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 У статті проаналізовано науковий доробок Д.Л. Сергієнка, розкрита його роль в 

позашкіллі. Окреслені основні цілі екскурсій в природу з дітьми, обгрунтовані види екскурсій 

та розкриті основні принципи методики викладання біології. Автор окреслив та 

проаналізував пріоритети суспільно-корисної праці учнів у сільському господарстві.  

Ключові слова: політехнічна освіта, трудове виховання, юннатівський рух, екскурсії, 

методика викладання біології. 

 

 Сьогодні активно досліджується життя і творчість Д. Л. Сергієнка як 

педагога, що зробив значний вклад у розвиток педагогіки. У минулому столітті 

його вважали провідним спеціалістом у галузі політехнічної освіти, трудового 

виховання і натуралістичного руху.  Дмитро Лаврович Сергієнко був педагогом 

і науковцем, громадським діячем, заступником відповідального редактора 

журналу “Юний натураліст”, керівником редакційною секцією Науково-

методичної Ради Київського ордена Леніна державного університету ім. 

Т.Г.Шевченка, деканом підготовчого факультету на громадських засадах, 

проректором університету вчителів, членом бюро Республіканської 

педагогічної секції товариства “Знання”, директором Центральної дослідно-

педагогічної агробіостанції Міносвіти УРСР, яка у 1952 році була 

перейменована у Республіканську станцію юних натуралістів, доктором 
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педагогічних наук, професором кафедри педагогіки Київського ордена Леніна 

державного університету ім. Т.Г.Шевченка [1 ]. 

Базовим чинником формування Д. Л. Сергієнка як педагога та науковця 

було родинне середовище, в якому він зростав. Саме в дитинстві у Д. Л. 

Сергієнка зародилася любов до праці та інтерес до природи рідного краю, що 

зумовило подальший вибір ним напряму науково-педагогічної діяльності, 

пов’язаної із сферою сільського господарства. Спілкування з людьми праці, 

усвідомлення своєї приналежності до селян сприятливо вплинуло на 

формування рис характеру (працелюбність, наполегливість, відповідальність) 

майбутнього педагога, на визначення його життєвих орієнтирів і 

загальнолюдських цінностей. 

Усі його наукові праці були пов’язані з педагогікою, а багато з них, - 

безпосередньо з методикою викладання біології. 

Д. Л. Сергієнку належить розробка методичних рекомендацій для 

вчителів-біологів, керівників гуртків юннатів з підготовки школярів до роботи в 

сільському господарстві (“Підготовка учнів по біології до практичної 

діяльності в соціалістичному сільському господарстві” (1952); “З досвіду 

класної й позакпасної роботи з біології в середній школі” (1955). У праці 

“Суспільно корисна праця учнів у сільському господарстві” (I960) він 

узагальнив досвід кращих шкіл тогочасної республіки в суспільно-корисній 

праці, доповів про досвід навчально-виробничих бригад і ланок, організацію та 

зміст праці, культурно-масову роботу. Займаючись питаннями змісту 

політехнічного навчання і трудового виховання в середній загальноосвітній 

сільській школі, педагог узагальнив досвід і розробив методику формування 

політехнічних знань, умінь і навичок при вивченні шкільних предметів. Цьому 

дослідженню присвячена його книга “Політехнічна освіта і суспільно корисна 

праця - основа комуністичного виховання учнів” (1983). 

У роботі “Формування дослідницьких умінь і навиків учнів при вивченні 

біології в V—VIIІ класах” (1969) педагог наполягав на науковості знань і 

наголошував: “Наука - не простий реєстр фактів, вона їх аналізує, узагальнює, 



робить теоретичні висновки. Навіть найпростіші досліди, які підтверджують 

наявність у рослин хлорофілу, дихання рослин, ріст тощо, дають учням багато 

нових знань, викликають творче мислення. Тим позитивніше впливають на 

розвиток мислення досліди експериментального характеру: вирощування 

гібридного насіння, виведення форм високоврожайних рослин або поліпшення 

природних якостей птахів та інших дрібних сільськогосподарських тварин” [2, 

с. 6]. 

У 1953 році в галузі освіти було взято курс на поліпшення навчально-

виховної роботи з підростаючим поколінням, підготовки висококваліфікованих, 

творчих та ініціативних працівників для різних ділянок народного 

господарства. На той час Д. Л. Сергієнко займався питаннями політехнічної 

освіти і суспільно-корисної праці учнів у сільському господарстві. Цей період в 

житті педагога позначився плідною видавничою діяльністю. Друкується багато 

його робіт: монографії “Навчально-дослідна робота учнів та юннатів на 

шкільній дослідній ділянці” (1950), “Робота гуртків юних натуралістів в школі / 

історія, зміст і методи роботи в світлі завдань політехнічної освіти і трудового 

виховання” (1957), статті в збірниках і журналах “Робота піонерів та школярів з 

природознавства і сільського господарства під час літніх канікул” (1948), 

“Позакласна і позашкільна робота з мічурінської біології” (1952), “Кожній 

школі пришкільну ділянку” (1952), “До питань політехнічного навчання в 

позакласній та позашкільній роботі з біології” (1953), “Формування в учнів 

практичних навичок з біології” (1953), “Сільськогосподарські гуртки учнів 

VIII— X класів” (1957), “Суспільно корисна робота учнів у сільському 

господарстві” (1958) та інші. 

