, і недостатньою теоретичною розробленістю означеної проблеми в 

педагогічній науці. 

Актуальність проблеми і водночас її недостатня розробленість 

зумовили вибір теми статті, яку присвячено розгляду питання трудового 

виховання молодших школярів у закладах позашкільної освіти. 

Теоретико-методологічну основу дослідження проблеми трудового 

виховання учнів складають праці, у яких, в першу чергу, розглядаються 

моделі побудови виховних систем, на основі реалізації педагогічного 

потенціалу праці (Дж. Дьюі, Т. Кампанелла, Я. Каменський, А. Макаренко, 

Т. Мора, Р. Оуен, Ж.-Ж. Руссо, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський, П. Христианович та ін.); теоретичні засади трудового 



виховання (П. Атутов, П. Блонський, А. Глущенко, П. Костенков, 

А. Макаренко, І. Мартинюк, І. Мар‘єнко та ін.); виховання ціннісного 

ставлення (К. Абульханова-Славска, І. Бех, Б. Братусь, М. Грашкова, 

О. Здравомислов, О. Кононко, О. Кривов‘яз, О. Леонтьєв, Є. Мілерян, 

І. Чесноковата, Г. Щукіна, В. Ядов, Д. Фельдштейн та ін.); формування 

готовність учнів до праці (В. Поляков, Д. Тхоржевський, Є. Фрейкман, 

Л. Фрідман та ін); мотивація трудової діяльності (О. Бодальов, І. Божович, 

Є. Верещак, В. Войтко, Ф. Іващенко, О. Кривов‘яз, В. Котирло, В. Мерлін, 

В. Моляко, Ю. Польцин, В. М‘ясищев, Л. Сапожнікова, М. Савчин, 

С. Рубінштейн та ін.); загальні аспекти трудового виховання учнів 

(Є. Верещак, В. Войтко, Л. Гуцан, Д. Закатнов, О. Коберник, М. Левківський, 

Г. Левченко, В. Мадзігон, В. Мачуський, В. Сидоренко, М. Тименко, 

Д. Тхоржевський та ін.); виховання ціннісного ставлення до праці (Ю. Бєлов, 

А. Вихрущ, Н. Калініченко, Я. Кепша, Ю. Коломієць, І. Косик, І. Матюша, 

В. Марущак, Б. Мельнеченко, В. Назаренко, Л. Оршанський, С. Павх, 

А. Пашинський, А. Рацул, Ф. Рискін, М. Рябухін, В. Савченко, В. Салієнко, 

Н. Слюсаренко, А. Терещук, І. Ткаченка, Ю. Туранов, Н. Шевченко, 

В. Шутяк та ін.); організація виховної роботи у позашкільних закладах освіти 

(О. Биковська, В. Вербицький, Л. Бондар, А. Бойко, А. Корнієнко, 

Т. Крекотіна, О. Литовченко, О. Липецький, В. Маринич, В. Мачуський, 

Н. Перепелиця, О. Просіна, Г. Пустовіт, Н. Сидоренко, Л. Тихенко та ін.). 

Трудове виховання учнів в системі позашкільної освіти можна 

розглядати як цілеспрямований, організований, систематичний педагогічний 

процес залучення і стимуляції учнів до різноманітних видів праці з метою 

формування певних виробничих знань, умінь, навичок, розвитку творчого 

мислення, інтелекту, працьовитості, усвідомлення необхідності праці як 

основи життєдіяльності кожної людини. 

Загалом, зміст трудового виховання полягає в здійсненні психологічної 

і практичної підготовки учнів до праці, формуванні навичок колективної 

праці, культури праці та вмінь поєднувати в ній фізичні зусилля і творчість, 

розвитку здібностей, інтересів до науки. Трудове виховання набуває 



особливої актуальності в дошкільному і молодшому шкільному віці. Саме в 

ці вікові періоди закладаються основи ціннісного ставлення до праці, яке 

позитивно впливає на формування особистісних якостей, розвиває 

упевненість у собі, забезпечує самовиховання і саморозвиток молодшого 

школяра [5, c. 189]. 

Трудове виховання у закладах позашкільної освіти, здійснюється 

практично в усіх її напрямах, в процесі різних форм діяльності учнів. При 

цьому відбувається: 

● виховання в них потреби до нових знань;   

● формування умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності;  

● розвиток здатності застосовувати отримані знання для вирішення 

практичних завдань тощо.  

Інтеграція елементів трудового виховання, так чи інакше, відбувається 

у зміст усіх напрямів позашкільної освіти та опосередковане активне 

сприяння йому. Для посилення дієвості означеної інтеграції, кожне заняття, 

незалежно від напряму позашкільної освіти, має бути побудовано відповідно 

до усвідомленої і спеціально визначеної навчальної та виховної мети. 

Реалізації виховного потенціалу заняття відбувається за умови здійснення 

відбору доцільного змісту навчального і практичного матеріалу з метою 

визначення його виховних можливостей, добору засобів для вдосконалення 

структури заняття, визначення доцільної комунікативної взаємодії між 

суб‘єктами навчального процесу відповідно до кожного етапу заняття тощо. 

Загалом, у сучасній педагогічній науці, процес виховання розглядають як 

складний, довготривалий, відмічають, що його дієвість залежить від 

обов‘язкової динамічної взаємодії вихователя та вихованців, в центрі якої 

має знаходитися особистість дитини [1, с. 90]. 

Один із шляхів забезпечення означеного підходу пов'язано з 

включенням в процес самого заняття певних виховних ситуацій та додаткової 

інформації. Завдання педагогічних працівників позашкільного закладу 

наповнити кожне заняття повноцінним спілкуванням, продуманою 

комунікативною взаємодією, спрямованою на формування атмосфери щирої 



взаємоповаги і дієвої співпраці. Педагогу варто виявляти і усвідомлювати 

відносини, що складаються безпосередньо на занятті і здійснювати 

організацію виховного впливу на особистість через систему цих відносин. 

В основі виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до 

праці в процесі занять лежить передача соціального досвіду, трудових 

навичок, розвиток особистості дитини як суб'єкта суспільних 

міжособистісних відносин, розвиток вміння орієнтуватися в соціальних 

ситуаціях, правильно обирати адекватні способи поводження з людьми і 

реалізовувати ці способи в процесі взаємодії, залучення його до цінностей 

людства і конкретного суспільства.  

Таким чином, метою трудового виховання молодших школярів у 

системі позашкільної освіти є формування, у межах вікових можливостей, 

комбінації наскрізних знань, умінь та системи цінностей, які у динамічному 

розвитку визначають їхню здатність успішно здійснювати освітню 

діяльність, розв'язувати практичні завдання у власному побуті, закладають 

основи для побудови у майбутньому професійної траєкторії. 

В роботі педагогів позашкільної освіти знаходить відображення 

використання ігрових форм навчання, проблемних ситуацій, розвиваючих 

завдань, творчої діяльності, під час якої здійснюється ознайомлення 

молодшого школяра зі світом праці та професій; використовуються 

різноманітні методи і засоби підготовки молодшого школяра до життя і 

праці; здійснюється включення молодшого школяра в трудову діяльність. 

Такі підходи закладено і у Концепції Нової Української школи, де базовими 

компетентностями у природничих науках і технологіях визначено наукове 

розуміння учнями природи і сучасних технологій, здатність застосовувати 

його в практичній діяльності, а сама компетентність формується в процесі 

вибору технологій виготовлення виробів, проектної діяльності, роботи з 

різними джерелами інформації [3]. 

Варто зазначити, провідною ідеєю освітньої діяльності позашкільних 

навчальних закладів у всьому розмаїтті форм і методів є формування 

означених базових компетентностей. Їхня сутність полягає у надбанні і 



розвитку певних особистісних якостей зростаючої особистості та 

забезпечення її відповідною системою знань, умінь і навичок щодо адаптації 

у сучасному соціумі. Результатом таких процесів є створення вихованцем 

позашкільного навчального закладу у власній свідомості образу соціального 

світу, частиною якого є уявлення про самого себе як його частини. Саме цей 

образ і стає для зростаючої особистості власноруч створеною соціальною 

реальністю, у якій відбувається її життєдіяльність у всьому розмаїтті її 

проявів. 

Отже, зміст позашкільної освіти має бути спрямовано на формування в 

учнів розуміння того, що для того щоб бути компетентним необхідно уміти 

мобілізувати наявні знання і досвід, свій внутрішній потенціал і волю для 

вирішення проблеми у конкретних життєвих ситуаціях. Тобто, 

компетентність за такого розуміння проблеми не зводиться до знань і умінь у 

їх кількісному співвідношенні й конкретному обсязі, а набагато важливіше, 

що вона є прямо пропорційною активності й усвідомленому ставленню 

зростаючої особистості до власної освіченості. Сформовані в учнів ключові 

компетентності за своєю сутністю є загальним і широким визначенням 

адекватного прояву їхнього соціального життя в сучасному суспільстві [7]. 

Для забезпечити дієвість формування в учнів означених вище 

новоутворення особистості, варто певним чином упорядковувати виховні 

впливи, тобто певним чином планувати і здійснювати виховну діяльність. 

Стисло розглянемо орієнтовні підходи до планування педагогічними 

працівниками закладів системи позашкільної освіти виховної діяльності. 

Доцільно планування виховної роботи будувати у наступній 

послідовності:  

● аналіз і психолого-педагогічне діагностування;  

● прогнозування;  

● визначення мети та завдань діяльності;  

● визначення змісту;  

● вибір засобів, форм і методів;  

● планування освітнього процесу;  



● реалізація плану;  

● аналіз результатів і прогнозування нової ситуації. 

Аналітично-діагностична діяльність педагога позашкільного освітнього 

закладу відбувається у декілька етапів. 

На першому, відбувається підготовка самого педагога до проведення 

конкретної справи. Визначається предмет та мета педагогічного аналізу, 

розробляється програма та інструментарій аналітичної діяльності. На 

другому, педагог здійснює збір та систематизацію інформації про виховний 

процес, аналіз і оцінку результатів педагогічної діяльності, виявлення 

позитивних та негативних моментів у вихованості учнів, визначає проблеми 

та протиріч у виховному процесі, складає прогноз розвитку виховної системи 

групи, формулює висновки і пропозиції щодо удосконалення та оновлення 

освітнього процесу у групі. На третьому, педагог оцінює проведену 

аналітичну діяльність, усуває фактичні і стилістичні неточності в 

інформаційно-аналітичних матеріалах, вносить необхідні корективи [4]. 

Наступним етапом побудови виховної діяльності є прогнозування. В 

першу чергу, це передбачення майбутнього, враховуючи мотиви, інтереси, 

нахили вихованців, а також знання про загальні закони та закономірності 

розвитку особистості. Якість прогнозування залежить від особистості 

педагога позашкільного освітнього закладу і здійснюється з використанням 

життєвого, професійного досвіду, інтуїції, імпровізації.  

Далі відбувається визначення мети та завдань діяльності. Для 

опанування технологією визначення цілей необхідно орієнтуватися в ієрархії 

цілей. Існують декілька підпорядкованих цілей. Вищі цілі освіти та 

виховання носять характер соціального замовлення. Загальні цілі 

визначаються за напрямами виховання громадянина України. Важливо вміти 

визначати робочі цілі та завдання як певне співвідношення соціальних цілей 

освіти з тими конкретними особливостями вихованців, які можемо визначити 

у процесі психолого-педагогічного діагностування і прогнозування [4].  

Цілі та завдання робочого рівня мають відповідати низці технологічних 

вимог. Вони мають бути конкретними, можуть бути виконані в масштабі 



запроектованої педагогічної дії (заняття, бесіди, виховного заходу тощо), 

бути спрямованими на свідомість, почуття, поведінку вихованця. Так, 

очікувані результати, це є: 

● запроектовані педагогом зміни в знаннях, ідеалах чи світогляді 

особистості;  

● бажані зміни емоційного відношення, мотивів, ціннісних орієнтирів 

особистості в певній сфері педагогічної співпраці;  

● конкретні зміни у вміннях, навичках, індивідуальних особистих 

якостях (здібності, риси характеру), які можуть проявитись в організованій 

справі, поведінці, у взаємовідношеннях з оточуючими. 

Далі має відбуватися визначення змісту, вибір засобів, методів, форм 

організації діяльності групи. Ще раз наголосимо, навчання і виховання – це 

складові єдиного процесу, під час якого навчання спрямовано до інтелекту, а 

виховання – до почуттів, емоції. Змістом виховання є моральні норми, 

правила, переконання, відношення до навчання, праці, оточуючих людей, до 

себе, до суспільної власності – все це повинно формувати певний тип 

поведінки особистості. Зміст навчання і виховання має бути доступним, 

відповідати віковим та індивідуальним особливостям вихованців, рівню їх 

підготовки, умовам організації освітнього процесу.  

У виборі змісту виховання доцільно зважати на те, що зміст має бути 

тісно пов‘язаним з наукою і життям, відображати сучасних і перспективних 

тенденцій суспільного розвитку, реалізуватися в конкретних видах діяльності 

вихованців, на основі співпраці педагогів і вихованців.  

Співпрацю варто будувати на основі суб‘єкт-суб‘єктною взаємодії, 

щирого спілкування, оскільки формування особистості проходить під час 

конкретних ситуацій діяльності та комунікації. Особливості стиля 

педагогічного спілкування впливають на педагогічні результати, особливості 

оціночних міркувань педагога, їх об‘єктивність, зацікавленість вихователя у 

створенні емоційного настрою, реагування на рівень ініціативи дітей, 

заохочення ініціативи дітей в діяльності та спілкуванні, сприйняття їх 



поглядів, заперечень, вміння помітити позитивні досягнення, сформувати у 

них прагнення до вдосконалення. 

При виборі форм організації виховання доцільно орієнтуватися на дві 

класифікації: за провідним засобом і методом (словесні, наочні, практичні) і 

за числом учасників педагогічного процесу (індивідуальні, групові, масові) 

[4]. 

Безпосереднє планування (перспективне, оперативне, поточне) 

освітнього процесу є одним з етапів управління процесом формування 

особистості. Це спільна діяльність педагога позашкільного освітнього 

закладу, дітей і дорослих у визначенні цілей, змісту, та способів організації 

виховного процесу і життєдіяльності колективу групи, організаторів і 

учасників намічених справ, термінів їх проведення.  

У самому плані має бути відображено:  

● зв‘язок з життям; різносторонність виховної роботи;  

● доцільність вибраних форм організації; конкретні справи і 

раціональний розподіл їх за часом;  

● опора на вихованців, сім‘ю, громадськість. 

І завершується планування стадіями його реалізації та подальшого 

оцінювання дієвості. В свою чергу вони є першими кроками до 

діагностуванням нової виховної ситуації і побудови наступного плану [4]. 

Висновок. Специфіка забезпечення трудового виховання молодших 

школярів у закладах позашкільної освіти вимагає переходу до 

компетентнісної моделі навчання і виховання, що передбачає зміщення 

акцентів у навчальній діяльності з вузько-предметних на загально-

дидактичні, оновлення структури та змісту кожного напряму позашкільної 

освіти, корегування змісту окремих тем предметних сфер з акцентом на 

особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, визначення та 

оцінювання результатів навчання через ключові та предметні компетентності 

учнів, запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, 

інтерактивних методів групового навчання тощо.  



Але компетентність не означає лише доступну вікову поінформованість 

дитини в широкому колі життєвих проблем, а цілий комплекс характеристик:  

● розвинений чуттєвий досвід;  

● навички практичного життя;  

● розвинені потреби, здібності, звички;  

● набір ключових особистих властивостей, які гарантують дитині 

пристосованість до життя;  

● уміння орієнтуватись у змінних умовах, знаходити оптимальні засоби 

реалізації свого особистісного потенціалу.  

Спонукою для сформованості компетентності є прагнення до 

самоствердження та широкі соціальні мотиви. Якість навчальних здобутків 

мають трансформуватися у систему компетентностей суб‘єкта. Лише власні 

надбання учня мають достатній потенціал для такої компетентності. 

На нашу думку, провідним завданням позашкільної освіти також має 

бути забезпечення методичних і організаційних умов для відповідної 

самостійної діяльності молодших школярів, в процесі якої вони наближено 

відтворюють і орієнтовно моделюють елементи професійної діяльності 

дорослих. Це шлях від усвідомлення поставленого завдання, вибору засобів її 

вирішення, виконання в матеріальному вигляді, прояв творчості тощо.  
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 В статье отмечается, большой потенциал в создании благоприятных условий для 

трудового воспитания младших школьников имеют внешкольные учебные заведения. 

Специфика деятельности внешкольных учебных заведений создает благоприятные 

условия, для обеспечивает интеграции элементов трудового воспитания в содержание 

практически всех направлений внешкольного образования. Специфика обеспечения 

трудового воспитания младших школьников в учреждениях внешкольного образования 

требует перехода к компетентностной модели обучения и воспитания. Такой подход 

предполагает смещение акцентов в учебной деятельности с узко-предметных на обще 

дидактические.  

Также выявляется необходимым обновление структуры и содержания каждого 

направления внешкольного образования, корректировка содержания отдельных тем 

предметных сфер с акцентом на личностно-развивающие, игровые методики обучения. 

При этом оценивание и анализ результатов обучения должен осуществляться через 

ключевые и предметные компетентности учащихся, внедрение инновационных, игровых 

технологий обучения, интерактивных методов группового обучения и тому подобное. 
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внешкольное образование. 
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 The article points out that out-of-school educational institutions have a great potential in 

creating favorable conditions for the labor education of junior schoolchildren, given that the 

specificity of their activities ensures the integration of elements of labor education into the 

content of all areas of out-of-school education. The specifics of ensuring the labor education of 

junior schoolchildren in institutions of extracurricular education requires a transition to a 

competence model of education and upbringing, involves shifting the emphasis in educational 

activities from narrowly-subjective to general didactic, updating the structure and content of each 

branch of extracurricular education, adjusting the content of certain topics of subject areas with 

emphasis on personal-developing, game teaching methods, the definition and evaluation of 

learning outcomes through key and subject-matters the competence of students, the introduction 

of innovative, gaming learning technologies, interactive group teaching methods and the like. 

The article notes that competence does not mean only an accessible age-related 

awareness of the child in a wide range of life problems, but a whole complex of characteristics. 

Motivation for the formation of competence is the desire for self-affirmation and broad social 

motives. The quality of educational achievements must be transformed into the competency 

system of the subject. Only the pupil's own achievements have sufficient potential for such 

competence. 

In our opinion, the leading task of extracurricular education should also be the provision 

of methodological and organizational conditions for the corresponding independent activity of 

junior schoolchildren, in the process of which they approximately reproduce and roughly model 

the elements of professional activity of adults. 

But, to ensure the effectiveness of the formation of students' value attitude to work, 

should be implemented in the order of educational impact, that is, in a certain way, plan 

educational activities. 

Key words: labor education, junior schoolchildren, junior students, out-of-school education.  

                                                                 References 



1. Hutsan, L. A. (2017). Vykhovannja v molodshykh shkoljariv cinnisnogho stavlennja 

do praci [Upbringing of junior pupils value attitude to work]. In zb. nauk. robit Mizhnar. nauk.-

prakt. konf.: ―Pedaghoghika ta psykhologhija sjoghodni: postulaty mynulogho i suchasni teoriji‖. 

Odesa: GhO «Pivdenna fundacija pedaghoghiky [in Ukrainian]. 

2. Zakon Ukrajiny «Pro osvitu» (2017). [Law of Ukraine "On Education"]. In Vidomosti 

Verkhovnoji Rady. (38-39). 

3. Koncepcija Nova Ukrajinsjka shkola. (2017). [Concept The New Ukrainian School]. 

Retrieved from http:// http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-

2016/konczepcziya.html. 

4. Shhodo planuvannja roboty pedaghogha navchaljnogho zakladu systemy zaghaljnoji 

serednjoji osvity [On the planning of the work of the teacher of the educational institution of the 

system of general secondary education]. Letter dated August 14, 2008 No. 1 / 9-520 of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine.  

5. Okhrimenko, Z. V. (2017). Vykhovannja cinnisnogho stavlennja molodshykh 

shkoljariv do praci u sim'ji jak pedaghoghichna problema [The upbringing of the value attitude 

of junior pupils to work in the family as a pedagogical problem]. In materialy zvit. nauk.-prakt. 

konf. In-tu problem vykhovannja NAPN Ukrajiny. Vol. 5. Ivano-Frankivsjk: NAIR [in 

Ukrainian].  

6. Tehnicheskoe tvorchestvo uchashhihsja: ucheb. posobie dlja studentov pedinstitutov i 

uchashhihsja peduchilishh po industr.-ped. spec. (1989). [Technical creativity of students: study. 

allowance for students]. Moscow: Prosveshhenie. 

7. Formuvannja u vykhovanciv pozashkiljnykh navchaljnykh zakladiv bazovykh 

kompetentnostej : monograph (2015). [Formation of basic competences for pupils of out-of-

school educational institutions]. Kharkiv: Drukarnja Madryd [in Ukrainian]. 

8. Formuvannja cinnisnykh orijentyriv navchaljno-vykhovnogho procesu u poza-

shkiljnykh navchaljnykh zakladakh : monograph (2017). [Formation of Values of Educational 

Process in Out-of-School Educational Institutions]. Kyiv: TOV «Zadrugha» [in Ukrainian]. 

 

УДК 37.035.6:374                                                                  

А.В. Корнієнко, м. Київ 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ГУРТКАХ 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА  

 

В статті розкрито роль українських національних ремесел як засобу формування 



громадянських якостей особистості в учнів. Серед них такі види декоративно-

ужиткового мистецтва як українська народна іграшка, петриківський розпис та інші. 

Вказано, що заняття українськими народними ремеслами сприяє вихованню в учнів таких 

громадянських якостей особистості як взаємоповага, працьовитість, повага до звичаїв і 

традицій, терпимість, демократизм, родинність. 

Ключові слова: громадянське виховання, громадянські якості особистості, народні 

ремесла, декоративно-ужиткове мистецтво. 

 

Проблема громадянського виховання підростаючого покоління у 

сучасному українському суспільстві обумовлена державотворчими 

процесами, що мають забезпечити надійні стартові умови для розвитку і 

реалізації в інтересах суспільства потенціалу громадян.  

Педагогічні основи формування громадянських якостей особистості 

відображено в наукових доробках І. Беха, Л. Божович, П. Вербицької, 

О. Вишневського, Т. Завгородньої, П. Ігнатенко, Л. Крицької, Н. Рогальської, 

С. Русової, В. Сухомлинського, О. Сухомлинської, К. Ушинського. 

Народознавчі аспекти проблеми розкрито в працях Л. Артемової, Г. Ващенка, 

В. Войтенко, Л. Калуської, Н. Лисенко, Ю. Руденка, В. Скуратівського, 

О. Стаєнни, М. Стельмаховича та інших дослідників. 

Сучасні підходи до розуміння громадянського виховання та 

громадянськості як особистісної якості уточнені авторами Концепції 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності [7]. Вони визначають громадянське виховання як формування 

громадянськості ‒ інтегративної якості особистості, що дає можливість 

людині відчути себе морально, соціально, політично та юридично дієздатною 

та захищеною. 

В своїй роботі П. Вербицька характеризує громадянське виховання як 

цілеспрямований процес підготовки молодого покоління до життя у системі 

суспільних відносин, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в 

суспільних процесах. Метою громадянського виховання визначено 

формування громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує 

її активну громадянську позицію у суспільстві, здатність відповідально 



реалізовувати свої права та обов‘язки, налагоджувати соціальне 

партнерство [3]. 

Цінною є наукова думка академіка І. Беха, який розглядає 

громадянське виховання як таке, що поєднує в собі кілька різновидів 

виховання й «спрямоване перш за все на патріотичне…», хоча при цьому не 

виключає моральне та правове [2]. 

Досліджуючи процес виховання громадянських якостей у дітей 

старшого дошкільного віку, О.Стаєнна зазначає цей вік найбільш 

сенситивним періодом для виховання громадянських якостей. Водночас, 

поняття громадянськості дослідниця визначає як інтегративну якість 

особистості, що об‘єднує елементи патріотизму (наслідування традицій 

рідного краю) і правосвідомості (елементарна правомірна поведінка), повагу 

до інших людей [8]. 

Метою статті є обґрунтування застосування українських народних 

ремесел як педагогічного засобу формування громадянських якостей 

особистості учнів. 

Вивчення етнографічно-краєзнавчих матеріалів переконливо доводить, 

що українські народні ремесла мають значний потенціал щодо формування 

громадянських якостей  особистості підростаючого покоління. Формування 

інтересу до народів, які мешкають на території рідного краю, його традицій, 

звичаїв сприяє вихованню свідомого юного громадянина, який шанобливо 

ставиться до духовних і матеріальних надбань свого народу. 

Дослідниця Л. Калуcька у своїх роботах надає перевагу народним 

ремеслам, як засобу виховання дітей. Свій вибір науковець обґрунтовує тим, 

що народні ремесла є одним з видів українського декоративно-ужиткового 

мистецтва, у якому відбилися регіональні особливості й традиційні заняття 

людей певної місцевості України. За їх допомогою можна формувати 

емоційно-ціннісне ставлення до рукотворного національного багатства, 

виховувати інтерес до історії свого краю, гордість за майстрів, які живуть на 

рідній землі, бажання і собі навчатися виготовляти подібні речі 6. 

Важливим є те, що українські народні ремесла постають у контексті 



традиційного національного виховання як засіб ранньої етнізації і 

соціалізації дитини.  

Відтворення культури, духовності починається з поглибленого 

вивчення її стародавніх традиційних і кращих сучасних надбань.  

Національна культура, національна символіка та народне мистецтво, яке  

належить до багатоетнічної загальнолюдської культури є органічними 

складовими цілісної системи української етнопедагогіки. Саме етнічний 

момент, що  присутній в художніх промислах (гончарстві, художній обробці 

металу і дерева тощо) допомагає вирізнити такі риси своєрідності 

українського народного мистецтва, завдяки яким новим поколінням 

передаються у спадок традиції, практичний досвід виготовлення виробів.   

 Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, 

твори якого поєднують естетичні та практичні якості, які мають утилітарне 

призначення. Декоративне (від лат. Decoro – прикрашаю) означає 

«прикрашувальне». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, 

а не є лише предметом естетичної насолоди. Головне завдання декоративно-

ужиткового мистецтва – зробити естетичним речове середовище людини, її 

побут. Краса творів ужиткового мистецтва досягається завдяки 

декоративності. Декоративність є єдиним засобом вираження змісту та 

художньої образності.  

Декоративно-ужиткове мистецтво існувало вже на ранній стадії 

розвитку людського суспільства і впродовж багатьох століть було 

найважливішим, а для ряду племен і народностей основною галуззю 

художньої творчості. Найдавнішим творам декоративно-ужиткового  

мистецтва властиві виняткова змістовність образів, увага до естетики 

матеріалу, до раціонального побудови форми, підкресленою декором. У 

традиційній народній творчості ця тенденція втрималася аж до наших днів. 

Твори декоративно-ужиткового мистецтва відповідають декільком 

вимогам: мають естетичну якість, розраховані на художній ефект, служать 

для оформлення побуту та інтер'єру. Такими творами є: одяг, декоративні 

тканини, килими, меблі, художнє скло, фарфор, фаянс, ювелірні та інші 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


художні вироби. У науковій літературі з другої половини XIX століття 

утвердилася класифікація галузей декоративно-ужиткового мистецтва за 

матеріалом (кераміка, текстиль, дерево, камінь, лоза, тобто використання 

природних матеріалів, метали та їх сплави, пластмаси, скло, порцеляна, папір 

та ін.), за технікою виконання (різьблення, розпис, вишивка, набійка, лиття, 

карбування та ін.) і за функціональними ознаками використання предмета, 

тобто за призначенням (меблі, одяг, посуд, іграшки та ін.). Ця класифікація 

обумовлена важливою роллю конструктивно-технологічного початку в 

декоративно-ужитковому мистецтві і його безпосереднім зв'язком з 

виробництвом. 

Аналіз сучасного стану українських народних традицій доводить, що 

на сучасному етапі розвитку держави використання їх значно звузилося. Як 

показують сучасні дослідження вчених, українські народні ремесла, що 

збереглися до наших днів, розвиваються лише як види декоративного 

мистецтва (декоративний керамічний посуд та скульптура, художнє плетіння, 

декоративна обробка дерева тощо). На жаль, утратили своє значення народні 

символи та обереги. У сучасній оселі українців, як зазначають етнографи, 

вони мають лише декоративний характер. 

Протягом останнього десятиліття значно підвищився інтерес до 

народних традицій та їх регіональних особливостей: проводяться виставки 

виробів народних умільців; відроджується роль рушників, вони продовжують 

своє життя в сучасних обрядах; усе частіше зустрічаються народні мотиви в 

оздобленні сучасного одягу, оселі; набувають популярності народні свята 

тощо 9. 

Слід зазначити, що сучасне звертання педагогіки до народних традицій 

зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки осмисливши минуле, 

пізнавши витоки своєї культури та історії, можна й чіткіше зрозуміти 

сьогодення і уявити майбутнє. 

Тому можна стверджувати, що громадянські якості розвиваються, по-

перше, у процесі засвоєння духовних надбань рідного народу, по-друге, у 

процесі цілеспрямованого виховання, у результаті якого формується система 



ідей, поглядів, традицій, звичаїв, органічно вплетених у життєдіяльність 

учнів [4]. 

Любов дитини до рідної землі починається з пізнання найближчого 

середовища (природного й соціального). Дитина набирається вражень та 

знань про навколишнє, зокрема: про близьких людей, про свою малу 

Батьківщину, які залишають у її душі незабутні спогади на все життя. Саме 

тому, на нашу думку, формування інтересу до рідного краю, традицій, 

обрядів, звичаїв, народів, сприяє вихованню свідомого громадянина, який 

шанобливо ставиться до духовних і матеріальних надбань свого народу. 

Розпочинати виховання громадянських якостей краще за все, на нашу думку, 

необхідно з ознайомлення дітей з найближчим оточенням. Тобто з тих речей, 

які вони можуть побачити вдома (наприклад іграшки, вишита серветка, 

тканий килимок, предмети національного одягу тощо) і які викликають 

позитивні емоції.  

Щодо народних іграшок цікавими є висновки О. Батухтіної. Автор 

стверджує, що вони мають свої педагогічні, художні й технічні традиції. 

Оригінальність і неповторність народної іграшки визначається її 

національною своєрідністю відображення культури й побуту народу, 

символізує певні звичаєво-традиційні ознаки. Завдяки цьому українська 

народна іграшка є оптимальним засобом для формування громадянських 

якостей. Методикою, що пропонує О. Батухтіна, передбачено формування 

уявлення про залежність між виготовленням іграшки з певного матеріалу та 

природними умовами певної місцевості, уміння виокремлювати 

орнаментальні особливості українських народних іграшок за основними 

елементами розпису, кольоровим сполученням; уточнювати 

підпорядкованість орнаменту пластичній формі іграшок тощо 1. 

Українська народна іграшка несе дітям доступні знання про працю, 

відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом [10]. 

Народна іграшка поєднує дитину з історією її Батьківщини, пробуджує 

відчуття рідного коріння та сприяє формуванню позитивного ставлення до 



народних традицій, навчає поважати працю інших, дотримуватися певних 

правил та норм тощо. 

У результаті ознайомлення дітей з зазначеними традиціями у них 

мають сформуватися знання, які сприятимуть розвитку позитивного 

ставлення до традицій, поваги до старшого покоління, до своєї малої 

Батьківщини. На тлі цих емоцій необхідно розширювати знання дитини, 

пов‘язуючи близьке з далеким: квіти коло хати – з народними традиціями їх 

використання, улюблені вироби (речі) рідних людей з українськими 

народними ремеслами краю, пейзажі – з історичним минулим.  

У вихованні справжнього громадянина велике значення має виховання 

таких громадянських якостей, як працелюбство та повага до праці інших 

людей. Саме з метою виховання цих якостей необхідно знайомити дітей з 

особливостями традиційних ремесел рідного краю. Народні ремесла свідчать 

про високу духовну культуру українського народу, про споконвічне 

прагнення до краси, розповідають про багатство рідного краю, традиції 

місцевого населення. 

Найбільший виховний вплив на учня здійснюють ті елементи культури, 

які дитина здатна зрозуміти, а згодом відобразити у практичній і творчій 

діяльності. Доведено, що лише в процесі діяльності дитина засвоює 

культурну спадщину народу, а відтак формується як особистість.  

Яскраво відображають самобутність рідного краю писанки. Традиція 

розмальовувати навесні яйця у слов‘янських народів сягає епохи язичництва. 

Писанки в слов‘ян були пов‘язані з комплексом весняної обрядовості. Назва 

«писанки» походить від слова «писати», у розумінні «прикрашати 

орнаментом». Оригінальні орнаменти писанок не тільки чарують своєю 

витонченістю та гармонійністю, а й несуть прадавні символи природи, 

єднають з традиціями минулого. У кожному регіоні й навіть майже у 

кожному селі були неповторні, самобутні орнаменти. 

Розмальовуючи писанки, діти дістають уявлення про народну 

символіку, традиції розписування писанок як оберегу, виховується інтерес до 



декоративно-ужиткового мистецтва України, зосередженість, бажання 

вкласти частину своєї праці в українські традиції. 

Відтак ми можемо сказати, що традиційні ремесла та промисли мають 

великий виховний потенціал. Перед педагогом постає завдання не тільки 

збагатити уявлення та знання дітей про ремесла рідного краю та все, що з 

ними пов‘язане, але й виявити емоційно-ціннісне ставлення до праці. 

На основі отриманих знань мають виникнути нові емоції, пов‘язані вже 

не лише з найближчим оточенням, а зі своїм народом, країною. Що, у свою 

чергу, сприятиме вихованню таких громадянських якостей як взаємоповага, 

працьовитість, повага до звичаїв і традицій, терпимість, демократизм, 

родинність тощо. 

Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне 

народне малярство, яке виникло на Дніпропетровщині в селищі Петриківка, 

звідки й походить назва цього виду мистецтва. Петриківський розпис 

відзначається особливою самобутністю та водночас органічно продовжує 

народні традиції регіону Придніпров‘я, що являв собою феноменально 

багатий пласт національної культури України.  

Характерною рисою петриківського розпису є те, що весь малюнок 

ніби розгорнутий на площині стіни, листа паперу, декоративної тарілки, має 

поверхневий вигляд. При цьому лінії стебел не перетинаються між собою, а 

багато елементів розпису (квіти, листки, ягоди тощо) мають силуетне 

зображення. Переважають рослинні візерунки, фантастичні, небувалі у 

природі форми квітів, в основі яких лежить уважне спостереження місцевої 

флори. Широке застосування в розпису мають мотиви садових  і лугових 

квітів та ягід калини, полуниці і винограду. Характерним для візерунків є 

також зображення акантового листу, що його звуть «папороттю», бутонів та 

перистого ажурного листя. 

Інколи квіти та ягоди поєднуються з птахами, ще рідше зустрічаються 

зображення тварин і людини, які повинні мати дещо фантастичний вигляд. 

Традиційним для «петриківки» є жар-птах – міфічна істота, яка приносить 

щастя, з фантастичними візерунками по всьому тулубі, а не звичайний 



різнокольоровий птах. 

Залучення дітей до національних традицій та звичаїв, підготовки і 

відзначання свят народного календаря пробуджує у них любов до рідної 

землі, повагу до людей праці, формує вміння плідно працювати, шанувати 

історію, збагачувати культуру свого народу. Участь учнів у святах народного 

календаря сприятиме тому, що вони глибше відчуватимуть нерозривність з 

рідною природою, намагатимуться власною працею примножувати багатства 

рідного краю, прагнутимуть зберігати та розвивати трудові та святкові 

традиції. 

Аналізуючи засоби національної культури, що використовуються 

нашими предками в народній педагогіці, ми встановили, що виховний 

потенціал національної культури спрямований на формування у дітей 

етичних, естетичних і моральних якостей особистості, почуття національної 

самосвідомості, патріотизму, розвитку творчих здібностей. Отже, засоби 

національної культури можуть бути використані в якості основи змісту 

громадянського виховання.  

Народне мистецтво є невичерпним джерелом  для виховання 

підростаючого покоління. Завдяки символічній мові мистецтва, ми маємо 

можливість пізнавати історію, світогляд, моральні цінності наших предків. 

Якщо дитина не виховується на основі етнокультури, це ускладнює 

можливість її пізнішого входження в світ народного мистецтва. Внаслідок 

цього людина не встановлює глибинного зв'язку зі своєю культурою, не 

розуміє її, не вважає рідною.  Залучення дітей із раннього дитинства до 

народного декоративно-ужиткового мистецтва, свят, обрядів, урочистостей 

народного календаря, до традицій рідного краю сприяє тому, що вони глибше 

відчуватимуть свою нерозривність із рідною природою, намагатимуться 

примножувати багатства своєї Батьківщини, зберігатимуть традиції, будуть з 

повагою ставитися до праці людей. 
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В статье раскрыто роль украинских национальных ремесел как средства 

формирования гражданских качеств личности у учащихся. Среди них такие виды 

декоративно-прикладного искусства как украинская народная игрушка, петриковская 

роспись и другие. Указывается, что занятие украинскими народными ремеслами 

способствует воспитанию у учащихся таких гражданских качеств личности как 

взаимоуважение, трудолюбие, уважение к обычаям и традициям, терпимость, 

демократизм, семейственность. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданские качества личности, 

народные ремесла, декоративно-прикладное искусство. 
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The article deals with the role of Ukrainian national crafts as a means of formation of 

pupils‘ civic qualities. There are such types of decorative and applied arts among them as a 

Ukrainian folk toy, Petrykivka painting and others. The author points out that lessons Ukrainian 

folk crafts promote to develop students‘ civic qualities such as mutual respect, diligence, respect 

for customs and traditions, tolerance, democracy, and kinship. 
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ВИХОВАНЦІВ В ГУРТКАХ 

ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті на основі теоретичного аналізу наукових джерел розкривається сутність 

поняття ціннісні орієнтації вихованців в гуртках гуманітарного напряму позашкільної 

освіти. З‘ясовано, що ціннісні орієнтації є одним із найважливіших структурних 

компонентів особистості, а система особистісних цінностей виступає адекватним 

індикатором розвиненої особистості. Наголошено, що позашкільна освіта відіграє 

особливу роль у формуванні ціннісних орієнтацій підростаючої особистості. 

Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, вихованці, гуртки, гуманітарний 



напрям, заклади позашкільної освіти. 

 

Трансформація політичної та соціально-економічної організації 

українського суспільства призвела до переоцінки особистісних цінностей 

підростаючого покоління та зміну їх ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації 

істотно впливають на стиль мислення, спосіб життя, перебіг емоційних 

процесів. Саме розвинуті ціннісні орієнтації слугують показником зрілості та 

сформованості особистості, ставлення людини до матеріальних і духовних 

цінностей, системи установок, саморегуляції поведінки тощо. Особливою 

мірою трансформаційні процеси в ціннісній системі суспільства 

відображаються на представниках молодого покоління, які, стикаючись з 

відсутністю чітких соціально-ціннісних орієнтирів, переживають стан 

невизначеності й деморалізованості [8, с. 236]. Тому наразі перед психолого-

педагогічною наукою постає нагальна потреба у цілеспрямованому вихованні 

дитини на засадах гуманістичних цінностей. 

Особливу роль у розв‘язанні зазначених проблем відіграє позашкільна 

освіта як соціальний інститут виховання й розвитку дітей та учнівської 

молоді – невід‘ємної частини освітньо-виховного простору, що сприяє 

формуванню особистості, розкриттю її творчого потенціалу; вихованню 

соціально значущих якостей і формуванню ціннісних,моральних орієнтирі [1, 

с. 17-18]. 

Аналіз останніх публікацій свідчить, що вивченню проблеми 

формування ціннісних орієнтацій особистості присвячено дослідження таких 

наук як філософії, соціології, культурології, психології та педагогіки. 

Соціологічний аспект у вивченні ціннісних орієнтацій розкрито в 

дослідженнях І. Кона, І. Істошина, О. Здравомислова, М. Бобнєвої, 

В. Воздинської, Т. Бутківської, Н. Іщук та інших науковців. В дослідженнях 

Л. Архангельського, А. Здравомислова, М. Кагана, В. Сагатовського, 

В. Сіверса та інших розкриті сутність понять «ціннісні орієнтації» 

особистості. Психологічні механізми та технології формування цінностей 

висвітлено в працях К. Абульханової-Славської, І.Беха, Л. Божович, 

М. Боришевського, Б. Братуся, І. Гояна, З.Карпенко, Л. Коберник, 



О.Научитель, О. Подольської, С. Рубінштейна та інших. Роль цінностей в 

житті сучасного суспільства розробляють у своїх дослідженнях Л. Кривега, 

М. Кузнецов, М. Лапін, В. Лутай, М. Никандров. Формування ціннісних 

орієнтацій як педагогічну проблему розкривають у своїх дослідженнях 

І. Артюхова, В. Дряпіка, І. Зязюна, О. Докукіної, О. Кононко, 

М. Красовицького, І. Підласого, Р. Скульського, О. Сухомлинської.  

Однак, проблема формування ціннісних орієнтацій вихованців закладів 

позашкільної освіти є недостатньо теоретично розробленою. Актуальність 

даного питання та потреба позашкільної освіти зумовили дослідження 

проблеми формування ціннісних орієнтацій вихованців в гуртках 

гуманітарного напряму закладів позашкільної освіти. 

Метою статті є аналіз теоретичних підходів до визначення поняття 

ціннісні орієнтації вихованців в гуртках гуманітарного напряму закладів 

позашкільної освіти. 

Аналіз сучасної наукової соціологічної та психолого-педагогічної 

літератури свідчить про те, що визначення поняття «ціннісні орієнтації» 

досить багатозначне. 

Вперше поняття «ціннісні орієнтації» було введено у соціологічну 

науку У. Томасом та Ф. Знанецьким у другій половині XX століття.   

У соціальній психології під терміном «ціннісні орієнтації»  особистості 

розуміють, по-перше, «ідеологічні, політичні, моральні, естетичні й інші 

основи оцінок суб‘єктом оточуючої дійсності і орієнтації у ній», по-друге, 

«спосіб диференціації об‘єктів індивідом за їх значущістю» [1, с. 10].  

На те, щоб вважати ціннісні орієнтації як цілісну систему установок 

наголошував І. Кон, підкреслюючи, що ціннісна орієнтація зумовлює думки 

людини, її життєві цілі та прагнення, способи вирішення значущих проблем.  