Д. Л. Сергієнко вивчив і проаналізував досвід роботи проведення 

екскурсій багатьох обласних спеціальних шкіл, вказавши на характерні загальні 

їх недоліки та розробивши власну методику проведення екскурсій, що 

заслуговує на особливу повагу до вченого та інтерес в сучасних умовах 

розвитку навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами. 

Педагог визначив завдання екскурсій — закріплення та розширення знань 



учнів. Він зауважив, що внаслідок добре підготовленої екскурсії мають 

збагатитись шкільний біологічний кабінет (гербаріями, різними колекціями, 

зразками рослин і тварин, роздатковим матеріалом для майбутніх уроків, 

схемами, діаграмами та ін.) куток живої природи, дослідна шкільна ділянка 

(новими сортами зернових, городніх та садових рослин) [4, 25–26]. Педагог 

писав, що «проведення екскурсій з учнями спеціальної школи має деяку 

специфіку порівняно з масовою школою. При вивченні нових об’єктів тут у 

більшою мірою слід опиратися на попередній досвід, попередні знання дітей, 

більшою мірою забезпечувати яскравість, емоційність, діяльність дітей і 

обов’язково — розвиток мови. Кількість об’єктів, які вивчаються на екскурсії, 

потрібно зменшити (не більше двох-трьох). Пояснення мають бути чіткими, 

короткими й образними. Вчитель повинен точно формулювати основні думки і 

доводити їх до розуміння учнів» [4, 13]. Безперечним є той факт, що в реалізації 

принципу наочності навчання велику роль відіграють екскурсії. Вони 

ознайомлюють дітей з оточуючою дійсністю і сприяють її чуттєвому пізнанню, 

що особливо важливо для дітей з особливими потребами [3, 122]. Для цієї 

категорії учнів доцільно розробляти та намагатися постійно вдосконалювати 

методику проведення екскурсій відповідно до особистих потреб і вимог 

суспільства. Кожен науковець пропонує свій власний підхід і бачення 

проблеми, але істина досягається у знаходженні оптимального варіанта. 

Аналізуючи науковий доробок Д. Л. Сергієнка, ми дійшли висновку, що 

він вирізняв два види екскурсій: 

 екскурсії, що мають на меті попереднє ознайомлення учнів з 

об’єктами, які пізніше вивчатимуться у школі;  

 екскурсії, що підсумовують і закріплюють пройдений навчальний 

матеріал.  

Дмитро Лаврович підкреслював, що перший вид екскурсії має бути 

заздалегідь чітко спланований і передбачений планом роботи школи. Під час 

екскурсії потрібно правильно організувати спостереження учнів і збирання 



зразків для майбутнього вивчення їх у класі чи в біологічному кабінеті, під час 

лабораторно-практичних, дослідних робіт. 

Другий вид екскурсій, в результаті яких підсумовується та закріплюється 

вивчений матеріал, повинен бути добре продуманий та відповідно спланований. 

Заключна екскурсія, яка за своїм цільовим завданням закріплює пройдений 

навчальний матеріал з теми чи розділу програми, має мету розширити і 

закріпити попередні знання учнів, збагатити їх новими знаннями про певні 

явища і предмети, озброїти деякими потрібними вміннями та навичками. 

Педагог радив під час екскурсії в природу чи сільське господарство 

організувати й деяку практичну роботу учнів, що сприяє набуттю ними 

практичних умінь та навичок.  

Д. Л. Сергієнко наголошував на важливості завчасного планування 

екскурсій, що уможливлює не тільки кращу підготовку до них, а й викликає в 

учнів цілеспрямований інтерес: вони свідомо і всебічно оглядають та вивчають 

об’єкт. На сільськогосподарських екскурсіях і екскурсіях у природу діти 

завжди виявляють бажання включитися в роботу, яку вони спостерігають під 

час цих екскурсій, надають посильну короткочасну допомогу на парниках, у 

плодовому і декоративному питомниках, на фермі, в саду й на городі, в лісі під 

час збирання насіння плодових і декоративних дерев та кущів, на лузі, 

збираючи трави тощо. 

Д. Л. Сергієнко виявив такі особливості планування екскурсій у 

допоміжній школі: 

1. Введення потрібних екскурсій у розклад роботи школи, погодження 

часу їх проведення із шкільним розкладом. Усі екскурсії мають бути 

передбачені річним навчальним планом і більш докладно, з визначенням часу, 

— піврічним планом.  

2. Підготовка разом із завучем плану екскурсії (визначення теми, 

місця і часу її проведення).  



3. Призначення відповідальних працівників за проведення екскурсії.  

4. Узгодження з учителями інших предметів з тим, щоб, задаючи 

домашні завдання, вони враховували, що діти підуть на екскурсію, і для 

наступного дня задавали завдання значно менші, бо, оскільки екскурсії завжди 

забирають багато часу і діти бувають втомлені, вони можуть не виконати цих 

завдань [4, 5–7].  

Д. Л. Сергієнко також розробив загальні методичні вимоги до організації і 

проведення екскурсій у природу, сільське господарство: 

 визначити мету та зміст екскурсії відповідно до теми чи розділу 

навчальної програми;  

 вивчити об’єкт, на який запланована екскурсія;  

 розробити етапи роботи на екскурсії, список об’єктів, які будуть 

вивчатися, розрахувати час, визначити основні питання, що їх має розкрити 

вчитель і спеціаліст разом з учнями зміст потрібних пояснень;  

 визначити форми роботи учнів: фронтальна, індивідуальна та у 

бригадах (складаються із 3–4 учнів);  

 провести підготовчу роботу з учнями (вчитель знайомить з метою 

та значенням екскурсії, розподіляє завдання між бригадами, окремими учнями, 

дає докладний інструктаж, як кожен учень повинен підготуватися до екскурсії, 

визначає час і місце зібрання учнів).  

Проведення екскурсій, за Д. Л. Сергієнком, має складатись із таких етапів: 

1. Нагадування учням про мету і зміст екскурсії.  

2. Огляд об’єкта: учитель чи спеціаліст дає відповідні пояснення про 

об’єкт, ставить перед учнями різні питання з метою привернення уваги до 

спостережень, підводить учнів до висновків, які вони зроблять на основі огляду 

та спостереження за об’єктом.  

3. Практична діяльність учнів. Д. Л. Сергієнко вважав, що проведення 

екскурсій з посильною участю учнів у праці сприяє не тільки закріпленню та 

розширенню їх знань, а й дає певну практичну підготовку до майбутньої 



діяльності, виробляє і прищеплює відповідні навички, уміння, дисциплінує їх. 

Це, у свою чергу, відповідає природним нахилам дітей не тільки побачити, а й 

самому доторкнутися руками до об’єкта, випробувати свої сили на практиці, 

навчитися робити так, як це роблять дорослі спеціалісти своєї справи. Введення 

елементів праці в екскурсії вимагає від учителя ще більшої відповідальності в 

підготовці, особливо в забезпеченні робочих місць та знарядь праці для учнів. 

Учнів у процесі праці потрібно контролювати, допомагаючи їм у роботі, 

створюючи умови для розуміння процесів, правил поводження, користування 

інструментами тощо.  

4. Підсумовування екскурсії після її завершення, а згодом докладне 

підсумовування у школі й опрацювання наслідків екскурсії (виготовлення 

різних колекцій, гербаріїв, діаграм, малюнків у класі).  

5. Складання списку потрібного обладнання та матеріалів, серед яких 

Д. Л. Сергієнко рекомендує мати: карту або план місцевості, компаси, рулетки, 

шнур, бінокль, лупи, фотоапарат, складний ніж, ножиці, сачки повітряні, сачки 

водяні, гербарний папір, коробки для зразків ґрунту, кормів тощо. Керівник 

екскурсії, залежно від теми, має добирати відповідне знаряддя із цього списку. 

Крім загального екскурсійного знаряддя, потрібно мати і певну кількість 

медикаментів (бинт, йод, ліки від болю) [4, 7–20].  

 У статті висвітлено головні чинники формування Д. Л. Сергієнка як 

педагога та науковця. Вимога держави пов’язувати навчання з життям, 

впроваджування принципу політехнізму навчання в школі обумовили 

направленість діяльності Д. Л. Сергієнка саме в актуальному тому періоду руслі 

- робота з підготовки школярів до праці в сільському господарстві й на 

виробництві. В галузі освіти було взято курс на поліпшення навчально- 

виховної роботи з підростаючим поколінням, підготовки висококваліфікованих, 

творчих та ініціативних працівників для різних ділянок народного 

господарства.   

Ми розкрили у статті ідеї Д. Л. Сергієнка щодо організації позакласної та 

позашкільної роботи з дітьми, проведення екскурсій для дітей з особливими 



потребами, а саме висвітлити особливості планування екскурсій на природу і 

сільське господарство, які полягають у запровадженні потрібних екскурсій за 

розкладом роботи школи та закладу позашкільної освіти, у попередньому 

визначенні теми, місця, часу проведення та затвердження, плану екскурсії 

завучем школи, узгодженні з учителями інших навчальних предметів. Також 

були піддані аналізу загальні методичні вимоги до організації екскурсій: 

вивчення вчителем об’єкта, на який запланована екскурсія, визначення мети та 

змісту екскурсії, етапів проведення, форм роботи учнів, необхідного матеріалу 

та практичної діяльності дітей. Наведені ідеї вченого, на наш погляд, доцільно 

застосувати під час організації екскурсій у сучасному закладі освіти. 

Аналіз педагогічної спадщини визначного педагога показав, що він 

здійснив низку цінних педагогічних напрацювань. Невивченими залишаються 

ряд методичних порад до проведення екскурсій у сад та на тваринницьку ферму 

в школі. З огляду на це, праці Д. Л. Сергієнка потребують подальшого  

дослідження й впровадження в організацію позакласної та позашкільної роботи 

в закладах освіти. 
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 В статье проанализировано научное насление Д.Л. Сергиенка, раскрыта его роль во 

внешкольном образовании. Очерчены основные цели экскурсий в природу с детьми, раскрыты 
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У статті розкрито проблему патріотизму як основного ціннісного орієнтиру 

освітнього процесу закладу позашкільної освіти на сучасному етапі. Наголошується, що 

аксіологічний підхід є ефективним засобом удосконалення навчального змісту і методик, 

які б сприяли формуванню у вихованців закладів позашкільної освіти цінностей як 

способів самопізнання та самореалізації у різних видах творчої діяльності.  

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

процес, заклад позашкільної освіти. 

 

Позашкільна освіта 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. 

Сьогодні 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 для формування 

патріотизму у вихованців. 