Варто наголосити, що у соціологічних дослідженнях розмежовується 

поняття цінностей і ціннісних орієнтацій. У роботах Л. Антілогової та 

І. Попової цінності розглядаються як узагальнені уявлення, що виступають у 

якості загальних ідеалів, стереотипів суспільної та індивідуальної свідомості 

і функціонують як ідеальні критерії оцінки й орієнтації особистості і 



суспільства. В свою чергу ціннісні орієнтації, на думку І. Суріної, є 

відображенням у свідомості людини цінностей, які визнаються нею як 

стратегічні життєві цілі та загальні світоглядні орієнтири, що формуються на 

базі співвіднесення особистісного досвіду з поширеними у соціумі зразками 

культури. Таким чинном, поняття ціннісної орієнтації є більш широким за 

поняття цінності, оскільки в його основі «структурний зв‘язок між самою 

цінністю і ціннісно орієнтованим суб‘єктом» [10, с.3]. 

З психологічної позиції ціннісні орієнтації є компонентом структури 

особистості, який відображає життєвий досвід, накопичений особистістю в 

індивідуальному розвитку та являє собою серцевину свідомості, з огляду на 

яку особистістю приймаються рішення щодо важливих життєвих питань. 

Так, психологічний словник визначає «ціннісні орієнтації» як опорні 

установками для прийняття рішень і регуляції поведінки [9, с. 584]. В 

Українському педагогічному словнику ціннісні орієнтації трактуються як 

«вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб 

особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей» [2, с. 357]. 

Енциклопедія освіти подає досить схоже тлумачення, але дещо 

розширене, категорії досліджуваної категорії. «Ціннісні орієнтації (фр. 

orientation – установка) – відносно стійка система спрямованості інтересів і 

потреб особистості на певну ієрархію життєвих цінностей у різних суттєвих 

ситуаціях, спосіб розрізнення особистісних явищ і об‘єктів за рівнем їхньої 

значущості для людини» [5, c. 991].  

Зазначимо, що ціннісні орієнтації є одним із найважливіших 

структурних компонентів особистості. Дослідники В. Ядов, А. Здравомислов, 

Г. Дворецька застосовують факторний підхід до визначення категорії 

ціннісні орієнтації. Так, Г. Дворецька, під ціннісними орієнтаціями розуміє 

сприйняття особистістю певних цінностей і визнання їх за цілі життя чи 

основні засоби досягнення таких цілей, що є щонайважливішим фактором, 

який регулює, детермінує мотивацію особистості і її поведінку [3, с. 213]. 

Ми погоджуємось з даним визначенням ціннісних орієнтацій як 

регулятора мотивації життєвої активності. Однак зауважимо, що таке 



трактування не розкриває співвідношення індивідуального і суспільного 

аспектів у структурі ціннісних орієнтацій.  

Розуміння ціннісних орієнтацій, за А. Здравомисловим, як важливих 

елементів внутрішньої структури особистості, закріплених життєвим 

досвідом індивіда й усією сукупністю його переживань [6, с. 202], на нашу 

думку, не повною мірою розкриває механізм утворення ціннісних орієнтацій 

людини.  

На вирішальній ролі суспільного чинника у формуванні ціннісних 

орієнтацій акцентується у наукових доробках А. Донцова, який визначає 

ціннісні орієнтації як смислові установки суб‘єкта, усвідомлені ним у процесі 

соціалізації і сформульовані у запропонованих суспільством термінах [4, 

с. 12]. Вчений розглядає соціалізацію не лише як надбання життєвого 

досвіду, а й як процес саморозвитку, результат активності особистості в 

соціумі.  

У дослідженнях В. Алексєєвої та А. Титаренко ціннісні орієнтації 

визначаються як похідні від цінностей суспільних груп, що, обмежує вплив 

внутрішньої структури цінностей особистості на їх формування. Оскільки 

особистість при виборі цінностей орієнтується не тільки на загальні 

принципи суспільства, але й враховує власні потреби. 

Враховуючи вищезазначене, трактування поняття «ціннісні орієнтації» 

більш змістовно розкриває В. Ядов. Науковець вважає, що ціннісні орієнтації 

є складним утворенням, що вбирає в себе рівні і форми взаємодії суспільного 

й індивідуального в особистості, визначені форми взаємодії внутрішнього і 

зовнішнього для особистості, специфічні форми усвідомлення особистістю 

оточуючого світу, свого минулого, теперішнього і майбутнього, а також 

сутності свого власного Я [14, с. 36]. 

У своїх дослідження В. Шахрай доходить висновку, що ціннісні 

орієнтації являють собою вираженими в морально-етичних ідеалах, 

переконаннях, принципах, почуттях духовні цінності, усвідомлені й пережиті 

особистістю, що виконують у її житті орієнтувальну, регулятивну, 

проектувальну функції. 



У контексті нашого дослідження ми спираємось на положення І. Беха, що 

система особистісних цінностей виступає адекватним індикатором розвиненої 

особистості, за допомогою якої вона впізнається. Більше того, особистість 

володіє цими цінностями як власними якостями. При цьому важливо, щоб 

рівень володіння ними був таким, за якого можливе їх розгортання в реальній 

життєдіяльності. Особисте зростання і залежність від того, наскільки певна 

особистість поєднується з загальноприйнятою системою духовних цінностей, 

якою мірою зміцнюється її духовна свідомість. Остання виступає  тією 

внутрішньою інстанцією, в якій здійснюється згадане єднання, як процес 

набуття смислу соціальних вимог [1, c. 26]. 

Таким чином, з одного боку, у психолого-педагогічних дослідженнях 

акцентується увага на стійкість та суспільну значущість ціннісних орієнтацій, 

а з іншого боку, вони являють собою спрямованість на певні цінності в 

конкретних ситуаціях. 

 Кожна особистість має свій набір життєвих цінностей, одні з яких для 

неї є вирішальними, а інші виступають незначущими, тобто формується 

ієрархія цінностей. Ця система є динамічною і мобільною, що змінюється 

протягом життя. Проте загалом можна твердити про наявність у кожної 

людини більш-менш визначеної, хоч і не завжди усвідомленої системи 

пріоритетів, які визначаються залежно від типу особистості. 

Суб‘єкт з розвиненою ціннісною системою, як наголошує І. Бех, є 

дійовим носієм моральних норм, на якого можна покластися іншій людині 

при розв‘язанні власних духовно-практичних проблем, оскільки він знає, що 

є загальнозначущим, усталеним, вічним, а що похідним, марнотратним [1, 

с. 25].  

Ми погоджуємось з думкою Л. Коберник, що особливе значення 

система ціннісних орієнтацій займає в діяльності професій типу «людина – 

людина», здобуваючи в цьому випадку характер центрального елемента в 

структурі їхнього професійного образу світу. Такі види професійної 

діяльності є областями існування й розвитку загальнолюдських цінностей. 

Саме тут реалізуються цінності альтруїзму і творчості, що додають смислу 



даній діяльності [8, с. 236]. Формування ціннісних орієнтацій вихованців у 

гуртках гуманітарного напряму закладах позашкільної освіти у цьому 

контексті відіграє важливу роль для нашого дослідження. Оскільки цей тип 

професій «людина – людина якраз і представлений гуртками гуманітарного 

напряму у системі позашкільної освіти. 

Подібної точки зору притримується Є. Клімов, який у своїх наукових 

доробках наголошує на тому, що ціннісні орієнтації виступають як важливий 

механізм регуляції професійної діяльності. На думку дослідника, для кожної 

визначеної професійної групи характерний свій зміст діяльності, своя 

система цінностей [7, с. 130]. Таким чином, у формуванні професійної 

компетентності відіграє ієрархія ціннісних орієнтацій ключову роль. 

На основі проведеного теоретичного аналізу наукової літератури, під 

ціннісними орієнтаціями вихованців в гуртках гуманітарного напряму 

закладів позашкільної освіти розуміємо систему спрямованості інтересів і 

потреб особистості на певну ієрархію життєвих цінностей у різних суттєвих 

ситуаціях, спосіб розрізнення особистісних явищ і об‘єктів за рівнем їхньої 

значущості для людини 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що проблема 

формування ціннісних орієнтацій підростаючої особистості є особливо 

актуальною у сучасних соціально-економічних умовах, коли відбувається  

втрата морально-духовних орієнтирів українського суспільства. Для 

вирішення цієї проблеми визначальну роль відіграє заклад позашкільної 

освіти як інститут  розвитку та виховання дитини у вільний час. У науковій 

літературі, незважаючи на досить широке вивчення досліджуваної проблеми, 

поки ще немає єдиної точки зору на визначення поняття ціннісні орієнтації. 

Однак найголовнішою особливістю ціннісних орієнтацій можемо вважати, 

що вони є певним регулятором активності особистості, який дозволяє 

співвідносити особистісні потреби, інтереси і цілі зі соціально-значущими 

нормами суспільства. 

Проведений теоретичний аналіз не вичерпує всіх аспектів даної 

проблеми і потребує подальшого дослідження, зокрема обґрунтування 



педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій вихованців в гуртках 

гуманітарного напряму закладів позашкільної освіти. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ В 

КРУЖКАХ ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Институт проблем воспитания Национальной академии педагогических 

наук Украины, 04060, Kиев, 9 M.Берлинского. 

 
В статье на основе теоретического анализа научных источников раскрывается 

сущность понятия ценностные ориентации воспитанников в кружках гуманитарного 

направления учреждений внешкольного образования. Выяснено, что ценностные 

ориентации являются одним из важнейших структурных компонентов личности, а система 

личностных ценностей выступает адекватным индикатором развитой личности. Отмечено, 

что внешкольное образование играет особую роль в формировании ценностных 

ориентаций подрастающей личности. Установлено, что главной особенностью 

ценностных ориентаций есть то, что их можно считать определенным регулятором 

активности личности, который позволяет соотносить личностные потребности, интересы 

и цели с социально-значимыми нормами общества. 

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, воспитанники, кружки, 

гуманитарное направление, учреждение внешкольного образования. 
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VALUE ORIENTATIONS OF SCHOOLCHILDREN OF GROUPS OF 

HUMANITARIAN DIRECTION IN INSTITUTIONS OF OUT-OF-

SCHOOL EDUCATION 

Institute of Problems on Education of the National academy of Pedagogical 

Sciences of Ukraine. Ukraine, 04060, Kyiv, 9 M. Berlinskogo Street. 
             The essence of the concept of value orientation of schoolchildren of groups of 

humanitarian direction in institutions of out-of-school education has been defined based on 

theoretical analysis of scientific sources. It has been found that the value orientation is one of the 

most important structural component of personality, as well as a system of personal values that 

serves as an adequate indicator of developed personality. The author emphasizes that institutions 

of out-of-school education as an institution of the child development and education in spare time 

play a special role in the formation of the young generation‘s value orientations. The problem of 

formation of value orientations of children and youth is especially relevant in contemporary 

social and economic conditions. Consequently, the Ukrainian society has a loss of moral and 

spiritual ideals. Although, formation of value orientations has been widely studied, there is no 

single point of view on the definition of ‗value orientation‘ in the scientific sources. However, 

the most significant feature of value orientations is that they have some control of individual 

activity that allows personality to relate personal needs, interests and goals with social important 



norms of society. 

Keywords: value, value orientations, schoolchildren, groups, humanitarian direction, 

institutions of out-of-school education. 
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ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ 

ТА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ШКІЛ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

КОЕВОЛЮЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ  

 
У статті на прикладі міжнародних освітніх екологічних проектів розглядаються 

умови, за яких проекти та соціальне партнерство шкіл стають ефективними інструментом 



формування екологічно орієнтованого освітнього середовища та коеволюційних цінностей 

у старшокласників.  

Ключові слова: коеволюційні цінності; екологічно орієнтоване освітнє середовище; 

екологічна культура; проекти; соціальне партнерство; гармонізація відносин учнів з 

природою. 

 

Актуальність проблеми. Екологічні виклики не визнають державних 

кордонів, як, власне, й інших створенних людиною. Тому вирішення проблем 

довкілля дедалі більше стає справою міжнародною, спільною для багатьох 

країн. Усвідомлення загальних для всіх законів природи змушує нас 

об'єднуватися, вчитися співіснувати, робити спільні кроки. В першу чергу, це 

стосується старшокласників, які завтра визначатимуть подальший шлях 

суспільства і відносини з довкіллям.  

Безпосередній зв'язок між нашими діями, їх впливом на стан 

навколишнього світу та майбутнім людства розуміє сьогодні кожний, хто 

вміє співставляти причини та наслідки вчинків. Глобалізаційні процеси в наш 

час підтверджують передбачення В.І. Вернадського про перетворення 

людства на «нову геологічну силу». Ця сила, на жаль, швидко руйнує 

біосферу планети – дім, в якому протягом мільярдів років еволюціонує «жива 

речовина», розвивається Життя, поза межами якого ми не маємо шансів на 

виживання. Але навіть усвідомлення ймовірності екологічного колапсу не 

завжди змушує людей змінювати звичний спосіб життя: вони залишаються 

байдужими або не знають, в який спосіб можна вплинути на ситуацію. 

Важливу роль в цьому відіграють стереотипи, що гальмують поведінкові 

зміни й тісно пов'язані з відстоюванням нових ідей та стилю повсякденного 

життя.  

Теперішнє загострення екологічної ситуації обумовило перетворення 

соціально-економічної кризи на системну соціально-еколого-економічну, 

коли у кризовому стані опинилися всі елементи соціоприродної системи. 

Наслідком стало переосмислення багатьох цінностей, потреб, стилю життя, 

що панували в індустріальному, корпоративному, антропоцетрично 

орієнтованому суспільстві протягом тисячоліть. В наш час руйнується, 

здавалося б, непохитна система поглядів, усталений образ світу, породжуючи 

есхатологічні передчуття, цинізм, пасивність серед тих, хто не розуміє 



витоків й сенсу подій. В першу чергу, це стосується аксіологічних аспектів: 

місця людини у Всесвіті, її ставлення до природи та іншої людини, зміни 

економічних пріоритетів. Тому важливо, щоб шлях коеволюційного розвитку 

сприймався суспільством як природне продовження цивілізаційного руху, а 

коеволюційні цінності – як логічний розвиток культури: від споживацької до 

екологічної, коли людство вважається  частиною біосфери, а не господарем 

світу. 

Ми опинилися у «часі великих перемін», «ризикогенного суспільства», 

тому уникнення катастрофи вимагає швидкого й докорінного оновлення 

наукової, етичної, філософської, освітньої парадигми, соціально-

економічного устрою, їх удосконалення та доповнення природо відповідними 

моделями та змістом.  

Відтак метою статті є аналіз потенціалу міжнародних екологічних 

проектів та розвитку соціального партнерства шкіл для впровадження цілей 

збалансованого (сталого) розвитку як на місцевому, так й на глобальному 

рівні. 

В Україні «екологічне питання» знаходиться у невизначеному стані: 

його актуальність вже ніким не заперечується, але для усвідомлення його 

першочерговості не вистачає розуміння масштабів можливих наслідків 

екологічних проблем як для всієї країни, так й для кожного її мешканця.  

Проте це добре розуміють у багатьох розвинутих країнах, де реальна 

підтримка екологічного напрямку є пріоритетом державної політики та 

національної безпеки. Скажімо, у Європейському Союзі вже з кінця 90-х 

років ХХ ст. готуються до наслідків можливого потепління та аналізують 

вірогідні зміни стану європейських лісів, промислової інфраструктури, 

пов'язаної з лісом, займаються підготовкою відповідних освітніх та 

просвітницьких програм для населення [1]. І долучаються до цього не тільки 

державні органи, але й місцеві громади, бізнес, недержавні організації, 

доповнюючи та підтримуючи одне одного. Отже, суспільство намагається не 

просто задекларувати проблеми, а й взяти на себе частину відповідальності – 

справ, що сприятимуть розв‘язанню нагальних проблем довкілля.  



Приблизно у 50-х роках на Заході з'явилося, а у 70-80-х почало активно 

розповсюджуватися явище, яке сьогодні має назву «корпоративна соціальна 

відповідальність» (КСВ) [2]. Його сутність в тому, що представники ділової 

еліти (в першу чергу – великого бізнесу, транснаціональних корпорацій 

(ТНК), усвідомлюючи недосконалість ринкової економічної моделі, дедалі 

більшу залежність бізнесу від стану соціальної сфери (якості «людського 

капіталу») та довкілля (якості «природного капіталу»), розпочали поступову 

трансформацію корпоративних цінностей та стандартів. Це непростий 

глобальний процес (про що свідчить процес укладання Паризької угоди про 

кліматичні зміни [3]), пов‘язаний із змінами поглядів найбільш активної та 

впливової частини людської спільноти. Від їхнього ставлення до екологічних 

викликів сучасності та свідомого приєднання до соціальних й екологічних 

проектів значною мірою залежить напрямок цивілізаційного руху.  

Такі перетворення неможливі без освіти в інтересах збалансованого 

(сталого) розвитку, яку було визнано одним з ключових чинників 

впровадження принципів збалансованого (сталого) розвитку (ЗР) людства. 

Саме екологічна відповідальність є рушієм багатьох міжнародних освітніх 

проектів та програм, впроваджуваних у партнерстві держав з бізнесовими 

структурами, недержавними організаціями та місцевими активістами.  

Один з них – масштабний регіональний проект «Кожна краплина має 

значення» (Every Drop Matters), спрямований на покращення доступу 

населення країн Причорномор‘я до якісної питної води. Проект ініційований 

Програмою розвитку ООН (ПРООН) та компанією «Кока-Кола». Він 

покликаний активізувати й об‘єднати зусилля влади та місцевих громад для 

захисту водних ресурсів, допомогти їм реалізувати спільні проекти, долучити 

бізнес до вирішення екологічних проблем. Ще одне завдання проекту – 

підтримати просвітницькі та освітні ініціативи, які б допомагали мешканцям 

дізнатися про екологічні проблеми Чорного моря спільні для всіх 

прибережних країн, усвідомити взаємозв'язок між його станом та діяльністю 

кожного з нас. І головна мета – сприяти обізнаності населення щодо витоків 

проблем, шляхів їх запобігання та усунення.  



В рамках проекту «Кожна краплина має значення» 31 жовтня 2011 р.  

(День Чорного моря) у м. Євпаторія була презентована структура 

навчального Комплексу з вивчення Чорного моря – «Чорноморська 

скринька». Комплекс підготовлено міжнародною авторською групою за 

підтримки Організації чорноморського економічного співробітництва 

(ОЧЕС), Постійного секретаріату Чорноморської комісії (ПСЧМС), 

Турецького представництва Всесвітнього фонду дикої природи (ВФДК), 

Програми розвитку ООН (ПРООН) та компанії «Кока-Кола». Цим освітнім 

проектом було передбачено впровадження навчально-методичного 

комплексу у школи та позашкільні заклади АР Крим, Одеської, 

Миколаївської та Херсонської областей. Науково-педагогічну та методичну 

адаптацію матеріалів для українського видання проведено співробітниками 

лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання НАПН 

України.  

Комплекс складається з: посібника для вчителя; набору карток для 

пізнавальних ігор; карти-плакату Чорного моря; плакату «Життя у Чорному 

морі» та електронної версії навчальних матеріалів на СD диску. Цей набір 

дозволяє вчителю розширити спектр інтерактивних форм роботи з дітьми, 

використовуючи значний методичний арсенал, необхідний для 

урізноманітнення створюваних педагогічних ситуацій.  

Зміст посібника відібрано з урахуванням принципів збалансованого 

розвитку, він базується на соціально-еколого-економічому підході: 

екологічні проблеми розглядаються у тісному зв‘язку із традиційним 

способом життя місцевих громад та соціально-економічними особливостями 

регіону.  

У посібнику для вчителя викладена концептуальна частина та 

рекомендації щодо застосування матеріалів. Його структура побудована 

таким чином, щоб допомогти викладачеві сформувати в учнів цілісне 

уявлення про екосистему Чорного моря та особистісне ставлення до нього. 

Посібник має п'ять розділів, кожний з яких складається з інформаційної 

частини та практичних, творчих завдань, розрахованих як на індивідуальну, 



так і на колективну роботу дітей. Перші два розділи – «Унікальні риси 

Чорного моря» та «Флора і фауна Чорного моря» – знайомлять школярів з 

географічними, геологічними, гідрологічними особливостями та світом живої 

природи моря. Третій розділ («В чому цінність Чорного моря? Чому 

необхідно його захищати?») присвячений вивченню його природної цінності, 

соціально-економічного значення, ролі у господарській діяльності, а 

четвертий («Екологічні проблеми Чорного моря») – наслідкам 

антропогенного тиску. Логічним завершенням є 5 розділ, в якому діти більше 

дізнаються про природоохоронну діяльність, розмірковують про форми 

особистої участі у практичних діях на захист Чорного моря. Міжпредметний 

характер Комплексу з вивчення Чорного моря дозволяє використовувати 

його елементи при вивченні будь-яких шкільних курсів, застосовувати на 

факультативних заняттях, у гуртках. За відгуками фахівців, він є надзвичайно 

корисним джерелом для організації ігрової, дослідницько-пошукової 

діяльності у еколого-натуралістичних та позашкільних закладах 

Чорноморського регіону.   

Цінність матеріалів ще й в тому, що Чорне море вивчається 

комплексно: як єдина екосистема, всі елементи якої, по-перше, тісно пов'язані 

між собою, а, по-друге, значною мірою залежать від діяльності людини (як 

господарської, так і побутової). Крім того, структура та зміст посібника 

дають учням можливість самостійно встановлювати й досліджувати 

причинно-наслідкові зв'язки між своїми повсякденними вчинками та станом 

моря, умовами життя його мешканців. Практичні завдання, які часто 

пропонується проводити безпосередньо на узбережжі, допоможуть школярам 

актуалізувати набуті знання та перетворити їх у емоційне підґрунтя 

екологічно доцільних вчинків, свідомого та відповідального ставлення до 

природи. В такий спосіб мотивація школярів до участі у практичних 

екологічних проектах формується швидше, як і готовність до активних 

природоохоронних дій. Це особливо важливо для старшокласників, які завтра 

будуть включені у соціально-економічні процеси, і мають усвідомлювати й 

прогнозувати їх екологічні наслідки. 



«Чорноморська скринька» – один з небагатьох посібників, в якому 

державні кордони визначають не межі країни, а її місце у колі партнерів, у 

лацюжку екологічної відповідальності за збереження унікального 

природного явища. Крім України проектом передбачено видання Комплексу 

національними мовами у Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччині. Такий 

підхід виховуватиме у дітей розуміння своєї причетності до вирішення долі 

Чорного моря, надасть знання щодо обов'язків держави у сфері охорони 

довкілля, а також допоможе усвідомити єдність світу природи та людини, 

міцного зв'язку між соціальним та природним компонентами біосфери. 

Власно кажучи, відповідальність є сьогодні однією з основних 

коеволюційних цінностей. А долученість до проблем глобального рівня 

сприятиме формуванню системного, глобального мислення, брак якого 

багатьом заважає зрозуміти справжній масштаб екологічних проблем та 

ступінь нашої відповідальності за майбутнє.  

Саме в цьому полягає мета Декади освіти для збалансованого 

(стійкого) розвитку, яка завершилася у 2014 р. Її результати в Україні 

підтверджують, що проекти на кшталт «Чорноморської скриньки» 

продовжують бути надзвичайно актуальними та корисними для формування 

коеволюційних цінностей, екологічної культури та поведінки не тільки дітей, 

а й дорослих.  

Адже посібник передбачає можливість проведення різноманітних 

заходів як місцевого, так і національного, регіонального, міжнародного рівня, 

в яких діти залучають до учнівських проектів своїх рідних, знайомих, 

місцевих мешканців, представників влади, бізнесу. Тобто – активізують 

дорослих, які в першу чергу відповідальні за стан Чорного моря. І тут 

старшокласники можуть відігравати роль лідерів. Одна з можливих форм 

самостійної роботи учнів – створення рекламного буклету або оголошень 

екологічного змісту для потенційних туристів, які мають знати правила 

поводження на узбережжі під час відпочинку. Інша – проведення фестивалю 

чорноморської культури, у підготовці до якого можуть бути задіяні старші 



люди, культурні діячі, представники влади, міжнародних компаній, 

дипломати, гості з країн Чорноморського регіону та ін.  

Проектом передбачена схема навчання вчителів тих шкіл, які 

одержували «Чорноморську скриньку». Для цього під час одноденного 

тренінгу для кожної області та АР Крим були підготовлені команди 

викладачів-тренерів з чотирьох осіб, які потім протягом двох місяців 

проводили спеціальні заняття з методики впровадження Комплексу. 

Посібники було передано і до обласних інститутів післядипломної освіти, де 

вони широко застосовуються. Книги розповсюджено серед регіональних 

позашкільних навчальних закладів, їх ефективно використовують еколого-

натуралістичні центри. За даними ПРООН сьогодні близько тисячі трьохсот 

закладів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та АР Крим у 

навчально-виховному процесі користуються матеріалами Комплексу з 

вивчення Чорного моря. Загальна кількість учнів, які залучені до проекту, 

складає близько тридцяти тисяч осіб. У 2012 р. представники областей 

розповідали про успішний досвід використання матералів Комплексу навіть 

у дитячих садках.  

Проект «Чорноморська скринька» наводився як приклад успішної 

співпраці уряду з ПРООН. Його активно висвітлювали регіональні ЗМІ: 

телевізійні, друковані, електронні. 

Заключною подією стало проведення 6 листопада 2012 р. у київському 

«Водно-інформаційному центрі» (музей Води) відкритого інтерактивного 

уроку з учнями 4-го кл. ЗОШ №1 м. Українки Обухівського р-ну Київської 

обл. та презентація куточку Чорного моря. В цей день до музею Води 

зібралися представники ПРООН, менеджери турецької сторони проекту 

«Кожна краплина має значення», представники компанії «Кока-Кола 

Україна». Завдяки широкому висвітленню події у столичних виданнях та на 

телеканалах (всього більше десяти) вдалося ще раз привернути увагу 

українського суспільства до екологічних проблем Чорноморського регіону. 

Важливо, що проект став одним з прикладів партнерства міжнародних 

організацій (ПРООН), представників бізнесових структур, української влади 



(МОН), ЗМІ та науковців (ІПВ НАПН України, Інститут біології південних 

морів). Це, власно, і є модель діяльності в інтересах збалансованого розвитку.  

Така модель може бути поширена й на інші рівні (регіональні, обласні, 

місцеві) для формування коеволюційних цінностей, екологічної культури, 

поведінки дітей, просвіти дорослих та впровадження широкого спектру 

спільних екологічних проектів.  

Сьогодні можливостей для розробки та реалізації шкільних екопроектів 

значно більше. Перешкоджає цьому, головним чином, пасивність, сумніви 

педагогів у доцільності, ефективності такої роботи, недостатня інформаційна 

культура та брак наполегливості. А для встановлення справді партнерських 

відносин навчального закладу з місцевою владою, бізнесом, громадою, 

громадськими організаціями необхідна активна й конструктивна позиція 

педагогів. Саме школи та ПНЗ мають стати центрами екологічної культури, 

джерелом екологічних ідей, продукувати «зелені» інновації, які можуть бути 

поширені у місцевій спільноті та змінювати стиль її життя, екологізувати 

його.  

Як приклад шкільних екологічних проектів, що допомогли  надихнути 

дітей та педагогів, стали успішними й розширили коло прибічників «зеленої 

спільноти», можна навести проекти, подані на конкурс «Шлях до успіху», 

який щорічно проводить компанія Intel у кількох країнах. У ЗОШ №6 м. 

Новомосковська Дніпропетровської області дві групи учнів одного класу 

готували два окремих проекти. Перша (з 4 учнів) – «Енергозбереження», 

метою було зробити власний внесок у глобальний рух за зниження 

енергоспоживання, а завданнями – проведення дослідження щодо 

використання енергозберігаючого освітлення у школі, опитування про 

ставлення дітей та дорослих до проблеми, встановлення у класі двох 

енергозберігаючих ламп (досить коштовних). Друга група (5 учнів) 

працювала над проектом «Збираємо макулатуру – зберігаємо ліси», який був 

емоційною відповіддю дітей на вирубку лісу на території Новомосковського 

військового лісництва у Дніпропетровській області. Школярі самостійно 

загітували 28 класів на проведення тижня збору макулатури, домовились з 



адміністрацією про її зберігання, із спонсорами – про вантажівку для вивозу 

зібраного. В результаті діти заробили 153 грн. Але порадившись, група 

вирішила передати свої гроші виконавцям першого проекту. Таким чином, в 

класі з‘явилося дві перші енергозберігаючі лампи. За словами фасилітатора 

проектів Ольги Вікторівни Мартинової, «дітям довелося попрацювати в поті 

чола, щоб довести проект до логічного завершення» [5]. Успіх та робота над 

ними змінила дітей: вони повірили у можливість реальних перетворень, 

змінилося ставлення багатьох школярів до самої проблеми 

енергозбереження. І головне – діти побачили результати екологічних 

вчинків, відчули себе причетними до дійсно корисних й дорослих справ, 

пов‘язаних із збереженням планети. Окремо розгляду потребує вчинок групи, 

яка пожертвувала зароблені гроші одноліткам – це вже акт морально зрілих 

людей, готових поступатися своїми амбіціями заради спільної мети. 

Отже, підсумком можуть бути кілька тез щодо участі у міжнародних 

проектах як інструменту формування коеволюційних цінностей та 

екологічної культури старшокласників. 

Перше, сьогодні міжнародні проекти  – це один із реальних шляхів 

приєднання до спільних глобальних дій на захист довкілля та пошуку 

необхідних для цього ресурсів. Участь у таких проектах вимагає достатньої 

інформаційної, комунікативної, мовної культури самих педагогів, які можуть 

спиратися в цьому на учнів старших класів.  

Друге, проектні технології вимагають розвитку системного мислення, 

системного підходу, бачення можливостей освітньої інфраструктури. 

Координація екологічної тематики шкіл, позашкільних закладів та бібліотек 

значно підвищує ефективність проектів. За умови активного підключення 

старшокласників, шкільних громадських об‘єднань, лідерів самоврядування 

стає можливим поєднання формальних та неформальних компонентів 

навчально-виховного процесу, забезпечити його неперервність. 

Третє, як правило, до міжнародних проектів мають залучатися місцеві 

ресурси. Це можуть бути не тільки фінанси, а волонтери, приміщення, 

обладнання та т.і. Тому необхідними стають партнерські відносини з 



громадою, владою, бізнесом. І тут старші учні можуть бути зв‘язківцями з 

громадою та рушієм волонтерського руху.  

Четверте, партнерство та використання інфраструктурного потенціалу 

освіти – це умови формування місцевого екологічно орієнтованого 

освітнього середовища, в якому відбувається поступова екологізація 

суспільної свідомості. Отже, ініціаторам проектної діяльності необхідні 

високі організаторські (менеджерські) навички. Тож, старшокласники у 

процесі формування такого середовища можуть проявити або випробувати 

свої управлінські якості. 

П‘яте, інноваційний тип розвитку, швидкі зміни у способі нашого 

життя, старіння інформації, створення абсолютно нових реалій потребують їх 

усвідомлення, освоєння та включення до проектів, які теж повинні стати 

інноваційними. Відтак, постійне навчання, відслідковування новацій мають 

стати звичними для вчителя, який бажає оволодіти проектними технологіями 

та залучити до них учнів. 

Шосте, дуже важливо підтримувати зв’язок з науковцями, що активно 

співпрацюють у міжнародних освітніх проектах екологічного спрямування. 

Практична робота дає вчителю добрий організаційний досвід, але необхідно 

знати тенденції та закономірності сучасного освітнього процесу, вміти 

прогнозувати, передбачати перспективність нових знань для формування 

коеволюційних цінностей, необхідних для гармонізації відносин між 

суспільством та природним світом.  

Використання цих знань допоможе зробити міжнародні проекти, 

проектні технології дієвим педагогічним інструментом, що допомагає 

формувати коеволюційні цінності старшокласників та їх екологічну культуру 

через участь у створенні екологічно орієнтованого освітнього середовища. 
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наук Украины, 04060, Kиев, 9 M.Берлинского. 
          В статье на примере международных образовательных экологических проектов 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ ВИХОВАНЦІВ  

ПОЗАШКІЛЬНИХ  НАВЧАЛЬНИХЗАКЛАДІВ  ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ 

В статті розкриті поняття «обдарованість» та «інтелектуальна обдарованість 

старшокласників», а також висвітлена специфіка прояву інтелектуальної обдарованості у 

дітей старшого шкільного віку. Крім того, розглянуті проблемні аспекти процесу 

самореалізації та професійного становлення інтелектуально обдарованих старшокласників  

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю. Дані рекомендації 

педагогам, керівникам гуртків  щодо роботи з цією особливою групою учнів. 

Ключові слова: інтелектуальна обдарованість, позашкільні навчальні заклади, 

інтелектуально обдарована особистість, самореалізація, професійне становлення. 

 

           Актуальність. Перед сучасною школою та позашкільними 

навчальними закладами постало завдання максимального розкриття і 

розвитку потенціалу кожної особи, формування людини як суб‘єкта 

соціального та професійного життя, підготовки її до самовизначення, 

самовдосконалення та самореалізації. Державна цільова програма роботи з 

обдарованою молоддю спрямована на забезпечення розвитку 

інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для 

виявлення обдарованої молоді, надання підтримки в розвитку творчого 

потенціалу, самореалізації, професійного становлення такої молоді та її 

http://uspih.iteach.com.ua/


постійного духовного самовдосконалення і є основою розробки програм 

роботи з обдарованою молоддю [10, с.3-4]. 

 Відтак, нові завдання актуалізують проблеми, пов'язані з підготовкою 

вчителя, оскільки саме йому відводиться провідна роль у реалізації 

накреслених перетворень. Центральним завданням модернізації освіти, 

провідним принципом державної освітньої політики визнають підготовку 

педагогічних працівників, створення умов для формування освіченої, творчої 

особистості вчителя, реалізації та самореалізації його природних задатків і 

можливостей в освітньому процесі. 

Проблема діагностики та розвитку інтелектуальної обдарованості 

старшокласників у позашкільних навчальних закладах еколого-

натуралістичного профілю на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти та 

науки є досить актуальною, тому мета нашої статті розкрити такі поняття як 

«обдарованість», «інтелектуальна обдарованість старшокласників» та 

розглянути проблемні аспекти процесу самореалізації та професійного  

становлення обдарованих вихованців старшого шкільного віку у 

позашкільних навчальних закладах екологічного профілю. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню 

даної проблеми надається належна увага, зокрема таким аспектам як 

визначення підходів до розуміння психологічних основ та структури 

обдарованості (Дж.Гілфорд, Перлет, Б.Ф. Скіннер, К.А. Хеллер, К.Гейлор, 

Г.С. Холл, Р. Уайт, Л.О. Венгер, Н.С. Лейтес, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, 

А.В. Петровський, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, Т.І. Сущенко, Г.Д 

Чистякова, М.П.Щерба та ін.), виділення сфер та видів обдарованості 

(С.Г.Гончаренко, Г.В. Бурменська, Ю.З. Гільбух, М.М. Гнатко, В.М. 

Слуцький, В.І. Степанов та ін.), питання виявлення та розвитку 

обдарованості учнів (І.С. Аверіна, Г.Ю. Айзенк, Ю.К. Бабанський, В.Д. 

Горський, В.І. Кірієнко, В.А. Крутецький, О.І. Кульчицька, Н.А. Садовська, 

Б.М. Тєплов, Є.І. Щелбанова та ін.). 



Питання про природу обдарованості, сутність її прояву впродовж 

багатьох років залишаються дискусійними і викликають гарячі суперечки 

представників різних наукових шкіл [14, с.1]. У педагогічній теорії та 

практиці напрацьовується значна кількість досліджень, пов'язаних з 

ідентифікацією обдарованості, розробляються програми допомоги дітям 

щодо реалізації їх здібностей та обдарувань.  

Не дивлячись на те, що у поглядах учених щодо природи 

обдарованості, існують розбіжності, у центрі їхньої уваги завжди 

залишається питання продуктивного розвитку тих якостей особистості, які 

визначають види її прояву. Саме тому феномен обдарованості, її види, 

способи виявлення, характерні риси прояву нерозривно пов'язані з такими 

поняттями як задатки, схильності, здібності (загальні, спеціальні, творчі), 

талант, геніальність. Отже, як зазначає, Е. Лодзінська, психолого-

педагогічний аспект вивчення феномена обдарованості завжди залишався 

домінуючим у дослідженнях даної проблеми [14, с.1].  

Щоб розкрити поняття «інтелектуальна обдарованість» потрібно 

розглянути сутність самого терміну «обдарованість», з'ясувати його 

особливості та структуру. 

В.М. Бехтєрєв писав, що разом з вихованням для будь-якої творчості 

необхідна та чи інша ступінь обдарованості [12, с.140]. 

Тривала історія наукових пошуків у досліджуваному напрямі, не дала 

на сьогодні єдиного підходу до визначення сутності самого феномену 

обдарованості. Також можна зазначити, що навіть питання появи терміну 

«обдарованість» до кінця не вивчено.  

Так, одні джерела засвідчують, що вперше термін «обдарований» був 

використаний А.Треєм у 1839р. Зокрема, дослідник ототожнював цей термін 

зі словом «геній». Інші джерела стверджують, що термін «обдарований» 

з‘явився в психології на початку ХХст. завдяки американцю Т.Уіпплу, який 

позначив їм учнів з наднормальними здібностями [12, с.140]. 



Широке використання у науковій літературі терміна «обдарованість» 

пов'язано із періодом утвердження педагогіки, а потім і психології як 

самостійних наук. Коренем слова «обдарованість» є «дар», тому як в 

українській, російський, так і в англійській (giften) мовах це поняття має 

однозначне трактування – подарунок. [1, с.28]. 

Загалом, у літературі зустрічається понад сто визначень лише самого 

поняття «обдарованість». Слід зазначити, що термін обдарований 

«superdoue» мав багато противників, які пропонували змінити його на 

«enfantprecoce», тобто дитина, яка за своїм розвитком випереджає однолітків 

[18, с.94]. 

Обдарованість зараз визначається як вияв природних можливостей 

організму людини, що значно перевищують середній рівень. Біологічною 

основою обдарованості є особливості будови та функціональні властивості 

головного мозку й окремих його аналізаторів. Обдарованість може 

виявлятися в різних видах діяльності та в різні періоди розвитку людини. 

Критеріями обдарованості є рання мова, допитливість, енергійність, 

самостійність, відмінні пам‘ять, висока концентрація уваги тощо 

Серед відокремлюваних дослідниками видів обдарованості чільне 

місце посідає інтелектуальна обдарованість, що визначає здатність людини 

до оволодіння знаннями. Крім того, поняття «розумова» та «інтелектуальна» 

обдарованість на думку багатьох вчених є тотожними. 

Поняття «інтелектуальна обдарованість» тісно пов‘язано з поняттями 

«інтелект» та «інтелектуальні здібності». Вважаємо за доцільне докладніше 

проаналізувати ці категорії для обґрунтування визначення поняття 

«інтелектуальна обдарованість». 

Тривалий час були поширені дві думки щодо сутності інтелекту. 

Відповідно до першої з них, інтелект - риса суто спадкова: або людина 

народжується розумною, або ні. Згідно з другою - інтелект пов'язаний зі 

швидкістю сприйняття чи реагування на зовнішні стимули [4, с.3] 



В загальному вигляді інтелект - це система психічних механізмів, які 

обумовлюють можливість побудови «всередині» індивіда суб'єктивної 

картини того що відбувається. Психологічне коріння розумності (рівно як 

дурість і божевілля), таким чином, слід шукати в механізмах облаштування і 

функціонування інтелекту [17, с.9]. 

Вважається, що люди з розвиненим інтелектом вміють добре розуміти 

поведінку інших і власні мотиви, здатні швидко налагоджувати контакти з 

тими, хто їх оточує, і у своїй діяльності націлені на результат [4, с.3]. 

До структури інтелекту належать такі психічні процеси, як 

сприймання і мислення, запам’ятовування і мовлення та ін. Як зазначає 

С.У. Гончаренко, розвиток інтелекту, залежить від природних задатків, 

можливостей мозку й від соціальних факторів – активної діяльності, 

життєвого досвіду [8, с.146]. 

На думку М.А. Холодної, в загальному вигляді інтелектуальна 

обдарованість – це стан індивідуальних психологічних ресурсів (в першу 

чергу розумових ресурсів), які забезпечують можливість творчої 

інтелектуальної діяльності, тобто діяльності, яка пов'язана із створенням 

суб'єктивно і об'єктивно нових ідей, використанням нестандартних підходів у 

вирішенні проблем, чуттєвістю до ключових, найбільш перспективним 

шляхам пошуку рішень в тій чи іншій предметній галузі [17, с.244]. 

На переконання М.М. Янковчук інтелектуальна обдарованість – це 

особливе динамічне утворення, у структури якого входять інтелект, 

креативність, духовність. Автор зазначає, що поряд із самостійністю цих 

компонентів, існує взаємозв‘язок між ними, взаємодія та взаємовплив їх одне 

на одного. Говорячи про трискладові обдарованості, а саме – інтелект, 

креативність, духовність, М.М.Янковчук акцентує, що саме духовність 

являє собою системотворчий фактор обдарованості. Беручи до уваги 

складний динамічний характер обдарованості, дослідником робиться 

припущення, що існує вплив на вияв обдарованості як внутрішніх 

психологічних факторів, так і зовнішніх культурно-психологічних факторів, 



взаємодія яких призводить до розвитку обдарованості і проявляється в 

діяльності [13, с.48-54]. 

Рання юність – це вік безпосередньої підготовки підростаючої 

особистості до життя як дорослої людини, до вибору спеціальності, до 

безпосереднього оволодіння нею, до виконання відповідних соціальних 

функцій [6, с. 222]. Перехід від дитинства до дорослості в людському 

суспільстві передбачає залучення дитини до оволодіння системою знань, 

норм і навичок, завдяки яким індивід може створювати матеріальні та 

духовні цінності, виконувати суспільні функції і нести соціальну 

відповідальність [7, с. 236]. 

 Більшість гуртківців переходячи до старших класів продовжують 

займатися поглибленим вивчення вибраної ними науки і об‘єктів 

дослідження. В цьому віці з‘являється бажання самостійно працювати за 

вибраною темою, поза загальними заняттями гуртка, що часто призводить до 

безпосереднього контакту з вченими. 

 Розвиток пізнавальних процесів і особливо інтелекту в підлітковому та 

юнацькому віці має два боки – кількісний та якісний. Кількісні зміни 

проявляються в тому, що старшокласник вирішує інтелектуальні завдання 

значно легше і ефективніше, ніж дитина молодшого шкільного віку. Якісні 

зміни перш за все характеризують зміни в структурі процесів мислення: 

важливо не те, які завдання вирішує людина, а яким чином вона це робить. 