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. 
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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 навчально-



виховному процесі позашкільного навчального закладу, 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 

позашкільних навчальних закладів 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 

позашкільних навчальних закладів 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 позашкільного навчального закладу знаходити 

доцільне співвідношення між уже сформованими ціннісними орієнтаціями й 

ціннісними ставленнями та відповідними змінами власної соціальної ролі й 

місця в учнівсько-педагогічному колективі позашкільних навчальних 

закладів, 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 позашкільного навчального закладу, 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 загальноосвітньому і позашкільному 

навчальних закладах 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 більш насичена 

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 
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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 

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 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0


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 патриотизма как основного ценностного ориентира 

образовательного процесса учреждения внешкольного образования на современном 

этапе. Отмечается, что аксиологический подход является эффективным средством 

совершенствования содержания образования и методик, способствующих формированию 

у воспитанников учреждений дополнительного образования ценностей как способов 

самопознания и самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Ключевые слова: аксиологический подход, ценность, патриотизм, кружки, 

образовательный процесс, заведение внешкольного образования. 
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The article reveals the problem of patriotism as the main value reference point of the 

educational process of establishing out-of-school education at the present stage. It is noted that 

the axiological approach is an effective tool for improving the content of education and 

techniques that contribute to the formation in institutions of institutions of additional education 

of values as ways of self-knowledge and self-realization in various types of creative activity. 
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У статті обґрунтовано модель етнокультурного виховання учнів у закладах 

позашкільної освіти. В основу розробленої моделі покладено принципи формування змісту 

етнокультурного виховання відповідно до сучасного рівня науки, прогресивних соціальних, 

моральних та естетичних ідеалів; реалізації зв’язку з життям. До основних блоків моделі 

етнокультурного виховання учнів відносяться: цільовий блок, змістовий блок, 

методичний блок, технологічний блок, діагностичний блок. У моделі представлені основні 

організаційно-педагогічні умови етнокультурного виховання учнів засобами декоративно-

ужиткового мистецтва в умовах закладу позашкільної освіти. 

Ключові слова: модель, етнокультурне виховання, декоративно-ужиткове 

мистецтво, позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти, вихованці закладів 

позашкільної освіти.  

 

Політика у сфері етнокультурного виховання є одним із основних 

напрямів діяльності держави, що набуває особливо важливого значення в 

контексті становлення громадянського суспільства, процесів глобалізації, 

визначення Україною курсу на європейську інтеграцію. Саме тому виникла 

необхідність пошуку ефективних технологій виховання особистості у 

динамічних умовах сьогодення, експериментального відпрацювання шляхів 

його здійснення етнокультурними засобами. 

Одним із ефективних засобів етнокультурного виховання, яке сприяє 

всебічному розвиткові особистості учнів, є діяльність закладів позашкільної 

освіти по залученню їх до занять декоративно-ужитковим мистецтвом, що 

ґрунтується на вивченні, засвоєнні і трансляції української традиційної 

народної культури як суспільно-історичного явища. 

Теоретичні аспекти етнокультурного виховання розглядались у 

наукових доробках Г. Лозко, Л. Маєвської,  Т. Мацейків, О. Мурзина, 

М. Степико, Е. Сміта, В. Сорока-Росинського, Я. Чепіги. 

Етнокультурне виховання учнів у працях цих та інших науковців 

визначається як етносоціальний процес формування особистості, що 

забезпечує етнізацію дітей, як невід’ємну складову формування їхньої 

особистості. Процес етнокультурного виховання забезпечується засвоєнням 

етнокультурної інформації, творчою участю у розвитку рідної культури. З 

огляду на це, виникає необхідність у розробленні нового змісту навчальних 



планів та програм для позашкільної освіти.  

Мета статті – науково обґрунтувати і розробити модель 

етнокультурного виховання учнів у закладах позашкільної освіти, Висвітити 

її основні складові та компоненти. 

Модель – це знакова система, за допомогою якої можна відтворити 

дидактичний процес як предмет дослідження, показати в цілісності його 

структуру, функціонування і зберегти цю цілісність на всіх етапах 

дослідження. Шляхом моделювання можна відтворити не тільки статику 

виховного процесу, а і його динаміку. Наявність науково обґрунтованої 

моделі цього процесу дозволяє прогнозувати його розвиток. 

В основу розробленої нами моделі (Рис.1) покладено принципи 

формування змісту етнокультурного виховання (відповідно до змісту 

сучасного рівня науки; відповідно до прогресивних соціальних, моральних та 

естетичних ідеалів; реалізації зв’язку з життям і т. д.).   

Розкриємо зміст основних блоків моделі етнокультурного виховання 

учнів у закладах позашкільної освіти. 

1.Цільовий блок розкриває мету, задачі і ведучі принципи 

етнокультурного виховання учнів у закладі позашкільної освіти. Метою 

етнокультурного виховання учнів є формування національної ідентичності, 

світогляду, соціальних і моральних позицій на основі моральних і культурно-

історичних цінностей, залучення дітей до збереження і відродження 

національних і культурно-історичних особливостей конкретного регіону, 

формування творчих здібностей учнів та інтересу до творчої діяльності, 

ціннісного ставлення до національної культури та історії, мотивацію на 

самостійне заповнення знань. 

Реалізація мети можлива при вирішенні комплексу задач: пізнавальних 

(вивчення історії своєї країни, регіону, особливості народного мистецтва, 

народних звичаїв, традицій, обрядів, формування навиків виготовлення робіт 



декоративно-ужиткового мистецтва), розвиваючих (розвиток пізнавальної, 

соціальної і творчої активності), виховних (виховання поваги і любові до 

своєї країни, рідного краю, гуманістичних цінностей, толерантного 

відношення до інших країн і їх представників, комунікативних якостей). 

2. Змістовий блок включає в себе зміст діяльності, яка забезпечує 

етнокультурне виховання учнів у закладі позашкільної освіти. Основним 

напрямком етнокультурного виховання засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва є формування етнокультурних знань, практично-художніх вмінь і 

гуманістичних ціннісних орієнтацій. Вони здійснюються через наступні види 

діяльності: художньо-творча по засвоєнню особливостей народного 

мистецтва, технології виготовлення виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва, народних звичаїв, традицій; пізнавальна в області традиційної 

регіональної культури; ціннісно-орієнтаційна, спрямована на засвоєння 

цінностей традиційної культури і формування етнокультурних поглядів, 

оцінок під час безпосередньої участі особистості у різних формах навчально–

виховного процесу; комунікативна заснована на емоційному спілкуванні під 

час навчально-виховного процесу; розважальна, яка базується на 

дозвіллєвому спілкуванні за етнокультурними інтересами [5]. 

Організація етнокультурного виховання забезпечується наступними 

засобами соціально-культурної діяльності: художніми (загальноукраїнські і 

регіональні художні зразки різножанрових творів, театралізована 

реконструкція календарних і родинних обрядів, свят); усними (розповіді і 

бесіди про народну культуру, пояснення і покази регіональних особливостей 

виробів декоративно-ужиткового мистецтва, різниця у значенні 

орнаментального і кольорового вирішення, аналіз різних етнокультурних 

явищ); наочними (вироби декоративно-ужиткового мистецтва, родинні 

реліквії, музейні експонати); комплексними (ігри, розваги, змагання, 

спілкування); технічними (матеріали і обладнання для виготовлення виробів, 

традиційного декоративно-ужиткового мистецтва, відео і аудіоапаратура для 



ознайомлення з народним  фольклором, традиційними святами, обрядами, 

здійснення вертуальних екскурсій по музеям народного мистецтва своєї 

країни). 

У нашій представленій моделі, етнокультурне виховання учнів 

засобами декоративно-ужиткового мистецтва пов’язано з наступними 

напрямками діяльності: дослідницько-експериментальний, який 

передбачає включення дітей і підлітків у науково-дослідну, пошукову 

діяльність, поширення наукових знань з сфери етнічної культури та їх 

перетворення в інструмент творчого освоєння світу, написання наукових 

робіт з питань етнографії, мистецтвознавства, краєзнавства. фольклору, 

літературної творчості і захисту їх на конкурсі - захисті науково - дослідних 

робіт членів і кандидатів Малої академії наук; 

 художньо-естетичний — забезпечує художньо-естетичну освіченість 

та вихованість особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, 

формування її художньо-естетичної культури засобами кращих національних 

і світових культурологічних надбань, сприяє виробленню умінь 

примножувати культурно-мистецькі традиції свого народу; 

туристсько-краєзнавчий — передбачає залучення до активної 

діяльності у дослідництві та пошуку у сфері знань про комплексну генетичну 

картину життя певних територій, вивчення окремих географічних об'єктів та 

об'єктів народної спадщини, явищ соціального життя у природно-

історичному аспекті; 

 дозвіллєво-розважальний — передбачає організацію культурного 

дозвілля дітей та підлітків, придбання і засвоєння знань з етнічної культури 

свого народу під час участі у народно - календарних святах, спілкування з 

однолітками у різних формах ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності, 

поліпшення психологічного здоров'я, зняття психічної та фізичної напруги. 

  3.Методичний блок включає методичне забезпечення процесу 



етнокультурного виховання у закладі позашкільної освіти.  

Поряд із змістом важливе місце в системі етнокультурного виховання 

учнів засобами декоративно – ужиткового мистецтва належить формам і 

методам його реалізації. В нашій моделі основними формами діяльності з 

засвоєння, збереження і трансляції української культури є: індивідуальні, 

групові (теоретичні і практичні, інтегровані заняття, тренінги, майстер-

класи), масові (виставки, конкурси, обрядові масові народні свята і розваги). 

Для реалізації нашої моделі актуальними є також методи 

етнокультурного виховання учнів. 

При відборі методів етнокультурного виховання ми  враховували, що 

кожний метод виконує певну організаційну, пізнавальну, розвивальну і 

виховну функцію. Нами були дібрані такі групи методів:  

 метод  розвитку свідомості особистості. Це методи різнобічного 

впливу на свідомість, почуття і волю з метою формування поглядів і 

переконань. До них належать словесні методи: бесіда, лекція, диспут і метод 

прикладу; 

 метод формування суспільної поведінки. Ці методи передбачають 

організацію діяльності вихованців та формування досвіду суспільної 

поведінки. До них належать вимога, громадська думка, вправляння, 

привчання, доручення, створення виховних ситуацій; 

 метод стимулювання діяльності та поведінки. Ці методи виконують 

функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності 

вихованців. До них належать змагання, заохочення і покарання. 

Під засобами виховання розуміють діяльність, явища чи предмети 

культури, навколишній світ тощо, які можуть впливати на особистість у 

певному напрямі. Засоби етнокультурного виховання: слово, фольклор, 

авторитет, праця, навчання, природа, побут, звичаї, традиції, громадська 

думка, мікроклімат, суспільний досвід, преса, радіо, телебачення, режим, 



література, мистецтво, книги, кіно, театр, музеї, іграшки, свята, символи, 

реліквії, релігія тощо. 