Тому найбільш суттєві зміни в структурі психічних пізнавальних процесів у 

осіб, які досягли раннього юнацького віку, спостерігаються саме в 

інтелектуальній сфері [16, с. 319]. 

Інтелектуально обдаровані старшокласники виділяються яскравими, 

очевидними, іноді видатними досягненнями в тому чи іншому виді 

діяльності (актуальна обдарованість) або мають внутрішні, потенційні 

передумови і психологічні можливості для таких досягнень ( потенційна 

обдарованість) [2, с. 13]. 



О.В. Звонарьова відмічає, що інтелектуально обдарована дитина - 

дитина, яка відрізняється гостротою мислення, спостережливістю і 

виключною пам'яттю, яка проявляє виражену і різнобічну допитливість, 

часто і на тривалий час занурюється у те чи інше заняття, охоче і легко 

навчається, виділяється вмінням добре викладати свої думки [11, с.25]. 

Можна сказати, що інтелектуально обдаровані старшокласники 

відзначаються високою самооцінкою, високим інтелектуальним розвитком, 

активною потребою у пізнанні, енергійністю, високим рівнем адаптації та 

потребою у самовдосконаленні, цілеспрямованістю. 

Для обдарованих дітей особистою проблемою є недостатнє 

використання їх інтелектуального потенціалу у звичайній середній школі чи 

класі, тому вони самі шукають відповідний профіль, щоб краще 

самореалізуватись в ньому. Особливу групу старшокласників складають ті, 

що мають високий, на рівні обдарованості, IQ, але не здогадуються про це. 

Це діти із замаскованою, прихованою, латентною обдарованістю. Таких 

дітей іноді буває більше половини серед виявлених інтелектуальним 

тестуванням обдарованих старшокласників. В такому випадку педагог 

(психолог) має обережно здійснити дійство відкриття обдарованої дитини як 

для неї самої так і для її батьків [9, с. 43]. 

Під впливом активізації навчання з‘являються такі його компоненти як 

активний пошук, гіпотеза, дослідницький підхід, готовність до розв‘язування 

задач. Нестандартні дослідницькі завдання, які вчитель включає у структуру 

роботи учень сприймає як виклик власному інтелекту, з‘являється елемент 

«змагання з собою». 

Найяскравішими рисами творчої особистості є стійка, підвищена 

потреба в самоактуалізації, виявленні себе, самоствердженні, наявність 

особистої думки, інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до 

стереотипів, авторитетів; потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю 

діяльності, висока самооцінка, потреба мати свій «Я-образ», широта 

інтересів, оригінальність мислення тощо.  



Усі ці риси при сприятливих психолого-педагогічних умовах 

допомагають учню самореалізуватися, тобто максимально ефективно 

використати свої здібності та нахили. 

Розглядаючи позашкільну освіту як систему, яка постійно 

розвивається, підкреслимо, що нині вона дає можливості варіативного, 

багатопрофільного, багаторівневого, міждисциплінарного навчання, 

отримання додаткових знань, набуття спеціальностей і спеціалізацій у 

процесі навчання, виховання адаптивних якостей. Позашкільна освіта має 

сьогодні метапредметний, над- предметний характер. Вирішальна роль у 

формуванні практичного інтелекту учнів належить позашкільним 

навчальним закладам еколого-натуралістичного напряму, які, порівняно із 

загальноосвітніми школами, спрямовують свій навчально-виховний 

потенціал на дітей, зацікавлених певною справою в одній із природничих 

галузей науки. У цих закладах еколого-натуралістичне виховання є найбільш 

ефективним, оскільки здійснюється не лише на основі врахування соціальних 

інтересів і природних реалій, а й шляхом застосування індивідуального 

підходу, що створює поле особистої відповідальності за отримані знання [4, 

с. 4]. 

Розвиваючи у підростаючого покоління пізнавальний інтерес у ході 

виконання наукових і науково-практичних досліджень, позашкільні установи 

налаштовують учнів на майбутню професію, яку можна отримати лише 

завдяки сумлінній праці, особистій ініціативі. Проте небезпечно орієнтувати 

учнів на миттєву дію, миттєвий результат, що зрештою формує нездатність 

до постійного вольового та розумового зусилля. 

Еколого-натуралістична освіта в позашкільних закладах має 

вибудовуватися на основі нової екологічної етики, етики бажаного розвитку, 

то вона має всі підстави науково інтегруватися з історією, культурою, 

мистецтвом, мораллю, політикою, економікою тощо. Форми і зміст 

позашкільної роботи перебувають у прямій залежності від знань і досвіду 

педагога-позашкільника, який постійно спирається у своїй діяльності на 



сучасні досягнення певної галузі природничих наук та на напрацьований 

досвід своїх попередників. 

Важливою умовою формування всебічно розвиненої людини, 

виховання моральності, національної свідомості, одержання додаткових 

знань, умінь і навичок у системі «Природа – людина» є позашкільне 

навчання і виховання. Позашкільна і позакласна робота – не лише важлива 

ланка педагогічних зусиль для здійснення додаткової освіти та виховання, 

організації активного дозвілля, трудової підготовки учнів та юнацтва, а й 

система пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань, 

формування у такий спосіб творчої еліти в галузі природознавства, техніки, 

мистецтва, ремесел, суспільної та підприємницької діяльності. Саме тому 

нова система національної освіти в Україні має забезпечити спроможність 

підростаючого покоління вийти зі стану кризи, подолавши споживацьке 

ставлення до природи. Отже, позашкільна навчально-виховна діяльність 

сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого розкриття 

здібностей особистості та розв'язання її різноманітних освітніх проблем, 

забезпечення пріоритетів загальнолюдських цінностей, створення цілісної 

системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань для 

формування нової творчої особистості – громадянина молодої незалежної 

держави[3,с. 9-10]. 

Позашкільна освіта є неперервною уже за своєю суттю. Вона враховує 

наступність у зв'язках між дошкільною, початковою, загальною середньою та 

старшою профільною школою аж до професійної підготовки [5, с.74]. 

Самореалізація учнівської молоді у галузі природничих наук є 

пріоритетним напрямом діяльності позашкільних освітніх закладів еколого-

натуралістичного спрямування, оскільки сприяє формуванню практичного 

інтелекту учнів та становленню нової генерації української інтелектуальної 

еліти. Варто зауважити, що в сучасному освітньому процесі спостерігається 

чітко виражена тенденція до розгляду біології як головної серед усіх 

природничих дисциплін [4, с.4].  



Організація навчального процесу в сучасному позашкільному еколого-

натуралістичному закладі базується на принципах достатності наукового, 

пізнавального, інформаційного, методичного забезпечення, завдяки чому 

створюються умови для самостійного творчого опанування та осмислення 

знань і вияву творчої й дослідницької ініціативи [4, с.5].  

Усі світові та пропоновані останнім часом національні освітні 

стандарти в основу навчання ставлять самостійну, творчу діяльність того, хто 

навчається. На цьому принципі базуються і новітні, зокрема інформаційні 

технології навчання. Як показують дослідження, часто причиною 

неуспішності учнів є їхнє невміння організувати свою навчальну діяльність і 

соціальну та побутову зайнятість. Тому першочерговим завданням сьогодні 

для педагога-позашкільника є допомога учнівській молоді в організації 

навчальної та інших видів творчої діяльності, тобто він має не тільки навчити 

вчитися, а й використовувати знання на практиці [4, с.5]. 

Найбільший внесок у вивчення проблеми самореалізації особистості 

зробили засновники гуманістичної психології – американські вчені 

А. Маслоу та К. Роджерс.  

На основі концепцій особистісного росту та самореалізації (А. Маслоу, 

К. Роджерса, В. Сухомлинського, М. Амосова, О. Любіщева) особистісний 

ріст трактується як звільнення себе і знаходження життєвого шляху, 

самореалізація і розвиток усіх основних особистісних характеристик. Вони 

стверджують, що взаємодія особистості з власним внутрішнім світом 

(інтроперсональність) є не менш значимою, ніж взаємодія зі світом 

зовнішнім (інтерперсональність). 

Необхідною умовою самореалізації інтелектуально обдарованої 

особистості є саморозвиток. Адже щоб обдарована особистість успішно 

реалізувалась, їй потрібно володіти системою морально-духовних цінностей, 

які є змістовою основою цього духовно-практичного процесу. Саморозвиток 

– само зміна суб'єкта у напрямі свого Я-ідеального, яке виникає під впливом 

зовнішніх і внутрішніх причин. Саморозвиток інтелектуально обдарованої 



особистості пов'язаний з її життєдіяльністю, у межах якої він здійснюється. 

Тому вже з дошкільного віку, з моменту виокремлення свого Я, обдарована 

дитина стає суб'єктом власної життєдіяльності, оскільки починає ставити 

цілі, підкорятися власним бажанням і прагненням, враховуючи вимоги 

інших. Ці спонукання мають набувати суспільної спрямованості, бо в іншому 

разі вони деструктивно впливатимуть на розвиток обдарованої особистості. 

Саморозвиток переважно є індивідуальним процесом, що розгортається 

у внутрішньому плані інтелектуально обдарованої особистості. Лише 

підліток спроможний самостійно формулювати завдання для 

самовизначення, розв'язання яких, однак, потребує спільного з дорослим 

пошуку відповідних способів. 

У забезпеченні саморозвитку важливу роль відіграє механізм 

самопрогнозування, оскільки інтелектуально обдарована особистість 

повинна передбачати результати власної діяльності, поведінки і 

безпосередньо себе у нових морально-духовних координатах. Розглядаючи 

особливості самореалізації та професійного становлення інтелектуально 

обдарованих вихованців, слід звернути увагу на відповідальність як  

найважливішої якості людини, тому що, беручи на себе відповідальність, 

вона самореалізується. 

Проблема пошуку простору для самореалізації надзвичайно актуальна 

в сучасних умовах для інтелектуально  обдарованої особистості. Адже 

сучасне суспільство, у межах якого створюється цей простір, 

характеризується нестабільністю, невизначеністю всіх його сфер. Тому 

обдарованій особистості часто психологічно важко здійснити самостійний, 

свідомий, відповідальний вибір діяльнісної і духовно-практичної позиції, 

свого місця у світі. Тому формування у молоді потреби у самореалізації має 

бути стрижнем виховної діяльності педагога. У цьому зв'язку центром 

методичних зусиль педагога мають бути свідоме особистісне зростання, 

особистісна самореалізація обдарованого вихованця. Особливої значущості 

набувають дослідження механізмів, умов, специфіки становлення цього 

психологічного феномену в шкільному онтогенезі. 



Розвиток індивідуальних здібностей та інтелектуальної обдарованості 

учнів, забезпечення умов їхньої самореалізації є одним із завдань управлінців 

сфери освіти, яке потребує від них розробки конкретних практичних заходів. 

На шкільному та позашкільному рівні педагоги повинні: 

 визначити мету, створити план (програму) і режим роботи учня, 

забезпечити циклічність, тривалість навчання згідно з віковими та 

індивідуальними особливостями інтелектуально обдарованої дитини;  

 забезпечити науковість змісту освіти відповідно до можливостей, 

нахилів, інтересів та потреб обдарованого вихованця;  

 розробити і впровадити індивідуально-розвивальні стратегії та 

форми організації навчально-виховного процесу, різнорівневі програми;  

 модернізувати методи, засоби навчання, винайти нові дидактичні 

технології, спрямовані на активізацію пізнавально-творчих можливостей 

інтелектуально обдарованих дітей;  

 стимулювати постійний самоаналіз та самоосвітню діяльність 

учня;  

 сприяти психолого-педагогічній освіті батьків  інтелектуально 

обдарованих дітей;  

 створювати умови для отримання додаткової освіти в 

позашкільних закладах з певного напряму обдарованості.  

 Важливою умовою роботи з інтелектуально обдарованими дітьми є 

дотримання вчителем принципів педагогічної творчості, реалізація яких 

сприяє творчому розвитку особистості та її самореалізації. Створення 

сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів – 

основний обов‘язок адміністрації позашкільного навчального закладу, який 

реалізується через низку заходів: 

 побудову системи пошуку, відбору та діагностування рівня 

розвитку обдарованої дитини;  

 забезпечення організації педагогічного процесу для 

максимального розвитку здібностей учнів;  



 розробку програм роботи закладу освіти з обдарованими учнями;  

 визначення варіативної частини робочого плану, яка б 

максимально враховувала розвиток обдарованих дітей;  

 створення комплексу науково-методичних та навчальних 

матеріалів;  

 розробку конкретних методичних рекомендацій щодо 

індивідуальної роботи з обдарованими дітьми з окремих навчальних 

дисциплін;  

 підбір та підтримка педагогічних кадрів відповідного рівня, які 

були б здатні сприяти творчій праці учня, виявляти ініціативу та професійну 

компетентність у цій галузі педагогічної діяльності;  

 постійне вивчення педагогічної майстерності учителів, 

забезпечення умов для їхньої самоосвітньої діяльності, підвищення 

загальнокультурного та професійного рівня;  

 відпрацювання оптимальної системи контрольно-оцінювальної 

діяльності учня і вчителя з позицій гуманізації освітнього процесу;  

 сприяння участі обдарованих учнів у конкурсах та змаганнях 

різних рівнів: олімпіадах, турнірах, спартакіадах, конференціях, заочних та 

позашкільних формах навчання [15, с 68-69]. 

Висновок: Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що 

здібності і навіть обдарованість не гарантують учням стовідсоткову 

самореалізацію особистості в умовах навчально-виховного процесу (школа, 

позашкільні навчальні заклади та ін.). Лише комплексний підхід до 

розв‘язання чисельних проблем, які супроводжують розвиток інтелектуально 

обдарованої особистості та постійне створення відповідних психолого-

педагогічних умов забезпечать ефективну реалізацію її потенційних 

можливостей.  
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Шевчук С.И., Еловец О.И. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМНЫЕ 

АСПЕКТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ 

ВОСПИТАННИКОВ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ЭКОЛОГО-НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

В статье раскрыты понятия «одаренность» и «интеллектуальная 

одаренностьстаршеклассников», а также освещена специфика проявления 

интеллектуальной одаренности у детей старшего школьного возраста. Кроме того, 

рассмотрены проблемные аспекты процесса самореализации и профессионального 

становления интеллектуально одаренных старшеклассников внешкольных учебных 

заведений эколого-натуралистического профиля. Даны рекомендации педагогам, 

руководителям кружков относительно работы с этой особенной группой учащихся. 

Ключевые слова: интеллектуальная одаренность, внешкольные учебные заведения, 

интеллектуальноодаренная личность, самореализация, профессиональное становление. 

 

 

S.I. Shevchuk, O.I. Yelovecz`  

THEORETICAL  PRINCIPLES OF DEVELOPMENT, PROBLEM 

ASPECTS OF SELF-REALIZATION AND  PROFESSIONAL BECOMING 

OF THE INTELLECTUALLY GIFTED SENIOR   OF OUT-OF-SCHOOL 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF ECOLOGICAL PROFILE 

           The article exposes the concepts of ―giftedness‖ and ―giftedness of  senior high school 

students‖ and deals with the specifity   of intellectual giftedness  of  senior high school students. 

Problem aspects of  self-realization and  professional becoming  of the intellectually gifted senior 

high school students   of out-of-school educational establishments of ecological profile are also 

considered in the article. Recommendations to work  with this specific group of students are 

given to the teachers and club leaders 



Key words: intellectual giftedness,  out-of-school educational establishments, 

intellectually gifted personality,  self-realization,   professional becoming. 
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П. М. Кухарчук, О. О. Стадник, А. П. Якимчук, 

 м.Житомир 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ 

 У статті наводиться характеристика еколого-натуралістичної освіти як засобу 

гуманізації педагогічного процесу та розглянуто аспект формування навичок ведення 

дослідницької роботи як фактор розвитку обдарованості учнівської молоді. Окремо 

розглядається національно-патріотичне виховання в позашкільних закладах екологічного 

спрямування як важливий фактор самопізнання громадянина країни. Стаття містить 

рекомендації стосовно формування та розвитку успішної особистості вихованців дитячих 

творчих об‘єднань позашкільних закладів освіти еколого-натуралістичного профілю. 

Ключові слова: успішна особистість вихованців позашкільних закладів освіти, 

формування і розвиток успішної особистості вихованців позашкільних закладів освіти, 

гуманізація педагогічного процесу. 

На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства особливо актуальним 

представляється побудова навчального та виховного процесу на засадах 

гуманістичної педагогіки і гуманістичної освіти. Гуманістична педагогіка має 

в своїй основі гуманістичний світогляд, який визнає своєю головною і 

непорушною цінністю людину як таку, цінність її волі, її вибору і 

можливостей, 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 створити всі умови для їх особистісного і 

творчого розвитку. 



Позашкільна освіта України мала і має потужний потенціал, її 

відкритість, мобільність, демократичність, гуманістичність як ніколи 

затребувані. Позашкільні навчальні заклади 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» [10], 

Закон України «Про позашкільну освіту» [11], Концепція екологічного 

виховання [12], Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 р. [13],  Указ Президента України №334/2015 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» [14], 

Указ Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» [15], 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», Положення «Про позашкільний навчальний заклад» [16,17].  

Згідно з прийнятими нормативними документами, наказами 

Міністерства освіти і науки «Про організацію науково-методичного 

забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти» №264/23 від 

25.04.2003 р. та «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінки діяльності 

позашкільних навчальних закладів» №567 від 21.08.2003 р. стратегічними 

завданнями реформування позашкільної освіти стали створення умов для 

набуття додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, підготовка до 

активної професійної та громадської діяльності учнів.  

Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (ЖОЦЕНТУМ), як координатор і організатор роботи з 

еколого-натуралістичного спрямування в області, вирішує комплекс завдань: 



1)  забезпечує розвиток природоохоронного, дослідницько-

експериментального, 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 навчально-виховних 

закладів усіх типів; 

4)  створює умови для самореалізації і розвитку природних нахилів 

та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців. 

В історичному аспекті гуманізм реалізувався як прогресивна течія 

західноєвропейської культури епохи Відродження, спрямована на 

утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, 

вільний вияв природних людських почуттів і здібностей. Видатними 

представниками гуманізму були Леонардо да Вінчі, Т. Кампанелла, Дж. 

Бруно, Ф. Петрарка, Т. Мор, Ф. Рабле, Я.-А. Коменський, М. Копернік та ін.  

Саме в цей період гуманізм знайшов відображення як у поглядах на 

виховання, так і в організації практичної роботи шкіл, знаменував собою 

переворот у всій культурі та світогляді. Переважними ознаками освіти стали 

повага до дитини, увага до її потреб та психологічних особливостей, 

прагнення до фізичного розвитку, заборона фізичних покарань. 

Багатою гуманістичними концепціями була педагогічна творчість 

представників епохи буржуазних революцій і Просвітництва. Найвидатніша 

постать цього періоду – філософ-просвітитель, письменник, педагог Жан-

Жак Руссо. Його демократична педагогічна система є палким протестом 

проти схоластичної  мертвої школи, тілесних покарань. Основою 

педагогічної системи Руссо є принципи гуманізму, природовідповідності та  

індивідуального підходу до дітей. Завданням морального виховання філософ 

вважав виховання людини гуманної і людяної, яка прагне до свободи, вміє 

працювати. 



Мета і завдання виховання, визначені суспільством, мають об'єктивний 

характер, оскільки випливають із об'єктивної необхідності. Без чіткої 

стратегії неможлива соціальна перебудова: неминуче виникнуть розмиті 

ідеали, фальшиві зразки життя, еталони поведінки. 

В Україні  ідеал гуманістичного виховання творчо реалізував у 60-х 

роках XX століття В. О. Сухомлинський. Його освітня система зорієнтована 

на творення щастя кожного вихованця, доброзичливого ставлення до дітей, 

створення умов для індивідуально-творчого розвитку кожної особистості. 

Поставивши в центр своїх пошуків дитину, її духовний світ, Сухомлинський 

вибудував систему впливів і взаємовпливів на всю її сутність –фізичну, 

психічну, інтелектуальну, моральну – через створення гуманного 

середовища, залучаючи до нього сім‘ю, природу, школу, колектив, учителя, 

різні типи і види діяльності [22].  Педагог повинен був глибоко, до тонкощів 

знати індивідуальність кожного учня; стверджувати гуманне начало у 

вихованні, що вважалося найважливішою рисою його педагогічної  культури. 

Розвиваючи гуманістичну сутність педагогіки А. С. Макаренка, 

найголовніше в колективістському вихованні В. О. Сухомлинський вбачав у 

взаємному духовному збагаченні дітей, турботі про кожного члена 

колективу. При цьому наголошував: «Доброзичливість, розумна доброта – 

ось що має бути атмосферою життя дитячого колективу» [23]. Гуманістичне 

виховання особистості дитини, вважав В. О. Сухомлинський, полягає у 

спонуканні її до постійної віддачі душевних сил конкретній живій істоті – 

людині чи тварині, в перетворенні турботи про людину з обтяжливої 

повинності на найважливішу душевну потребу, у виявленні гуманного 

ставлення до людей через конкретні вчинки [22]. 

Необхідно зауважити, що кожна виховна система, незалежно від часу її 

заснування, базується на ідеалах та цінностях, які визначають зміст 

виховного процесу конкретного періоду: на інтересах суспільства, держави 

чи особистості (індивідуально-особистісний розвиток); на взаєминах між 

учасниками процесу (авторитарні чи гуманістичні); на змісті виховного 



процесу (знаннєвий чи розвивальний). Так, традиційне виховання пронизує 

надмірне управління виховним процесом, згідно з яким вихованці 

цілеспрямовано засвоюють соціально та ідеологічно орієнтовані якості, має 

місце жорстка регламентація, що призводить до ігнорування внутрішнього 

світу особистості, обмеження ініціативи, творчості вихованців. 

Гуманістична ж система ставить у центр виховання особистість дитини 

як найвищу цінність життя. В гуманістичній школі вихованець є суб‘єктом 

життя, вільною, духовною особистістю, що має потребу в саморозвитку. Таке 

виховання спрямоване на розвиток його внутрішнього світу, 

міжособистісного спілкування, діалогу, на допомогу в особистісному 

зростанні. 

Одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з 

державною національною програмою «Освіта» є формування творчої 

особистості,  становлення її фізичного і морального здоров‘я. З огляду на це 

дедалі повніше усвідомлюється гостра потреба у створенні та реалізації 

особистісного підходу до вихованця позашкільного закладу як одного з 

принципів організації навчально-виховної роботи, що обґрунтовується 

сучасною педагогікою і психологією. 

Політичні, соціальні й економічні перетворення в Україні зумовлюють 

важливість більш ефективної організації позашкільного навчально-виховного 

простору. Сучасний стан педагогічної науки вимагає розглядати цей процес 

не лише в контексті гуманізації освіти, виховання та розвитку творчої 

особистості, її соціалізації, а й перегляду теоретико-методологічних основ 

позашкільної освіти, розроблення й практичного впровадження новітніх 

навчально-виховних і розвивальних технологій. Актуальність проблеми 

зумовлена сукупністю чинників наукового, соціального та прикладного 

значення. Вона визначається насамперед сучасними тенденціями в освіті, що 

характеризується істотним підвищенням уваги до проблеми навчання і 

виховання підростаючого покоління. Система освіти покликана забезпечити 

історичну спадкоємність поколінь і розвиток національної освіти і культури. 



Перед педагогічною наукою постало завдання розробки концептуальних 

підходів до нового змісту, організаційних форм і методів позашкільного 

навчання і виховання учнів. Необхідним є з‘ясування можливостей 

позашкільного навчального закладу в розвитку дітей та учнівської молоді у 

вільний від навчання час. 

Активізація творчої і пізнавальної діяльності вихованців ЖОЦЕНТУМ 

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 всеобучу 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. Б. Чухрай розглядає дослідницькі здібності, які 

формуються в процесі навчання математики майбутніх економістів, Н. М. 

Бібік вивчає формування пізнавальних інтересів молодших школярів, О. Є. 

Антонова і А. В. Якименко розглядають розвиток дослідницьких здібностей 

школярів засобами МАН [7, 20, 21]. 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 [3, с. 22-84]. Не 

менш важливим фактором є виявлення обдарованих дітей, здатних займатися 

науково-дослідницькою діяльністю. У Житомирському обласному центрі 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працює обласна творча 

майстерня керівників гуртків «Школа дослідника», створена через 

необхідність ефективності роботи педагогічного колективу з виявлення та 

розвитку обдарованості учнів та 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 [8]. 

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 [6]. 

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. 

Позашкільний навчальний заклад – це загальнодоступний навчально-

виховний 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. 

Позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що 

отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у 

час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах. 

Основні принципи організації навчально-виховного 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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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЭКОЛОГО-НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 В статье приводится характеристика эколого-натуралистического образования как 

средства гуманизации педагогического процесса и рассмотрены аспект формирования 

навыков ведения исследовательской работы как фактор развития одаренности учащейся 

молодежи. Отдельно рассматривается национально-патриотическое воспитание в 

внешкольных учреждениях экологического направления как важный фактор 

самопознания гражданина страны. Статья содержит рекомендации по формированию и 

развитию успешной личности воспитанников детских творческих объединений 

внешкольных учебных заведений эколого-натуралистического профиля. 

Ключевые слова: успешная личность воспитанников внешкольных учебных 

заведений, формирование и развитие успешной личности воспитанников внешкольных 

учебных заведений, гуманизация педагогического процесса. 

 

Kukharchuk P.M., StadnykО.A., Yakymchuk A.P. 



THE FORMATION AND SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF THE 

PERSONALITY OF STUDENTS AFTER-SCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF ECOLOGICAL AND NATURALISTIC DIRECTION 

 The article presents the characteristics of environmental and naturalistic education as a way of 

humanization of educational process and consider aspects of the skills of doing research as a 

factor of development of gifted students. Separately considered national-patriotic education in 

pre-school establishments ecological self as an important factor citizen. This article contains 

recommendations for the successful formation and development of individual children in 

creative associationsout-of ecological and naturalistic profile. 

Keywords: successful person pupils school educational institutions, formation and 

development of successful individual students out-of-humanization of the educational process. 
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МЕЦЕНАТСТВО  В  ОСВІТІ  УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

В статті розглянуто теоретичні аспекти меценатства і спонсорства в освіті України; 

розкрито поняття «меценатство», «благодійництво», «спонсорство», з‘ясовано проблеми 

меценатства в освіті та шляхи вирішення, проаналізовано сучасний стан розвитку меценацтва в 

освіті, обґрунтована система меценатства і спонсорства в історичному контексті. 

 Ключові слова: освіта, меценатство, благодійництво, спонсорство. 

Благодійництво, меценатство - це явище добре знане сьогодні в усіх 

цивілізованих країнах. З останньої третини XIX століття через суттєві зміни в 

економіці та суспільних відносинах в світі почався підйом благодійності. Він 

характеризувався сплеском соціальної активності, розмаїттям організаційних 

форм і об‘єктів доброчинності.  

Демократичні перетворення в Україні, що розпочалися наприкінці 

минулого століття, привели до зміни ідейно-політичного, морально-

ціннісного та соціально-економічного устрою суспільства, зумовили  

кардинальні зрушення в освітньому просторі. Ознакою сьогодення стало 



повернення з історичного небуття таких явищ громадянського суспільства, як 

меценатство, благодійництво, що завжди були притаманні українському 

народові, але за класово обумовленої парадигми історіографії за радянських 

часів замовчувалися або навіть спотворювалися. 

Збереження і розвиток вітчизняної культури і мистецтва, науки і освіти 

були і залишаються приорітетними напрямками державної політики, 

реалізацію яких сьогодні нерідко ускладнюють відсутність належних 

правових механізмів, а також брак фінансування. Одним із можливих 

способів вирішення цих проблем є залучення небюджетних коштів, зокрема 

участь меценатів у фінансуванні культурних проектів мистецьких та освітніх 

установ, підтримка окремих осіб – діячів культури. 

Сьогодні Україна перебуває в дорозі до благодійництва. Хоча, 

більшість українських благодійників спонсорують шоу-бізнес (під знаком 

розвитку культури), спорт, а не суспільно важливі освіту, видавничу 

діяльність, музеї, бібліотеки.  

Рівень розвитку країни значною мірою визначається рівнем розвитку 

освіти, яка повинна на нинішньому етапі розвитку цивілізації швидко й 

адекватно реагувати на потреби суспільства, позбавляючись шляхом 

проведення кардинальних реформ притаманного теперішній освіті 

консерватизму. Одним із важливих чинників реформування освіти є її 

інформатизація. Побудова ефективних систем інформатизації освіти з 

урахуванням світового досвіду, особливостей і реалій стану вітчизняної 

освіти – одна із актуальних і важливих наукових і практичних проблем. 

Інформатизація освіти – це створення і використання інформаційних 

технологій для підвищення ефективності видів діяльності, що здійснюються 

в системі освіти. Завдання інформатизації освіти полягає у постійному 

вдосконаленні програмних і технічних засобів з урахуванням досягнень 

педагогічних, психологічних і технічних наук, спрямованих на спрощення 

пошуку необхідних знань, їх засвоєння і практичне застосування. Таким 

чином, меценатська діяльність в галузі освіти має бути спрямована на 



покращення інформатизації освіти, піднесення освіти до вищого рівня 

значущості, ніж сьогодні, звернення уваги держави і суспільства на проблеми 

української освіти. 

Термін ―меценатство‖ досліджується та аналізується в працях 

українських науковців Л. Лавриненка, О. Донік, М. Слабошпицького. 

Слово «меценат» виникло від власного імені й вживається у значенні – 

«багатий покровитель наук та мистецтв». Гай Цильній Меценат (VIII ст. до 

н.е.) був римським політичним діячем, одним із сподвижників імператора 

Августа. Він протегував, надаючи матеріальну підтримку, групі поетів, до 

якої входили, зокрема, Вергілій, Горацій і інші. Меценат поклав початок 

безкорисливому ставленню до культури, що одержало подальше, найбільш 

повне втілення в діяльності благодійників. По суті своїй, меценатство є 

складовою частиною ширшого явища суспільного життя - благодійності. 

Тому розкриття суті і особливостей меценатства неможливе без аналізу 

природи благодійності, її коренів і ролі в житті окремої людини і суспільства 

в цілому. 

Як соціальне явище благодійність виникає в античному суспільстві, з 

його соціальним і майновим розшаруванням, з появою бідних, але вільних 

громадян, чиє тяжке становище викликало співчуття у більш заможних 

людей. Християнство з його ідеологією загальної любові і людинолюбства, 

що зародилося, звело добродійність в норму життя, здатну забезпечити 

людині порятунок його душі. 

Благодійність є безвідплатне діяння, спрямоване на надання допомоги 

нужденним. Причому, допомоги можуть бути надані особисто або через 

державні і суспільні організації, які діють на приватні і громадські пожертви. 

В основі меценатства також лежить й такий феномен як патронат. У 

тлумачному словнику Володимира Даля дається визначення поняття 

"патрон": "Патрон - покровитель, заступник, той, хто робить благі справи". 

На сьогодні дослідники та науковці не можуть дійти згоди щодо місця 

виникнення патронату. Одні вважають, що патронат був справою 

благочестивих ревнителів церкви, які будували на своїх землях храми, 



постачаючи їм все необхідне. Якщо виходити з цього, то патронат бере 

початок з візантійського ктиторства. Інші вважають, що патронат в Україні 

походить від маєткового права часів Римської імперії, згідно з яким церква 

визначала приналежність земельних угідь та їх власників. У нових 

європейських народів під час утворення державності церква отримувала від 

держави посади і майно на ленному праві. Таким чином, держава була 

правомочним ктитором, а не церква і не фундатори церков і монастирів. 

З середини XII ст. між церквою і державою встановилися нові 

стосунки: церква отримувала протекцію від держави й феодалів без 

забезпечення прав останніх над першою. Це і є суть патронату, яка полягає в 

тому, що патрони захищають права церкви. Патронат же католицької церкви в 

Україні був направлений проти православ'я. Та всупереч розпорядженням 

польського уряду, патрони-католики, залучаючи українських селян в свої 

маєтки, будували православні церкви, дарували їм майно і землі. 

За радянських часів поняття благодійність, як і меценатство, пішли з 

загального ужитку, стали анахронізмами. У СРСР термін "благодійність" не 

вживався, оскільки вважалося, що "допомоги, яка надається представниками 

пануючого класу в суспільстві, немає, як і бідності, і тому немає 

благодійності". 

У вузькому розумінні «благодійність» – це надання матеріальної 

допомоги нужденним людям (бідним, сиротам, інвалідам й т.п.), причому як 

окремими особами, так і організаціями. У широкому розумінні – це 

безоплатна діяльність по створенню і передачі фінансових, матеріальних й 

духовних цінностей (благ) для задоволення істотних потреб людини, 

соціальної групи чи соціальної верстви. Енциклопедичний словник ХІХ 

століття Ф.Брокгауза та І.Ефрона трактує «благодійність» як прояв співчуття 

до ближнього і моральний обов'язок заможного поспішати на допомогу 

незаможному. Тлумачний словник В.Даля характеризує особистість 

благодійника як «творящего, делающего добро другим». 

Історик із Санкт-Петербурга О.Р. Соколов акцентує: "Благодійність є 

добровільна соціальна діяльність, пов'язана з безоплатною передачею 



матеріальних цінностей, у тому числі й створених працею в процесі самої 

благодійної діяльності, та спрямована на досягнення більшого соціального 

добробуту". Стосовно словосполучення "соціальний добробут", дослідник 

пояснює, що благодійність може розходитися як із державною, так і з 

панівною громадською думкою. 

Згідно з Законом України «Про благодійництво та благодійні 

організації» від 16 вересня 1997 року під благодійністю розуміється 

добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не 

передбачає одержання прибутків від цієї діяльності. Згідно з даним законом, 

меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, 

організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної 

допомоги. Що ж стосується поняття «благодійна організація», то у даному 

Законі під цим мається на увазі недержавна організація, головною метою якої 

є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих 

категорій осіб. 

Сучасне меценатство - це складне явище одночасно соціального, 

економічного і культурного життя. У цілому, в основі меценатства лежить 

благодійна діяльність окремих осіб і, рідше, соціальних груп, що несе в собі 

відбиток їх смаків, пристрастей і характерів. 

По суті своїй, меценатство є видом недержавної діяльності, направленої 

на підтримку і стимулювання різного роду творчих ініціатив у галузі 

мистецтва, освіти і культури. У цілому, відмітна особливість меценатства 

полягає у тому, що воно забезпечує безкорисливу допомогу і заступництво, 

направлені на досягнення вищих інтелектуальних, культурних, етичних 

цінностей суспільного значення шляхом забезпечення талановитим особам 

або колективам можливостей освіти або самовираження. 

Явище меценатства тісно пов'язане зі спонсорством. Досить часто 

спонсорство змішують з поняттями "меценатство" і "благодійність", що не є 

вірним, оскільки спонсорство переслідує певні комерційні цілі та користь. У 

цьому відношенні приватна спонсорська діяльність суттєво відрізняється і від 

класичного меценатства, і від державного субсидіювання як наслідок 



відповідної культурної політики, та, на відміну від держави, що має на меті 

забезпечення функціонування культури, освіти, науки в цілому, спонсор має 

право індивідуального вибору: кому надати фінансову підтримку. 

Спонсорство - форма надання допомоги різноманітним закладам, що має на 

меті не безкорисливу благодійність, а вилучення комерційної вигоди у вигляді 

реклами, підвищення іміджу. Але для функціонування різних соціальних 

сфер спонсорство, безперечно, об'єктивне благо. 

Спонсор, як і меценат, також займається вкладенням грошей у щось 

або в когось. Але сфера їх вкладень вже не обмежується тільки наукою або 

мистецтвом. Спонсорування різних соціально-культурних заходів має інші 

передумови і використовується в першу чергу для формування іміджу, 

вирішення завдань з PR та просування марки на ринок. Спонсорство є 

ефективною комунікацією рекламного характеру, а не меценатством у його 

основному значенні. Тут можна говорити, що вкладання грошей робиться з 

метою отримати, в кінці кінців, комерційний зиск. 

Меценатство і спонсорство в освіті є невідємною передумовою 

розвитку суспільства. Освіта – унікальне суспільне явище, яке справляє 

значний вплив майже на всі аспекти життєдіяльності будь–якої країни, будь–

якого соціуму, людської цивілізації загалом. В умовах сучасної науково–

технічної та інформаційної революції освіта перетворилася на складний 

соціально–економічний організм, який відіграє визначальну роль у 

суспільному прогресі людства. Вона стала однією з найвагоміших галузей 

трудової і пізнавальної життєдіяльності. Усе це зумовлює активізацію 

наукових пошуків у царині освіти, автори яких намагаються 

схарактеризувати особливості сучасного стану та спрогнозувати майбутні 

тенденції розвитку теорії і практики в цій галузі.  

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що меценатство є таким 

соціально-культурним явищем, яке викликане важливими соціально-

культурними потребами епохи, є особливо актуальним у період національних 

та інших зрушень, коли меценат стає не тільки всебічним культурним діячем, 



а й захисником бідних та нужденних. Дане явище трансформувалося на 

теренах України і набуло особливих рис на основі християнської моралі. 

Таким чином, дане явище як форма підтримки культури і освіти 

прийняло в нашій країні досить специфічні риси. Найбільш суттєва з них - те, 

що під впливом православної ідеології і світогляду меценатство виступило як 

вид благодійності, тобто служіння людям і державі. Меценатство забезпечує 

безкорисливу допомогу і заступництво, направлені на досягнення вищих 

інтелектуальних, культурних, етичних цінностей суспільного значення. 

Сучасний стан розвитку меценацтва в освіті 

На жаль, незважаючи на наявність глибоких соціально-історичних 

традицій, культура благодійності та меценатства у сучасному українському 

суспільстві поки ще не набула належного розвитку. Таке ставлення до 

благодійності не в останню чергу пов‘язане з реаліями сьогоднішнього дня. 

Сьогодні одну з ключових позицій у здійсненні благодійної та меценатської 

діяльності відіграють представники так званої бізнес-структури. Але тепер 

визначальними мотивами прояву благодійності для українських меценатів є 

не релігійно-етичні, соціальні чи культурні моменти, а лише можливість 

заявити про себе, підтвердити значимість власної ваги, отримати додаткову 

рекламу. Тому важливо, щоб у цій справі зазвучала і релігійно-етична, 

культурна складова, що споконвічно було властиво українському народові. 

 Втім, у цілому сьогодні в нашій країні помітних обертів набирає інша 

тенденція. Підприємці, ті, хто зумів по-справжньому знайти себе в ринковій 

економіці, змінили ставлення до добродійності. Від спонсорства стали 

переходити до ведення соціально відповідальної підприємницької діяльності. 

Однією з головних причин такого якісного переходу стало фактичне 

завершення в Україні періоду первинного накопичення капіталу. На 

сучасному етапі вітчизняні підприємці зацікавлені вже не стільки у тому, 

щоб заробити якомога більше коштів, скільки у збереженні, своєрідній 

легітимації та примноженні власних статків. Причому з одного боку бiзнес 

зацiкавлений лише в реалiзацiї власних iнтересiв (і це цілком природно), 

головним з яких є прибуток, а з іншого – соцiальна вiдповiдальнiсть (етика 



бiзнесу) зосереджує увагу на реалiзацiї iнтересiв iнших людей i громади, де 

функцiонують пiдприємцi. На основi цього можна сформулювати сутнiсть 

соцiальної вiдповiдальностi. Це особливi зобов‘язання пiдприємця з 

органiзацiї дiй щодо забезпечення на добровiльних засадах суспiльного 

добробуту. 

Означенi зобов‘язання конкретизуються етичними прiоритетами. На 

сьогоднi основними з них для пiдприємця мають стати: впевненiсть у 

корисностi своєї працi не тiльки для себе, а й для суспiльства; належнiсть до 

людей, якi хочуть, умiють добре працювати та реалiзовувати свої здiбностi; 

вiра в правдивий бiзнес, ставлення до нього, як до мистецтва. Крім того, до 

таких ознак відносяться визначення необхiдностi конкурувати та водночас 

прагнути до спiвпрацi; повага до особистостi; повага до будь-якої власностi, 

державної влади, полiтичного устрою, дотримання законодавства; довiра до 

iнших, повага до професiйної майстерностi людей; визнання цiнностей 

освiти, науки, культури. Для сучасного успішного підприємця велике 

значення також має усвiдомлення ним необхiдностi дотримуватися 

екологiчних норм; прагнення до iнновацiй; гуманiзм; допомога 

малозахищеним людям; повернення до способу поведiнки в дусi 

християнських iсторичних традицiй українцiв, етичних та культурних 

цiнностей у суспiльствi. 

До цього перелiку додамо, що прояв розумiння бiзнесом потреб 

громади дає змогу сформувати позитивний iмiдж пiдприємця та оберiгає його 

вiд потенцiйних конфлiктiв з державою. Отже, соцiально вiдповiдальна 

орiєнтацiя бiзнесу вiдповiдає довгостроковим цiлям. Крiм цього, 

пiдприємництво має необхiднi ресурси для здiйснення такої полiтики й у 

багатьох випадках i акцiонери, й покупцi пiдтримують соцiально значущi 

заходи. 

Поширення благодійності має ще й інший зиск. У деяких випадках 

добродійність є виключно вигідним вкладенням капіталу. Зокрема, існують 

добродійні програми, що фінансують фундаментальні дослідження. Надаючи 



невеликий грант на проведення дослідження, донор отримує доступ до 

результатів проекту, «ноу-хау», економічний ефект від впровадження якого в 

тисячі разів перевершує вкладені кошти. Ще один приклад неабияких вигод - 

програми фінансової підтримки молоді з країн третього світу, які дозволяють 

вибрати найбільш перспективних і талановитих серед них і таким чином 

забезпечують не лише відбір, а й ―відтік‖ в економічно розвинені країни. 

За минулі два десятиліття у взаєминах між державою, громадськими 

інституціями і приватними компаніями у всьому світі відбулися істотні 

зміни. На перший план вийшли принципово нові форми суспільної взаємодії. 

У державних структурах поступово приходить розуміння того, що жорстке 

регулювання і податки не генерують зростання суспільного добробуту. 

Акценти у взаємодії з приватним сектором поступово зміщуються у бік 

добровільного саморегулювання. З іншого боку, приватний сектор поволі 

переходить від безсистемної доброчинності до складніших, стратегічних 

форм взаємодії з громадськістю й урядом. Однією з таких форм якраз і є 

програми соціальної відповідальності бізнесу. 