4. Технологічний блок включає практичне спрямування і етапи 

діяльності з етнокультурного виховання. У його змісті реалізуються 

елементи навчально-виховних технологій: функціональні (технологія 

інформаційно-пізнавальної і освітньої діяльності; технологія самостійної 

творчості); художньо-творчого колективного виховання і комплексного 

творчого розвитку особистості; комунікативні технології (особистісно 

орієнтована взаємодія, спілкування у колективі, міжетнічне спілкування, 

Інтернет технології); ігрові технології на основі фольклорного матеріалу; 

диференційовані технології у сфері організації навчання і дозвілля 

вихованців; культуротворчі технології по збереженню і розвитку 

національних і регіональних цінностей народної культури і мистецтва; 

технології творчого розвитку учнів (технології виготовлення традиційних 

робіт декоративно-ужиткового мистецтва, внесення творчих наробок у 

процес виготовлення, оформлення, композиційного вирішення). 

До технологічної складової також включені педагогічні підходи: 

особистісно орієнтований, компетентнісний, диференційований, діяльнісно-

творчий. Особистісно орієнтований підхід втілює демократичні, гуманістичні 

положення формування й розвитку особистості, для якої свобода й соціальна 

відповідальність є головними життєвими орієнтирами [1]. 

Компетентнісний підхід у позашкільній освіті – це підхід, що базується 

на застосуванні в меті, завданнях, змісті. У процесі реалізації 

компетентнісного підходу відбувається переосмислення, що учень є не лише 

«носієм» певної групи «знань, умінь і навичок», а й соціальною істотою, яка 

має реалізуватися в майбутньому, виконувати соціальні ролі і вирішувати 

коло професійних і життєвих завдань.  

Діяльнісний підхід впритул наближається до ідеї компетентнісного 



підходу у межах тих компетентностей, які забезпечуються навчальними 

знаннями. Тут йдеться не про емпіричний їх рівень, а про рівень 

теоретичний, коли те чи інше знання утримує внутрішні відношення, зв’язки, 

закономірності, властиві певному об’єкту чи явищу. Відтак, теоретичне 

знання пов’язується перш за все з узагальненим способом діяльності, а це з 

словесною оболонкою, з конкретним найменуванням речі [2].  

Диференційований підхід, один із способів вирішення педагогічних 

завдань з урахуванням соціально-психологічних особливостей груп 

виховання, які існують в співтоваристві дітей як його структурні або 

неформальні об'єднання або виділяються педагогом за схожими 

індивідуальним, особистісним якостям учнів. Диференційований підхід 

займає проміжне положення між фронтальної виховною роботою з усім 

колективом і індивідуально працювати з кожним учнем [4]. 

В моделі представлені основні організаційно-педагогічні умови 

етнокультурного виховання учнів засобами декоративно – ужиткового 

мистецтва в умовах закладу позашкільної освіти, а саме: розробка наскрізної 

програми, яка буде надавати можливість ознайомлюватися з 

загальнонаціональними та культурно-історичними особливостями 

конкретного регіону учням гуртків різних напрямів закладу; розробка 

комплексу програм для гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, 

відповідно до класифікації рівнів; підвищення професійного рівня педагогів; 

проведення учнями дослідницьких робіт під керівництвом педагога та їх 

захисту в Малій академії народних мистецтв. 

З метою реалізації першої умови, було розроблено наскрізну програму 

для різних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості. Наскрізна 

навчальна програма «Культура мого народу» розроблена для вихованців 

шкільного віку гуртків різних напрямів закладу позашкільної освіти. Основна 

мета програми: формування етнокультурної компетентності підростаючого 

покоління на засадах історично-культурної спадщини українського народу, 



через інноваційні і традиційні форми і методи виховання. Основними 

формами і методами роботи за наскрізною програмою запропоновано: 

майстер-класи; масові заходи (українські народні свята осіннього циклу, 

масляна, українські народні свята літнього циклу, Покровські ігри), участь у 

виставках районного, міського, обласного рівнів; екскурсії у виставковій залі 

Центру дитячої і юнацької творчості; відвідування майстерень видатних 

майстрів з декоративно-ужиткового мистецтва нашого краю; рольові ігри, 

лекції. 

З метою реалізації другої педагогічної умови була розробка комплексу 

навчальних програм для гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, 

відповідно до рівнів навчання: початкового та основного. Розроблені 

навчальні програми враховували культурно–історичні особливості регіону 

Середньої Наддніпрянщини. 

Програми спрямовані на практичну діяльність вихованців, 

ознайомлення їх з понятійним апаратом народного мистецтва, оволодіння 

практичними навичками з виготовлення виробів декоративно–ужиткового 

мистецтва. 

 Програми початкового рівня носили характер ознайомлення з 

декоративно-ужитковим мистецтвом. Зміст було спрямовано на загальний 

розвиток, виявлення здібностей, обдарувань учнів, виховання інтересу до 

творчої діяльності. 

Програми основного рівня надавали більш глибокі знання з обраного 

вихованцями виду декоративно-ужиткового мистецтва, практичні вміння і 

навички, які задовольняють потреби в професійному самовизначенні.    

Навчально-виховний процес був спрямований відповідно розробленим 

навчальним програмам («Витинанка», «Народні ремесла України», «Плетіння 

та аплікація соломкою», «Кераміка», «Петриківський розпис»), що 

спрямовані на формування інтересу до народної творчості, традицій і звичаїв 



рідного краю, патріотизму, формування етнокультурних цінностей 

вихованців у гуртках декоративно-ужиткового мистецтва закладів 

позашкільної освіти, актуальність чого набуває особливої гостроти. Кожна 

програма побудована за урахування наскрізного розв’язання навчально-

виховних та дидактичних завдань, а також є складовою комплексу з єдиною 

концептуальною ідеєю. Зміст подано так, що кожна програма може 

впроваджуватися як самостійна, адаптуватися до умов кожного закладу. 