Коли в нашій країні виникнуть, в першу чергу, економічні умови, тоді 

набагато більше вітчизняних підприємців будуть все активніше звертатися до 

благодійництва, як усвідомленої та цілеспрямованої діяльності задля 

досягнення суспільного і власного добробуту. Проте, вже сьогодні як на 

загальнонаціональному, так і на місцевому рівні є приклади активної 

доброчинної діяльності підприємців, гідні наслідування з боку їхніх колег. 

Проблеми меценатства в освіті та шляхи вирішення 

Широке поширення у всьому світі благодійних фондів, насамперед 

корпоративних, пояснюється рядом причин. По-перше, це передбачає пільги 

з оподаткування. Законодавство багатьох країн допускає використання 

частки прибутку комерційних структур на добродійні цілі замість сплати 

відповідних податків. Аргументи з позиції уряду досить очевидні: благодійні 

фонди виділяють кошти на фінансування соціальних програм і проектів, 

тобто частково беруть на себе виконання функцій державних органів: 



надання допомоги інвалідам, малозабезпеченим, робота з дітьми і молоддю, 

освіта громадян. Американський фінансист і філантроп Джордж Сорос 

відомий практично всьому світу не результатами своєї комерційної 

діяльності, а завдяки створеній ним мережі благодійних фондів, яка 

представлена в Україні Міжнародним Фондом «Відродження» і рядом інших 

добродійних структур. 

Ознакою добродійності сучасності можна вважати появу ще одного 

явища – спонсорства, яке, мабуть, більше відповідає сучасним уявленням про 

добродійність. Спонсор, як і меценат, також займається вкладенням грошей у 

щось або в когось. Але сфера їх вкладень вже не обмежується тільки наукою 

або мистецтвом. На відміну від меценатів, спонсори вкладають гроші, в 

основному, в комерційні проекти. Український глядач вже звик, що будь-яке 

масове шоу чи програма на телебаченні організовується і відбувається за 

підтримки спонсорів. Титри з логотипами спонсорів, що розміщені на 

інформаційних афішах чи в ході телепередач постійно нагадують про себе. 

На перший погляд пересічним споживачам здається, що це – також 

меценатство. Але спонсорування різних соціально-культурних заходів має 

інші передумови і використовується в першу чергу для формування іміджу, 

вирішення завдань з PR та просування марки на ринок. Спонсорство є 

ефективною комунікацією рекламного характеру, а не меценатством у його 

основному значенні. Тут можна говорити, що вкладання грошей робиться з 

метою отримати, в кінці кінців, комерційний зиск. 

Але зараз помітна інша тенденція. Підприємці, ті, хто зумів по-

справжньому знайти себе в ринковій економіці, зберегти і примножити 

капітали, змінили відношення до добродійності. Від спонсорства стали 

переходити до меценатства - тобто конкретної допомоги конкретним 

програмам або організаціям. Є люди, які допомагають тільки інвалідам, або 

тільки дітям, або тільки пристарілим. Тим більше, що це цілком узгодиться з 

світовою традицією. Мабуть, це правильний підхід, адже гроші повинні 

тратитися не на показуху, як це не рідко трапляється. Якщо будівля школи в 



плачевному стані, дах - решето, то ймовірно, насамперед треба вкласти гроші 

в ремонт, а уже потім закуповувати комп‘ютери. Або навпаки: якщо лікарня 

не має коштів на ліки, на приготування їжі хворим, - наскільки необхідно 

проводити там євроремонт? 

Значну роль в реалізації тенденцій добродійництва можуть і повинні 

відіграти громадські організації. Адже ніколи і ніяка влада не зможе 

заповнити всі ніші в суспільстві, вирішити абсолютно всі проблеми 

громадян. В цьому аспекті багато що залежить від ініціативності самих 

громадян. Громадські організації все частіше виступають партнерами міської 

влади, а то і підштовхують (в доброму розумінні) її до розв‘язання багатьох 

важливих проблем. При цьому вони не вимагають грошей (розуміють, що їх 

все одно бракує), а звертаються тільки за підтримкою в отриманні грантів, 

приміщень для роботи тощо. 

Приклади сучасного українського меценатства поки що поодинокі. 

Причин такої поодинокості декілька. Зрозуміло, що мораль в суспільстві 

передує всьому і має бути закладена в основу будь-якої діяльності. Але з 

другого боку безперечним є і негласний закон бізнесу про те, що прибуток 

рухає капітал. В Україні є чимало людей бізнесу, які вкладають кошти 

свідомо, з доброї волі, але більшість робила б це тільки тоді, коли справа 

була б вигідна. В усьому світі для розвитку меценатства такі умови створені, 

бізнесу вигідно вкладати кошти в благодійництво, в освіту, тому що це, 

наприклад, може зменшити кількість сплачуваних фірмою податків чи навіть 

взагалі позбавити від їх сплати. Людина завжди переймається не тільки 

суспільними інтересами, але й власною матеріальною мотивацією і це 

нормальне явище. Українські бізнесмени часто просто не бачать перспективи 

віддачі від вкладених в благодійництво коштів.  

Сьогодні держава неспроможна взяти на себе повне фінансування 

закладів культури, творчих колективів і діячів культури та мистецтва. Але 

вона може створити правові та економічні умови для стимулювання 

недержавної матеріальної підтримки культури, залучення приватного 



капіталу, відродження традицій меценатства. Повинні бути забезпечені 

спеціальні податкові пільги для тих, хто фінансово підтримує розвиток 

культури та мистецтва.  

Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку 

країни та суспільства. Кінцевою метою і стрижневим сенсом політики 

української держави у будь-якій, а тим більше в культурній, сфері повинна 

бути людина, її захист, створення умов для її постійного самовдосконалення, 

гармонійного співіснування із природою та соціумом. Культурне життя 

невід‘ємно пов‘язане з освітою суспільства і є критерієм оцінки його 

загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація 

особистості є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей. 

 Дослідження українських учених (В.Кремень, В.Огнев‘юк, 

В.Лутай, В.Андрущенко) зафіксували універсальні зовнішні й внутрішні 

системоутворюючі чинники (атрактори), які суттєво впливають на 

становлення освітніх систем. Зокрема, до зовнішніх чинників відносяться – 

наявність спільної, об'єднуючої території, певного суспільно–економічного 

устрою, достатнього рівня розвитку культури, української мови як 

прийнятого та зрозумілого для всіх засобу комунікації і соціальної адаптації. 

Внутрішніми чинниками розвитку освітніх систем виступають кризові 

нестабільні стани, які спричиняють їх перехід на новий виток розвитку, або 

призводять до занепаду. 

Сучасний етап розвитку національної системи освіти характеризується 

її реформуванням, пошуком шляхів приведення змісту у відповідність до 

особистісних запитів учнів та світових стандартів, до вимог, які висуваються 

до рівня середньої загальної та вищої освіти. Нові реалії висувають нові 

вимоги до якості освіти, зокрема, універсальності підготовки випускників 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, їхньої адаптації до 

соціальних умов, особистісної орієнтованості навчального процесу, його 

інформатизації, визначальній важливості освіти  у забезпеченні сталого 

людського розвитку. 



Кризові явища в освіті, які спостерігаємо нині, не є породженням 

сьогодення, вони сягають своїм корінням у радянські часи. Проте їх 

активізація тісно пов‘язана саме із зміною статусу держави, характеру 

суспільних відносин, реформуванням політичної та економічної систем на 

принципово нових засадах і стагнацією економіки, зумовленої цими 

процесами. 

Пристосована в минулі роки до жорсткого зарегламентованого 

оточення, освіта в умовах незалежності нашої держави ввійшла в 

суперечність з новими, більш гнучкими і такими, що зазнають постійних 

трансформацій, вимогами українського суспільства з ринковою економікою. 

Неефективність освітньої системи ще більше посилилася з 

перетворенням країни з союзного регіону в єдиному освітньому просторі й 

певною регіональною освітньою спеціалізацією на самостійну державу з 

національною освітою. 

Тому забезпечення культурно-духовних потреб суспільства та 

особистості має бути одним з визначальних напрямів державної політики в 

Україні. 

Таким чином, потребує вдосконалення та реформування система і 

принципи фінансування та матеріально-технічного забезпечення культурної 

сфери, які залишаються вочевидь неадекватними її потребам. Абсолютно 

необхідною є розробка та впровадження більш ефективних моделей 

розподілу та освоєння коштів державного та місцевих бюджетів, благодійної 

допомоги, спонсорських та меценатських коштів. Важливим напрямком тут є 

поступове формування споживчого ринку культурно-мистецьких послуг. 

Підсумовуючи, спробуємо визначити основні пріоритети державної 

культурної політики в Україні на сучасному етапі. З урахуванням 

вищевикладеного, вони, на нашу думку, мають бути такими: 

 утворення в межах українського соціуму розвиненого, цілісного й 

самоцінного культурно-інформаційного простору як фундаментальної умови 



повноцінного розвитку особистості, суспільства, формування модерної 

української нації; 

 розробка та впровадження системи заходів щодо регулювання 

національного медіа-середовища на шляхах його гуманізації та виховної 

ефективності (недопущення пропаганди насильства, жорстокості, руйнівних 

для особистості звичок, істотне розширення та вдосконалення просвітницько-

виховного сегмента медіа-простору, створення максимально сприятливих 

умов для засвоєння суспільством вищих духовних та культурних досягнень 

людства та нації, широка пропаганда та обговорення історії, культури, 

духовних цінностей українського народу); 

 істотне збільшення бюджетного фінансування державних закладів 

культури, нормативно-правове й фінансове сприяння створенню та розвитку 

недержавних, незалежних культурно-мистецьких та просвітницьких 

організацій; 

 створення режиму виваженого протекціонізму щодо вітчизняної 

культури, національної культурно-мистецької продукції, забезпечення 

повноцінного захисту інтелектуальної власності, авторських та суміжних 

прав. 

Культурна політика держави в Україні повинна бути базована на 

принципі «культурної демократії», а саме забезпечення «максимально 

широкої участі людини і суспільства у вироблені продуктів культури, у 

процесі прийняття рішень, які торкаються культурного життя, у поширенні і 

використанні культури» («Декларація Мехіко»). Реалізація цих пріоритетів 

передбачає концептуальне оновлення культурної політики держави і 

здійснення її в подальшому за такими основними напрямами. 

• Інституційна реформа. Передусім мається на увазі трансформація 

структури та функцій органів державного управління галуззю з метою 

налагодження ефективних механізмів міжвідомчої взаємодії та забезпечення 

державної культурної політики у регіонах, з одного боку, і формування 

стабільного партнерства держави з недержавним неприбутковим сектором 

культурно-мистецької сфери - з іншого. 



 Збільшення бюджетного фінансування галузі. Тут стратегічне 

завдання держави - досягнути виходу бюджетних видатків на культуру на 

рівень 2 % від загальної суми видатків зведеного бюджету України, та 3-4 % - 

видатків місцевих бюджетів. 

 Суттєве реформування бізнесово-фінансових та господарських 

взаємин у культурній сфері. Шляхи: підтримка та заохочення розвитку 

неприбуткових недержавних організацій (спілок, фундацій, професійних 

гільдій, творчих колективів тощо) у культурно-мистецькій та суміжних 

сферах; розробка (подекуди - вдосконалення) законодавчої та нормативно-

правової бази щодо набуття організацією (підприємством, закладом) статусу 

неприбутковості, регулювання діяльності неприбуткових закладів, надання їм 

податкових та інших пільг, розвиток інститутів благодійництва, спонсорства, 

меценатства; створення системи багатоканального фінансування (паралельні 

асигнування з державного та/або місцевого бюджетів, кошти від надання 

платних послуг, спонсорські та меценатські внески, пожертви тощо) закладів 

культури незалежно від їх підпорядкування та форм власності; орієнтація на 

впровадження конкурсних механізмів фінансування культурної діяльності. 

• Медіальна підтримка української культури. Цей напрям включає у 

себе декілька: активізація культурно-просвітницької діяльності держави та 

недержавного сектору, популяризація національної культури в Україні й світі, 

фінансова, гастрольно-концерта, рекламно-медійна підтримка державою 

найкращих сил культурно-мистецької еліти нації, заохочення їх до праці у 

межах України і від імені України. Держава повинна забезпечити попит на 

культурно-мистецький продукт, пропонований суспільством і передусім - 

його кращими представниками. Така політика є логічним і органічним 

продовженням загального курсу держави на інтенсифікацію культурного 

життя і сприяння реалізації творчого потенціалу українського народу. 

У повсякденній реалізації державної культурної політики завжди 

повинні враховуватися два, на перший погляд, несумісні, проте діалектично 

взаємопов'язані стратегічні пріоритети: формування української політичної 

нації (в даному контексті - гарантія вільного культурно-духовного розвитку 



всіх національних меншин, які мешкають на території держави) та 

українізація суспільства, коректний продуманий протекціонізм, спрямований 

на забезпечення оптимальних умов для розвитку власне національної 

культури. 

Система спонсорства і меценацтва в історичному контексті.  

Благодійники-доброчинці відіграють різносторонню роль в розвитку та 

добробуті країн, у рамках національних програм і програм ООН сприяють 

розвитку гуманітарної допомоги, технічного співробітництва, пропаганди 

прав людини, демократії та миру. Благодійництво також є основою 

діяльності недержавних та громадських організацій, професіональних 

асоціацій та профспілок. Більшість кампаній з раціонального використання 

ресурсів та охорони навколишнього середовища не може обійтися без роботи 

меценатів, спонсорів, доброчинців і волонтерів. 

Сучасні соціально-політичні та духовні зміни у світі, процес 

переосмислення ідеологічних орієнтирів, моральних установок 

супроводжуються й тим, що суспільна свідомість визволяється від деяких 

сторонніх моральним і гуманістичним традиціям людства уявлень. Серед них 

і відмова від вульгаризованих оцінок і перекручуваного сприйняття самого 

феномену благодійності. 

 Благодійна діяльність є давньою моральною і гуманістичною 

традицією. Вона виникла в умовах первісної доби, коли йшло формування 

людського суспільства, становлення основних соціальних інститутів. Це 

підтверджується відомостями з багатьох наук: історії, археології, 

антропології, етнології, філософії. Ще Ч. Дарвін підкреслював, що людина 

зберегла ще з далеких часів деяку інстинктивну любов і співчуття до своїх 

близьких.  

Уже в первісному суспільстві почали формуватися різні норми 

взаємної допомоги, які значно вплинули на розвиток людського суспільства. 

Відносини взаємодопомоги, почуття жалю до хворих і немічних були 

помічені у неандертальців. 



Взаємодопомога, підтримка, прояв гуманності стосовно близьких – все, 

що потім стало називатися благодійністю і милосердям, було однією з 

головних рис людей, які жили у родоплемінному суспільстві. Видатний 

російський мандрівник В.К. Арсеньєв, описуючи побут і традиції мисливців з 

племені удеге на Далекому Сході, відзначав: "Увага до чужих інтересів, до 

чужої нужди у цьому племені також розвинені, як і турбота про свою родину". 

З виникненням класового суспільства і давніх цивілізацій у Давньому 

Єгипті, Китаї, Індії поняття гуманності, людяності, милосердя, благодійності 

наповнюються новим змістом і входять до складу моральних кодексів усіх 

релігій. 

Ці ідеї можна знайти у мислителів Давнього Єгипту, у соціальній етиці 

Конфуція і Лаоцзи, Будди і Заратустри. 

Традиція допомоги літнім, хворим, інвалідам, дітям, людям, які 

опинилися в біді і не можуть самостійно упоратися з нею, – це невіддільна 

частина моральною культури, суспільних норм усіх цивілізацій. Вони існували 

до становлення національних і світових релігій, але з виникненням останніх 

увійшли органічною частиною в морально-етичні системи всіх релігій. 

Подальший розвиток ідеї благодійної діяльності набули у християнстві. 

Християнство, яке з'явилося в епоху кризи Римської імперії, скористалося у 

своєму вченні про благодійність елліністичними ідеями про гуманне 

ставлення до людини. 

Благодійність виражає найважливішу ідею християнства: Бог є Любов, 

Боговтілення – щире милосердя. Ідеалом моральної особи стає людина 

милостива, чиста серцем, миротворець, здатний навіть ворогів своїх любити і 

не чинити опір злому. Принцип любові, милосердя та благодійності 

підіймається тут над агресивністю і злом. 

Ідея благодійності та милосердя стала центральною в ученні батьків і 

вчителів християнської церкви протягом усієї її історії. Найбільш повно ця 

ідея проявилася в благодійній діяльності християн. Перші християни 



роздавали хліб голодним, приймали вигнанців, які рятувалися втечами, не 

розпитуючи звідкіля вони з'яявилися і не цікавлячись їх національністю, 

соціальним станом і поведінкою. Відносини дружби і братської любові, які 

лежали в основі стосунків перших християн, сприяли зміцненню общин, які 

зазнавали переслідування з боку адміністрації цезарів. 

Ідеї благодійності, милосердя, співчуття і допомоги немічним увійшли 

органічною частиною у віровчення ісламу. В ісламі милість і благодійність 

розглядаються як найважливіші якості – атрибути самого Бога. Головна 

книга ісламу – Коран вимагає від мусульман проявляти благодійність і 

милосердя по відношенню до всіх слабих, беззахисних, тих, хто потребує 

допомоги – до рабів, сиріт, літніх, мандрівників, боржників. У ній 

передбачено цілу систему заходів, які привчають людину ділитися навіть 

самим необхідним з тими, хто виявився у скрутному становищі, починаючи 

від подання до щорічного "очищеного податку" на майно правовірних, 

збирання від якого йде у фонд підтримки тих, хто потребує допомоги. 

Протягом сторіч релігійні общини, а в ісламських державах і спеціальні 

чиновники суворо наглядають за виконанням цих приписань. 

Навіть фрагментарне ретроспективне розглядання історико-культурних 

умов і традицій благодійності та милосердя показує, що вони є 

загальнолюдськими цінностями, які мають глибокий моральний і 

гуманістичний зміст, пов‘язаний зі становленням духовності людини. 

Благодійна практика виникла задовго до появи організованих релігійних і 

держаних структур, а з появою останніх стала одним з важливих напрямків їх 

соціальної політики, спрямованої на забезпечення стабільності суспільних 

структур, запобігання соціальних конфліктів. Із часом ця діяльність набула 

релігійного звучання. Вона закріплена в канонах і заповідях усіх релігій. 

Милосердна благодійна діяльність завжди була однією із найважливіших 

сфер діяльності релігійних організацій різних напрямків. Християнством – 

православним, католицьким, протестантським; мусульманством, іудаїзмом та 



іншими конфесіями накопичено величезний досвід благодійної діяльності, 

який обчислюється багатьма століттями. 

Суспільний розвиток вносив свої корективи у зміст понять 

"благодійність", "милосердя". Історично вони змінювались, як змінювались 

масштаби та форми благодійної практики. Але незмінним було розуміння 

того, що інколи такі біди та лиха трапляються з людиною, яким не кожний 

може самостійно протистояти і не до кожного в потрібний час доходить 

турбота держави. Тому їм необхідна допомога доброчинців з боку тих, хто у 

змозі (матеріально чи духовно) добровільно здійснювати благодійництво. 

Благодійність як суспільне явище є однією з найдавніших руських 

традицій, яка виникла й пустила коріння в країні водночас із 

християнізацією. Одна з основних християнських заповідей блаженства 

твердить, що милостиві - це люди, які мають добре серце, милосердні, 

співчутливі до страждань, готові завжди допомогти чим можуть усім, хто 

потребує допомоги. Навички благодійної діяльності на Русі виховувалися 

змалку. Як правило, найбільшого поширення в ті часи набуло роздавання 

милостині, котре поєднувало в собі практичну допомогу нужденним та 

духовно-моральне вдосконалення. Любов до ближнього знаходила свій прояв 

у тому, щоб нагодувати голодних, напувати спраглих, відвідати ув'язненого. 

Але водночас благодійність була не лише свідченням суспільної 

впорядкованості, а, перш за все, необхідною умовою особистого морального 

здоров'я. Давньоруський благодійник нерідко меншою мірою дбав про те, 

щоб його добрі справи підвищували рівень чийогось добробуту, а, скоріше, 

про те, щоб піднести рівень власного духовного вдосконалення. Певно, тими 

міркуваннями керувався князь Ярослав Мудрий, якому загалом були 

властиве творче начало, почуття співпереживання, котре підтримувалося 

сильною вірою й тим, що нині йменується патріотизмом. При ньому активно 

розбудовувалися монастирі та храми (зокрема, величний Софійський собор у 

Києві). Він, якщо говорити сучасною мовою, спонсорував переклади 

візантійських творів на давньослов'янську й сприяв розвиткові літописання. 



У Давній Русі шанувалася й оцінювалася здебільшого особиста, 

безпосередня благодійність, що передавалася з рук у руки, причому бажано 

потай від сторонніх очей. "До раю потрапляють за святої милостині: жебрак 

багатієм живиться, а багатій молитвою жебрака", - таким було моральне 

підґрунтя Русі. Благодійник мав оцінити людську нужденність, яку він 

полегшував заради того, щоб отримати моральну користь, а нужденний мав 

бачити останнього, аби знати, за кого молитися. Отже, благодійність тоді 

була, так би мовити, зацікавлена в існуванні жебрацтва. Показово, що князі, а 

згодом і царі, напередодні великих релігійних свят удосвіта потай 

відвідували в'язниці й богадільні, де особисто роздавали милостиню в'язням 

та нужденним. Інколи приходили й до вбогих, що мешкали окремо. 

Що більш дужчим почувалося християнство на Русі, тим більше церква 

й, особливо, монастирі перебирала на себе проблеми опікування 

нужденними. Цьому сприяло те, що давньоруські князі передавали 

православній церкві так звану "десятину" - десяту частину своїх доходів 

(цікаво, що католицька "церковна десятина" в середньовіччі передбачала 

привласнення церквою десятої частини врожаїв населення). Повсюдно 

монастирі засновували богадільні, де безоплатно лікували нужденних. 

Фактично до кінця XVII ст. благодійницьку діяльність монополізувала 

церква, і саме їй передавали пожертви доброзичливці. Певною мірою процес 

"монополізації" благодійності церквою пояснюється тим, що татаро-

монґольська навала та феодальна роздрібненість радикально обмежили 

можливості князів і боярства брати участь у допомозі нужденним. 

Жебрацтво перетворилося на природне тло й правило за своєрідну й 

необхідну деталь східнослов'янського пейзажу. Тодішнє суспільство вбачало 

в жебрацтві якусь містичну, Богом створену нагоду піклуванням про 

нужденних спокутувати свої гріхи. Відгомін тих уявлень про милосердя 

через століття дійшов і до нашої праґматичної й украй несентиментальної 

доби. 



На скрижалях історії кожної держави багато імен, людей-подвижників, 

які є для нас святими і достойними поклоніння, яким притаманне глибинне 

почуття благодійності, готовності відгукнутись на чужу біду. 

Дефіцит на ці почуття і вчинки в нинішніх умовах державотворення, 

ринкових реформ пояснюється перш за все тим, що багато з нас позбавлені 

історичної пам‘яті народу, втратили моральні орієнтири, духовно збідніли. 

Видатний вчений Феофан Прокопович у своїй праці "Про метод 

писання історії", яку читав студентам Києво-Могилянської академії в курсі 

риторики в 1705 – 1706 навчальному році, відмічав, що історія має як 

пізнавальне, так і виховне значення. Саме історик мусить показати світові, 

що і його Вітчизна не позбавлена доблесті. 

Зміна суспільної системи, крах соціалістичного ладу в багатьох країнах 

призвели до знищення комуністичної ідеології. Як складник цієї ідеології 

були знехтувані всі дитячі та молодіжні організації, а з ними й система 

безкоштовної допомоги. Більш глибокий аналіз показує, що благодійність 

радянських часів – не комуністична пропаганда, а виважена гуманістична 

діяльність, притаманна менталітету кожного народу. 

На жаль, на зміну комуністичній ідеології не прийшло жодної іншої. У 

результаті спочатку проявився ідеологічний, а пізніше і моральний вакуум. І 

навіть у цьому вакуумі гуманізм, як і раніше, не став політичною цінністю, а 

залишився загальнолюдською цінністю кожного, у тому числі і українського 

суспільства.   

Сьогодні по-новому переглядається значення загальнолюдських 

моральних цінностей, у тому числі благодійність, її роль у гуманізації 

стосунків між людьми. 

На відміну від попередніх років, коли стверджувалося, що 

соціалістичному устрою у СРСР поняття благодійності є чужим , зараз все 

більше поширюються уявлення про те, що в сучасній цивілізації людина 

може бути об‘єктом співчуття, що благодійність має стати елементом 



соціальної політики держави, спрямованої на підтримку мінімального рівня 

життя і пов‘язаної з перерозподілом суспільного багатства на користь 

збіднених долею. 

Проголошена політика переходу від жорсткого планового способу 

господарювання до ринкових відносин, від тоталітаризму до демократії 

супроводжується серйозними соціальними витратами, які тягнуть за собою 

не тільки біди для окремих людей, але й втрати для духовного і фізичного 

існування деяких верств населення. В їх основі – згортання вітчизняного 

виробництва, зростання міжетнічної ворожнечі, велика втрата, яку зараз несе 

наука, освіта, культура, охорона здоров'я тощо. 

Подібні негативні процеси обумовлюють падіння рівня і якості життя 

населення, скорочення чисельності населення, погіршення становища його 

слабо захищених верств, спостерігається розрив соціальних зв‘язків, 

деградація соціальної інфраструктури і поява реальної загрози людському 

потенціалу сучасної цивілізації. 

Особливо яскраво феномен меценатства і спонсорування появились 

разом з посиленням ліберальних тенденцій в економіці в кінці XX століття в 

період постіндустріального суспільства і надприбутку, який був накопичений 

в розвинених країнах. 

Цей процес супроводжується створенням цілої мережі прибуткових за 

своєю метою інституцій і доброчинних фундацій, які дістали назву "нон 

профіт". Все більше зростання цього сектора, як і явища спонсорування, дало 

підстави відомій німецькій дослідниці К. Фербек назвати своє дослідження 

"Ренесанс меценатів". Про темпи зростання спонсорату свідчить той факт, 

що за короткий час його видатки так значно зросли, що становлять, 

наприклад, в США 80% видатків на культуру в цілому. 

Принципове значення у визначенні природи і змісту людської 

діяльності має мотивація, у даному разі спонсорської діяльності. 



Проведені в 80-ті роки в Європі та США емпіричні дослідження 

засвідчили значний розрив між судженнями експертів і самих меценатів 

відносно мотивації діяльності останніх. У системі цих реальних мотивів і 

почуття відповідальності за стан культури і сумління перед ближніми, і 

соціальна солідарність, і прагнення, як колись в костьолі відкупити гріхи та 

уникнути катастрофи і напруження в суспільстві, і турбота про майбутнє, і 

просто розрахунок різного штибу. Важливим в цій системі мотивів є те, який 

з них головний і яка мета спрямування. 

Таким чином, меценатство (а воно завжди є ядром спонсорату, хоч не 

завжди визначає його зміст) є історично складним соціально-культурним 

феноменом, мотиваційні акценти і зміст якого змінюються, набуваючи 

особливої якісної визначеності в кожну епоху. Об‘єктивно ж якість його 

визначає поступ суспільства в усіх сферах діяльності. 

Отже, у своєму базовому підґрунті меценатство і спонсорство мають 

соціально-регулятивний гуманізуючий характер. Вони мають риси цієї 

всезагальності, пов‘язаної із громадянською турботою про майбутнє, до якої 

соціально психологічно дотична кожна людина, бо, як казав англійський 

історик Т. Карлейль, "великий закон культури полягає в тому, що кожна 

людина повинна зробити для неї, що може". Тому меценатство і спонсорство 

насправді є більш поширеним і різноманітним явищем за своїм змістом, бо 

навіть одна книжка, заповідана людиною бібліотеці, є її посильним внеском в 

культуру меценатського характеру. 
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МЕЦЕНАТСТВО  В  ОБРАЗОВАНИИ  УКРАИНЫ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи 

 В статье рассмотрены теоретические аспекты меценатства и спонсорства в образовании 

Украины; раскрыто понятие «меценатство», «благотворительность», «спонсорство», выяснены 

проблемы меценатства в образовании и пути решения, проанализировано современное состояние 

развития меценатства в образовании, сделан анализ системы меценатства и спонсорства в 

историческом контексте. 

 Ключевые слова: образование, меценатство, благотворительность, спонсорство. 

 

Katsurak V.P. 

PATRONAGE IN UKRAINIAN EDUCATION: HISTORICAL 

PERSPECTIVE 

The article reviewed the theoretical aspects of patronage and sponsorship in the Ukrainian 

education; detailed the concept of "patronage", "philanthropy", "sponsorship", figured out problems related 

to patronage in education and solutions, analyzed state of affairs with respect to patronage in education, 

grounded system of patronage and sponsorship in the historical context. 

 Key words: education, patronage, philanthropy, sponsorship. 
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Серія: Навколишнє середовище та його захист 

УДК 502.13 

А. О. Пасічник,  

м.Львів 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД У СИСТЕМІ ОСВІТИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Екологізація навчального процесу на всіх рівнях освіти у взаємодії з об‘єктами 

природно-заповідного фонду може стати важливою умовою активізації еколого-

освітньої та природоохоронної роботи у навчальних закладах, зокрема, для набуття 

досвіду  розв'язання  екологічних  проблем на місцевому рівні. У статті  

проаналізовано структуру природно-заповідного фонду у системі освіти Львівської 

області, виявлено ресурси для створення нових природоохоронних територій та 

об‘єктів у навчальних закладах в контексті розширення мережі природно-

заповідного фонду України. Приведено приклади створення природоохоронних 

територій та об‘єктів у навчальних закладах, використання яких у навчально-

виховному процесі забезпечує високий рівень природоохоронної роботи з 

учнівською молоддю.  

Ключові слова: природно-заповідний фонд; шкільний дендропарк; ботанічна 

пам‘ятка природи; екологізація освіти. 

 



Постановка проблеми. Одним з найефективніших заходів охорони 

довкілля є заповідання у формі вилучення в установленому порядку 

природної території або об'єкта зі сфери господарської діяльності 

людини. Основний законодавчий акт, що регулює відносини, пов‘язані з 

природно-заповідним фондом, є Закон України ―Про природно-

заповідний фонд України‖ [1]. Залежно від категорії та встановленого 

охоронного режиму, території та об‘єкти природно-заповідного фонду 

можуть використовуватись у природоохоронних, науково-освітніх, 

рекреаційно-оздоровчих та інших цілях. Природоохоронні території 

відіграють ключову роль у збереженні ландшафтного та біологічного 

різноманіття, що забезпечується встановленням заповідного режиму та 

здійсненням державного і громадського контролю за додержанням 

режиму їхньої охорони та використання. 

Створення нових територій та об‘єктів природно-заповідного фонду 

передбачено Законом України "Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року" [2], 

яким для природоохоронних територій та об‘єктів передбачено 

досягнення 15 відсотків загальної території країни у 2020 році. Та вже 

тепер спостерігається значне відставання розвитку природно-

заповідного фонду від проєктованих показників. Для 

більшості країн Європейського Союзу відсоток заповідних об‘єктів 

тримається на рівні не менше 10-15% від площі держави [3]. 

Екологізація навчального процесу на всіх рівнях освіти у взаємодії з 

об‘єктами природно-заповідного фонду може стати важливою умовою 

активізації еколого-освітньої та практичної природоохоронної роботи, 

зокрема, для набуття досвіду розв'язання  екологічних  проблем на 

місцевому рівні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних 

тенденцій реформування освіти є перехід від інформативних до 

активних методів і форм навчання, зокрема, в сегменті екологізації 



навчального процесу, що є запитом суспільства на виховання молоді, яка 

вмітиме вирішувати екологічні проблеми на місцевому, державному та 

глобальному рівнях.   

Освітня діяльність на об‘єктах природно-заповідного фонду 

дозволяє поєднати вирішення науково-дослідницьких та педагогічних 

завдань, а саме: ознайомлення з методами оцінки та збереження 

біорізноманіття; залучення учнівської молоді до участі у моніторингу 

якості довкілля; формування мотивації до цілеспрямованої 

дослідницької діяльності; розвиток інтелектуальний та творчих 

здібностей [4, с.18-20]. Активізація еколого-освітньої 

та природоохоронної роботи на практиці виявилась найбільш 

реалізованою у співпраці позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного спрямування із природно-заповідним фондом України. 

З 2000 року в Дніпропетровській області діє програма ―Вивчаємо 

заповідні території України‖, яка передбачає організацію літніх 

наукових практик та комплексних екологічних експедицій для юннатів 

області з метою привернення уваги до проблем збереження і 

примноження природно-заповідного фонду, залучення до активної 

природоохоронної діяльності [5, с.32].  

На Херсонщині з 2014 року триває дослідно-експериментальна 

робота за науково-методичною темою ―Екологізація дослідницької 

діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального 

закладу із об‘єктами природно-заповідного фонду на базі комунального 

закладу ―Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді‖ 

Херсонської ОДА‖ [6]. 

Львівським обласним центром еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді за підсумками Всеукраїнського педагогічного 

практикуму ―Світ творчості‖ у 2014 році видано збірку матеріалів 

―Реалізація ідей освіти збалансованого розвитку на основі інтеграції 



позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму і 

об‘єктів природно-заповідного фонду‖. 

У Харкові в 2015 році за підсумками Всеукраїнського семінару-

практикуму для директорів обласних еколого-натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) ―Екологічне виховання дітей та учнівської 

молоді з використанням об‘єктів природно-заповідного фонду‖ 

підготовлено збірку методичних матеріалів, у якій висвітлені педагогічні 

новації в галузі позашкільної еколого-натуралістичної освіти. 

Однією з інноваційних форм організації природоохоронної 

діяльності на базі позашкільного навчального закладу може бути 

створення дендропарку [7, с.301], ботанічного саду та ботанічної 

пам‘ятки.  

Дендрологічні парки (загальнодержавного та місцевого значення) 

створюються з метою збереження та вивчення у спеціально створених 

умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для 

найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого 

використання [1, стаття 33-34]. На території Шепетівського міського 

центру еколого–натуралістичної творчості учнівської молоді створено 

дендрологічний парк «Шепетівський», ботанічна колекція якого 

нараховує близько ста видів рослин, і який з 2013 року внесено до 

природно-заповідного фонду Хмельницької області. Прикладом одного з 

кращих шкільних дендропарків Тернопільської області є Настасівський 

дендропарк, заснований у 1967 році, а статус об'єкта природно-

заповідного фонду надано у 1996 році. На 2 га пришкільній території 

зростають дерева та чагарники 120 видів та форм дерев та чагарників, 

серед яких 89 інтродукованих видів [8, с.610]. 

Ботанічні сади (загальнодержавного та місцевого значення) 

створюються з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження 

рослин місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та 

збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1967


освітньої роботи [1, стаття 31-32]. Прикладом ботанічного саду 

місцевого значення, оголошеного у 2010 році заповідним об‘єктом, є 

ботанічний сад ―Юннатівський‖ Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Пам'ятками природи (загальнодержавного та місцевого значення) 

оголошуються окремі унікальні природні утворення, що мають особливе 

природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення, 

з метою збереження їх у природному стані [1, стаття 27-28]. Пам‘ятки 

природи можуть бути комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та 

геологічні. У 2005 році територію Мукачівського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді оголошено ботанічною 

пам‘яткою природи місцевого значення ―Учнівський дендрологічний 

парк‖, в якому зростають рідкісні акліматизовані дерева та чагарники. З 

2010 року у віданні Львівського міського дитячого еколого-

натуралістичного центру перебуває ботанічна пам‘ятка природи 

місцевого значення ―Дендропарк Бенедикта Дибовського‖, у якому 

зростає 115 видів та форм дерев і кущів, серед яких є старовікові дерева 

віком понад 150 років. На території Львівського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді охороняється 

ботанічна пам‘ятка природи місцевого значення – магнолія Суланжа 

(1984).  

Формулювання цілей статті: проаналізувати структуру природно-

заповідного фонду у системі освіти Львівської області та виявити 

ресурси для створення нових природоохоронних територій та об‘єктів у 

навчальних закладах в контексті розширення мережі природно-

заповідного фонду України. У статті досліджувалися природоохоронні 

території та об‘єкти, які знаходяться у віданні вищих, професійно-

технічних, загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних 

закладів Львівської області, на основі відомчих статистичних даних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8


департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 

державної адміністрації із застосуванням методу порівняльного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. На території Львівської області 

станом на 01.04.2017 р.  функціонує 358 територій та об‘єктів природно-

заповідного фонду (ПЗФ), що сумарно складають 7,2 % від площі 

території області [9]. Аналіз даних департаменту екології та природних 

ресурсів Львівської ОДА про території та об‘єкти природно-заповідного 

фонду загальнодержавного та місцевого значення свідчить, що в системі 

освіти знаходиться 29 природоохоронних територій та об‘єктів 6 

категорій заповідання: природний заповідник (1), ботанічний сад (3), 

парк-пам‘ятка садово-паркового мистецтва (11), гідрологічна пам‘ятка 

природи (1), ботанічна пам‘ятка природи (11), комплексна пам‘ятка 

природи (2). Частка ПЗФ у системі освіти становить 8,1% від числа усіх 

природоохоронних територій та об‘єктів Львівської області. У структурі 

природно-заповідного фонду в системі освіти найбільшу частку мають 

ботанічні пам‘ятки природи (окремі дерева або групи дерев) – 11 

об‘єктів (37,9 %). 

До природоохоронних територій загальнодержавного значення, а це 

найвищий рівень заповідання, відноситься 3 об‘єкти (10,3 %), а саме: 

природний заповідник ―Розточчя‖, ботанічний сад Львівського 

національного університету ім. І. Франка, ботанічний сад Національного 

лісотехнічного університету України, а на місцевому рівні охороняється 

26 природоохоронних територій та об‘єктів (89,7 %). 16 

природоохоронних територій та об‘єктів є штучними утвореннями (3 

ботанічні сади, 11 парків-пам‘яток садово-паркового мистецтва, 1 

комплексна пам‘ятка природи, 1 гідрологічна пам‘ятка), а 13 - 

природними об‘єктами (1 заповідник, 11 ботанічних пам‘яток природи, 1 

комплексна пам‘ятка природи). 

Досліджувані природоохоронні території та об‘єкти за типами 

навчальних закладів розподіляються так: у вищих навчальних закладах - 

https://drive.google.com/open?id=0B4yo91ZKwI7tY3dTUHVfU3c1ZWc


8, у професійних училищах і технікумах - 3, у ЗОШ і школах-інтернатах 

– 11 у позашкільних навчальних закладах - 4, у дошкільних навчальних 

закладах – 2. Природний заповідник ―Розточчя‖  знаходиться у прямому 

підпорядкуванні Міністерства освіти та науки України. 

У 2016 році ухвалою Львівської міської ради надано згоду на 

оголошення у місті 8 нових об‘єктів у категорії ―ботанічна пам‘ятка 

природи місцевого значення‖, з яких 5 розташовуватимуться на 

територіях навчальних закладів м. Львова [10]. 

Порівняльний аналіз мережі ПЗФ Львівської та Тернопільської 

областей виявив майже удвічі більше загальне число заповіданих 

територій та об‘єктів на Тернопільщині - 634 одиниці, сумарна площа 

яких становить 8,91 % від площі області [11], а на Львівщині – 358 (7,2 

%). Отримані результати засвідчують необхідність активізувати 

природоохоронну роботу у Львівській області, а учнівсько-педагогічні 

колективи, насамперед, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів можуть долучитися до пошуку нових природних територій та 

об‘єктів в області, вартих заповідання. 

Дендропарки, як окрема категорія природно-заповідного фонду 

України, відсутні у системі освіти Львівській області, тому розширення 

мережі ПЗФ має найбільші перспективи у напрямку заповідання 

шкільних дендропарків, як нових природоохоронних об‘єктів. Шкільні 

дендропарки, як осередки різноманітності природної та культивованої 

дендрофлори, сприятимуть активізації навчального процесу в еколого-

освітньому та науково-дослідницькому напрямах.  

Львівським обласним центром еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді у 2017 році започатковано щорічну обласну 

природоохоронну акцію ―Охороняймо вікові дерева‖. Основною метою 

акції є привернення уваги педагогів та учнівської молоді до виявлення, 

дослідження та збереження старовікових дерев, які мають історико-

культурне, меморіальне, природоохоронне, сакральне, естетичне та 



наукове значення. Змістом природоохоронної акції ―Охороняймо вікові 

дерева‖ є проведення якнайповнішої інвентаризації старовікових дерев в 

межах населених пунктів Львівської області. У перший рік учасниками 

акції стали учнівсько-педагогічні колективи 11 навчальних закладів 

Львівщини, які надіслали анкети на 13 старовікових дерев 11 видів. Усі 

анкети обліку дерев передано до Департаменту екології та природних 

ресурсів Львівської ОДА для аналізу та вивчення можливості надання їм 

природоохоронного статусу ―ботанічна пам‘ятка природи місцевого 

значення‖.  

Висновки. Заповідання, як метод охорони природи, ефективно 

забезпечує збереження природних екосистем, ландшафтів та 

біологічного різноманіття. Практичне значення дослідження полягає у 

можливості застосування методики використання природно-заповідного 

фонду у навчально-виховному процесі усіх типів навчальних закладів. 

Залучення учнівської молоді до проведення на територіях та 

об‘єктах природно-заповідного фонду екскурсійно-експедиційної 

роботи, еколого-просвітницької діяльності, науково-дослідницької 

роботи дозволить розвинути у підростаючого покоління відповідальність 

за вирішення екологічних проблем, насамперед, на місцевому рівні. 

Інтеграція позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного 

спрямування і об‘єктів природно-заповідного фонду України реалізує 

ідею підготовки активної учнівської молоді, готової до 

природоохоронної практичної діяльності. 

У дослідженні вперше здійснено аналіз природно-заповідного 

фонду у системі освіти Львівської області та визначено, що станом на 

1.10.2017 року навчальні заклади області відповідають за збереження 29 

природоохоронних територій та об‘єктів. Найближчим часом в 

навчальних закладах м. Львова з‘являться ще 5 нових ботанічних 

пам‘яток природи місцевого значення. Розширення мережі ПЗФ області 



має найбільші перспективи у напрямку заповідання шкільних 

дендропарків, як нових природоохоронних об‘єктів.  

У Львівському ОЦЕНТУМ, як найбільшому позашкільному 

навчальному закладі еколого-натуралістичного спрямування Львівщини, 

результати кількарічної оптимізації озеленення, існуючий потенціал 

території, розширення ботанічної колекції та введення в культуру 

червонокнижних видів рослин створюють передумови для надання 

території природоохоронного статусу ―ботанічний сад місцевого 

значення‖ [12, с.363-368].  

Чималий дослідницький ресурс вбачається у виявленні на 

Львівщині старовікових дерев з подальшим наданням їм статусу 

―ботанічна пам‘ятка природи місцевого значення‖. Беручи участь у 

щорічній обласній природоохоронній акції ―Охороняймо вікові дерева‖, 

учнівська молодь може стати учасником пошуку та дослідження цінних 

старовікових дерев, які зможуть увійти до природно-заповідного фонду 

України.  

Завжди актуальними залишатимуться слова українського зоолога та 

природоохоронця М.П. Акімова, до яких варто прислухатися сучасним 

педагогам: ―…в багатьох школах, особливо сільських, можна було б 

значно виправити недоліки викладання, організувавши при школі 

невеликий заповідник, перенісши в нього головну роботу з 

природознавства, і перетворити його в лабораторію, в живий куточок у 

самій природі‖ [13, с.76-79]. 
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Экологизация учебного процесса на всех уровнях образования во 

взаимодействии с объектами природо-заповедного фонда может стать важным 

условием активизации эколого-образовательной и природоохранной работы в 

учебных заведениях, в особенности, для приобретения опыта решения экологических 

проблем на местном уровне. В статье предоставлен анализ структуры природо-

заповедного фонда в системе образования Львовской области, найдены ресурсы для 

создания новых природоохранных территорий и объектов в контексте расширения 

природо-заповедного фонда Украины. Указаны примеры действующих 

природоохранных территорий и объектов в учебных заведениях, использование 

которых в учебно-воспитательном процессе обеспечивает высокий уровень 

природоохранной работы с ученической молодежью. 

Ключевые слова: природо-заповедный фонд; школьный дендропарк; 

ботанический памятник природы; экологизация образования. 

Pasichnyk А.А. 

NATURE RESERVE FUND IN THE EDUCATION SYSTEM OF 

THE LVIV REGION 

Ecologization of the educational process at all levels of education in conjunction with 

the objects of the nature reserve fund can become an important condition for the activation 

of environmental education and environmental work, in particular, the acquisition of 

experience in solving environmental problems at the local level. The article analyzes the 

structure of the nature reserve fund in the education system of the Lviv region, identifies 

resources for the creation of new protected areas and objects in educational institutions in 

the context of expanding the network of the nature reserve fund of Ukraine. Examples of 

creation of protected areas and objects in educational establishments were provided, the use of which in the 

educational process provides a high level of nature-protective work with pupils' youth is given. On the 

territory of the Lviv region, as for 01.04.2017, there are 358 territories and objects of the 

nature reserve fund (NRF), which in total amount to 7.2% of the area of the region. 

Analysis of the data of the Department of Ecology and Natural Resources of the Lviv 

Regional State Administration on the territories and objects of the natural reserve fund of 

national and local significance suggests that 29 educational areas are protected areas and 

objects. 

Keywords: nature reserve fund; school arboretum; botanical natural monument; 

ecologization of education. 
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МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ МАЛИНИ 

Досліджено індивідуальні особливості  отримання асептичної культури  трьох 

сортів малини. Підібрано живильні середовища для проліферації і укорінення експлантівв 

культуріinvitro та способи їх адаптації до умов exvitro. Показано, що ефективність 

культивування мікропагонів  малини обумовлена генетичними особливостями сорту. 

 

                                                  Вступ 

Малина (RubusidaeusL.) є однією з найбільш важливих кущових 

ягідних культур в Україні – її насадження складають понад 5 тис. га. Ягоди 

малини споживають як в сирому, так і в переробленому вигляді і з огляду на 

її лікувальні властивості завдяки високому вмісту антиоксидантів [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] інтерес до цієї культури має тенденцію до 

зростання. 

Традиційно переважну більшість генотипів малини розмножують 

живцюванням, відводками чи кореневими пагонами. Але успішне 

розмноження багато в чому залежить від сприятливих погодних умов і 

потребує значних площ. До того ж багато високопродуктивних генотипів 

важко або повільно вкорінюються при традиційних способах розмноження. І 

коли виникає потреба швидко і в великих кількостях розмножити нові сорти 

чи гібриди для оцінки їх генетичних та економічних властивостей чи для 

потреб в садивному матеріалі, традиційні способи розмноження є досить 

повільними і тому ненадійними. 

Віруси, нематоди та збудники грибних і бактеріальних захворювань 

також є серйозною загрозою при розмноженні малини традиційними 

методами, завдаючи значних втрат в кількості та якості врожаю цієї 

культури.  Перевірка фітовірусологічного стану маточних насаджень малини 

свідчить про суттєве поширення в них неповірусів (67,4%), серед яких 

найвищий рівень розповсюдження має вірус кільцевої плямистості малини 

(ВКПМ) – 59,25%, а віруси латентної кільцевої плямистості суниці (ВЛКПС) 



та чорної кільчастості томатів (ВЧКТ) зустрічаються майже з однаковою 

частотою – 33,3% та 31,1%, відповідно. Було зафіксовано також поодинокі 

випадки інфікування вірусом мозаїки резухи, загальний рівень 

розповсюдження якого склав 0,7%. Але найбільш поширеним є вірус 

кущистої карликовості малини (ВККМ) – єдиний представник групи 

ідеовірусів, рівень розповсюдження якого складав 78,5%, а для деяких сортів 

- 100%[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Для багатьох сортів малини виділення безвірусних клонів і 

виробництво безвірусного садивного матеріалу є досить проблематичним, а 

від того і актуальним[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Успіхи в біотехнології рослин дають можливість для швидкого 

виробництва високоякісного, безвірусного та генетично однорідного  

рослинного матеріалу. Культура invitro та мікроклональне розмноження 

рослин, що є обов‘язковим етапом в схемі виробництва здорового садивного 

матеріалу (OEPP/EPPO, 1998, PM 4/10), є цінною альтернативою при 

розмноженні плодових і ягідних культур, фітовірусологічному контролі та 

збереженні генетичних ресурсів і дає можливість отримувати великі 

кількості здорового садивного матеріалу в короткий термін на невеликих 

площах і незалежно від погодних умов. Технології виробництва 

оздоровленого садивного матеріалу багатьох видів культурних рослин 

базуютьсяна основі комплексного застосування методів відбору безвірусних 

рослин, культури апікальних меристем, термо – та хемотерапії [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Здатність до утворення адвентивних пагонів у малини варіює в 

залежності від генотипу, тому при розробці умов культивування виникає 

потреба оптимізації живильних середовищ для кожного сорту, що й було 

метою даного дослідження [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Матеріали та методи 



Індивідуальні особливості отримання асептичної культури та 

мікроклонування вивчали на сортах малиниСаня, Персея селекції Інституту 

садівництва НААН (автор О.П.Лушпіган) та Феномен селекції 

Краснокутського НДЦ (автор О.В.Бородіна). 

Маточні рослинивідбирали в колекційних насадженнях Інститутуза 

відповідністю помологічним ознакам сорту. Для позбавлення від сапрофітної  

мікрофлори відібрані рослини обробляли відповідними пестицидами і 

утримували в контрольованих умовах перед вилученням експлантівдля 

введення в культуруinvitro.В якості експлантів при ініціюванні  

асептичноїкультури використовували етіольованікореневі пагони та зелені 

бруньки довжиною 1,0-1,5 см. Зелені бруньки вилучали з маточних рослин в 

першій декаді березня, етіольованікореневі пагони – починаючи з лютого по 

березень. Частинуматеріалу утримували в холодильнику (температура +4
о
С, 

темрява) протягом двох місяців і експланти з них(етіольовані пагони) 

вилучали в січні – лютому. 

Як стерилізуючий агент застосовували 0,1%-й розчин хлориду ртуті 

(HgCl2). Додатково використовували 70%-й етанол та комерційний розчин 

«Білизна» у розведенні1: 5. Вивчався вплив тривалості експозиції 

стерилізації – обробка етанолом проводилась протягом 30-60сек, розчином 

хлориду ртуті 3-5 хвилин. На етапі введення в культуру та проліферації 

використовували середовище Мурасіге-Скуга (MS), що містило 6-БАП у 

концентрації 0,5-1,5мг/л. Стерилізація середовищ проводилась 

автоклавуванням при температурі 120
0
С і тиску 1атм протягом 20 хвилин.  

Експланти культивували при 16-годинному світловому дні з 

інтенсивністю освітлення 2000 – 2500 лк, температурою 20-22
0
С і вологістю 

повітря 50-60 %. 

Інфіковані та некротизованіекспланти відбраковували, а життєздатні 

пересаджували на живильне середовище для розмноження. Чергові 

пересадки проводили через 30-40 діб.
 



Результатидосліджень та обговорення 

Отримання стерильної культури є першим і дуже важливим етапомпри 

мікроклональному розмноженні, особливо для ягідних культур, оскільки їх 

тривале вегетативне розмноження, як правило, призводить до масового 

зараження насаджень патогенною мікрофлорою і вірусними інфекціями, що 

гальмує розвиток експланта на живильному середовищі.Ефективність 

введення в культуру invitro та подальшої регенераціїзначною мірою залежить 

від типу експланта, правильно підібраного стерилізуючого агента, експозиції 

стерилізації, компонентів та співвідношення фітогормонів усередовищі для 

культивування.Ми випробовували  три варіанти стерилізації 0,1%-ним 

розчином хлориду ртуті ( НgCl2) – 3, 4 та 5 хвилин з додатковою обробкою 

експлантів 70%  - ним етиловим спиртом (табл. 1). Перед безпосередньою 

стерилізацією експланти протягом 20-ти хв. були оброблені розчином 

«Білизна» у розведенні 1: 5. 

 

1.Вплив режиму стерилізації та типу експланта малинина ефективність  

введення в культуру invitro 

Варіант 

стерилізації 

Вихід стерильних експлантів,% 

Саня Персея Феномен 

Зелені 

бруньки 

Етіольов. 

пагони 

Зелені 

бруньки 

Етіольов. 

пагони 

Зелені 

бруньки 

Етіольов. 

пагони 

ЕтОН 70% - 

30 сек, 0,1% 

НgCl2 - 3 хв 

66 73 75 86 70 77 

ЕтОН 70% - 

45 сек, 0,1% 

НgCl2 – 4 хв 

61 70 71 79 67 71 



ЕтОН 70% - 

1 хв, 0,1% 

НgCl2 - 5 хв 

59 68 65 71 62 66 

 

Збільшення тривалості стерилізації призводило до збільшення відсотка 

некрозів, тому оптимальним для всіх досліджуваних сортів малини 

виявивсяперший варіант, при якому вихід стерильних експлантів складає 73-

86% в залежності від сорту для етіольованих кореневих пагонів та 66-75%  - 

для зелених бруньок.  З двох досліджуваних типів експлантів кращі 

результати отримали при використанні етіольованих кореневих пагонів. 

Різниця в залежності від сорту складала 7-11%. В цілому, ж для ініціювання 

асептичної культури малини можна рекомендувати обидва типи експлантів. 

Частина рослинного матеріалу малини перед введенням в 

культуруinvitroпіддавалась охолодженню протягом 2-х місяців при 

температурі +4
о
С. Етіольовані кореневі пагони з таких рослин стерилізували, 

використовуючи перший варіант (ЕтОН 70% - 30 сек, 0,1% НgCl2 - 3 

хв).Виявилось, що обробка вихідного матеріалу низькою температурою 

перед вилученням експлантів сприяла зниженню рівня контамінації на 13-

18% (табл. 2). 

2.Вплив обробки експлантів малини низькою температурою 

наефективність введення в культуру invitro 

Сорт Охолодження Контамінація, % Життєздатні 

експланти, % 

Саня ні 27 73 

так 13 87 

Персея ні 14 86 

так 1 99 



Феномен ні 23 77 

так 5 95 

 

Процес регенерації з первинних експлантів малини часто 

супроводжується виділенням ними в живильне середовище фенольних 

сполук, які пригнічують регенераційні і ростові процеси і можуть призводити 

до некрозів. Щоб запобігти таким явищам деякі автори рекомендують часті 

пересадки на свіже середовище, додавання до його складу активованого 

вугілля та фітагель замість агару [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В 

наших дослідженнях здорові експланти вдалось отримати, додаючи до складу 

середовища на перших етапах культивування аскорбінову кислоту в 

концентрації 55 мг/л.(Рис.1.). Протягом першого місяця культивування на 

живильному середовищі Мурасіге-Скуга, що містило 0,5 мг/л БАП, з 

ізольованих експлантів розвивались мікропагони, які пересаджували на 

середовище для формування розеток. 

 

Рис.1. Регенераціямалини з первинного експланта (етіольованого 

кореневого пагона) культурі invitro 

При стимулюванні розвитку адвентивних пагонів в живильне 

середовище додають цитокініни, які мають властивість знімати апікальне 

домінування. Для малини найчастіше використовують 6-бензиламінопурин, 

оскільки було показано, що кінетин і зеатин  мало ефективні в стимулюванні 



пагоноутворення та елонгації пагонів, натомістьвикликають утворення калусу 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В середовище для проліферації 

малини ми додавали БАП в концентрації 0,5, 1,0 і 1,5 мг/л. 

Вміст індолілмасляної кислоти та гіберелової кислоти залишались сталими у 

всіх варіантах. Визначали коефіцієнт пагоноутворення та довжину 

мікропагонів (табл.3). 

3.Вплив концентрації БАП  на проліферацію малини 

Сорт малини Вміст БАП, 

мг/л 

Коефіцієнт 

пагоноутворення 

Середня довжина 

пагонів, мм 

Саня 0,5 2,4± 0,33** 21,3±1,43** 

1,0 2,8± 0,61 24,5±1,65** 

1,5 3,2± 0,19** 19,7±1,11** 

Персея 0,5 3,9± 0,21** 23,4±1,18 

1,0 4,4± 0,54 26,7±2,23** 

1,5 4,9± 0,22** 21,5±2,15** 

Феномен 0,5 4,1± 0,32** 24,3±1,26 

1,0 4,8± 0,65 25,6±1,37** 

1,5 5,3± 0,29** 22,1±1,83** 

*    -  p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 

При підвищенні концентрації БАП збільшувався коефіцієнт 

пагоноутворення для всіх досліджуваних генотипів.Показники 

пагоноутворення достовірно підвищувалися  при вмісті у середовищі 1,5 мг/л 

БАП у порівнянні з концентрацією 0,5мг/л. Довжина мікропагонів варіювала 

незначно, але для всіх сортів найвищим цей показник був на середовищі із 

1,0 мг/л БАП. В той же час при культивуванні на середовищі, що містило 1,5 



мг/л БАП, зростала кількість вітрифікованих рослин, а самі рослини були 

укороченими і з голкоподібними листочками. На листках, які дотикались до 

поверхні середовища, утворювався калус. Ці явища були відсутні при 

використанні середовища з меншим вмістом цитокініну. Таким чином,  для 

культивування досліджуваних сортів малини можна рекомендувати 

середовища з вмістом БАП від 0,5 до 1,0 мг/л. Як і при ініціюванні 

асептичної культури, в процесі культивування чітко прослідковується вплив 

генотипових особливостей сорту на ефективність проліферації – для сорту 

Саня зафіксовано найменший коефіцієнт пагоноутворення (2,4 – 2,8), а для  

сорту Феномен – найвищий (4,1-4,8). Явища хлорозу, які відмічались при 

культивуванні малини, зникали при додаванні подвійної концентрації хелату 

заліза або при використанні комплексної солі  NaFeEDTA в концентрації 40 

мг/л (Рис.2.). 

 

Рис.2. Проліферація малини сорту Персея  на модифікованому 

середовищі MS 

Укорінення мікропагонів стимулювали на середовищі,  що містило 

індукторризогенезу ІМК в концентрації 1,0 мг/л. Процес укорінення в 

залежності від сорту тривав 30 - 45 днів. Для сорту Саня отримали 74% 

укорінених мікропагонів,  Персея –87% і Феномен – 91%.(Рис.3.).   



 

Рис.3. Укорінений в культурі invitroмікропагін малини сорту Феномен  

 

Було помічено, що якщо перед пересадкою для укорінення рослини 

культивували на середовищі з невисокою концентрацією БАП (0,5 мг/л), 

відсоток укорінених рослин був вищим для всіх досліджуваних сортів. Отже, 

в процесі культивування малини пасажі з високими концентраціями 

цитокініну можна чергувати пасажами з низькою, так щоб перед стадією 

укорінення зняти вплив високих концентрацій БАП і, таким чином, 

підвищити вихід укорінених рослин. Також збільшенню відсотка укорінених 

мікропагонів сприяє висадження їх на середовище для стимулювання 

ризогенезу не поодинокими рослинами, а невеликими кластерами. 

Головною проблемою мікроклонального розмноження є адаптація 

мікропагонів до нестерильних умов. Рослини, вирощені в умовах invitro, 

мають слабо розвинені провідну систему ксилеми і продиховий апарат. 

Приживлюваність регенерантів в першу чергу залежить від здатності 

мікропагонів витримувати низьку вологість. Оскільки листові пластинки 

позбавлені епікутикулярного воску, вони швидко зневоднюються при 

перенесенні з умовinvitroв умовиexvitro і гинуть[Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. В зв‘язку з цим вибір умов адаптації має надзвичайне 

значення. 



Адаптацію укорінених пагонів, що досягли розміру 2 см і більше до 

умовexvitro проводили з початку квітня в холодній теплиці на субстраті  

―Florabalt‖, який змішували в рівних об‘ємах  з дерновою землею та перлітом. 

Для підтримання високого рівня вологості (до 90%-100%) лотки з 

висадженими рослинами накривали поліетиленовою плівкою, яку поступово 

відкривали починаючи з другого тижня адаптації. Температура в теплиці на 

початку адаптації трималась в межах 6-8
0
 С. За таких умов вихід адаптованих 

рослин становив 91% - 98% в залежності від сорту (Рис.4). 

 

 

 

Рис.4. Рослина - регенерант малини сорту Саня – базовий матеріал для 

маточних насаджень 

 

Висновки 

1. Для отримання асептичної культури малини найбільш придатні в 

якості експлантіветіольовані кореневі  пагони та зелені бруньки. 

2. Найвищий вихід стерильних експлантів забезпечує застосування 

0,1%-го розчину хлориду ртуті протягом трьох хвилин з додатковою 



обробкою 70-ти процентним спиртом 30 секунд та розчином «Білизна» в 

розведенні 1:5 - 20 хвилин. 

3. Додавання аскорбінової кислоти в концентрації 55 мг/л в середовище 

для ініціювання асептичної культури запобігає негативному впливу 

фенольних сполук і гибелі експлантів. 

4.Обробка вихідного матеріалу температурою +4
о
С протягом двох 

місяців перед вилученням експлантів сприяла зниженню рівня контамінації 

на 13-18%. 

5.Для культивування досліджуваних сортів малини можна 

рекомендувати середовища з вмістом БАП від 0,5 до 1,0 мг/л та подвійною 

концентрацією хелату заліза. 

6.  Укорінення досліджуваних сортів малини відбувається протягом 30 

- 45 днів на середовищі, що містить 1,0 мг/л ІМК і складає 74%- 91%  в 

залежності від сорту. 

7. Використання середовища з низькою концентрацією БАП для 

культивування мікропагонів перед стадією укорінення сприяє збільшенню 

відсотка укорінених рослин. 

8. Ефективність введення в культуруinvitro, приживлюваності 

експлантів, регенерації, проліферації, укорінення та адаптаціїмікропагонів 

була сортоспецифічна і обумовлена генетичними особливостями сорту. 
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ МАЛИНЫ 

Исследованы индивидуальные особенности получения асептической культуры трех 

сортов малины. Подобраны питательные среды для пролиферации и укоренение 

эксплантов в культуре invitro и способы их адаптации к условиям exvitro. Показано, что 

эффективность культивирования микрорастений малины обусловлена генетическими 

особенностями сорта. 

 

N.V.TRYAPITSYNA, T.V. MEDVEDYEVA,  T.A. NATALCHUK,  PhDs 

I.S.ZAPOLSKIY, Post Graduate Assistant 

Institute of Horticulture, UAAS, Kyiv, Ukraine 

RASPBERRY MICROCLONAL PROPAGATION 

Theindividualpeculiaritiesofasepticcultureacquiringforthreeraspberryvarietieswereinvesti

gated.The appropriatecultural mediums for invitroexplants proliferationandrootingand 

adaptationmethodsfor exvitro conditions were selected. Itisshownthattheefficiencyofexplants 

cultivationdepends from geneticcharacteristics of raspberryvarieties. 
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Визначення фізико-морфологічних показників яєць 

сільськогосподарської птиці 

Методика проведення досліду 

У досліді можна використати яйця будь-яких порід птиці. Цікаво 

вивчати яйця від птиці різного віку чи різного кольору яєчної шкаралупи та 

порівнювати отримані дані між собою. Яйця птиці мають типову овальну 

форму, проте, кожний вид характеризується певними особливостями. 

Основними біологічними функціями яйця є його здатність до створення 

оптимальних умов для ембріонів, що, відповідно, сприяє збереженню та 

відтворенню виду. Найчастіше вилуплення пташенят залежить від зовнішніх 

(маса, форма, дефекти шкарлупи) та внутрішніх (маса білка та жовтка, 

товщина шкарлупи) характеристик яйця. 

Для визначення маси яйця, зазвичай, використовують електронні ваги з 

точністю до 0,1 г. за допомогою штангенциркуля вимірюють поздовжній та 

поперечний діаметри кожного яйця.  

Для перевірки форми яйця  розраховували індекс форми за формулою : 

  

Де SI –індекс форми яйця, W – поперечний діметр яйця, L – поздовжній 

діаметр. Індекс форми яйця зазвичай вимірюють у відсотках (%). Для 

кожного виду птиці існує норма форми та маси яйця.  Цікавим буде 

порівняти отримані дані власного дослідження з даними інших науковців та 

спробувати пояснити що саме мало вплив на ці показники. 

Визначення інкубаційних характеристик яйця 



Методика проведення досліду 

Основними біологічними функціями яйця є його здатність до створення 

оптимальних умов для ембріонів, що, відповідно, сприяє збереженню та 

відтворенню виду. На  інкубацію  рекомендується  брати  яйця  від  

фізіологічно  здорових,  зрілих  птахів.  Інкубаційне  яйце повинно мати 

відповідну форму (індекс форми), гладку шкаралупу, типове забарвлення, 

мало рухливий поодинокий  жовток,  який  займає  центральне  положення,  

та  топографічно  правильне  розташування повітряної камери, а саме –у 

тупому кінці. Також важливу роль при інкубації відіграє маса яйця. Зазвичай, 

найвищу виводимість мають яйця середніх розмірів. 

Отже перед інкубацією необхідно перевірити фізико - морфологічні 

показники яєць.  

Для визначення маси яйця, зазвичай, використовують електронні ваги з 

точністю до 0,1 г. за допомогою штангенциркуля вимірюють поздовжній та 

поперечний діаметри кожного яйця.  

Для перевірки форми яйця  розраховували індекс форми за формулою : 

  

Де SI –індекс форми яйця, W – поперечний діметр яйця, L – поздовжній 

діаметр. Індекс форми яйця зазвичай вимірюють у відсотках (%). 

Корж  О.  П.,  та Фролов  Д.  О.[1] запропонували досліджувати 

інкубаційну придатність яйця математично, за допомогою спеціальної 

формули: 

 

Де PP – показник придатності яєць до інкубації (безмірна величина), 

M- маса яйця (г), H- довжина яйця (мм), D- ширина яйця (мм), 2- 

коефіцієнт видовженості яйця. Чим вищий цей показник, тим більш 

ймовірна успішна інкубація яйця. 

Після перевірки фізико – морфологічних показників яєць їх можна 

ставити на інкубацію. Для кожного виду птиці існують певні правила 



інкубації, такі як : температурний режим, відносна вологість та кількість 

днів інкубації. Після отримання пташенят необхідно зважити їх, та 

перевірити яйця з якими фізико-морфологічними параметрами були 

найбільш придатними для інкубації, і наскільки математично вирахувані 

дані показник придатності яєць до інкубації співпали з дійсністю. 

 

 

1. Пат.  81255  Україна,  МПК  G01G  33/08  та  А01К  43/00.  Спосіб 

визначення  інкубаційної  якості  яєць  птахів  /  Корж  О.  П.,  Фролов  Д.  

О.; заявник та патентовласник Запоріжжя, Запорізький національний ун-

тет. — № U2012 14833; заявл. 24.12.12 ; опубл. 25.06.13, Бюл. №12. 

 

Тематика та методика дослідницької роботи з тваринництва 
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Тема: Порівняльна характеристика росту молодняку кролів різних 

породних поєднань 

Схема досліду 

Перша група – чистопородний молодняк кролів породи сірий велетень 

(5-10 голів) 

Друга група – чистопородний молодняк кролів породи білий велетень 

(5-10 голів) 

Третя група – молодняк кролів отриманий схрещуванням кролематки 

породи сірий велетень з самцем породи білий велетень (5-10 голів) 



Четверта група – молодняк кролів отриманий схрещуванням 

кролематки породи білий велетень з самцем породи сірий велетень(5-10 

голів) 

Методика проведення досліду 

Для досліду відбирають чистопородних кролів віком 8 місяців і старше, 

порід сірий та білий велетень у кількості 10 кролематок кожної породи і по 2 

самця з схожими продуктивними і відтворними якостями. 

Для отримання молодняку першої і другої груп проводять парування 

чистопородних кролів відповідної породи (самки сірого велетня з самцями 

сірого велетня; самки білого велетня з самцями білого велетня). 

Для отримання молодняку третьої групи проводять парування 

кролематки породи сірий велетень з самцем породи білий велетень. 

Для отримання молодняку четвертої групи проводять парування 

кролематки породи білий велетень з самцем породи сірий велетень. 

Все поголів‘я дорослих кролів утримується в окремих клітках з 

однаковими умовами годівлі і утримання. 

Отриманий молодняк відлучають у віці 45 діб, формують дослідні 

групи за принципом аналогів. 

Визначають показники росту і розвитку. Зважування та зняття лінійних 

промірів проводять кожен тиждень. Вимірюють довжину тулуба (від 

останнього шийного хребця до кореня хвоста), обхват за лопатками. Проміри 

проводять мірною стрічкою. 

Визначають індекс збитості, абсолютні, середньодобові та відносні 

прирости за формулами: 

Індекс збитості = обхват грудей за лопатками / довжина тулуба × 100; 

Абсолютний приріст = 2 1W W ; 



Середньодобовий приріст = 

2 1W W

t



; 

Відносний приріст = 

2 1 100
W W

t




, 

де W1 і W2 − жива маса на початок і кінець вирощування, кг; t − 

тривалість періоду, днів. 

 

Тематика та методика дослідницької роботи з лісівництва 

Гніздова та зимова орнітофауна парку, скверу тощо. 

Пузріна Наталія Василівна,  

кандидат сільськогосподарських  наук,  Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, ННІ Лісового і садово-

паркового господарства 

Мета. Мета спостережень за орнітофауною – з'ясувати видовий склад та 

чисельність птахів у парках, садах, скверах та інших місцях поблизу 

людського житла та прослідкувати її зміни протягом різних сезонів року. 

Завдяки зібраним даним можна досліджувати різноманітні аспекти біології та 

екології найбільш поширених представників авіфауни, відстежувати 

динаміку популяцій птахів та оцінювати зміни у їх населенні під впливом 

діяльності людини, кліматичних та інших факторів довкілля. 

 Методи дослідження – проведення візуальних польових спостережень 

за птахами як неозброєним оком, так і за допомогою оптичних приладів, 

фотографування, відеозйомка, замальовування з натури тощо. Для цього 

знадобляться: визначник птахів, бінокль (бажано збільшенням від х8 до х10) 

або зорова труба, фотоапарат або відеокамера, паперові або целофанові 

пакети для збору харчових решток для подальшої камеральної обробки,  

рулетка або лінійка,  штангенциркуль, блокнот, ручка та набір кольорових 

олівців. Велике значення має робота з визначниками, так як від правильного 

визначення виду, а часто також статі і віку птаха залежить і результат 



проведеної роботи. На сьогоднішній день існує багато різних ілюстрованих 

визначників птахів як у класичному паперовому вигляді, так і на електронних 

носіях. Гарні результати для дослідження орнітофауни показало 

використання спеціально адаптованих автомобільних відеореєстраторів, що 

дає змогу отримати дані щодо біології практично всіх видів птахів без 

присутності спостерігача та відповідно без турбування самих птахів. У 

орнітології широко використовують також різноманітні методики відлову 

птахів для їх прижиттєвого аналізу, кільцювання чи взяття матеріалів для 

біологічних проб, однак всі вони вимагають специфічного обладнання та 

особливих навичок роботи з пернатими. 

 Особливості досліджень. Під час дослідження особливостей біології 

та поведінки птахів у спостерігача за допомогою вищезазначених методик є 

можливість дослідити дуже багато різноманітних їх аспектів, зокрема: 

оцінити особливості гніздування (шлюбна поведінка та токування птахів, 

будівництво гнізда, відкладання та насиджування яєць, вигодовування та 

турбота про пташенят, післягніздові кочівлі, тощо), линяння, весняних та 

осінніх міграційних переміщень, змін термінів прильоту птахів, просторового 

та часового розподілу орнітонаселення під час зимівель, поведінки біля 

годівниць та водопоїв, варіанти міжвидових та внутрішньовидових взаємин, 

особливості живлення, добової та сезонної активності різних видів, сезонна 

зміна видового складу птахів та послідовність їх появи весною, біотопічна 

прив'язаність певних видів, ступінь заселеності штучних гніздівель 

(передусім шпаківень), взаємозв'язок між приваблюванням птахів та 

щільністю їх населення у подальшому, ступінь адаптації птахів до 

проживання поруч з людським житлом, роль птахів у знищенні шкідників 

садів, парків та сільськогосподарських культур, видове різноманіття птахів, 

виявлення рідкісних та малочисельних видів птахів, можливість розведення 

певних видів у неволі та багато інших. можливих варіантів. 

 



Шкідливі комахи декоративних хвойних рослин – поширення, видове 

різноманіття та значення  (на прикладі парку, скверу тощо) 

Мета. Висвітлити питання поширення і шкідливості комах декоративних 

хвойних рослин та фактори, які впливають на інтенсивність розвитку 

популяції. 

Методи дослідження – проведення лісопатологічних обстежень, закладка 

пробних площ. 

Методика досліджень. Детальний огляд проводиться при виявленні 

всихання, пошкодження пагонів, пожовтіння хвої. Для цього закладають 

пробні площі такої величини, щоб на кожній було не менше 100 дерев. На 

кожні 100 га молодняків закладають від двох до п‘яти проб. 

На пробах проводять облік дерев за такими категоріями:  

а) здорові,  

б) послаблені,  

в) пошкоджені шкідниками і хворобами,  

г) всихаючі. 

Чисельність і шкодочинність великого соснового довгоносика при 

обстеженні культур рекомендується оцінювати за пошкодженістю молодих 

рослин. При цьому стан культур оцінюють за такою шкалою: 

I - здорові або слабо пошкоджені рослини - до двох неглибоких 

погризів на пагонах; 

II - слабко пошкоджені - ранки на пагонах і гілках, неглибокі окремі 

вигризи на стовбурцях; 

III - середньо пошкоджені - ранки на пагонах і гілках, на стовбурцях - 

окремі глибокі ранки; 

IV - сильно пошкоджені, всихаючі, всохлі - глибокі ранки зливаються 

й окільцьовують стовбурці; 

          V - всохлі. 



За результатами переліку (не менше, ніж 200 рослин за діагоналлю 

ділянки) визначають середньозважену пошкоджуваність культур. 

Захисні заходи призначають за пошкодженості понад 30% рослин, у 

тому числі, якщо понад 10% рослин належать до IV категорії стану. 

Для обліку довгоносика за заселеністю пнів окорюють на зрубі 10 пнів, 

у тому числі, кореневі лапи до глибини 30 см, підраховують кількість 

личинок, лялечок і імаго довгоносиків та перераховують на 1 га. Високою 

вважається абсолютна чисельність 10 тисяч особин на 1 га. 

При обліку великого соснового довгоносика в ямах із використанням 

шматків кори та жердин високою вважається його чисельність 10 штук на 

добу. 

Облік соснового підкорового клопа рекомендується проводити шляхом 

аналізу модельних дерев. Підраховують личинок і імаго на найбільш 

заселених  міжвузлях   10-15  дерев,  що ростуть  на  периферії     осередку. 

Щільність клопів перераховують на 1 дм
2
. Слабим заселенням вважають 

наявність до   15  особин клопа на   1   дм
2
   найбільш заселеного міжвузля, 

середнім - 16-30, сильним - 31-50, дуже сильним - понад 50 особин. 

Водночас визначають категорію осередку за такими критеріями: 

I - осередок, що виникає: вік культур 5-10 років, найбільш заселене 

клопами   міжвузля   -   п'яте-шосте;   на   дереві   до   30   клопів;   ознаки 

пошкодження непомітні; 

II - осередок, що розвивається:  вік культур  8-15 років, найбільш 

заселені шосте й сьоме міжвузля, клопи наявні майже під кожною лусочкою 

кори, на одному міжвузлі їх до 150 шт., на всьому дереві - до 500 шт.; 

признаки ослаблення незначні; 

          ІІІ- діючий осередок: вік культур 13-20 років, найбільш заселені 7-10 

міжвузля, під кожною лусочкою наявні по декілька штук клопів, на найбільш 

заселеному кільці - декілька сотень, на дереві - декілька тисяч; дерева 

ослаблені, хвоя стає блідою та опадає, приріст різко знижується, верхівки та 

цілі дерева відмирають; 

           IV - осередок, що згасає: вік культур 20-25 років, заселеність дерев - 



як в осередках II категорії, але свіжовсохлих дерев немає. Спостерігається 

відновлення хвої та всихання верхівок; 

V - згаслий осередок: вік культур понад 25 років, заселеність дерев - 

як в  осередках І категорії.  Про діяльність  клопа в минулому свідчить 

наявність засохлих верхівок і смоляних натьоків на стовбурах дерев, що 

ростуть. 

Оцінку стану культур в осередках соснового підкорового клопа 

проводять при переліку 200 дерев за діагоналлю ділянки: 

I - здорові дерева - без ознак ослаблення; 

II - ослаблені - приріст за висотою зменшений, крона ажурна; 

II - сильно ослаблені - суха верхівка, крона ажурна, на стовбурі смоляні 

натьоки; 

IV - всихаючі та всохлі - з помітними ознаками свіжого всихання й 

мертві дерева. 

За результатами переліку визначають середню зважену категорію 

стану. 

Про тенденцію до поширення осередків соснового підкорового клопа 

свідчить поява довгокрилих самок. 

Всихання культур понад 50% є підставою для їх реконструкції. 

Стан   культур   в   осередках  пагонов'юнів   визначають   шляхом 

переліку 200 дерев за діагоналлю ділянки: 

          I - здорові, непошкоджені рослини; 

II - слабко пошкоджені - стрижневий пагін не пошкоджений, бокові 

пошкоджені не більш, ніж на 10%; стовбури не викривлені; 

III - середньо-пошкоджені - пошкоджені верхівковий і до 25% бокових 

пагонів, стовбурець викривлений; 

IV – сильно пошкоджені - пошкоджені центральні й понад 25% бокових 

пагонів, дерево кущоподібної форми. 

За результатами переліку розраховують середньозважену категорію 

стану. 



Захисні заходи в культурах доцільно проводити за пошкодження 

пагонов'юнами понад 30% рослин, у тому числі понад 10% - IV категорії. 

У вогнищах зимуючого пагонов’юна середньої бруньки восени 

проводять облік пошкоджених пагонів і бруньок на верхній мутовці десяти 

облікових сосонок. Бруньки, ушкоджені гусеницями зимуючого 

пагонов‘юна, відрізняються загостреними вершинками. Для того, щоб не 

припустити помилки, всі такі бруньки вирізають. Якщо восени обліковано 

20% пошкоджених бруньок, то на весну наступного року є загроза 

пошкодження більшої половини пагонів. В таких молодняках потрібно 

проводити винищувальні заходи. 

Для вияснення причин загибелі дерев викопують 10 рослин з числа 

пошкоджених і всохлих, ретельно оглядають у них надземну частину і 

корені. Біля кореневої шийки сосонки можуть бути заселені крапковим 

смолюхом, корені можуть бути пошкоджені личинками хрущів, уражені 

опеньком, кореневою губкою або бути деформованими при посадці. 

На гілочках і стовбурцях тополі, ушкоджених малим осиковим 

скрипуном або малою склівкою, є характерні здуття. Біля кореневої шийки 

деревець тополі, ушкоджених тополевим вусачем, великою (іноді і малою) 

склівкою, висипається з ходів руда бурова мука у вигляді стружки (вусач) 

або дрібного гороху (склівка).  

В культурах (або на плантаціях) тополі ведуть облік на пробах з 

розділенням саджанців на:  

а) здорові,  

б) з пошкодженими гілочками,  

в) з пошкодженими стовбурами. 

Рухаючись по ходовій лінії і маючи в руках викопіровку з планшету 

учень візуально визначає ступінь пошкодження листя або хвої за наступною 

шкалою. 

Шкала оцінки ступеня пошкодження листя або хвої 

1

1. 

 

Пошкоджень немає або вони відмічаються поодиноко 

3  



2. Слабка ступінь – пошкоджено до 25% листя (хвої); 

4

3. 

 

Середня – пошкоджено від 25% до 50% 

4

4. 

 

Сильна – пошкоджено від 50% до 75% 

5

5. 

 

Суцільне об‘їдання – знищено більше 75% листя (хвої). 
 

Крім пошкоджень листя та хвої на присутність у лісі шкідливих комах 

вказують павутина на гілках і стовбурах, кладки яєць на стовбурах і в 

кроні, літ метеликів, наявність лялечок або їх екзувіїв (шкірок) в тріщинах 

кори, в кронах або в підстилці, наявність під деревами екскрементів 

гусениць і личинок тощо. 

 

Омела біла в насадженнях (парки, лісопарки, вуличні насадження, 

алейні посадки): біологічні особливості 

Пузріна Наталія Василівна,  

кандидат с-г наук, НУБіП України  

ННІ Лісового і садово-паркового господарства 

 

Мета. Визначення розповсюдженості омели білої на деревних 

листяних рослинах . 

Методи дослідження – проведення лісопатологічних обстежень, 

вимірювання показників: діаметра куща омели, довжини міжвузля, довжини і 

ширини листя. 

Методика досліджень. Оцінювання характеру ураження омелою виконують 

за 5-ти бальною шкалою оцінки деревних рослин, уражених омелою, де:  

5 балів – неуражені дерева.  

4 бали – слабко уражені (до 5 кущів омели на дереві).  

3 бали – середньо уражені (6-15 кущів омели на дереві).  

2 бали – сильно уражені (16-24 кущів омели на дереві).  

1 бал – дуже сильно уражені (25 і більше кущів омели на дереві).  



Для проведення досліджень з обліків омели білої беруть не менше 30 

дерев різних видів. Колір листків визначають за допомогою шкали кольорів 

А.С. Бондарцева. Для обчислення середніх розмірів 10-річних кущиків 

омели, необхідно брати по 50 штук з кожної деревної породи, а для 

визначення довжини та ширини листків -  по 200 зразків. 

 

Борошниста роса сіянців у розсаднику (в молодих насадженнях): 

видовий склад, біологічні особливості  

Пузріна Наталія Василівна,  

кандидат с-г наук, НУБіП України  

ННІ Лісового і садово-паркового господарства 

 

Мета. Обстеження площі розсадника з наступним виявленням збудників 

хвороб та вивчення біолого-екологічних особливостей збудників хвороб. 

Методи дослідження – проведення рекогносцирувальних та детальних 

лісопатологічних обстежень, закладка облікових ділянок. 

Методика досліджень. Лісопатологічне дослідження розсадника починають 

з рекогносцирувального  обстеження, під час якого оглядають усю площу  

розсадника, вивчають  його загальний стан і видовий склад збудників хвороб 

на окремих деревних породах, а також встановлюють характер ураження 

(одиничне, куртинне, суцільне). 

Під час детального обстеження закладають облікові ділянки розміром    

1 погонний метр рядка. Кількість облікових ділянок і обстежуваних сіянців 

залежить від характеру посадкового матеріалу і особливостей хвороби. В 

середньому має бути охоплено не менше 0,3 % площі, яку займає кожна 

уражена деревна порода.  

На облікових ділянках облік та оцінка стану рослин проводиться за 

зовнішніми ознаками з розподілом на здорові, сумнівні, пошкоджені, загиблі 

та відсутні. Щоб встановити причину відмирання рослин загиблі сіянці або 

саджанці викопують з ґрунту і ретельно оглядають їх наземну частину та 

кореневу систему. Під час огляду відмічають кожне пошкодження 

личинками хруща, збудниками хвороб, метеорологічними факторами. 



Рослини, уражені різними хворобами або шкідниками, відмічають по 

кожному збуднику окремо.  

Щоб досконало вивчити хворобу борошниста роса дуба, її поширення  

та вплив на сіянці, на облікових ділянках закладають проби по 1 пог. метр 

при діагональному їх розміщенні. 

Для визначення поширення борошнистої роси використовують 

спеціальну шкалу: 

0 ступінь - хвороба відсутня; 

1 ступінь - слабке інфікування, уражено до 20% листя відновлення та 

вторинних пагонів нижнього та верхнього ярусів крони, на них утворюється 

білий наліт у вигляді крапок або окремих плям; 

2 ступінь - середнє інфікування, уражено до 40% листя відновлення нижньої 

частини середнього ярусу по периферії крони до 0,5h дерева, Білі плями 

зливаються і вкривають увесь листок; 

3 ступінь - сильне інфікування, уражене листя середнього та нижнього ярусу 

крони. Уражено до 60% листя відновлення та вторинних пагонів. 

Починається утворення некрозних ділянок, що викликає всихання та 

згортання листя. Нездерев'янілі пагони вкриті нальотом борошнистої роси. 

4 ступінь - дуже сильне інфікування, уражено понад 80% листя відновлення, 

вторинні пагони та їх листя на всій висоті дерева. Починається активний 

патологічний відпад листя. 

Визначення поширення борошнистої роси проводять за спеціальною 

шкалою: 

Бал 0 – хвороба відсутня; 

Бал 1 – слабке інфікування, уражено до 10% листків; 

Бал 2 – середнє інфікування, уражено від 10 до 25% листків; 

Бал 3 – сильне інфікування, уражено від 25 до 50% листків; 

Бал 4 – дуже сильне інфікування, уражено понад 50% листків, уражені 

молоді пагони. 