Наступною організаційно-педагогічною умовою підвищення 

ефективності етнокультурного виховання є участь вихованців у науково-

дослідницькій роботі і захист своїх науково-дослідницьких робіт у Малій 

академії народних мистецтв закладу. Мала академія народних мистецтв 

передбачає навчання вихованців згідно з індивідуальним планом на 

індивідуальних заняттях, як правило 2–3 учня, відповідно до Положення про 

порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах 

позашкільної освіти. 

 



Цільовий блок 

Мета: формування особистості з високим рівнем етнокультурної 
компетентності 

Завдання 

 

Виховання шанобливого 

ставлення до родини, мови, 

культурної спадщини та 

історії своєї нації 

 

Формування толерантного 

ставлення до інших культур 

і народів 

 

Сприяння творчому, 

інтелектуальному, 

духовному розвитку 

вихованців 

 

Принципи: гуманізації, природовідповідності, єдності загальнолюдських і 

національних цінностей, етнізації, культуровідповідності, безперервності і 

наступності, самостійності і активності,  багатоукладності та варіативності 

особистості  

 

 

Змістовий блок 

Напрямок етнокультурного виховання у закладі позашкільної освіти 

Розвиток етнокультурних знань Формування вміння і 

навичок виготовлення 

виробів декоративно-

ужиткового мистецтва 

Розвиток емоційно- 

ціннісних орієнтацій 

Види навчально – виховної діяльності з етнокультурного виховання 

Художньо – 

творча з 

засвоєння 

Пізнавальна в 

області 

традиційного 

Ціннісно–

орієнтована з 

засвоєння 

Комунікат

ивна з 

засвоєння 

Розважальна 

поновлення 

фізіопсихологі



регіональних 

видів мистецтва, 

народних 

традицій та 

обрядів 

народного 

загальноукраїнськ

ого і 

регіонального 

мистецтва 

цінностей 

традиційної 

культури і 

формування 

етнокультурни

х поглядів 

емоційно – 

дієвого 

спілкуванн

я під час 

творчої 

діяльності 

чних і 

духовних сил, 

активний 

відпочинок 

Засоби навчально – виховної діяльності з етнокультурного виховання 

Художні: твори 

народного 

мистецтва,театра

лізована 

реконструкція 

обрядів 

Усні: показ, 

пояснення, бесіди 

про народну 

культуру, аналіз 

етнокультурних 

явищ 

Наочні: зразки 

виробів 

декоративно – 

ужиткового 

мистецтва 

відомих 

народних 

майстрів, 

музейні 

експонати  

Комплексн

і: ігри, 

розваги, 

спілкуванн

я 

Технічні: 

обладнання і 

матеріали для 

виготовлення 

виробів 

декоративно – 

ужиткового 

мистецтва 

Напрямки діяльності 

Дослідницько-

експериментальни

й включення дітей 

і підлітків у 

науково-дослідну, 

пошукову 

діяльність, 

поширення 

наукових знань з 

сфери етнічної 

Художньо-естетичний 

- формування 

художньо-естетичної 

культури учнів 

засобами кращих 

національних і 

світових 

культурологічних 

надбань, вироблення 

умінь примножувати 

Туристсько-

краєзнавчий — 

передбачає 

залучення до 

активної діяльності 

у дослідництві та 

пошуку у сфері 

знань про 

комплексну 

генетичну картину 

Дозвіллєво-

розважальний — 

передбачає 

організацію 

культурного 

дозвілля дітей та 

підлітків, 

придбання і 

засвоєння знань з 

етнічної культури 



культури та їх 

перетворення в 

інструмент 

творчого освоєння 

світу 

культурно-мистецькі 

традиції свого народу 

життя певних 

територій, 

вивчення окремих 

географічних 

об'єктів та об'єктів 

народної 

спадщини 

свого народу під 

час участі у 

народно - 

календарних 

святах, у різних 

формах ігрової 

діяльності 

 

Методичний блок 

Форми етнокультурного виховання 

Індивідуальні: практичні 

заняття, бесіди, підготовка 

до конкурсів, виставок, 

написання науково – 

дослідницьких робіт 

Групові: творчі практичні 

заняття, тренінги, 

практикуми, майстер – 

класи, залучення батьків до 

навчально–виховного 

процесу 

Масові: виставки, 

конкурси, обрядові 

народні свята, розваги 

Методи етнокультурного виховання 

свідомості особистості 

 

формування суспільної 

поведінки 

 

стимулювання 

діяльності та поведінки 

 

Види занять: практичні, інформаційно-теоретичні, наочно-демонстративні, учбово-

інструктивні, пошуково-творчі 

Критерії відбору етнокультурного матеріалу 

Цінність для 

ознайомлення і 

вивчення 

Практична 

вагомість 

етнокультурних 

Доступність для 

засвоєння навиків 

виготовлення 

Необхідність 

збереження для 

наступних 



регіональної 

специфіки 

традиційної 

культури і 

народного 

мистецтва 

знань і можливість 

бути послідовними 

їм 

виробів 

декоративно – 

ужиткового 

мистецтва  

поколінь ціностей 

національної і 

регіональної 

культури і 

мистецтва 

 