 

Поширення борошнистої роси визначають за формулою: 

N

n
Р

100
 ,(1) 



де P – поширення хвороби, %; 

N – загальна кількість уражених листків, шт.; 

n – кількість уражених листків, шт. 

Інтенсивність ураження листків визначають за шкалою: 

Бал 0 – хвороби відсутня; 

Бал 1 – уражено від 1 до 10% площі листової пластинки; 

Бал 2 – уражено від 10 до 25% площі листка; 

Бал 3 – уражено від 25 до 50% площі листка; 

Бал 4 – уражено від 50 до 75% площі листка; 

Бал 5 – уражено понад 75% площі листка. 

Інтенсивність розвитку хвороби визначали за формулою: 
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де R – розвиток хвороби, %; 

  )( ba - сума добутку числа листків на відповідний для них бал 

ураження, шт. 

N – загальна кількість облікових листків, шт.; 

5 – найвищий бал шкали обліку. 

Для визначення ураження листків та розвитку хвороби беруть 

однорічні сіянці дуба звичайного. Для визначення ураження листків та 

розвитку хвороби беруть сіянці-однорічки дуба звичайного. Сіянці 

розміщуються на 1-му погонному метрі по діагоналі (1 м в кожній повторності). 

Оглядаючи та враховуючи всі листки дуба звичайного, обрахунки проводять за 

формулами (1) та (2). 

 

Опеньок осінній – головна гнилева хвороба молодих насаджень сосни 

звичайної (ялини) 

Пузріна Наталія Василівна,  

кандидат с-г наук, НУБіП України  

ННІ Лісового і садово-паркового господарства 



Мета. Висвітлити питання поширення і шкідливості опенька осіннього в 

соснових молодняках та  фактори, які виливають на інтенсивність зараження 

соснових молодняків опеньком осіннім. 

Методи дослідження – проведення лісопатологічних обстежень, закладка 

пробних площ. 

Методика досліджень. При обстеженні молодняків сосни звичайної на 

предмет ураження їх опеньком осіннім спочатку проводиться 

рекогносцирувальне обстеження наземної частини, а при необхідності – і 

кореневих систем. Мета даного обстеження полягає у визначенні наявності 

збудника і уточнення виду збудника, що спричинює ураження культур. 

Відмічається інтенсивність зараження і площа уражених ділянок. Потім, за 

необхідності, проводиться детальне обстеження. При його проведенні 

закладаються пробні площі від двох до п‘яти на кожні 10 га. На кожній 

пробній площі має бути не менше 100 саджанців лісових культур. У сумі 

пробні площі мають становити не менше 2% від площі, що обстежується. 

Пробні площі можуть бути квадратні, проте найбільш доцільно закладати 

стрічкові вздовж рядів, які б охоплювали повну схему змішування лісових 

культур. На пробній площі підраховуються всі дерева, виділяють здорові, 

послаблені, уражені і загиблі. Уражені дерева розподіляють зазвичай на три 

групи, залежно від ступені  інтенсивності ураження. 

Усі відмерлі дерева на пробній площі і не менше 10% уражених і 

послаблених патогеном досліджуються детально і використовуються як 

модельні дерева. При необхідності частина викопується для вивчення 

кореневої системи.  

У здорових і ушкоджених кореневою гниллю екземплярах 

встановлюється приріст по висоті для встановлення впливу збудника на ріст 

дерев. При цьому необхідно порівняти приріст здорового і хворого дерева. 

Також відмічається прихована ураженість дерев, котрі знаходять на краю 

осередку ураження і зовнішніх ознак захворювання не мають. Для 

встановлення динаміки захворювання доцільно провести облік пнів, 

відмічаючи кількість пнів з плодовими тілами. 



Проводиться викопування окремих дерев для вивчення кореневої 

системи (відмерлих, хворих і окремих здорових) для визначення глибини 

проникнення гнилі, наявності деформацій та інших особливостей. Доцільним 

є викопування ґрунтових монолітів (0,5х05 м), які знаходяться на перетині чи 

периферії дерев, що обстежуються. Коріння і ризоморфи викопуються по 

окремих горизонтах на глибинах 0-10, 10-25, 25-40, 40-55, 55-70, 70-90 см і 

т.д. до глибини залягання кореневих систем. Коріння сортується по 

діаметрах, а також по групам – живі, мертві і ризоморфи. Їх промивають, 

просушують і зважують. Характер гниття коріння, наявність ризоморф у 

різних типах лісу мають велике значення для встановлення інтенсивності 

поширення вогнища і прогнозування подальшого розвитку.  

Для визначення причин ураження дуже важливо знати історію 

створення насаджень і характер ведення у них лісового господарства. Слід 

записувати історію розвитку усіх уражених насаджень, період і якість 

проведення усіх лісогосподарських заходів (передусім догляд за культурами), 

відмічені за останні роки несприятливі погодні та інші фактори.  

Матеріали лісопатологічних обстежень дозволяють скласти прогнози 

розвитку захворювання, планувати і розробляти заходи боротьби з ним. 

Особливе значення має можливість підрахунку економічного збитку, 

спричиненого захворюванням, і ефективності лісозахисних заходів. 

Визначення збитку від хвороби враховує не лише зниження вартості 

деревини, але і зниження приросту насаджень, зростання строків 

вирощування деревини, необхідні витрати на відновлення і зниження інших 

корисних властивостей лісу. 

 

Пробна площа № 1 (приклад) 

Закладена в 26 кварталі виділ 9.  

Площа виділу - 6,3 га.  

Насадження штучного походження.  

Склад- 10 Сз 

Вік насаджень - 8 років. 

Тип лісорослинних умов - В2 



Бонітет - II. 

Пробна площа - 0,05 га. 

Кількість дерев на пробі - 243 з них здорові — 152 шт.,  

сумнівні - 48 шт., уражені - 38 шт., загиблі - 5 шт. 

Схема посадки - 1,5 • 0, 5 м. 

Ґрунтовий покрив представлений злаками, осоками, копитняком, 

медункою, мохами, купеною. 

Подекуди зустрічаються поодинокі дуби, віком 20-30 років.  

Рельєф місцевості рівнинний, злегка хвилястий.  

Грунт - сірий лісовий.  

Ступінь ураження на даній пробній площі опеньком осіннім - 16%.  

Спосіб створення на нерозкорчованій ділянці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний досвід 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

В УМОВАХ РОБОТИ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ 

Скрипник Наталія Іванівна, 

 директор Богородчанського РЦЕНТУМ 
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     1. Прізвище, ім′я, по батькові Скрипник Наталія Іванівна______________ 

     2. Число, місяць, рік народження___21.06.1979 р. 

    3. Повна назва вищого навчального закладу, який закінчив, рік 

закінчення_Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 

2008р. 

4. Стаж педагогічної роботи___19 років, 1998 р. 



5. Основні етапи педагогічної діяльності 1998-2003 р. керівник гуртка 

Богородчанського РЦЕНТУМ, з 2003 - директор 

6. Місце роботи, посада, яку займає Богородчанський районний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, директор 

7. Педагогічні відзнаки та визнання подяка Міністерства освіти і 

науки України, 2015 р. , грамота Міністерства освіти і науки України, 2017 р. 

8. Сутність досвіду розвиток патріотизму в системі роботи учнівських 

лісництв 

9. Методологічна основа педагогічного досвіду ідея розвитку 

української державності учнівської молоді як основного чинника розвитку 

українського суспільства та нації 

10. Наявність друкованих робіт «Еколого-натуралістична робота та її 

координація в школах району», 2011 р., «Учнівські лісництва 

Богородчанщини»,   2015 р. 

                                                            Вступ 

Актуальність теми  

Актуальність виховання учнівської молоді в сучасних умовах значною 

мірою зумовлюється вимогами сучасних державнотворчих процесів на 

засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості та забезпечення 

усім громадянам рівних стартових можливостей для розвитку та 

застосування їхніх потенційних здібностей.  

Національно-патріотичне виховання є складовою загального 

виховного процесу підростаючого покоління. Воно формується на 

прикладах історії становлення української державності, українського 

козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, 

науки, культури і спорту. Патріотичне виховання в освіті здійснюється на 

всіх етапах навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і 



цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованості, збагачення 

на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності і 

культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного 

мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання 

України. Події останніх років дають підстави стверджувати, що переважна 

більшість громадян України, серед яких є і діти, виявили високу 

патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Це є свідченням 

системної виховної роботи педагогічних колективів. І тому вважаю, що в 

навчальних закладах має бути створене виховне розвивальне середовище, 

яке буде сприяти вихованню справжніх патріотів своєї Батьківщини. 

  Зв'язок опису досвіду  

Тема досвіду входить до плану роботи НЕНЦ  та управління освіти, 

молоді та спорту Богородчанської РДА Івано- Франківської області   

Мета дослідження полягає у виявленні ціннісного ставлення до 

суспільства й держави, формуванні патріотизму, національної самосвідомості 

учнівської молоді, забезпеченні спільної роботи органів державної влади, 

громадськості та учнівської молоді щодо патріотичного виховання. 

         Завдання: 

- забезпечити сприятливі умови для самореалізації особистості 

відповідно до її інтересів та можливостей, для розвитку 

професіоналізму; 

- формувати духовні цінності українського патріота: почуття 

патріотизму, національної самосвідомості, любові до українського 

народу, його історії, рідної землі, родини; гордості за минуле й сучасне 

на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків 

культурної спадщини; 

- розшитити морально-етичний і 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. 

Об’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, вивчення результатів 

діяльності керівників учнівських лісництв Богородчанщини. 

Новизна педагогічних ідей полягає в тому, що вперше процес 

патріотичного виховання учнівської молоді розглянуто в системі 

роботи учнівських лісництв, одного з напрямів роботи 

Богородчанського РЦЕНТУМ; реалізовано зміст окремих заходів 

Стратегії національно-патрітичного виховання; дістало подальший 

розвиток впровадження нового змісту, активних форм, методів 

національно-патріотичного виховання підлітків та удосконалення 

управління цим процесом в учнівських лісництвах. 

Результативність. Найважливішою умовою ефективності 

роботи з патріотичного виховання є постійний аналіз її стану, який 

дасть змогу: 

- забезпечити утвердження гуманістичної моралі та формування поваги 

до таких цінностей як свобода, рівність, справедливість, 

загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення до інших 

культур і традицій; 

- забезпечити сприятливими умовами для самореалізації особистості в 

Україні відповідно до її інтересів та можливостей; для розвитку 

професіоналізму, високої мотивації до праці як основи 

конкурентоспроможності особистості; 

- підвищити рівень соціальної активності особистості;  

- підвищити рівень уміння визначати форми та способи своєї участі в 

житті суспільства, спілкуватись з демократичними, органами влади, 



захищати і підтримувати закони та права людини, бути обізнаним зі 

способами соціального захисту. 

Кінцевим результатом реалізації досвіду передбачається 

позитивна динаміка зростання рівня патріотизму в закладах освіти 

серед учнівської 

молоді, відповідно і в країні, зростання їх соціальної і трудової 

активності, відродження духовності та стабільності.  

Унікальність і маневреність полягає у застосуванні активних 

форм та методів роботи, притаманних нашому регіону, які дають 

можливість розвитку патріотичних почуттів в учнівської молоді, їх 

професійному самовизначенню; рекомендовано для застосування 

окремих елементів в інших регіонах. 

Практичне значення одержаних результатів 

Досвід роботи полягає у розробці та впровадженні методичних 

рекомендацій щодо вдосконалення процесу патріотичного виховання 

учнівської молоді в умовах роботи учнівських лісництв, їх 

узагальненні, запровадженні інновацій, вдосконаленні управління 

виховним процесом, активному залученні підлітків до засвоєння 

історико-культурного досвіду українського народу. 

2. Опис досвіду  

2.1. Патріотичне виховання в умовах роботи учнівських 

лісництв 

Реформування позашкільної освіти вимагає пошуку нових шляхів 

удосконалення національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 

Успішне його здійснення неможливе без переосмислення традиційних 

теоретико-методичних засад діяльності закладів освіти, ґрунтовного 

дослідження засобів та методів національно-патріотичного виховання. У 

сучасних умовах розбудови України позашкільна освіта має створювати 

передумови для формування національно свідомого громадянина, розвитку в 

підлітків національних світоглядних позицій і патріотизму.  



У своїй роботі під час планування роботи закладу, її координації в 

закладах освіти Богородчанського району, керуюсь Конституцією України, 

Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».  

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається 

першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. Основним 

документами щодо національно-патріотичного виховання є Стратегія 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом 

Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, заходи  щодо її реалізації та 

методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2015р №641). 

Завдання навчальних закладів, зокрема Богородчанського 

РЦЕНТУМ, — так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, 

приклади авторитетних наставників-учителів, середовище закладу освіти 

виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого 

народу, національної ідентичності, самобутності. Мета заходів у сфері 

національно-патріотичного виховання у закладах освіти — сприяти набуттю 

дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, вихованню в дусі 

патріотичного обов'язку. 

Теоретичний аналіз філософської, педагогічної літератури дозволив 

нам визначити ―патріотизм‖ як інтегральну цінність та духовно-моральну 

якість особистості, що виражається в почутті любові до Батьківщини, у 

відчутті духовного зв‘язку з нею, моральній відповідальності за долю 

Батьківщини і готовності її захищати, вільному етнічному та національному 

самовизначенні, свідомому збереженні та примноженні національних 

духовних і матеріальних цінностей. 

Патріотичне виховання в учнівських лісництвах  розглядається як 

цілеспрямований і свідомо здійснюваний процес організації і стимулювання 



активно-творчої діяльності вихованців, оволодіння ними знаннями про 

культурно-історичний досвід українського народу, формування в них 

ціннісного ставлення до Батьківщини, природи, суспільства, самих себе та до 

праці. Національно-патріотичне  виховання в умовах позашкільного 

навчального закладу - це гнучка саморегулююча система, яка оперативно 

реагує на національні, освітньо-культурні, суспільні та інші потреби 

особистості, забезпечує культурне і професійне його самовизначення, тобто 

здійснює активний вплив на саморозвиток молодих громадян-патріотів 

держави. 

 Програми, за якими працюють учнівські лісництва, поєднують 

теоретичні заняття із практичною діяльністю. Юні лісівники збирають 

насіння дерев та кущів, лікарські рослини, створюють шкілки, в яких 

вирощують посадковий матеріал, висаджують ліс та доглядають за ним, 

вчаться застосовувати біологічні методи боротьби із шкідниками лісу. Юні 

лісівники займаються науково-дослідницькою роботою з вивчення 

біологічних особливостей лісових дерев і чагарників, трав‘янистих рослин, 

представників тваринного світу, рідкісних та зникаючих видів, занесених до 

Червоної книги України. Тематика планування проходить крізь призму і 

виховної системи щодо духовного, морального, екологічного, трудового, 

правого та патріотичного виховання. 

Відчутну роль відіграють ці трудові об‘єднання і як осередки 

профорієнтації. Завдання педагогічних колективів шкіл і позашкільних 

закладів полягає у підвищенні ефективності та якості організації роботи 

учнівських лісництв, створенні оптимальних умов для проведення 

навчальних та практичних занять із лісового господарства, організації 

дослідницької, природоохоронної, виховної роботи, здійснення 

допрофесійної підготовки молоді. 

Проаналізовано організаційно-змістові засади патріотичного виховання 

учнівської молоді на основі цілеспрямованої діяльності учнівських лісництв. 

Основною метою патріотичного виховання підлітків в умовах їх роботи  є 



формування свідомого патріота, здатного забезпечити прогресивний поступ 

нації. Серед основних його завдань вагоме місце надається формуванню 

національних цінностей та патріотичних переконань. У зміст національно-

патріотичного виховання входить: виконання самостійно і за допомогою 

педагога робіт, пов'язаних із систематизацією знань про себе, свій народ, 

націю, свою Батьківщину; активно-творча діяльність патріотичного змісту та 

утвердження традицій народу; набуття вмінь робити висновки й 

узагальнення, знаходити і пояснювати причинно-наслідкові зв'язки у 

суспільних процесах становлення демократичної України; засвоєння досвіду 

історико-культурного і національного розвитку українського народу.  

Визначено, що результатом національно-патріотичного виховання в 

умовах роботи учнівських лісництв є національно-патріотична вихованість 

підлітків, яка забезпечується: цілеспрямованим процесом відображення 

української історії і національної культури у свідомості особистості; 

створенням умов безпосереднього переживання підлітками ставлення до 

національно-культурного, господарського життя та суспільно-громадських 

явищ, до інших людей, до себе самого та до своїх дій; виробленням потреби 

ціннісних ставлень та реальних дій особистості вихованця у розбудові 

національного життя і взаємодії з оточуючим світом. 

Важливою ознакою педагогічного процесу як системи патріотичного 

виховання в учнівських лісництвах є виділення організаційно-педагогічних 

умов підвищення ефективності патріотичного виховання і структури 

внутрішніх зв'язків між його компонентами. У пошуках шляхів 

удосконалення процесу патріотичного виховання підлітків у позашкільному 

закладі освіти та поєднання завдань побудовано модель патріотично-

вихованої особистості: обґрунтовано взаємозв'язок між метою, завданнями, 

формами, методами, результатами патріотичного виховання, залежно від 

яких розроблено шляхи підвищення ефективності національно-патріотичного 

виховання, що склало його відповідну модель патріотично-вихованої 

особистості . 



Національно-патріотичне виховання стане більш ефективним, якщо в 

ньому будуть створені необхідні організаційно-педагогічні умови його 

здійснення. 

У своїй роботі учнівські лісництва Богородчанщини застосовують 

програму національно-патріотичного виховання, що сприяє поєднанню  

інтересів вихованців та освітньо-виховних структур закладів освіти у 

національному та патріотичному загартуванні учнівської молоді. У процесі 

навчальних занять, організаційно-масової роботи формуються вміння 

сприймати загальні завдання національно-патріотичного виховання і 

встановлюється їх взаємозв'язок у активно-творчій національно-патріотичній 

діяльності. Засоби і методи національно-патріотичного виховання 

спрямовуються на організацію активно-творчої діяльності підлітків. Робота в 

учнівських лісництвах передбачає не тільки теоретичне осмислення 

підлітками програмового матеріалу, а їх безпосередню практичну діяльність 

під час навчальних занять. Гармонійна єдність засобів і методів активізації 

навчально-пізнавальної діяльності підлітків та комплексно-масових, 

особистісно-диференційованих форм роботи дає можливість поєднувати 

активно-творчу національно-патріотичну діяльність із суспільно-

громадською практикою, що сприяє формуванню у вихованців ціннісних 

національно-патріотичних ставлень. 

Удосконалення управління процесом патріотичного виховання 

учнівської молоді в умовах роботи учнівських лісництв передбачає зміну 

ознак управлінських функцій у цьому процесі, що надало перевагу 

інноваційній діяльності над традиційною та відбувалось на основі оновлення 

організаційної структури управлінських дій, введення модернізованих 

функцій керівника. Застосування нового механізму вибору оптимальних 

адміністративно-розпорядчих форм, шляхів педагогічного аналізу, 

моніторингу виховного процесу, структури контролю за ним забезпечило 

вплив на позитивний результат національно-патріотичного виховання. 



Аналіз діагностичних даних дав можливість накреслити шляхи 

використання у процесі національно-патріотичного виховання в 

позашкільному закладі освіти таких засобів і прийомів, форм і методів, які 

забезпечують формування у підлітків ціннісних національно-патріотичних 

ставлень. Ціннісні ставлення підлітків до Батьківщини, до суспільства, до 

себе та до праці виявились визначальними. В сукупності це допомогло 

створити умови для ефективного здійснення та коригування патріотичного 

виховання в учнівських лісництвах. 

Важливу роль у патріотичному вихованні дітей відіграє педагог, його 

особистий приклад, його погляди та практичні дії, що мають бути взірцем 

для наслідування. Якість виховного процесу залежить від рівня 

підготовленості до кожного заходу; використання різноманітних методів і 

форм; знання і вмілого врахування вікових й психологічних особливостей 

дітей; відвертості, емоційності, оптимізму та активної патріотичної позиції 

керіника. З цією метою для керівників учнівських лісництв організовуються 

семінари, виїзні засідання, конференції.   Основу становлення громадянина 

вбачаю в активному залученні вихованців до виконання завдань, які стоять 

перед суспільством. Велике значення має усвідомлення учнями того, що 

значні справи починаються з маленьких вчинків– посадженого дерева, 

очищеного струмка, допомоги ближньому, що розглядаю не лише як 

конкретні дії, а як набуття школярами позитивного досвіду громадянської 

співучасті. Школа, клас – це простір життя дитини, у якому вона повинна 

мати можливість повноцінно розвиватися. Національно-патріотичне 

виховання в учнівських лісництвах має системний характер. Формування 

національної свідомості базується на розвитку інтересу до історії рідного 

краю, традицій українського народу, національних культурних цінностей. 

Патріотизм починається із свідомого, відповідального, патріотичного 

ставлення до рідного класу, рідної школи. 

Належне місце у формуванні патріотизму належить сім‘ї, у взаємодії з 

навчальними закладами, громадськістю. Батьки мають безпосередньо 

впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та своїм 



прикладом. Особлива увага приділяється керівниками учнівських лісництв 

ознайомленню батьків з сучасними психолого-педагогічними знаннями. З 

цією метою використовуються активні методи: тренінги, дискусії, дебати, 

аналіз виховних ситуацій на теми: «Родина – найвища цінність на землі», 

«Щоб не згасло родинне вогнище», які сприяють усвідомленню батьками 

ролі сім‘ї у вихованні дітей, формуванні патріотичних почуттів та готовності 

служити своїми знаннями, працею Україні. Ефективними, як показав досвід, 

сьогодні є проектні технології виховної роботи, що ґрунтуються на 

родинному вихованні, такі як «Родовідне дерево», «Видатні люди моєї 

місцевості». 

У шкільних стінах починається все, що може нас радувати чи 

непокоїти. Тут сьогодні плекається громадянин, який перейме на свої плечі 

тягар з плечей старших поколінь, діятиме і мислитиме по-новому, 

нестандартно, буде активним перетворювачем життя. Застосування набутих 

знань на практиці, розвиток людської гідності, громадянськості, патріотизму, 

чесності, толерантності, працьовитості стане запорукою формування вільної 

патріотичної особистості, добробуту українського народу, правової держави. 

На жаль, немає чітких критеріїв чи загальноприйнятих методик визначення 

ефективності роботи з патріотичного виховання. Має пройти багато часу, 

перш ніж ми пересвідчимося в правильності обраних нами напрямів та 

методів, які знайдуть своє вираження в тій життєтворчості, яку 

вибудовуватимуть випускники; усе ж можна зробити висновки про те, що 

дитина з переконаннями про велич і красу рідної мови, багатства культурної 

спадщини, необхідність вивчати та примножувати славу рідного народу, бути 

активним творцем його добробуту – нехай підліток, але все ж патріот, 

громадянин своєї Вітчизни. 

2.2. Діяльність учнівських лісництв Богородчанщини у сфері 

патріотичного виховання 

В Богородчанському районі Івано-Франківської області діють 8 

учнівських лісництв,  що охоплюють 128 школярів: Росільнянське, 

Солотвинське, Підгірське, Яблунське, Дзвиняцьке, Гутівське, Порогівське.  



Перші учнівські лісництва на Богородчанщині були створені у 1970 - 1977 

роках: Росільнянське, Манявське, Підгірське. За останні три роки вдалося 

відновити  три учнівські лісництва. Серед кращих за результатами їх 

діяльності, показників участі в різних заходах та результативності слід 

відзначити роботу Порогівського, Росільнянського, Солотвинського. 

Покращилась робота колективу учнівського лісництва Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ 

ст. З метою організації освітнього процесу в учнівських лісництвах 

запроваджені програми з основ лісівництва, створені та обладнані кабінети і 

куточки охорони природи, на територіях, закріплених за учнівськими 

лісництвами, прокладено маршрути навчально-пізнавальних екологічних 

стежок, працюють екологічні агітбригади, клуби, секції. У кабінетах 

лісівництва зібрано багатий інформаційний матеріал про лісові ресурси, 

лісорозведення, лісозахист, роздатковий матеріал, колекції, гербарії.  

Заслуговує  уваги співпраця з лісовими господарствами, а саме з ДП 

«Солотвинське лісове господарство», яке координує роботу Солотвинського, 

Підгірського, Росільнянського, Дзвиняцького, Манявського, Порогівського 

та Яблунського учнівських лісництв, ДП «Резиденція «Синьогора» - 

наставник Гутівського. 

Спільно з обласним еколого-натуралістичним центром, лісовим 

господарством, районним управлінням освіти організовуються спільні 

семінари і навчання керівників учнівських лісництв та лісівників, які 

опікуються їх роботою, проводяться різні масові заходи. 

Педагогічні колективи виконують важливу і добру справу – виховують 

майбутніх спеціалістів своєї справи, конкурентоздатних на ринку праці. Ліс – 

не просто зелений друг людини – це культура поколінь.  Ми користуємось 

тими дарами природи, які передали у спадок наші діди і прадіди. Те, як 

господарюємо у лісах, що залишаємо після себе, по-справжньому нащадки 

оцінять у майбутньому. З впевненістю можна сказати, що зусилля 

педагогічних колективів, кожного освітнього закладу, клопітка повсякденна 

праця кожного керівника учнівського лісництва, яка дає хороші плоди у 



справі поліпшення довкілля. Безперечно, ця робота потребує особливої  

уваги і матеріальних видатків для кращої результативності в роботі 

2.2.1. Росільнянське учнівське лісництво 

Росільнянське учнівське лісництво створене в 1970 році, а основна 

робота поновилась у 2009. На зборах учні обрали лісничого, помічника 

лісничого, майстрів лісу. Все як у справжньому лісництві. Учням у той час 

передали ліс площею 5 га, лісовий розсадник 0, 01 га.  

Виходячи з Концепції національно-патріотичного виховання молоді 

Росільнянське учнівське лісництво головною домінантою національно-

патріотичного виховання молоді вважає формування у особистості 

ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за 

формою та моральної за змістом життєвої позиції. 

     При плануванні роботи велику увагу приділяють матеріалам творчої 

спадщини В. Сухомлинського. Основними напрямами діяльності є 

дослідницько-експериментальна робота.  

 З метою формування любові до рідної землі, ознайомлення з 

різноманітністю флори і фауни нашої місцевості, члени учнівського 

лісництва проводять екскурсії зупинками екологічної стежки. Молоде 

підростаюче покоління постійно допомагає лісівникам у висаджуванні, 

догляді та охороні лісових ресурсів. Юні лісівники є активними учасниками 

акцій «Ліси для нащадків», «Майбутнє лісу в твоїх руках». Чільне місце у 

роботі учнівського лісництва займає суспільно-корисна праця. Саме тому 

регулярно проводяться трудові десанти.  

      На заняттях гуртка значна увага приділяється вихованню поваги до 

культури та історії свого народу. На межі сіл Глибоке (Богородчанського 

району) та Грабівка (Калуського району) у 1946 році у нерівному бою із 

радянськими визволителями загинув воїн УПА Василь Андрусяк, псевдонім 



Різун. На місці загибелі є могила, яку члени лісництва відвідують та 

доглядають. 

      Важливе місце займає просвітницька робота. У лісництві є своя 

лекторська група. Учні неодноразово виступали з лекціями на 

природоохоронну тематику перед учнями школи і жителями села. Члени 

учнівського лісництва є учасниками екологічної агітбригади «Юні екологи». 

Тематика виступів  «До чистого довкілля разом», «Природа - це наша 

домівка, то ж бережімо її», «Збережемо природу для майбутніх поколінь»,  

«Ліс як об‘єкт охорони природи своєї України», «Вивчаємо екзоти лісів 

рідного краю». Учнівське лісництво - неодноразовий призер обласних зльотів 

та змагань учнівських лісництв. Колишні вихованці пов‘язали своє життя із 

лісовим господарством, серед них: Зіняк Іван закінчив Львівський 

лісотехнічний університет, факультет лісового та садово-паркового 

озеленення і в даний час працює у Солотвинському держлісгоспі, Зіняк 

Андрій навчається на 5 курсі того ж закладу. 

2.2.2.  Солотвинське учнівське лісництво 

Учнівське лісництво було засновано Прокоп‘юк І.Ю., вчителем біології 

у 1982 році на базі ДП «Солотвинське лісове господарство». З 2007 року 

керує роботою учнівського лісництва Неспяк О.М., вчитель біології. Згідно з 

договором між ДП ―Солотвинський лісгосп‖ та дирекцією НВК за 

учнівським лісництвом закріплена ділянка лісу для проведення практичних 

занять, експериментально-дослідницької роботи, збирання насіння та 

лікарської сировини, охорони, захисту та благоустрою лісів. Головну увагу 

зосереджено на вивченні деревних і кущових порід, що вирощуються в 

лісових насадженнях місця проживання. Під час роботи лісництва широко 

висвітлюються досягнення сучасної біологічної науки, її роль у розвитку 

лісництва, а також методи вирощування високоякісного матеріалу, дерев і 

кущів з високою приживлюваністю. Засвоєння теоретичного матеріалу 

поєднується із практичними роботами, екскурсіями до лісів та полезахисних 

лісонасаджень свого району.  



Учні працюють з літературою з лісівництва та дендрології. Планування 

роботи лісництва здійснюється з урахуванням місцевих умов, а також віку і 

рівня знань юннатів. Старшокласники саджають сіянці сосни звичайної, 

прополюють молоді насадження, спостерігають за гніздами лелек та місцями 

зростання ранньоквітучих рослин, проводять змістовну профорієнтаційну 

роботу, поєднуючи з цікавими формами патріотичного виховання.  

Проведені заходи з патріотичного виховання допомагають учням 

свідомо включитись у громадянські справи, відчути себе громадянами 

України, виконувати свої обов‘язки, виявляти наполегливість, працьовитість, 

толерантність тощо.  Вихованці учнівського лісництва побували на екскурсії 

у селі Манява, відвідали Манявський водопад, де проводили гру-конкурс 

«Природа рідного краю». Серед учасників були сформовані команди, які 

взяли участь у запропонованих керівником конкурсах, зокрема 

«Термінологічний», «Відгадаймо!», «Бліц – турнір», «Впізнайте  дерево», 

«Юні ботаніки», «Запам‘ятайте   їх  і  бережіть!».  Цікавою формою роботи 

стало проведення змагань юних патріотів «Козацькому роду – нема 

переводу». 

Члени учнівського лісництва беруть активну участь у висадці молодого 

лісу, долучаючись до природоохоронних трудових акцій: «Майбутнє лісу в 

твоїх руках», «Збережемо ліс для нащадків» та «Охорона лісу від пожежі».  

Традицією стало проведення посадок молодого лісу, присвячених 

визначним подіям, які відбуваються в державі та сприяють розвитку патріотизму  

учнівської молоді. Юннати посадили  декоративні кущі біля Будинку Просвіти, 

створивши алею героям Небесної Сотні, заклали лісосмугу на межі смт 

Солотвин та с.Маркова, висадивши  до 75- річниці УПА 42 хвойних дерев.  

2.2.3. Підгірське учнівське лісництво 

Історія Підгірського учнівського лісництва починається ще з 1977 року. 

Керівником і його активним організатором була вчителька біології Басараб 

Галина Антонівна.  Нині керує учнівським лісництвом Остапишин Т.Я., 



вчитель біології. Кваліфіковані спеціалісти лісової галузі розкривають учням 

основні положення природоохоронної роботи щодо збагачення фауни і 

флори рідного краю, знайомлять з лісогосподарськими професіями, готують 

до роботи в даній галузі. За учнівським лісництвом закріплено 15 га лісу, 0,5 

лісової шкілки.  

Для навчально-пізнавальної та творчої діяльності в школі створено 

кабінет лісу, в якому проводять гурткові заняття, тематичні заходи, виставки-

конкурси дитячих робіт: малюнків, гербаріїв, годівниць, а також зберігаються 

навчальні матеріали. Головна увага зосереджена на вивченні деревних і 

кущових порід, що вирощуються в лісових насадженнях нашого краю, а 

також на вирощуванні посадкового матеріалу головних лісоутворюючих 

порід.  Формування патріотичних почуттів багато в чому залежить від 

розвитку емоційної сфери підлітків. Члени учнівської лісництва щорічно 

беруть участь у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» та 

«Годівничка», у районних, обласних екологічних акціях, виконують 

дослідницькі роботи. Не забувають про тих, хто пройшов через важкі роки 

довгого шляху до незалежності, постійно турбуються про них. Одним із 

головних завдань членів учнівського лісництва є оформлення Книги пам'яті, 

де будуть зібрані цікаві матеріали про діячів нашого народу, які мешкали у 

селі Підгір‘я.  

Два роки тому, весною 2015 року, члени учнівського лісництва, разом з 

вчителями на пришкільній території заклали плодовий сад на честь 

видатного громадського діяча Галичини, місцевого жителя Капущака Івана 

Олексійовича. Він здобув європейську знаність після промови, в якій викрив 

кріпосницькі порядки, належав до демократичного крила. Промова Капущака 

в рейхсраті при обговоренні проекту аграрної реформи викликала схвальний 

відгук у прогресивній пресі європейських країн. Пізніше брав участь у 

боротьбі селян Богородчанщини за право користуватися панськими лісами. 

Деякий час учителював у с. Ляхівці (тепер с. Підгір‘я).  



Багато з колишніх юних природоохоронців обрали професію лісівника і 

пов‘язали своє життя з лісом – це директор Івано-Франківської меблевої 

фабрики Басараб Роман Іванович, заступник директора Івано-Франківського 

лісокомбінату Гулян Іван Васильович, головний інженер цього ж 

лісокомбінату Андріїв Роман Дмитрович. Закінчили лісотехнічний інститут 

колишні вихованці Басараб  Ігор Миколайович, Басараб Ігор Іванович, 

Неільчук Віктор Дмитрович, Капущак Ігор Богданович, Парфан Андрій 

Богданович, Мороз Василь Васильович. Пройшов школу лісництва та 

закінчив  лісотехнічний технікум лісник Дмитрів Василь, продовжує справу 

батька Дмитрів Віталій, які збагачують рідний край і його природу своєю 

працею. 

2.2.4. Дзвиняцьке учнівське лісництво 

-           Патріотизм, як основа сучасного виховання дітей, включає в себе 

формування національної свідомості та самосвідомості, тобто 

виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці 

в ім'я України, відчуття своєї причетності до розбудови національної 

державності, формування почуття гідності й гордості за свою 

Батьківщину. 

Метою роботи учнівського лісництва є поширення любові до природи , 

тобто до нашої України, і на цієї основі – виховання дітей волі, 

наполегливості, допитливості, кмітливості, спостережливості та чуйності, 

доброзичливості, почуття відповідальності за все те, що відбувається 

довкола.  До роботи в учнівському лісництві залучені учні 8, 9, 11 класів.  

Основою діяльності Дзвиняцького лісництва є дослідницька робота, 

яка об‘єднує навчання школярів з творчою працею у лісі, розсаднику. 

Виховання патріотичних і громадянських якостей учнів відбувається в 

процесі різних форм: участь у різноманітних гуртках, клубах, студіях, 

ансамблях, заходах. 



Головним в роботі лісництва є пізнавальне та виховне значення 

проведених заходів, поширення і поглиблення природоохоронних знань, 

максимальна зацікавленість дітей, виховання в них почуття патріотизму, 

бережливого ставлення до природи, насамперед лісу. Бути освіченим в 

питаннях охорони природи – обов‘язок кожної культурної людини, патріота 

України. Виховні заходи побудовані так, щоб вони були цікаві сучасному 

школяру, викликали запитання, спонукали його мислити, висловлювати 

власну думку. Використання позитивних прикладів і залучення учнів до 

дискусії сприяє більш глибокому розумінню сутності патріотизму. Вихованці 

гуртка неодноразово проводили природоохоронні заходи, зокрема: «Ліс – 

наше багатство», «День зустрічі птахів», ознайомлювались із сучасними 

технологіями вирощування лісових культур. Протягом року працював 

лекторій  і Зелений кінозал. Так учні середньої та старшої школи мали 

можливість переглянути ряд фільмів на природоохоронну тематику, 

наприклад  «Світ єдиної природи», «Загублені Карпати», для учнів 

молодшого шкільного віку проводилась лекція «Мурашники – санітари лісу». 

Кожної весни учні прибирають територію школи, вулицю, клумби, 

доглядають за сільським парком та алеєю Небесної сотні, яка знаходиться у 

місцевому парку. Алею створено восени 2015 року на честь загиблих героїв 

Небесної Сотні та учасників АТО. Учнями школи, вихованцями учнівського 

лісництва було висаджено півсотні саджанців дуба та сосни.  Любов до 

отчого краю, пошана до батьків, свого родоводу, традицій постійно живлять 

патріотизм громадянина протягом усього життя, ця любов переростає в 

любов до великої Батьківщини - України, до українського народу. Учні 

школи доглядають територію біля обеліска Слави та пам‘ятника Тарасові 

Шевченкові, де посаджені декоративні туї, самшити, плакуча верба, 

пірамідальні клени. 

 Так вихованці засвоюють головну ідею: свідомий громадянин – це 

передусім палкий патріот.   

2.2.5. Яблунське учнівське лісництво 



  Великий педагог В. Сухомлинський писав, що «праця стає великим 

вихователем, коли вона входить в духовне життя наших вихованців, дає 

радість дружби і товаришування, розкриває допитливість і любов до 

навчання, породжує хвилюючу радість подолання труднощів, відкриває все 

нову і нову красу в оточуючому світі, породжує перше громадянське почуття 

– почуття творця матеріальних благ, без яких неможливе життя людини». 

Яблунське учнівське лісництво створене в 2000 році, однак свою 

основну роботу відновило у 2014. До роботи в лісництві залучені учні 8-11 

класів, які працюють на базі Яблунського лісництва Солотвинського 

держлісгоспу. Закріплено лісу 1 га, розсадника 0,25 га. Основною метою 

діяльності лісництва є розширення базових знань учнів з біології та 

природознавства, залучення їх до практичної природоохоронної діяльності, 

охорони та примноження лісів навколо села. Головним завданням діяльності 

юних лісівників є виховання почуття любові й бережливого ставлення до 

природи рідного краю, поглиблення знань з лісівництва, розвиток інтересів 

до природоохоронної роботи. Саме тому, на першому місці в учнівському 

лісництві – практична діяльність. Юні лісівники виконують різні види робіт з 

лісоустрою: розчищають квартальні просіки. збирають шишки сосни, жолуді 

дуба, плоди калини, розвішують штучні гніздівлі, ведуть роботу по 

картуванню, огородженню, освітленню гнізд лісових мурашок, проводять 

інвентаризацію невеликих ділянок лісу, визначають відсоток ділової 

деревини в лісі. Школярі залюбки доглядають за закріпленою ділянкою лісу, 

прополюють молоді насадження, проводять санітарні дні в прилеглому до 

школи лісі, оскільки він знаходиться в зоні відпочинку місцевих жителів.  

У сфері патріотичного  виховання в Яблунському учнівському 

лісництві  є педагогічна підтримка становлення високоморального, творчого, 

компетентного громадянина України, який усвідомлює власну роль у житті 

свого народу, в сучасному та майбутньому Батьківщини, що активно 

цікавиться та пишається українськими традиціями, звичаями, культурою та 

історією. 



Найбільш цікавою формою організації навчально-виховного процесу, є 

практичні заняття та навчальні екскурсії. Девізом у навчанні та практичній 

діяльності юних лісівників стало народне прислів‘я: «Не кажи – не вмію, а 

кажи – навчуся». Вихованці учнівського лісництва беруть участь у районних 

конкурсах, акціях та операціях, зокрема «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Ліси 

для нащадків», «Біощит», «Мій рідний край – моя земля», біологічному 

форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи»  тощо. Члени 

лісництва провели патріотичний захід для місцевих ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд молодих».  

Патріотичний дух, вдячність за мирне небо, милосердя до нужденних 

людей, які потерпають від війни на Донбасі, учні відчувають при зустрічах з 

воїнами АТО, збираючи кошти, гуманітарну допомогу для них, а також 

жителів Донбасу. Шкільний національно-патріотичний куточок, 

приурочений Небесній Сотні, вшанування пам‘яті героям допомагає дітям 

відчути біль утрати загиблих героїв. Саме тут учні час від часу запалюють 

свічки пам'яті героям і поминають їх у своїх молитвах. 

Актуальною для організації роботи в учнівському лісництві є теза В.О. 

Сухомлинського: «Коли відкриття схвилювало дитину, істина стає особистим 

переконанням, яким людина дорожить усе життя». Саме тому, працюючи у 

лісництві, юні лісівники не лише вивчають теоретичні основи й 

закономірності явищ природи, а й займаються активною дослідницькою 

роботою, завдяки якій розширюють свій екологічний світогляд, оволодівають 

методами дослідження природи, набувають досвіду в справі її охорони.. 

Виконуючи дослідницьку роботу, юні лісівники вчаться спостерігати. На 

основі своїх спостережень – узагальнювати та робити висновки, а також 

застосовувати набуті знання в практичній роботі. 

          2.2.6. Гутівське учнівське лісництво 

Гутівське учнівське лісництво створене у 2004 році. Національно-

патріотичне виховання в учнівському лісництві є складовою освітнього 



процесу, головною метою якого є набуття молодими громадянами 

соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і 

конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського 

народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис 

громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної 

культури. 

Учнівському лісництву виділена територія в урочищах «Бистрий» та 

«Чорний», де переважають хвойні породи дерев. Робота планується з 

урахуванням місцевих умов. Юні лісники на першому році навчання 

отримують основні поняття про ліс і його особливості, необхідність 

збереження й охорони лісів. Старші члени учнівського лісництва 

ознайомлюються з державними документами про охорону лісових 

насаджень, організовують експериментальну та дослідницьку роботу. Одним 

із напрямів роботи лісництва є навчально-дослідницька. Юні 

природоохоронці визначають рельєф місцевості, закріпленої за ними, 

проводять облік порід дерев місцевого лісу. Внаслідок цієї роботи складають 

карту лісу, виготовляють колекцію порід дерев. Учні провели облік штучного 

оновлення основних лісових порід на вирубаній ділянці площею 4 га у районі 

учнівського лісництва біля села Гута. Після чого порівняли результати 

спостережень з минулими роками. Порівнювали швидкість росту раніше 

посаджаних сосен на різних ділянках, враховуючи спосіб обробітку ґрунту, 

умови місця зростання, густоту саджанців. 

Національно-патріотичне виховання має системний характер у роботі 

учнівського лісництва. Формування національної свідомості базується на 

розвитку інтересу до історії рідного краю, традицій українського народу, 

національно-культурних цінностей. Юні лісівники школи беруть активну 

участь в акціях «Вчимося заповідувати», «Птах року», у трудових акціях 

«Парад квітів біля школи», «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Ліси для 

нащадків», «Годівничка», «Лісна аптека», трудовій акції «Мурашник». З 



метою прищеплення любові та позитивного ставлення до людей, природи, 

історії та культури свого народу, його духовної спадщини, звичаїв, традицій 

та багаторічних його надбань було проведено з учнями літературні ранки, 

уроки-подорожі, екскурсії та зустрічі з цікавими людьми. 

У школі створено кабінет учнівського лісництва, де розміщена  

відповідна експозиція, учнівські роботи, гербарії, колекції лісових порід 

тощо. 

       2.2.7. Манявське учнівське лісництво 

Учнівське лісництво розпочало свою роботу у 1972  році. За лісництвом 

закріплено урочище «Пастівник» с. Манява. Ведеться догляд за лісовими 

культурами - 5 га, догляд за лісорозсадником 0,05 га, заготовляються 

лікарські рослини та насіння.  

Основний зміст діяльності учнівського лісництва: виконання науково-

дослідницьких робіт, експериментів, дослідів, участь у розробці 

ландшафтних проектів, садіння дерев, вирощування саджанців, заготівля 

насіння цінних дерев, кущів, лікарських трав, участь в природоохоронних 

акціях та операціях; розчищення узбіччя лісових доріг та джерел від сміття і 

тощо підгодівля диких звірів, птахів; облаштування штучних гнізд для 

птахів. Юні лісівники проводять значну природоохоронну роботу: разом з 

лісниками садять ліс, доглядають за зеленими насадженнями, закладають 

шкілки. Щорічно виготовляють шпаківні, зимові годівниці, гербарій рослин 

місцевого лісу, обгороджують та спостерігають за мурашниками. 

Неодноразово вихованці нагороджувались грамотами за сумлінну працю.  

Проведені екскурсії до Манявського Скита та водопаду, лісовими 

стежками та місцями бойових звитяг воїнів УПА на урочищах Манявського 

лісництва, де проводився виховний захід на честь вшанування місцевих 

героїв. Щорічно проводять догляд за могилами та криївками, які збереглись у 

лісах ще за часів війни.  



Активні вихованці виконують науково-дослідницькі роботи, проводять 

експерименти та досліди: «Розмноження ялини сріблястої, кущів самшиту, 

туї західної методом вкорінення пагонів в умовах лісостепу», «Вплив 

кислотності ґрунтів на ріст хвойних дерев», «Вплив екологічних факторів на 

ріст головних лісоутворюючих порід Манявського лісництва», «Роль рудих 

мурашок у лісовому біоценозі».  

Окремі випускники продовжують свою роботу в лісовій галузі. Серед них 

Гоцанюк Іван Богданович – помічник лісничого Манявського лісництва, 

Деревянко Василь Васильович та Уманців Роман Романович - майстри лісу 

того ж лісництва. 

2.2.8. Порогівське учнівське лісництво 

     Національно - патріотичне виховання на заняттях учнівського лісництва  

Порогівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  здійснюється на всіх 

етапах навчання. В роботі учнівського лісництва широко використовуються 

групові та індивідуальні форми проведення занять. Застосовуються 

інноваційні методи, такі як проекти, тренінги, майстер-класи, віртуальні 

подорожі. 

  В рамках проведеної акції «Ми бажаємо миру Україні!» були написані 

спільно з батьками листи солдатам, виготовлені обереги, зібрані і передані 

волонтерам пакунки захисникам, які перебувають у зоні бойових дій. В 

процесі пошукової діяльності членами учнівського лісництва зібрано 

матеріали про походження села та його хуторів, оформлено розгортку 

«Історія села Пороги», яку передали до шкільного музею. Музей наш 

створила більше 30 років тому вчителька української мови та літератури 

Годованець Василина Гнатівна. Музей було створено на основі життєвої і 

творчої діяльності визначних людей села. В селі народився відомий 

живописець Модест Сосенко, який розписував церкви на Львівщині і Волині 

та Михайло Фуфалько –художник і гуморист. В музеї є багато картин 

Фуфалька, які передали його родичі –мати і сестра. Пам‘ятну дошку Модеста 



Сосенка встановлено на будинку культури. Постійно матеріали музею 

оновлюються та упорядковуються вихованцями гуртка.  

    Традиційними стали тижні патріотичного виховання, присвячені Дню 

визволення України та Дню Перемоги, під час яких проходять зустрічі   з 

ветеранами війни Фуфальком Гнатом Васильовичем,  із воїнами АТО – 

Сегеті Олексієм, Белеєм Василем, Мельником Юрієм, Хребтюком Василем. 

Під керівництвом керівника гуртка Дмитрів О.П., для учасників проводяться 

майстер-класи по виготовленню червоних маків – символу  перемоги, 

виставки  малюнків на тему «У війни не дитяче обличчя».  При проведенні 

тренінгу «Я- патріот» гуртківці мали змогу висловлювати свою думку про 

теперішні події в Україні. Чільне місце у розвитку патріотичних почуттів  

займають екскурсії визначними містами України, до місцевого лісу з метою 

виявлення місць зростання рослин-символів України (барвінку, калини, 

верби). Особливо полюбляють діти екскурсію в урочище «Заломищі», бо там 

є ще дзоти, які залишилися від Першої світової війни. Результати 

спостережень фіксують у своїх щоденниках. Все це має відображення у 

написанні дослідницьких робіт, у статтях районної газети «Слово народу». 

  В червні 2017 року в екоцентрі Діброва вихованці учнівського 

лісництва брали участь у Всеукраїнських експедиційно-польових зборах 

команд юних екологів «Манявські краєвиди», де проводили для його 

учасників еколого-пізнавальну гру «Скарби Карпат» за легендою про скарби 

Олекси Довбуша, народного месника 17 століття. 

Неабиякого значення має проведення круглих столів «Білі плями 

війни», учасники якого обговорюють актуальні питання історії Другої 

світової війни, а саме: колабораціонізм, діяльність УПА, місце союзницьких 

військ у перемозі над фашизмом. Цікавим моментом стала презентація 

проектів «Про що говорять фотографії війни». Напередодні свята УПА 

вихованці гуртка та учні школи відвідали могилу в урочищі «Клим», де в 

1945 році відбувся бій між воїнами УПА та більшовиками. Тут загинуло 

шість наших односельців, не всі прізвища яких встановлено. Члени 



учнівського лісництва співпрацюють із клубом «Пошук», планують дізнатися 

імена героїв.  

 В пам'ять про героїв Небесної Сотні вихованці гуртка висадили 

калинову алею та проводять догляд за нею. 

Ще одним напрямом щодо патріотичного виховання є нумізматика і 

боністика. За сприяння місцевих ентузіастів зібрано та упорядковано 

колекцію монет, які охоплюють період історії України від XVII по XX 

століття. Дана колекція є яскравою наочністю при вивченні історії даного 

періоду. 

     Досвід роботи гуртка показує, що  тільки тісна співпраця вчителів, 

учнів, батьків, громадськості, яка проводиться систематично, цілеспрямовано 

і наполегливо,  сприяє вихованню справжнього громадянина, готового до 

захисту своєї Вітчизни.  

       Людей, які люблять і розуміють природу, не треба переконувати 

охороняти її, вони самі прагнуть зберігати її і збільшувати природні 

багатства. Саме такими є члени учнівського лісництва Порогівської ЗОШ І-

ІІІ ст. 

                                               Висновки 

У результаті вивчення сутності патріотичного виховання в умовах роботи 

учнівських лісництв, проведення педагогічного аналізу їх діяльності можна 

зробити наступні висновки:  

- виявлено нові підходи до патріотичного виховання учнівської молоді 

в учнівських лісництва Богородчанського району на основі переосмислення 

його теоретико- методологічних основ та практичної діяльності. Важливими 

його компонентами є глибоке пізнання історичного минулого рідного 

народу, оволодіння національними цінностями, вищими здобутками в 

національно-культурному і суспільному житті. Зосереджено увагу на 

піднесенні життєвої активності підлітків, багатовіковій практиці передачі 



виховного досвіду з покоління в покоління та постановці цих проблем в 

учнівських лісництвах; 

- основні ознаки спрямовано на визначення національно-патріотичної 

вихованості підлітків, яка полягає у розумінні, володінні і прояві ними 

ціннісних національно-патріотичних ставлень як реального зв'язку з 

Батьківщиною, особистісного самоутвердження, розвиненої потреби в 

трудовій і громадській активності в ім'я України; 

- обґрунтовано взаємозв'язок між метою, завданнями, формами, 

методами, результатами патріотичного виховання, залежно від яких 

розроблено шляхи підвищення ефективності національно-патріотичного 

виховання, що склало його відповідну модель патріотично-вихованої 

особистості; 

- розроблено методичні рекомендації щодо організації роботи та 

вдосконалення процесу патріотичного виховання в учнівських лісництвах.  

Впровадження моделі та шляхів удосконалення педагогічного процесу  

щодо патріотичного виховання учнівської молоді полягає у застосуванні 

інновацій в діяльності учнівських лісництв, характеризується новими та 

адаптованими ідеями у навчально-тематичних планах. Активно-творча 

патріотична діяльність - це діяльна участь вихованця у побудові свого життя 

і життя держави, яка досягається за допомогою психолого-педагогічних 

методів розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу і життєвої 

активності особистості, основною метою якого стало формування 

особистості на засадах української народної моралі та національних 

цінностей, усвідомлення відповідальності перед Батьківщиною і народом.  

Запровадження дидактичних і методичних засобів, прийомів, форм, методів 

патріотичного виховання в учнівських лісництвах надасть вихованцям рівні 

можливості для національно-патріотичного зростання. Удосконалення 

управління процесом національно-патріотичного виховання веде до зміни 

управлінських функцій у виховному процесі учнівських лісництв та функцій 

його керівника, створення ефективної організаційної структури 



управлінських дій щодо національно-патріотичного виховання. 

Запровадження шляхів удосконалення процесу національно-патріотичного 

виховання як цілісного педагогічного процесу забезпечить підвищення його 

ефективності на основі встановлення проявів патріотичної вихованості 

підлітків. Встановлено позитивну динаміку рівнів ціннісного ставлення 

підлітків до Батьківщини, до суспільства, до себе, до праці. 

Виявлено пряму залежність: чим активніше підлітки включаються до 

різноманітних форм і видів активно-творчої діяльності підлітків в умовах 

інновацій, тим успішніше формуються їхні переконання щодо важливості і 

необхідності ціннісного ставлення до Батьківщини, до суспільства, до самих 

себе, до праці, що підвищує ефективність патріотичного виховання підлітків 

в учнівських лісництвах. 

 Обґрунтовано необхідність формування патріота України, визначено 

шляхи удосконалення процесу патріотичного виховання підвищення його 

ефективності, підтверджено педагогічну доцільність застосування цих умов у 

процесі національно-патріотичного виховання.  

Проведена робота не вичерпує багатоаспектності проблеми. Предметом 

подальшого вивчення могли б стати проблеми системного аналізу 

інноваційних технологій патріотичного виховання підлітків в учнівських 

лісництвах, модифікації науково-методичного забезпечення процесу 

національно-патріотичного виховання, розширення педагогічних умов 

національно-патріотичного виховання.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ В 

ПОЗАШКІЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

                                                                 

Позашкільна освіта сьогодні  розглядається як така, що формує і 

реалізує найближчі перспективи розвитку особистості. Для сучасного 

трактування сутності позашкільної освіти, її оптимізації та модернізації 

важливим є інноваційна організація управлінської діяльності і освітнього  

процесу в умовах позашкільного  закладу освіти.  

В нових умовах ринкових відносин, соціальних та економічних реформ, 

демократизації суспільства і гуманітаризації освіти підвищується попит 

учнівської молоді на додаткові освітні послуги, які можуть бути задоволені в 



результаті використання соціально-педагогічних можливостей позашкільного  

закладу освіти. 

Актуальність модернізації позашкільної освіти й виховання дітей та 

учнівської молоді обумовлена рядом обставин, найвагомішими з яких є: 

зміни у суспільній свідомості, соціокультурний розвиток країни, науково-

технічний і соціальний прогрес, попит на культурно-освітні, інформаційні, 

дозвіллєво-розважальні послуги. У цьому зв‘язку актуалізується необхідність 

виховання особистості творчого типу, здатної до сприйняття інноваційних 

процесів у суспільстві, використання і впровадження нових технологій. 

Вищезазначене зумовлює необхідність визначення чітких орієнтирів, 

спрямованих на створення організаційної культури позашкільного закладу 

освіти та орієнтацію діяльності на якісну позашкільну освіту, позитивний 

імідж закладу, соціалізацію й творчий розвиток особистості, оволодіння 

стратегією і тактикою нового педагогічного мислення. 

Одним із компонентів модернізації освітньої галузі в умовах сучасності 

є дослідно-експериментальна робота, як складова інноваційної діяльності 

закладу освіти. У зв'язку з цим у сучасних закладах освіти активізувалася 

діяльність педагогічних колективів щодо розгортання дослідно-

експериментальної роботи. 

 

 2.1.Нормативне-правове забезпечення організації дослідно-

експериментальної роботи в у закладі освіти 

 

Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» надають право  

закладам  освіти здійснювати інноваційну освітню діяльність.  

Основними нормативними документами, які регламентують проведення 

дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти, є Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України №522від 7 листопада 2000 року, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за 

№946/5167 та Положення про експериментальний загальноосвітній 



навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 

№1054від 23 листопада 2009 року, зареєстроване у Міністерстві юстиції 

України 16 грудня 2009 року за №1217/17233. 

Відповідно до Положення про експериментальний навчальний заклад 

позашкільний заклад освіти може мати статус експериментального 

всеукраїнського або регіонального рівня. На базі експериментального 

закладу всеукраїнського рівня здійснюється дослідно-експериментальна 

робота з перевірки результативності та можливості застосування у 

практичній діяльності освітніх, дидактичних або виховних систем; 

державних стандартів загальної середньої освіти; інваріантної складової 

змісту загальної середньої освіти, інноваційних освітніх технологій (п. 1. 4 

Положення). 

Регіональний рівень дослідно-експериментальної роботи передбачає 

перевірку результативності та можливості застосування у практичній 

діяльності варіативної складової змісту загальної середньої освіти; систем 

організації навчально-виховного процесу; інноваційних педагогічних та 

управлінських технологій (п. 1. 5 Положення). 

Для сучасних закладів освіти характерними є різні види досліджень, які 

проводяться з ініціативи та в інтересах закладу освіти або зовнішніх 

організацій; для обґрунтування рішення про розвиток закладу освіти; в 

обмежених рамках окремих груп і класів; у рамках регіональної чи державної 

системи освіти; в рамках міжнародних дослідницьких проектів тощо. 

Наукове педагогічне дослідження – це процес формування нових 

педагогічних знань, один із видів пізнавальної діяльності, спрямований на 

розкриття об‘єктивних закономірностей навчання, виховання та розвитку. З 

огляду на дане визначення дослідно-експериментальна робота сприяє 

підвищенню якості надання освітніх послуг, професійної компетентності як 

педагогічних колективів у цілому, так і кожного педагога зокрема. 

  

2.2.Навчально-методичне забезпечення організації дослідно-

експериментальної роботи в закладі освіти 



 

Організація дослідно-експериментальної роботи в закладі освіти має 

такі етапи: визначення проблеми і попереднє вивчення стану даної проблеми 

в науці та освітній практиці; формулювання теми та її обґрунтування; 

виділення робочої гіпотези, об‘єкта та предмета дослідження; розробка 

науково-методичного забезпечення (анкет, тестів, завдань); комплектування 

груп, підготовка активу дослідної роботи; організація констатуючого 

експерименту; проведення основного експерименту (реалізація розробленої 

моделі); статистичне опрацювання даних, їх аналіз, формулювання 

висновків; оформлення результатів експерименту; упровадження позитивних 

результатів експерименту в педагогічну практику. 

Процедура отримання статусу експериментального передбачає подання 

директором закладу освіти до відповідного органу управління освітою, 

інституту післядипломної педагогічної освіти заявки про проведення 

дослідно-експериментальної роботи на базі закладу освіти та програми 

дослідно-експериментальної роботи, підписаних автором педагогічної 

ініціативи (науковим керівником), директором закладу освіти та засвідчених 

печаткою відповідного закладу освіти. 

Міністерство освіти і науки України на підставі клопотання управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації, заявки, програми дослідно-

експериментальної роботи та висновків відповідної комісії Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України надає 

статус експериментального закладу освіти  всеукраїнського рівня. 

Статус експериментального закладу освіти регіонального рівня 

надається обласним департаментом освіти і науки на підставі заявки, 

програми, рішення колегії відповідного органу управління освітою та 

висновків експертної комісії обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти з проведення дослідно-експериментальної роботи. 

Педагогічні дослідження спрямовуються на одержання нових знань про 

закономірності навчання, виховання і розвитку особистості, про структуру, 

теорію, методику і технологію організації освітнього процесу, його зміст, 



принципи, методи і прийоми здійснення. Педагогічні експериментальні 

дослідження пояснюють і передбачають нові факти та явища освітнього 

процесу або окремих його аспектів. Розкриття внутрішніх суперечностей 

педагогічних явищ, які вивчаються, дослідження шляхів чи засобів їх 

подолання– одне з головних завдань будь-якого педагогічного дослідження, 

бо тільки таке вивчення створює умови для наукового управління складними 

процесами навчання, виховання й розвитку особистості. Інноваційна освітня 

діяльність на рівні окремого закладу освіти передбачає застосування 

інновацій та експериментальну перевірку продуктивності й можливості 

застосування інновацій у закладі освіти. Дослідно-експериментальна 

діяльність закладу унікальна за своїм характером, це творча діяльність 

дослідників, які володіють авторськими правами на результати своєї 

інтелектуальної праці. Вона спрямована на вдосконалення теоретичної бази 

навчання, виховання та розвитку школярів, досягнення позитивних 

результатів практичної діяльності на основі сучасних концептуальних 

підходів до управління освітою, оновлення її змісту, впровадження 

ефективних технологій, розвитку міжособистісних відносин, взаємодії 

учасників освітнього процесу з урахуванням вже існуючих психолого-

педагогічних та соціально-економічних аспектів життєдіяльності дітей та 

підлітків. Дослідно-експериментальна робота не є основним для закладу 

освіти видом діяльності, але може стати необхідним для вирішення 

поставлених перед ним завдань. Необхідність в інформації, в апробації нової 

моделі освіти або її окремих компонентів, може виникнути в закладі, 

педагогічного колективу, що зустрівся з новими проблемами, проектуючи 

індивідуальну стратегію подальшого розвитку. Дослідно-експериментальна 

робота починається за ініціативою закладу освіти або на замовлення 

наукових, педагогічних установ, органів управління освітою, а також 

суспільних організацій (батьківського колективу, педагогічної ради) і 

приватних осіб, за умовою узгодження з органами управління освітою. 

Кожен з видів та форм дослідно-експериментальної роботи прямо чи 

опосередковано впливає на самопочуття учнів, їхній інтелектуальний чи 



загальний розвиток, торкається інтересів та прав отримання освіти. За цією 

причиною державний контроль за умовами та результатами цієї діяльності в 

закладах освіти міста здійснюють органи управління освіти. Педагогічні 

працівники ведуть дослідно-експериментальну роботу відповідно до 

індивідуальних планів, затвердженими науково-методичною радою, 

періодично звітують про виконану роботу та її підсумках в різних формах 

(захист реферату, доповідь на науково-практичній конференції, педагогічних 

радах, публікація статей, методичні рекомендації, програми, навчальні 

посібники, дидактичні матеріали тощо). Доцільність, актуальність, новизна, 

наукова обґрунтованість та забезпечення дослідно-експериментальної 

діяльності є предметом експертизи, яку виконує експертна рада. Загальне 

наукове керівництво та координацію такої роботи також виконує експертна 

рада. Дослідно-експериментальна робота здійснюється як в індивідуальному 

порядку, так і в творчих группах. Педагоги-експериментатори збираються на 

засідання (не менш ніж 4 рази на рік) для обговорення ходу та підсумків 

роботи, виступають з творчими звітами, організують виставки, затверджують 

плани подальшої діяльності, звітують про інноваційну діяльність закладу на 

міських (обласних, всеукраїнських) науково-практичних конференціях. 

Управління дослідно-експериментальною роботою в закладі освіти здійснює 

керівництво творчої групи, в склад якої можуть входити: директор, 

заступники директора, педагоги, психологи, методисти та інші спеціалісти. 

На першому засіданні радою творчої групи обирається керівник, заступник 

керівника та секретар. Психолог творчої групи проводить тест на «Готовність 

педагогів до інноваційної діяльності», анкетування батьків та учнів з метою 

виявлення пріоритетних сфер інтересів, на основі чого можна зробити 

висновок чи готовий заклад до інноваційної діяльності та чи потрібна вона 

взагалі. Педагоги, які бажають взяти участь в інноваційній діяльності 

протягом місяця надають заявки та пропозиції щодо експериментальної 

роботи закладу. Творча група розглядає пропозиції та приймає рішення про 

доцільність запропонованих досліджень; визначає рівень інноваційної 

діяльності закладу освіти на основі кваліфікованої експертизи заявленої 



проблеми та ступеня готовності умов для її реалізації з вказівками (за 

необхідністю) рекомендацій щодо забезпечення експерименту. 

Кваліфіковану експертизу виконує експертна комісія органу управління 

освітою в даному регіоні. Висновки експертної комісії (наказ) є підставою 

для видання наказу директора закладу освіти щодо впровадження дослідно-

експериментальної роботи. У Законі України «Про освіту» зазначено, що 

педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір 

форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи. Це, 

безумовно означає, що сучасний педагог має повну свободу педагогічної 

творчості. Ініціативні, творчі педагоги вважають за необхідне проводити 

експеримент. Але виникає питання: «Чи є об'єктивна потреба в 

експерименті?». Відомо, що будь-який заклад освіти переживає декілька 

етапів своєї життєдіяльності: становлення; функціонування та розвиток. 

Зрозуміло, що розвиток і пов‘язаний із створенням нової практики освіти, а 

вона потребує експерименту. Необхідно також пам‘ятати, що 

експериментальна робота завжди пов‘язана з ризиком, адже дослідно-

експериментальна робота – це діяльність, результат якої не завжди можна 

гарантувати у зв‘язку з несприятливими умовами (кадровими, мате- 

ріальними, морально-психологічними), або деякі з припущень можуть 

виявитися помилковими. Негативний результат педагогічного експерименту 

або його частини також соціально цінний, адже позбавляє інших педагогів 

проходити вимушений шлях спроб, попереджує повторення помилок. 

Негативних наслідків дослідно-експериментальної діяльності можна 

уникнути, якщо експериментальна діяльність якісно підготовлена та 

охоплена рацінально підготовленою методичною базою. Якісна підготовка 

дослідно-експериментальної роботи передбачає складання програми 

експерименту, яка складається з актуальності дослідження, теми 

дослідження, об‘єкта дослідження, предмета дослідження, мети дослідження, 

гіпотези дослідження, методів дослідження, очікуваних результатів, бази 

експерименту, терміну проведення експерименту та етапів реалізації 

дослідно-експериментальної роботи. Метою будь-якого експерименту є 



створення нового, саме тому дослідно-експериментальна робота передбачає 

творчість. Першою творчою діяльністю педагога-новатора буде 

обґрунтування теми. Інше кажучи, необхідно продумати, які протиріччя в 

практиці навчання та виховання змушують відмовитись від традиційного 

шляху та почати пошук нового або які потреби зумовлюють необхідність 

даної дослідно-експериментальної роботи. Під час роботи над цим важливим 

етапом майбутній експериментатор шукає відповідь на питання: «Чи 

актуальна ідея? Чи варто працювати саме в цьому напрямку?». Наступний 

етап – формулювання теми експерименту. Тут необхідно продумати декілька 

можливих варіантів формулювань, після чого вибрати ту, яка найточніше 

відображає предмет майбутнього експерименту. Чітке формулювання теми 

поставить наступне питання: «Чи є для розробки даної теми необхідні 

можливості: технічні, фінансові, інтелектуальні, тощо?». Більшій чіткості, 

ясності, науковій грамотності та кращій організації сприятиме визначення 

об‘єкта та предмета дослідження. Об‘єкт дослідження – це той педагогічний 

простір, та галузь, в рамках якої й знаходиться те, що буде вивчатись. 

Об‟єктом дослідження можуть бути педагогічний чи учнівський колектив, 

система виховної роботи, освітній процес, викладання якогось предмета. 

Предмет дослідження – це та конкретна частина об‘єкта або процес, що в 

ньому відбувається, який в дійсності і досліджується. Предмет завжди 

вивчається в рамках об‘єкта. Зазвичай він дуже близький до теми 

дослідження. Формулювання мети експерименту – наступний необхідний 

елемент розробки програми. Задля правильної постановки мети треба 

відповісти на питання: «Який «продукт» ви бажаєте бачити в кінці даного 

експерименту?». Цим «продуктом» може бути нова методика, класифікація, 

програма чи навчальний план, алгоритм, структура, новий варіант вже 

існуючої технології, методична розробка, тощо. Для успішного визначення 

задач експерименту треба зважувати на те, що задачі – це, як правило, 

конкретизовані цілі. При постановці задач будується низка проблем, які 

необхідно вирішувати в ході дослідно-експериментальної роботи. Гіпотеза 

дослідження – це розгорнуте припущення, де максимально точно 



викладається модель, методика, технологія, механізм того нововведення, за 

рахунок якого очікується отримати високу ефективність освітнього процесу. 

Гіпотез може бути декілька, деякі з них підтвердяться, а деякі – ні. В ході 

експерименту гіпотези можна уточнювати, доповнювати, відхиляти. 

Практика показує, що без гіпотези існування дослідно-експериментальної 

діяльності неможливе. Важливою частиною організації експериментальної 

роботи є розробка і вибір конкретних методів дослідження. Методи дослідно-

експериментальної роботи умовно можна поділити на емпіричні та 

теоретичні. Емпіричні методи включають в себе вивчення літератури за 

темою експерименту, нормативних документів, інструктивно-методичних 

експериментів, аналіз навчальної документації, педагогічне спостереження, 

анкетування, тестування, рейтинг, вивчення та узагальнення досвіду, тощо. 

Теоретичні методи – це моделювання, порівняння, узагальнення, 

абстрагування, класифікація, систематизація, синтез, аналогія тощо. При 

визначенні конкретних методів педагог-експериментатор повинен 

приготувати всі необхідні матеріали: бланки анкет, індивідуальні завдання, 

картки з завданнями. Робота по прогнозуванню результатів експерименту є 

необхідною, оскільки мова йде про передбачену ефективність обраної для 

експерименту методики. Для того щоб правильно спрогнозувати результати 

треба визначити критерії оцінювання результатів до початку експерименту і 

вони мають бути пов‘язані з його метою. Базою експерименту може бути 

охоплений весь заклад освіти, окремі класи, групи учнів. При визначенні 

терміну проведення експерименту треба враховувати тему і гіпотезу. В 

середньому експеримент продовжується три – п‘ять років. Якщо в ході 

експерименту виявляється значний прогрес в освітньому процесі, або 

виникають нові можливості, то термін роботи може бути продовжено. Щоб 

уявити всю організаторську діяльність по розвитку в закладі дослідно-

експериментальної роботи необхідно розглянути її етапи: діагностичний етап 

– аналіз труднощів, виявлених педагогами, учнями, батьками, аналіз стану 

освітнього процесу, виявлення та формулювання протиріч, що потребують 

невідкладну ліквідацію за допомогою змін, нових методик, технологій, 



структур, нового функціонала. Інше – це виявлення проблеми і 

обґрунтування її актуальності. Прогностичний етап – постановка мети, її 

декомпозиція в низку задач експерименту, побудова гіпотези, прогнозування 

очікуваних результатів, можливих збитків, негативних явищ та способів їх 

усунення. В цілому роботу на даному етапі можна назвати розробкою 

розгорнутої програми експерименту. Організаційний етап – забезпечення 

умов по реалізації програми, підготовка матеріальної бази, розподіл 

функціональних обов‘язків, організація спеціальної підготовки кадрів, 

методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи тощо. 

Практичний або формувальний етап – проведення контрольних зрізів, 

реалізація нової технології, моніторинг процесу, результатів, коректування 

дослідної технології, обмін досвідом. Узагальнювальний етап – обробка 

даних, співвідношення результатів дослідно-експериментальної роботи з 

поставленою метою, аналіз всіх результатів, коректування гіпотези залежно 

від досягнутих результатів, оформлення і опис ходу та результатів 

експерименту. Етап втілення «продукту експерименту» – розповсюдження 

нової методики в педколективі, регіоні, системі освіти залежно від рівня 

експерименту.  Після підготовки програми дослідно-експериментальної 

роботи її відправляють на експертизу до початку роботи. Таким чином, 

організація дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти – процес 

достатньо складний та трудомісткий. Реалізацією експерименту займаються 

не тільки ініціатори та виконавці, але й спеціалісти багатьох інших рівнів 

освітньої ієрархії. Сучасність потребує реалізації нових освітніх парадигм, 

метою яких є формування особистості як суб'єкта діяльності, здатного до 

адаптації й розвитку в мінливих соціально-економічних умовах. 

Реформування національної системи освіти спричинило потребу в оновленні 

діяльності закладів освіти. Одним із компонентів модернізації освітньої 

галузі є дослідно-експериментальна робота. Інноваційні процеси в освіті 

потребують принципово нових форм і механізмів взаємодії теорії та 

практики. Методичні рекомендації з організаційно-методичного супроводу 

дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти розроблені 



відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 

року із змінами від 16 жовтня 2012 року, Закону України «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08 вересня 2011 року із 

змінами від 16 жовтня 2012 року, Стратегії інноваційного розвитку України 

на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (Постанова Верховної 

Ради України від 21 жовтня 2010 року № 2632-VI), Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Положення про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 7 листопада 2000 року № 522 із змінами та доповненнями, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30 листопада 2012 року № 1352), Положення про 

експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 20 січня 2002 року № 114 із змінами та 

доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 

від 23 листопада 2009 року № 1054). Одним із видів продуктивної діяльності 

є інноваційна освітня діяльність, де творчість виступає головним її 

компонентом. У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних педагогів та 

психологів, зокрема І.М. Кагана, описані умови та окремі етапи творчої 

діяльності. Видатний педагог В.О. Сухомлинський зазначав: «педагогічний 

досвід творчої праці – це найскладніша сфера дотикання науки до практики. 

Він постає перед учителем як складне завдання, розв'язати яке можна 

багатьма способами, і у виборі способу, у втіленні теоретичних істин у живі 

людські думки й емоції»  

                                      3.УЗАГАЛЬНЕНИЙ ДОСВІД  

ШЕПЕТІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА 

ТЕМОЮ:  «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА 

АКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ» 

 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку позашкільної освіти є 

створення умов для забезпечення змістовного дозвілля, що, в свою чергу, 



зумовлює необхідність уживати заходи щодо діяльності позашкільних  освіти 

закладів як координаційних центрів освітньої та організаційно-масової 

роботи в мікрорайоні, місті. В системі роботи позашкільних закладів освіти 

еколого–натуралістичного напряму провідне місце належить виховній роботі, 

яка спрямована на формування екологічної культури особистості, що 

передбачає глибокі знання про навколишнє середовище (природне і 

соціальне), екологічний стиль мислення та відповідальне ставлення до 

природи, вміння вирішувати екологічні проблеми, брати безпосередню 

участь у природоохоронній діяльності. 

Саме тому пріоритетним напрямом  діяльності Шепетівського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є створення 

умов для інтелектуального, творчого розвитку та формування екологічної 

культури особистості, забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти 

для всіх категорій дітей, задоволення потреб учнівської молоді у 

професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей. 

Накопичений досвід та результативна діяльність закладу з даного 

напряму стала підставою для організації експериментально-дослідної роботи 

в Шепетівському міському центрі еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді з проблеми «Формування екологічної компетентності та 

активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного закладу  

освіти еколого-натуралістичного напряму» на підставі укладеної угоди з 

Інститутом проблем виховання НАПН України (додається). Організована 

відповідно до Законів України ―Про освіту‖, ―Про позашкільну освіту‖, 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000 №522, із змінами, 

внесеними згідно з наказом МОНМС України від 30.11.2012 №1352, 

експериментально-дослідна робота проводиться з травня 2014 року і має на 

меті створення освітнього середовища та забезпечення комплексу 

організаційно-педагогічних умов для формування екологічної 

компетентності вихованців в умовах позашкільного закладу освіти еколого-

натуралістичного напряму. 



Наукове керівництво дослідженням здійснював Пустовіт  Г.П., доктор 

педагогічних наук, професор, вчений секретар Відділення загальної 

педагогіки та філософії освіти НАПН України. 

Предметом угоди є  спільна діяльність з питань  формування еколого-

етичної компетентності  особистості  та експериментальне визначення 

шляхів підвищення результативності організації освітнього процесу в умовах 

позашкільного  закладу освіти  еколого-натуралістичного напряму на основі 

компетентнісного підходу і особистісної орієнтації  з урахуванням світового 

досвіду й принципів сталого розвитку. 

Актуальність дослідження визначається соціальною потребою у 

формуванні екологічної моралі, ціннісного ставлення особистості до природи 

як важливого чинника гармонізації взаємовідносин з довкіллям,  створенні 

організаційної культури позашкільного закладу освіти, що є обов'язковою 

умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних 

і соціальних чинників розвитку. 

Основні завдання дослідження: 

- визначити критерії, показники та виявити рівні сформованості екологічної 

компетентності у дітей різних вікових категорій; 

- теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити організаційно-

педагогічні умови формування екологічної компетентності та активної 

екологічної позиції у вихованців закладу; 

- розробити  і апробувати соціально-педагогічну модель формування 

екологічної компетентності та активної екологічної позиції особистості в 

умовах позашкільного закладу освіти еколого-натуралістичного напряму; 

- розробити методичні рекомендації щодо формування еколого-етичної 

компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах 

позашкільного закладу освіти еколого-натуралістичного напряму;  

- забезпечити створення правових, організаційних і психологічних умов для 

здійснення дослідно-експериментальної діяльності; 

- підвищити рівень психолого-педагогічних знань педагогів і батьків з 

питання формування еколого-етичної компетентності та активної 



екологічної позиції особистості в умовах позашкільного закладу світи 

еколого-натуралістичного напряму. 

Теоретичне  значення дослідження полягає у вдосконаленні навчально-

виховного процесу, теоретико-методологічному дослідженні і пошуку нових 

ідей, форм, засобів формування еколого-етичної компетентності та активної 

екологічної позиції особистості.  

Практичне значення дослідження полягає у створенні умов для 

інноваційного розвитку закладу, визначенні орієнтирів і підходів до 

забезпечення якісної та ефективної організації освітнього  процесу, в 

упровадженні в педагогічну практику діяльності закладу оптимальних 

прийомів, методів й форм позашкільної роботи. Результати дослідження 

можуть бути використані в організації освітнього процесу в позашкільних та  

закладах загальної середньої освіти. 

На початку дослідження було проведено: 

 виявлено проблему формування екологічної компетентності  та 

активної екологічної позиції вихованців; 

 обґрунтовано її актуальність та практичну значущість; 

 визначено коло учасників дослідно-експериментальної роботи, 

конкретизовано завдання діяльності у відповідності до мети дослідно-

експериментальної роботи; 

 розроблено програму експерименту (сформульовано проблему та гіпотезу 

експерименту, окреслено мету і завдання, обрано методи  дослідження,  

визначені очікувані  результати); 

 вивчено й проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід з питань 

формування екологічної компетентності  та активної екологічної позиції  

учнівської молоді; 

 у вересні 2014 р. проведено засідання педагогічної ради з питання 

«Формування екологічної компетентності та активної екологічної позиції 

особистості в умовах позашкільного закладу освіти еколого-

натуралістичного напряму», на якому розглянуті та обговорені питання щодо 

забезпечення організації і проведення дослідно-експериментальної роботи в 



закладі відповідно до визначених  завдань; 

 підготовлено нормативне забезпечення дослідно-експериментальної 

роботи;  

 визначено та уточнено функціональні обов‘язки членів педагогічного 

колективу щодо вирішення завдань експерименту; 

 сплановано роботу тимчасових творчих груп з різних аспектів 

експериментального дослідження. 

 Психолого-педагогічний аналіз та діагностування показали високий 

рівень готовності педагогічного колективу закладу до здійснення дослідно-

експериментальної роботи. 

Також було визначено критерії, показники і виявлено рівні сформованості  

еколого-етичної  компетентності та активної екологічної позиції у дітей 

різних вікових категорій. З цією метою організовано роботу творчої групи, 

яка працювала над підбором діагностичних методик дослідження.  Спільно  з 

практичним психологом були підібрані та розроблені інформаційні і 

методичні матеріали для здійснення педагогічної діагностики  дітей різних 

вікових категорій  щодо рівня сформованості їх екологічної свідомості, 

еколого-етичних поглядів тощо. 

Для здійснення діагностики були використані такі методи: 

 інформаційно-констатувальні (бесіда, анкетування, тестування, інтерв‘ю); 

 оцінювальні (рейтинг) (оцінка, самооцінка); 

 дієво-поведінкові методи (педагогічне спостереження, дискусії (диспути), 

ситуації (природні, штучні) тощо). 

Результати дігностування показали, що екологічна свідомість дітей має, 

в основному, антропоцентричний характер, тобто більшість з них (73% 

хлопчиків та 58 % дівчаток) вважає, що природа існує для того, щоб люди 

користувались нею на свій розсуд, виходячи виключно із власних потреб і не 

звертаючи уваги на наслідки своїх дій.  

 У зв‘язку з цим, перед педагогами  окреслились чіткі завдання щодо 

необхідності опрацювання методів  формування природоцентричного 

характеру екологічної свідомості дітей різного віку,  яка характеризувалась 



би дбайливим ставленням до навколишнього середовища та врахуванням не 

тільки власних потреб, але й доцільності своїх дій щодо довкілля.  

З метою ефективної організації роботи щодо формування еколого-

етичної компетентності та активної екологічної позиції особистості  в закладі 

впроваджується система педагогічних, виховних та організаційно-

методичних заходів, спрямованих на забезпечення необхідних умов для 

гармонійного розвитку особистості, а саме: 

– створення належної  навчально-матеріальної бази; 

– організація освітнього процесу відповідно до запитів та потреб учнів; 

– підвищення професійної майстерності педагогів; 

– забезпечення психологічного комфорту для учасників освітнього процесу. 

Важливим моментом стало стратегічне планування методичної і 

виховної роботи закладу відповідно до завдань дослідно-експериментальної 

роботи та результатів діагностики.  В основу планування було покладено 

об‘єднання  усіх напрямів діяльності закладу та зусиль педагогічного 

колективу для досягнення поставленої мети.  Так, у закладі продовжують 

діяти соціально-екологічні проекти та програми: «Обдарована дитина», «Від 

екології довкілля-до здоров‘я особистості», «Аніматерапія-лікування душі та 

тіла», «Еколялька», «Родинний дім», реалізація яких передбачає 

впровадження в педагогічну практику діяльності закладу інноваційних  

прийомів, методів і форм, спрямованих на формування еколого-етичної 

компетентності та активної екологічної позиції особистості. 

 Творчий розвиток, соціалізація, професійне самовизначення та 

екологічне виховання дітей і учнівської молоді в закладі забезпечується в 

першу чергу через організацію роботи профільних гуртків. Тому відповідно 

до інтересів, потреб та запитів школярів  у 2016-2017 навчальному році в 

закладі організована робота гуртків за 27 напрямами, роботою яких охоплено 

510 учнів (додаток 5).  

  Важливою умовою організації роботи гуртків в закладі є практична 

діяльність, яка спрямована на виявлення та закріплення позитивних якостей 

особистості щодо ціннісного ставлення до живої природи. Дослідницькі 



проекти, рольові ігри, конференції, круглі столи, майстер-класи, тренінги, 

проведення спостережень за тваринами, творчі лабораторії, виставки творчих 

робіт вихованців, суспільно-корисна праця, як нетрадиційні форми 

проведення занять гуртків, сприяють закріпленню знань про довкілля, 

формують основи еколого-етичної культури та творчого розвитку 

особистості.  

 Навчання в гуртках здійснюється за програмами «Навчальні програми з 

позашкільної освіти еколого–натуралістичного напряму: еколого–

біологічний профіль» (2013 рік) та освітніми програмами, розробленими 

керівниками гуртків закладу і схваленими радою методичного кабінету 

управління освіти Шепетівської міської ради. Відповідно до запитів та 

інтересів дітей педагоги працюють над розробкою освітніх програм з 

позашкільної освіти. У 2016-2017 н.р. в закладі працювало 20 гуртків за 

освітніми програмами, розробленими керівниками гуртків закладу і 

схваленими радою методичного кабінету управління освіти виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради: «Школа юного натураліста», «Абетка 

природи», «Цікавий тераріум», «Фітотерапія», «Любителі декоративних 

тварин», «Екознайка», «За гуманне ставлення до тварин», «Плетіння з 

верби», «Юні майстри народних ремесел», «Писанкарство», «Юний 

хендлер», «Валеологія з елементами аніматерапії», «Квіткове аранжування», 

«Я пізнаю світ», «Заповідними стежками рідного краю», «Світ птахів», 

«Декоративне птахівництво», «Дитячий екологічний парламент», 

«Екотворчість», «В гармонії з природою». 

 Успішній реалізації визначених цілей та завдань сприяє поєднання 

виховання і навчання в єдиний освітній процес, у якому провідну роль 

відіграє виховання на заняттях, у процесі засвоєння не тільки знань, умінь, 

навичок, а й найкращих моральних рис людини. У змісті освіти переважає 

формування наукових уявлень, засвоєння понять, законів, принципів, теорій, 

які згодом значно впливають на розвиток та виховання особистості. У змісті 

виховання домінує формування переконань, норм, правил, ідеалів, ціннісних 

орієнтацій, установок, мотивів, проте водночас формуються й уявлення, 



знання та вміння. Обидва процеси ведуть до головної мети — формування 

особистості, але кожен з них сприяє досягненню цієї мети властивими йому 

засобами. 

З метою створення єдиного інформаційно-навчального простору для 

розвитку і підтримки учнівської молоді, забезпечення  умов для реалізації 

творчого потенціалу дітей педагогами закладу здійснюється робота щодо 

виявлення й розвитку творчих здібностей дітей, допомоги та підтримки 

обдарованої молоді, залучення вихованців до науково-дослідницької роботи, 

участі в обласних, всеукраїнських конкурсах, акціях. Протягом останніх 

років вихованці гуртків закладу є активними учасниками та переможцями 

обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, виставок і акцій. 

Успішне впровадження і  розвиток системи екологічного виховання 

передбачає екологізацію освітнього процесу в закладі та розв‘язання  таких 

завдань: 

 формування елементів екологічного мислення, реалістичних уявлень про 

явища природи; 

 розвиток позитивного емоційно-ціннісного,  дбайливого ставлення до 

довкілля; 

 формування практичних вмінь доцільного природокористування; 

 розвиток творчих вмінь та навичок; 

 формування активної екологічної та громадянської позиції. 

Необхідною умовою досягнення успіху у вирішенні поставлених проблем  

є розуміння своєї ролі та місця в організації освітнього процесу всіма його 

учасниками (педагогами, вихованцями та їхніми батьками). Важливою  

складовою цього процесу є колективна розробка, планування та проведення 

виховних заходів, колективний аналіз результатів. Одним із прикладів такої 

роботи в закладі є організація виховних заходів, майстер-класів, кінологічних 

свят, творчих виставок із залученням батьків і громадськості в рамках 

реалізації діючої програми «Родинний дім». 

Педагоги, вихованці та їх родини діють разом  як рівноправні ініціативні 

партнери, що сприяє формуванню у них  суб‘єктивної позиції, 



організаторських, комунікативних навичок та вмінь, розвиває творчі 

здібності і відчуття відповідальності.  

В  сучасному суспільстві  важливу роль у формуванні компетентностей 

особистості дітей відіграють засоби масової інформації, інтернет, соціальні 

мережі. Тому для  формування інформаційної культури педагоги закладу 

активно використовують інформаційно-комунікаційні технології, можливості 

системи Internet. Інформація про проведені природоохоронні заходи, 

переможців екологічних конкурсів тощо  висвітлюється на сторінках 

місцевої преси, веб-сайті закладу (http://tsentum.ucoz.ua). Деякі гуртки 

закладу мають власні сторінки в соціальних мережах, де користувачі активно 

обмінюються думками, ідеями та дізнаються більше про природоохоронну 

діяльність  вихованців. 

Цікавим напрямом діяльності закладу щодо формування екологічної 

компетентності, соціалізації та профорієнтації школярів є залучення 

вихованців гуртків до волонтерської і громадської діяльності.  

Волонтерство - важлива і відповідальна справа що дає можливість дітям 

подолати труднощі у спілкуванні, допомогти засвоїти соціальні навички, 

розвивати свої здібності, повністю інтегруватися в життя суспільства. 

Волонтерська  та громадська робота в закладі реалізується шляхом: 

- активної діяльності молодіжної громадської кінологічної організації 

«Фенікс», яка створена і діє на базі закладу; 

-  підготовки дітей до волонтерської діяльності; 

- спеціальної підготовки та навчання собак – терапевтів з метою організації 

волонтерської діяльності в рамках проекту «Аніматерапія – лікування душі 

та тіла»; 

- організації та участі волонтерської групи в різних благодійних і 

просвітницьких природоохоронних акціях, презентаціях на міському, 

обласному рівні. 

 Важливу роль у розвитку активної екологічної позиції учнівської 

молоді  відіграє дитячий екологічний парламент, який діє в закладі. 

Головним завданням учнівського самоврядування в закладі є виховання 

http://tsentum.ucoz.ua/


взаємин, які дозволяють особистості вже в підлітковому віці відчувати себе 

активним учасником громадського життя. Члени дитячого екологічного 

парламенту є учасниками багатьох цікавих та важливих проектів, 

спрямованих на захист довкілля, підтримку дітей з особливими потребами: 

«Аніматерапія-лікування душі та тіла», «Допоможи сироті», «Первоцвіт», 

«Операція «Дендропарк»», акція «Посади дерево» тощо. 

Така діяльність сприяє модернізації та екологізації освітнього процесу, 

забезпеченню рівного доступу до позашкільної освіти всіх категорій дітей, 

задоволенню потреб у професійному самовизначенні, розвитку соціальної 

активності учнівської молоді,формує відповідальність, небайдуже ставлення 

до оточуючих людей і природи. 

Для забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти всіх 

категорій дітей, соціальної адаптації дітей з особливими потребами на 

підставі укладеної угоди організована співпраця з спеціалізованою школою-

інтернатом.  На базі спеціалізованої школи-інтернату діє гурток «Валеологія 

з елементами аніматерапії». Крім того, учні даного закладу освіти залучені до 

роботи гуртків «Цікавий тераріум», «Любителі декоративних тварин», 

«Екологія і фен-шуй» ЦЕНТУМ. Освітній процес в гуртках здійснюється за 

програмами, розробленими педагогами закладу. 

Також  в закладі продовжує діяти соціальний проект «Аніматерапія-

лікування душі та тіла», що здійснюється комплексним проведенням 

психологічних, педагогічних, суспільних та інших заходів і спрямований на 

формування умінь, навичок, необхідних для осмислення й оцінки стосунків 

між людьми, їх культурою, навколишнім середовищем за допомогою 

спілкування з тваринами. 

Запорукою ефективного функціонування системи екологічного 

виховання в Шепетівському міському ЦЕНТУМ є врахування потреб, 

інтересів, індивідуально-психологічних і соціально-психологічних 

особливостей  учнів та об‘єктивних факторів розвитку суспільства, науки, 

економіки через  оптимізацію змісту, форм, методів організації освітнього  

процесу: 



– організацію роботи гуртків відповідно до потреб і запитів дітей та 

учнівської молоді; 

– перспективне планування діяльності та розвитку закладу; 

– особистісно орієнтовану спрямованість системи; 

–  реалізацію довгострокових виховних програм та проектів: «Родинний 

дім», «Еколялька», «Аніматерапія-лікування душі та тіла», «Від екології 

довкілля-до здоров‘я особистості», «Обдарована дитина» ; 

– впровадження інноваційних навчально-виховних технологій; 

– психолого–педагогічний супровід освітнього процесу; 

– соціалізацію вихованців; 

–  розробку освітніх програм відповідно до потреб  і запитів учнівської 

молоді; 

– забезпечення наступності екологічного виховання в системі закладів 

освіти; 

– провадження маркетингу, що є шляхом до підвищення іміджу закладу та 

забезпечує відносну стабільність взаємодії системи еколого-етичного 

виховання з навколишнім середовищем. 

     Навчально-методичне забезпечення формування еколого-етичної 

компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах 

позашкільного закладу освіти здійснюється через проведення для педагогів 

консультацій, семінарів, методичних майстер-класів, тренінгів, підготовку 

методичних розробок з щодо основних завдань, ідей програми і реалізації  

визначених завдань. Так, педагогами закладу підготовлені такі методичні 

розробки: «Створення умов щодо формування еколого-етичної 

компетентності та соціалізації особистості в умовах позашкільного закладу  

освіти (з досвіду роботи Шепетівського міського ЦЕНТУМ)», «Проект 

«Екологічна народна іграшка», «Психолого-педагогічний супровід 

обдарованих дітей в позашкільному закладі освіти», «Методичні розробки 

занять гуртка «Абетка природи», «Науково-дослідницька діяльність як засіб 

формування творчого потенціалу», «Методичні рекомендації щодо 

організації роботи з природним матеріалом на заняттях гуртків еколого-



натуралістичного напряму», «Відродження народних традицій 

писанкарства», «Психологічний супровід формування здоров‘язберігаючих 

компетентностей учнівської молоді в умовах позашкільного закладу освіти» 

тощо. 

З метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників 

закладу, оволодіння ними технологіями формування екологічної 

компетентності особистості  протягом 2014-2016  р.р. були проведені 

засідання педагогічної ради, консультації, семінари, круглі столи для 

педагогів з таких питань: «Формування методичної компетентності педагога 

позашкільного закладу освіти», «Дослідницька еколого-натуралістична 

робота  як засіб розвитку творчих здібностей учнів», «Врахування вікових 

особливостей учнів в організації роботи позашкільного закладу освіти», 

«Активізація пізнавальної діяльності учнів та вихованців», «До здоров‘я 

через позашкілля», «Трудове виховання учнівської молодів умовах 

позашкільного закладу освіти через інноваційну діяльність», «Створення 

індивідуальних освітніх програм для обдарованих дітей», «Компетентнісний 

підхід як засіб формування еколого-етичної компетентності та активної 

екологічної  позиції учнівської молоді»,  «Екологічне виховання  особистості 

засобами екскурсійно-краєзнавчої діяльності у системі позашкільної освіти», 

«Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами засобами 

позашкільної освіти»  тощо. 

Важливим напрямом організаційно-методичної роботи в закладі є 

вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду 

педагогічних працівників. Так, протягом 2014-2017 рр. вивчено та 

узагальнено досвід керівників гуртків закладу (http://tsentum.ucoz.ua): 

Беляєвої Ольги Михайлівни, керівника гуртків «Юний хендлер», «Юні 

кінологи» за темою: «Соціалізація підлітка в умовах позашкільного закладу 

освіти еколого-натуралістичного напряму»; 

Коленчук Олени Іванівни, керівника гуртків «Плетіння з верби», «Юні 

майстри народних ремесел» за темою: «Формування національної  свідомості 
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учнівської молоді в  умовах позашкільного закладу еколого-натуралістичного 

напряму»; 

Чумак Ірини Миколаївни, керівника гуртків «Школа юного 

акваріуміста», «Абетка природи» за темою: «Екологічне  виховання 

учнівської молоді засобами дослідницько-експериментальної діяльності». 

Однією з форм поширення досвіду роботи щодо формування еколого-

етичної компетентності та активної екологічної позиції учнівської молоді є 

участь педагогів у обласних і всеукраїнських  фахових методичних 

конкурсах, виступи на семінарах, методичних об‘єднаннях: 

- Всеукраїнський конкурс соціально-педагогічних виховних систем 

позашкільних навчальних закладів (2014 рік – І місце); 

- Відритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта 

позашкільників» (2014 р – абсолютний переможець Рейтингу, 2015 рік – 

диплом «Флагман позашкільної освіти»); 

- Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок і віртуальних 

ресурсів еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти  (2014 

рік – І,І, ІІ, ІІІ,ІІІ місце, 2015 рік - ІІ, ІІІ місце); 

- Позашкільні педагогічні читання (Всеукраїнська виставка видавничої 

продукції) (2014 – І, ІІ, ІІ місце, 2015 рік – ІІІ, ІІІ місце); 

- Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для 

позашкільних закладів  освіти ( 2016 рік – І, ІІ, ІІ місце); 

- Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників 

позашкільних закладів освіти «Джерело творчості» (2014 рік – ІІІ місце на 

ІІІ очному етапі, 2016 рік – ІІ, ІІ місця на ІІ етапі); 

- виступ на обласному семінарі в Хмельницькому обласному ЕНЦУМ з 

питання «Формування екологічної компетентності учнівської молоді 

засобами етології і біоетики» (2014 рік); 

- виступ на обласному семінарі в  Хмельницькому обласному ЕНЦУМ з 

питання «Організація роботи з юннатами в куточку живої природи»        

(2015 рік); 



- виступ на обласному семінарі в Хмельницькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти на тему «Науково-методичний 

супровід інноваційної діяльності педагогів позашкільного закладу 

освіти».  

Крім того, узагальнюючий етап передбачав розроблення та узагальнення  

навчально-методичних матеріалів з формування еколого-етичної 

компетентності та активної екологічної позиції особистості. Так, педагогами 

закладу було видано методичні посібники: «Проектні технології – шлях до 

формування обдарованої особистості вихованців», «Формування творчого 

потенціалу вихованців гуртків позашкільного закладу еколого-

натуралістичного напряму» (Чумак І.М.),  «Відродження народних традицій 

писанкарства засобами гурткової роботи в умовах позашкільного 

навчального закладу» (Семенишина Г.В.), «Методичні рекомендації щодо 

організації роботи з природним матеріалом на заняттях гуртків еколого-

натуралістичного напряму», «Організація роботи музеїв в позашкільних 

навчальних закладах» (Коленчук О.І.), «Формування екологічної культури і 

активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного 

навчального закладу», «Створення і розвиток системи екологічного 

виховання в умовах позашкільного навчального закладу» (Манійчук Т.Л., 

Філюк О.В.), «Аніматерапія як духовний симбіоз дитини і собаки» (Беляєва 

О.М.), збірник освітніх програм з позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму (колективна робота); розроблені навчальні 

програми «Екологія і фен-шуй» (Манійчук Т.Л.), «Природа і фантазія» 

(Семенишина Г.В.), «В гармонії з природою» (Коленчук О.І.). 

З метою презентації та популяризації результатів дослідно-

експериментальної роботи на  всеукраїнському і обласному рівні педагоги 

закладу взяли участь в обласних  та всеукраїнських методичних заходах, 

семінарах, конференціях:  13.08.2017  - Всеукраїнський семінар з каністерапії 

«Друг у біді не залишить» (Беляєва О.М.), 27-29 жовтня 2017 р. - 

Всеукраїнський форум педагогічних працівників позашкільної освіти 

(Манійчук Т.Л.), 09.11.2016 р. - обласний семінар «Національно-патріотичне 



виховання неповнолітніх еколого-натуралістичними формами роботи - 

актуальне завдання педагогів профільних позашкільних і загальноосвітніх 

навчально-виховних закладів» (Філюк О.В.), 15.02.2017 р. - обласний  

семінар семінар  «Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного 

процесу з біології та екології у загальноосвітніх і позашкільних закладах» 

(Семенишина Г.В.). Крім того,  підсумки дослідно-експериментальної роботи 

будуть презентовані у квітні 2017 року на засіданні  круглого столу в НАПН 

України «Позашкільна освіта: стан, виклики, перспективи» (Манійчук Т.Л., 

Філюк О.В.). 

Поширення досвіду дослідно-еспериментальної роботи з проблеми 

«Формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної 

позиції особистості в умовах позашкільного закладу освіти еколого-

натуралістичного напряму» здійснювалось через публікації тематичних 

статей  у  пресі («Шепетівський вісник», «День за днем», «Подільські вісті»), 

а також шляхом розміщення інформації на сайті закладу, сайті управління 

освіти.                  

ВИСНОВКИ 

Дослідно-експериментальна діяльність  педагогічного колективу з 

проблеми «Формування екологічної  компетентності  особистості  в умовах 

позашкільного закладу освіти еколого-натуралістичного напряму» на базі 

Шепетівського міського ЦЕНТУМ завершена. Результатом проведеної 

роботи є підвищення рівня навчальних досягнень учнів,  формування 

екологічної і етичної культури вихованців, удосконалення  науково-

методичної  й  професійної діяльності педагогічних працівників, 

забезпечення інноваційного розвитку та формування позитивного іміджу 

закладу. 

Найважливішими досягненнями педагогічного колективу в процесі 

експериметальної роботи є: 

– вдосконалення освітнього процесу; 

– готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності; 



– підвищення рівня навчальних досягнень учнів  та формування 

екологічної і етичної культури; 

– впровадження в освітній процес нових ідей, форм, засобів формування 

екологічної компетентності та активної екологічної позиції 

особистості; 

– створення умов для інноваційного розвитку закладу; 

– визначення орієнтирів і підходів до забезпечення якісної та ефективної 

організації освітнього  процесу; 

– удосконалення  науково-методичної  й  професійної діяльності 

педагогічних працівників; 

– розроблення навчально-методичної документації, освітніх програм; 

– підвищення  рівня психолого-педагогічних знань педагогів та батьків з 

питання екологічного виховання учнівської молоді. 

–     розвиток навчально-матеріальної  бази закладу. 

– упровадження в педагогічну практику діяльності закладу оптимальних 

прийомів, методів і форм позашкільної освіти; 

– позитивний імідж закладу. 

Успішній реалізації поставлених завдань сприяло поєднання виховання і 

навчання в єдиний освітній процес, у якому провідну роль відіграє виховання 

на заняттях гуртків, у процесі засвоєння не тільки знань, умінь і навичок, а й 

найкращих моральних рис людини. У змісті навчання переважає формування 

наукових уявлень, засвоєння понять, законів, принципів, теорій, які згодом 

значно впливають на розвиток та виховання особистості. У змісті виховання 

домінує формування переконань, норм, правил, ідеалів, ціннісних орієнтацій, 

установок, мотивів тощо проте водночас формуються й уявлення, знання та 

вміння. Обидва процеси ведуть до головної мети — формування особистості, 

але кожен з них сприяє досягненню цієї мети властивими йому засобами.  

Формування екологічної і етичної культури учнівської молоді є процес 

безперервний, тому заклад не зупиняється на досягнутому. Педагогічним 

колективом продовжується вивчення й впровадження в організацію 

освітнього процесу інноваційних технологій, спрямованих на оновлення 



виховної системи закладу відповідно до сучасних тенденцій та запитів 

суспільства. 
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         Такі глобальні завдання вирішуються у процесі соціалізації через 

засвоєння людиною особистісних цінностей, соціальних норм та моделей 

поведінки. 

У сучасний період масштабних політичних і соціально-економічних 

змін процес формування особистості потребує цілеспрямованої й ефективної 

виховної роботи, для цього необхідно обрати правильну громадянську і 

педагогічну позицію, чітко визначити орієнтири у своєму житті та 

педагогічній діяльності, не помилитися у виборі принципів, напрямів, форм і 

засобів організації життєдіяльності колективу вихованців.Такі завдання 

стоять перед педагогічними колективами освітніх закладів України. 

Виховання особистості в комунальному закладі освіти «обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради 

Виховання – це процес цілеспрямованої і свідомо контрольованої 

соціалізації особистості (в умовах спеціально організованої виховної 

системи), що сприяє утвердженню цілого ряду сторін і якостей особистості. 

К.Д.Ушинський говорив: «Мистецтво виховання має ту особливість, що 

майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а іншим навіть 

справою легкою – і тим зрозумілішою і легкою здається вона, тим менше 

людина з нею знайома теоретично чи практично.Майже всі визнають, що 

виховання вимагає терпіння; деякі думають, що для нього потрібні вроджені 

здатність та вміння, навичка, але дуже деякі прийшли до переконання, що 

крім терпіння, вроджених здібностей та навичок, необхідні ще й спеціальні 

знання…»  

Система виховної роботи в  комунальному закладі освіти «Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО «ОЕНЦДУМ» ) базується на 

ідеях гуманізму, оновлення, демократичності і передбачає такі аспекти:  

а) ідею реалістичних цілей виховання та всебічний розвиток  

особистості дитини, який базується на її здібностях та обдаруваннях; 



б) ідею спільної життєдіяльності дітей та дорослих — заміну 

авторитарності впливу педагога на безпосередню співпрацю з вихованцями, 

яка ґрунтується на національній самовизначеності особистості; 

в) ідею самовизначеності вихованця — процес інтеграції окремих 

позитивних якостей у єдине ціле; 

г)  ідею спрямування на особистість — центр усієї виховної роботи 

має бути спрямований на дитину, її потреби, а не на програми виховання; 

д)ідею добровільності — педагог сприяє розвитку інтересу до еколого-

натуралістичної діяльності, прагнення до реалізації свого власного 

потенціалу, власної ініціативи, творчості у виконанні цікавих дитині дій. 

Ключовими суб‘єктами в процесі виховання є вихованці, педагоги, 

батьки, громадськість. 

Перше, в чому повинні бути обізнані педагоги (на жаль в ПНЗ 

працюють керівниками гуртка фахівці і без педагогічної освіти) це в 

особливостях вікової психології дитини, розумінні психологічної структури 

особистості. По-друге, – чітке усвідомлення цілей, завдань освітнього 

процесу, діяльності гуртка. Педагог повинен чітко уявляти чому і навіщо він 

навчає, які риси характеру при цьому виховуються, як враховуються потреби 

особистості, чи не завдається при цьому шкоди  фізичному, психічному, 

соціальному, духовному аспектам здоров‘я дитини, яку особистість ми 

прагнемо виховати. 

По-третє,– знання сучасного інструментарію навчання та виховання, 

технологій, методів, форм педагогічної діяльності. Оптимальний їх вибір для 

педагогічної взаємодії. 

Тому цим питанням приділяється достатньо уваги на засіданнях 

методичного об‘єднання педагогів, школи молодого педагога, педагогічних 

радах. Керівники гуртка мають змогу обмінюватися досвідом проведення  

занять, виховних заходів з колегами в ході методичних днів, профільних 

тижнів. 

В результаті аналізу діяльності керівників гуртків, які проводили 

відкриті заходи в 2016-2017 н.р., було зроблено узагальнений портрет 



педагога КЗО «ОЕНЦДУМ», який наочно виявив слабкі ланки освітнього 

процесу.  

Особистісне зростання педагога, власна активність людини у зміні 

себе, в розкритті, збагаченні своїх духовних потреб, творчості, всього 

особистісного потенціалу – запорука професійної майстерності керівника 

гуртка. Тому велике значення приділяється самоосвітній діяльності 

педагогічних працівників. 

Проводячи педагогічні читання за працями відомих 

науковців,намагаємося опрацювати матеріал через опрацювання його в 

структурно-змістових схемах. 

Важливу роль в освітньому процесі відіграє учнівське 

самоврядування.  

Соціалізація особистості сучасного вихованця нерозривно пов‘язана з 

відродженням української нації, формуванням екологічної свідомості, 

демократизацією та гуманізацією нашого суспільства, з розширенням прав і 

свобод нашого народу, самоврядування, що передбачає участь молоді в усіх 

сферах управління суспільства, особливо небайдужого ставлення до проблем 

довкілля. 

 Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості; 

яка  могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські 

завдання. Таку науку - «управління суспільством» -  юннати вивчають на 

практиці: беруть участь у самоврядуванні. 

 Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, 

яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя юннатівського 

колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. 

Самоврядування забезпечує участь юннатів у різноплановій, різноманітній і 

глибоко змістовній роботі екологічного центру, залучає їх до управління 

справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов‘язки, формує 

у них почуття керівника спочатку у групі, гуртку а потім у місті, державі. 

Основоположним у побудові структури юннатівського самоврядування 

є використання основних ознак реального суспільного буття з метою 



створення середовища, яке вчить і виховує уміння жити в умовах 

громадянського суспільства. 

 За формою створена модель самоврядування схожа на парламентську 

республіку. Діє Дитячо-юнацький парламент, очолює його Рада парламенту, 

на чолі з Головою ради. При парламенті створені і працюютьсім постійно 

діючих парламентських комісій. 

Організація юннатівська країна “Острів щастя”, Дитячо-

юнацький парламент та загін ―Озернята‖ беруть активну участь в організації  

змістовного, творчо-розвивального, здоров‘язбережувального дозвілля дітей, 

а саме: участь у трудовій акції ―Юннатівський ліс‖, організації новорічних та 

різдвяних свят, допомозі в проведенні благоустрою обеліску пам‘яті 

загиблих легендарного бронепоїзду в роки Другої світової війни, відвідуванні 

поранених в лікарні ім. І.Мечнікова, обласному шпиталі, підготовці 

тематичних виставок―Ціною життя‖,―Героям АТО присвячується‖, зустрічі з 

воїнами АТО, проведення заходів з національно-патріотичного виховання до 

Дня Гідності і Свободи, Дня Пам‘яті Героїв Небесної Сотні, Героїв Крут, Дня 

Соборності України, Дня української мови тощо. 

Взаємодія з батьками – є важливим напрямом системної роботи 

КЗО «ОЕНЦДУМ». Педагоги беруть участь в батьківських зборах, на яких  

надають батькам педагогічну допомогу щодо правильної взаємодії з 

дитиною. Проводяться педагогічні заняття, тематично спрямовані на потреби 

батьківської громадськості («Як любити дітей такими, якими вони є?», «Як 

розмовляти з дітьми і слухати їх?».  «Як товаришувати зі своєю дитиною?». 

«Потреби і труднощі дитини»). Під час бесід з батьками використовуємо 

матеріали тренінгового курсу «Родинні твердині», напрацювання сучасної 

психологічної науки, педагогів-науковців. Під час занять батьки 

знайомляться з процесом виховання як проявом любові до дитини, з 

базовими потребами дитини в захисті, розраді, спілкуванні, плеканні, 

жертовності батьків. 



Проводиться анкетування, яке допомагає батькам краще зрозуміти 

дитину, встановити стосунки довіри та взаєморозуміння з нею. Такі зустрічі 

дуже важливі, адже «батьки – найперші й найважливіші вчителі дитини!» 

Ми – дорослі члени суспільства – батьки, педагоги, громада прагнемо 

сформувати цілісну особистість з асертивним характером. 

Превентивне виховання, запобігання формуванню девіантної поведінки 

дитини є дуже актуальною завданням сьогодення. Позашкільні заклади 

можуть допомогти дитині з проявами девіантної поведінки знайти себе, 

проявити кращі риси характеру, позбутися негативних.  

Гурткова діяльність – є невід‘ємною складовою виховного процесу за 

принципом «виховуючи–навчай», «навчаючи – виховуй». Як приклад, 

надаємо фрагменти діяльності гуртка «Любителі декоративних і свійських 

тварин» Протягом року юннати займалися згідно адаптованої програми, 

затвердженої наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

державної обласної адміністрації. Учні мали змогу працювати з довідковою 

літературою, наочними експонатами, живими об‘єктами, ознайомитися з 

роботою мікроскопа та провести ряд мікроскопічних досліджень, зібрати та 

застосувати в практичній роботі різноманітні природні матеріали. 

Під час проведення занять досягнення поставленої мети відбувалося 

через залучення учнів до творчої роботи із вторинного використання 

матеріалів та використання природних матеріалів, а також пошуку нових 

способів розв‘язання творчих завдань, зокрема: 

- -створення орігамі-фігурок тварин (наприклад, під час вивчення тем 

«Тварини у куточку живої природи», «Анатомо-фізіологічні 

особливості риб», «Плазуни. Біологічні особливості та спосіб життя», 

«Вивчення зовнішньої будови та покривів птахів», «Дрібні декоративні 

тварини у куточку живої природи»). Допомагає розвивати уяву, вміння 

виявляти спільні риси та створювати безліч об‘єктів на основі простого 

квадрату;  

- створення плакатів, колажів та колективних творчих робіт (для 

узагальнення та систематизації засвоєного матеріалу); 



- малювання у стилі дудлінг (заповнення зображень окремих тварин: 

черепаха, риба, ящірка та птах) – розвиток уяви та творчого мислення. 

Основна ідея – це свобода творчості та безперечний позитивний 

результат. Це допомагає вихованцям краще засвоїти новий матеріал, 

повірити в свої сили та розкрити творчий потенціал. 

У січні 2017 року юннатами гуртка був проведений масовий відкритий 

захід «День зимуючих птахів», що став підсумком участі у Всеукраїнській 

природоохоронній акції «Годівничка». Під час його проведення діти мали 

змогу продемонструвати свої знання місцевих видів зимуючих птахів, 

методів їх охорони та цікаво провести час. Для участі в акції була проведена 

заготівля кормів, виготовлення, розвішування та наповнення годівничок на 

території КЗО «ОЕНЦДУМ», проведено облік зимуючих птахів (практична 

екологічно спрямована вчинкова діяльність). Створено ситуацію успіху – 

робота посіла ІІ місце на обласному етапі акції.  

Восени юннати продовжили знайомство з видовим різноманіттям 

декоративних птахів зоокомплексу та разом з представниками інших гуртків 

взяли участь у створенні пізнавального фільму. 

Для створення доброзичливих ставлень у дитячому колективі 

застосовувалися такі методи та прийоми: 

- «зробив сам, допоможи другові» – взаємодопомога при виконанні 

практичних та інтелектуальних завдань;  

- «відповідальність лідера – відповідальність колективу» – система 

лідерів у малих групах, відповідно до типу роботи або процесу (при 

роботі з тваринами у зоокуточку, під час дороги: школа-екоцентр – 

дотримання правил дорожнього руху); 

- творче самовираження – через створення поробок, плакатів, моделей; 

- «взаємопідтримка в колективі» – зміна ставлення колективу до 

конкретної дитини, встановлення дружніх стосунків, незалежно від 

їхніх стосунків в шкільному колективі, зниження агресивності. 



Це сприяє розкриттю індивідуальних особливостей вихованців, 

зміцненню дружніх стосунків у дитячому колективі. Саме в діяльності гуртка 

реалізуються основні завдання виховання. 

Національно-патріотичне виховання здійснюється 

вКЗО «ОЕНЦДУМ» як через систему гурткової роботи, екскурсійну та 

природоохоронну діяльність (адже охорона природи – це охорона держави), 

так і через цикл заходів національно-патріотичного змісту. Ми, педагоги, не 

можемо привести вихованця туди, де нас немає. Ми не можемо сформувати в 

них те, що в нас не сформовано. Діти не вірять словам, вони вірять діям та 

переконанням педагога. Тому саме з педагогічним колективом закладу та 

педагогами позашкільних закладів освіти області проводяться тренінги з 

національно-патріотичного виховання з елементами тренінгу «З Україною в 

серці». 

Педагоги КЗО «ОЕНЦДУМ» намагаються зробити заходи з 

національно-патріотичного виховання такими, щоб не залишити байдужими і 

глядачів, і учасників, вплинути на емоційно-чуттєву сферу особистості. 

Багато використовуємо пісень, музичного супроводу, відеоматеріалів. І тут 

дуже важливим є особистісне ставлення до проблематики заходу, 

співпереживання та небайдужість педагога. 

У видавничій діяльності закладу також знайшла відображення 

національно-патріотична складова освітнього процесу закладу. Готується до 

випуску книга - розмальовка «Обряди та традиції українців», в якій засобами 

художньої форми автор Каптар Т.Л. відобразив дорогі його серцю традиції та 

побут українців.   

Національно-патріотичним вихованням мають бути просякнуті всі 

заходи та заняття гуртків.  

З національно-патріотичним вихованням неподільно пов‘язані правове 

та моральне виховання, адже формування цілісної особистості-патріота 

держави передбачає формування правової культури вихованця: прищеплення 

поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції України, 

державних символів (Герба, Прапора, Гімну); знання й дотримання у 



поведінці Законів України; прищеплення й розвиток моральних почуттів-

переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють 

в суспільстві; опанування духовної культури людства, нації, найближчого 

соціального оточення; наслідування кращих моральних зразківсвоєї родини, 

українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.  

В еколого-натуралістичних центрах є унікальна можливість 

формування громадянина-патріота через змістовну екскурсійну діяльність, 

систему навчальних практик, які відбуваються безпосередньо в природі.  

На думку кандидата біологічних наук, директора Регіонального 

ландшафтного парку «Дніпрові пороги» Манюка В.В., дуже важливою 

складовою формування патріотизму особистості є український ландшафт, з 

яким неможливо по-справжньому познайомитися не мандруючи рідним 

краєм: «Патріотизм як складова цілісного світогляду ґрунтується на тому, що 

людина визначає себе у світі як невід‘ємну частинку певного, чітко 

визначеного соціального і географічного простору. І якщо головним 

соціальним «цементом» для згуртування людей в національну спільноту є 

мова, то в географічному просторі цю роль відіграє саме конкретна територія 

з конкретним набором ознак, властивих кожній конкретній нації, тобто своя 

земля обітована. Саме територія зі специфічними ландшафтами є точкою 

прив‘язки, точкою збірки і точкою росту для певної нації як 

культурологічного феномену. І для кожного народу така територія має бути 

унікальною (не стільки з точки зору географічних координат, скільки з точки 

зору наповненості цієї території особливим ландшафтними маркерами, які 

мали прямий вплив на історичний розвиток нації, її мову, мистецтво, 

формування системи моральних та матеріальних цінностей».  

Тому екскурсійна діяльність закладу є надважливою не лише з точки 

зору формування екологічної культури особистості, а й формування патріота-

громадянина держави. 

Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування 

екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, 

відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство, основу життя 



на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме 

ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 

Інвестиції в екологічну освіту є дієвим інструментом впливу на 

екологічну культуру підростаючого покоління. Покращення екологічного 

стану довкілля можливо лише через підвищення рівня екологічної свідомості 

кожної людини і є функцією родини, школи і держави в цілому. Формування 

екологічної культури через дитячу творчість є одним із найбільш ефективних 

шляхів розв‘язання цієї проблеми. 

Важливе місце у формуванні ціннісного ставлення до природи 

належить гурткам початкового рівня для вихованців вікової категорії 6-10 

років. Адже тут виховуються основні риси характеру особистості і стратегії 

взаємодії з природою. Дитячі враження залишаються в пам'яті назавжди. 

Прищеплення любові до природи, високоморального ставлення до її багатств 

— це проблема не лише естетичного та етичного збагачення особистості, а й 

формування патріотизму.  

Продовжується  впровадження міжнародного екологічного освітнього 

проекту «Зелений пакет», інтегрованого в заняття гуртків «Юні друзі 

природи»,  «Природа рідного  краю», «Основи екологічних знань». 

Упродовж навчального року висвітлюются теми «Взаємозв‘язки», 

«Атмосфера», «Гідросфера», «Ґрунт», «Енергія», «Різноманітність живої 

природи», «Проблеми радіаційної безпеки», «Як вирішити проблему 

сміття?», «Я обираю свободу»(присвячена проблемі паління).  

Заняття проводяться за посібником «Зелений пакет для дітей», який 

розраховано  на учнів початкової школи. Також використовуються авторські 

екологічні ігри «Екологічне лото», «По сторінкам Червоної книги» , «Загадки 

прибульців НЛО», «Чарівник супутники наші» тощо. 

На заняттях переважають діалогічні методи навчання, 

використовуються групові, інтерактивні форми роботи, евристичні бесіди, 

метод проектів. Діти з задоволенням беруть участь в проектах «По сторінкам 

Червоної книги», «Зелена книга». 



  З 2014 року проводиться ігрове опитування, передбачене програмою 

«Зеленого пакету»: «Якби я був твариною, то я був би…»., «Як би я був 

рослиною, то я був би…» . Опитування проводиться  з метою пробудження  

рефлексії, чуттєвого занурення в проблеми обраних тварин та рослин, 

цікавих дітям,  для подальшого обговорення  цієї проблематики та вибору 

представників тваринного і рослинного світу. Отримані результати  

упродовж  4 років показують, що значний відсоток дітей  продовжує обирати 

хижих тварин (61-68%) та рослини(50%-16%), які мають захист. Тобто 

головним мотивом обрання дітей віком 7-10 років залишається потреба в 

захисті, силі, або маскуванні (9%-4%).   

У гуртках проводиться вхідний та вихідний моніторинг рівня 

екологічної свідомості учнів за допомогою розробленої «Екологічної 

анкети». Питання анкети підібрані таким чином, щоб отримати інформацію 

про ті аспекти вчинкової діяльності вихованців, на які необхідно було б 

звернути увагу.   

Аналіз результатів моніторингу свідчить про позитивний вплив на 

рівень розвитку екологічної свідомості вихованців програми «Зелений 

пакет». Також проводиться опитування за анкетою «Екологічний слід», 

результати якої показують, що узагальнений показник «екологічного сліду», 

який вимірюється за наданою методикою в гектарах, у вихованців гуртка 

значно менший, ніж максимальна теоретично можлива величина. 

Таким чином, можна зробити висновок про позитивний вплив 

програми «Зелений пакет» на процес формування екологічної свідомості 

вихованців.  

Художньо-естетичне виховання важлива ланка формування 

особистості. Виховуючи у молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються 

на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне 

виховання передбачає вироблення умінь власноруч примножувати 

культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне 

у повсякденному житті. Саме в цьому напрямі працює еколого-естетична 

студія, проводяться виховні заходи КЗО «ОЕНЦДУМ». 



Трудове виховання — формування творчої, працелюбної особистості, 

умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, 

професійною майстерністю реалізується під час роботи на навчально-

дослідних ділянках, теплиці, зоокуточку, проведенні практичних трудових 

акцій. 

З метою виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення 

до природи та безпосередньої участі учнівської молоді у створенні нових 

лісів упродовж 10 років юннати КЗО «ОЕНЦДУМ» беруть участь у 

екологічній акції «Юннатівський ліс», яка щорічно проводиться Обласним 

еколого-натуралістичним центром. Лісистість Дніпропетровщини дуже 

низька – складає не більше 6% площі області, тоді як за висновками вчених, 

оптимальна лісистість в степових умовах повинна складати не менше 10%. 

Саме тому головним завданням лісівників та природо охоронців є створення 

нових лісів в області, а також охорона і захист існуючих насаджень, яке 

проводиться в рамках регіональної програми «Ліси Дніпропетровщини». 

Юннати висаджують сосни, дуби, акацію на спеціальних ділянках, 

відведених для посадки молодих дерев в лісових господарствах області, або 

на територіях, які постраждали від пожеж.  

Утвердження здорового способу життя як невід'ємного елементу 

загальної культури особистості також здійснюється під час гурткової роботи 

та відкритих заходів. 

Розглянуті напрями виховання тісно взаємопов'язані, доповнюють один 

одного. Разом з тим, усі вони утворюють цілісну систему національного 

виховання. 

Працюють гуртки “Валеологія‖ для дітей дошкільного віку. Метою 

діяльності гуртка є знайомство з основними засобами збереження і зміцнення 

здоров‘я, формування поняття про здоровий спосіб життя, усвідомлення 

цінності власного здоров‘я, розвиток творчих здібностей дитини. 

У роботі гуртків переважають активні форми та методи проведення 

занять, серед яких важливе місце займає гра, казка, інтерактивна бесіда тощо. 



Під час вивчення правил поведінки, які дають змогу послабити 

негативний вплив несприятливих факторів довкілля на здоров‘я людини, 

формування усвідомлення важливості дотримання розпорядку дня, керівник 

гуртка вміло використовує такі форми та методи: 

- діалог (запитання та відповіді про власний розпорядок дня); 

- загадки з підказками про предмети гігієни на картках з додатковими 

малюнками; 

- сортування корисних продуктів за категоріями ―овочі та фрукти‖; 

- рухливі ігри з демонстрацією тварин пантомімою та передачею їх 

характерних рухів; 

- заповнення індивідуальних карток здоров‘я позначками, малюнками, 

символами. 

При вивченні причин погіршення здоров‘я людини та формування 

поняття ―хвороба‖ гуртківці мали змогу взяти участь у  

- розповіді казки, в ході якої доповнювали слова, пропущені педагогом у 

історії ―Що за звір такий мікроб?‖ 

- обговоренні шляхів передачі мікробів (з демонстрацією тематичних 

карток); 

- створенні колективної творчої роботи ―брудні руки або чисті?‖ 

- проведення експерименту з передачі мікробів через забруднені крейдою 

руки ―Пробач мене, я не знав‖. 

Активно впроваджувалися в заняття гуртка тематичні рухавки ―Тварини 

допоможуть‖ – гімнастика для дітей на основі характерних рухів тварин з 

використанням звуконаслідування; 

- ―Життя квітки‖ – рухи, що передають зростання квітки від насінини до 

дорослої рослини.  

Таким чином, використання здоров‘язбережувальних технологій та 

інтерактивних методів проведення занять сприяють формуванню 

мотивованої поведінки дошкільників, їх валеологічній грамотності.  

ВИСНОВКИ 



Виховний процес в позашкільному закладі освіти має свої переваги 

перед закладом загальної середньої освіти і свої труднощі. 

1.У переважній більшості діти, які  відвідують центри еколого-

натуралістичної творчості мотивовані, зацікавлені у навчанні природничого 

змісту ( це вимагає величезної підготовки з боку керівника гуртка, тому що 

немає підручників, дидактичний матеріал треба створювати самостійно, 

педагогу необхідно знаходитися в постійному творчому пошуку). 

2.Під час занять у гуртку встановлюються доброзичливі стосунки з 

однолітками, діти знаходяться в групі однодумців, де вони сприймаються 

гідними членами гуртка, великої юннатівської родини. 

3.Участь в еколого-натуралістичній діяльності сприймається вихованцями 

гуртка як участь у благородній справі– захисті природи, що є значущою 

подією,  реальної вчинковою діяльністю вихованця. 

4.Спілкування з тваринами, рослинами, контакт з природним середовищем, 

робота на землі – все це органічна потреба людини, необхідна для 

повноцінного формування особистості, усвідомлення себе частиною 

природи.  

5.Естетичне сприйняття світу, почуття захоплення від милування прекрасним 

ландшафтом, вміння побачити красиве у звичайній рослині, квітці, тварині – 

ці вміння необхідно розвивати в дитині змалечку, звертати на це увагу. На це 

є час в гуртковій роботі і дуже замало під час викладання предметів 

природничого циклу в закладі загальної середньої освіти. 

6. Можливість самореалізуватися, продемонструвати свої можливості в 

іншій, не в навчальній сфері діяльності. Багато юннатів, які показують 

високий рівень знань з квітникарства, тваринництва, проводять дослідницьку 

діяльність в цих напрямах, або є активними учасниками тематичних свят, 

літературно-музичних композицій, посередньо навчаються в закладах 

загальної середньої освіти.  

7.Територія КЗО «ОЕНЦДУМ» – це оазис чудового природного середовища 

серед багатоповерхівок мікрорайону. Перебування на ній – зона 

психологічного комфорту, зняття втоми великого міста, шумового 



навантаження. Тут можна походити босоніж по м‘якій зеленій траві, 

подихати свіжим повітрям, побачити, як ростуть овочі на грядках, дозрівають 

на деревах сливи та яблука, як виглядають свійські та декоративні тварини, 

навчитися правилам їх годівлі та догляду за ними. 

8.Поглиблення знань з предметів природничого циклу завдяки теоретичній та 

практичній складовій занять гуртків, реальній можливості працювати в 

теплиці, зоокуточку, брати участь в експедиціях, практиках. Високий 

фаховий рівень викладання забезпечує співпраця з вченими вищих закладів 

освіти. Відбувається рання профілізація вихованців. 

9.Конкурсна діяльність екологічного напряму здійснюється, переважно, 

позашкільними закладами (або базовими школами після спрямування 

останніх до цієї діяльності позашкільними закладами).Дитина, яка бере 

участь в конкурсі, набуває важливих вмінь та навичок, підвищує свою 

самооцінку, демонструє себе, свої досягнення серед однокласників, формує 

впевненість у своїх силах.  

КЗО «ОЕНЦДУМ» – є територією свободи, доброзичливості, прийняття 

дитини, важливих природоохоронних справ, середовищем, в умовах якого 

може формуватися цілісна особистість, особистість з асертивною 

поведінкою.  

Таким чином, позашкільний заклад освіти еколого-натуралістичного 

напряму дозволяє реалізувати потенційні можливості особистісного росту 

дитини, сприяє формуванню освіченого, культурного, екологічно свідомого 

та відповідального громадянина – патріота України, активного члена 

громадянського суспільства.  
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