Технологічний блок 

Види технологій, які реалізуються в етнокультурному вихованні 

Інформаці

йно – 

пізнавальн

ої і 

освітньої 

діяльності 

Художньо – 

творчого 

виховання і 

комплексно

го 

художнього 

розвитку 

Комунікатив

ні: 

особистісно 

– 

орієнтованої 

взаємодії, 

спілкування 

у колективі, 

міжетнічне 

спілкування 

Ігрові на 

основі 

народно – 

обрядового і 

фолкльорног

о матеріалу 

Диференцій

овані у 

сфері 

організації 

навчання і  

відпочинку 

учнів 

Культуротво

рчі по 

збереженню, 

створенню і 

розвитку 

національних 

і 

регіональних 

цінностей 

культури 

Підходи в етнокультурному вихованні: особистісно орієнтований, компетентнісний, 

диференційований, діяльнісно - творчий 

Організаційно – педагогічні умови етнокультурного виховання 

Впровадження розробки 

наскрізної програми, яка 

буде надавати можливість 

ознайомлюватися з 

загальнонаціональними та 

Впровадження розробки 

комплексу програм для 

гуртків декоративно-

ужиткового мистецтва, 

відповідно до класифікації 

Проведення учнями 

науково-

дослідницьких робіт 

під керівництвом 

педагога та їх захисту 



культурно-історичними 

особливостями конкретного 

регіону учням гуртків різних 

напрямів даного ПНЗ 

 

рівнів 

 

в Малій академії 

народних мистецтв  

Підвищення 

професійного рівня 

педагогів 

Етапи етнокультурного виховання 

Підготовчий, розвиваючий 

інтерес учнів до народного 

мистецтва, культури 

Активного засвоєння, 

формування ціннісних 

орієнтацій, активне 

відтворення у сьогоденні 

Трансляція вміння з 

виготовлення виробів 

декоративно – 

ужиткового 

мистецтва, 

дотримування 

традицій і звичаїв 

свого народу у 

повсякденному житті 

Матеріально – технічне оснащення закладу позашкільної освіти 

 

Діагностичний блок 

Критерії етнокультурного виховання 

когнітивного компоненту 

відображають знання історії 

та особливостей рідної 

культури, її традицій і 

звичаїв; наявність знань про 

вітчизняне мистецтво та  

мистецтво інших країн світу 

емоційно-ціннісного 

компоненту спрямовані на 

ціннісне ставлення до 

культурного спадку свого та 

іншого етносів; 

усвідомлення себе суб’єктом 

української поліетнічної 

практично-

діяльнісного 

компоненту 

відображають 

толерантне ставлення 

до інших культур та їх 

представників; 



 

Рис. 1. Модель процесу формування етнокультурної компетентності у 

вихованців закладів позашкільної освіти 

(показники: знання рідної 

мови, історії національної 

спільноти, народних звичаїв, 

традицій, обрядів, мистецтва, 

поліетнічного складу 

українського суспільства). 

нації українського народу, 

виявлення поваги та 

толерантності до людей і 

культур інших 

національностей (показники: 

ідентифікація себе як 

представника певної нації, 

наявність національної 

гідності за приналежністю 

до українського народу, 

усвідомлення важливої ролі 

свого етносу в історії 

поліетнічного складу 

українського суспільства, 

толерантні відносини з 

представниками інших 

етносів) 

наявність прагнення 

до оволодіння 

вітчизняною і 

світовою культурною 

спадщиною 

(показники: 

пропаганда 

необхідності зберігати 

культурні цінності, 

запобігати псуванню і 

знищенню культурних 

цінностей нації та 

сприяти їх 

відродженню, 

застосування знання 

національної культури 

у повсякденному 

житті).   

 

Діагностичний інструментарій: анкети, тести, бесіда, спостереження 

Результат: усвідомлення особистістю почуття національної гідності за 

приналежність до українського народу; знання історії і культури власного етносу та 

представників інших етносів, що входять до складу української нації; виявлення 

поваги та толерантності до людей і культур інших національностей; вміння зберігати 

пам’ятки матеріальної і духовної культури нації 



 

5. Діагностичний блок забезпечує діагностику рівнів етнокультурної 

компетентності вихованців закладу. На основі аналізу науково-педагогічних 

досліджень нами було визначено компоненти вихованості заданої якості: 

когнітивний, емоційно-ціннісний, практично-діяльнісний.  

Критерії когнітивного компоненту відображають знання історії та 

особливостей рідної культури, її традицій і звичаїв; наявність знань про 

вітчизняне мистецтво та мистецтво інших країн світу (показники: знання 

рідної мови, історії національної спільноти, народних звичаїв, традицій, 

обрядів, мистецтва, поліетнічного складу українського суспільства). Критерії 

емоційно-ціннісного компоненту спрямовані на ціннісне ставлення до 

культурного спадку свого та іншого етносів; усвідомлення себе суб’єктом 

української поліетнічної нації українського народу, виявлення поваги та 

толерантності до людей і культур інших національностей (показники: 

ідентифікація себе як представника певної нації, наявність національної 

гідності за приналежністю до українського народу, усвідомлення важливої ролі 

свого етносу в історії поліетнічного складу українського суспільства, толерантні 

відносини з представниками інших етносів). 

Критерії практично-діяльнісного компоненту відображають толерантне 

ставлення до інших культур та їх представників; наявність прагнення до 

оволодіння вітчизняною і світовою культурною спадщиною (показники: 

пропаганда необхідності зберігати культурні цінності, запобігати псуванню і 

знищенню культурних цінностей нації та сприяти їх відродженню, 

застосування знання національної культури у повсякденному житті).   

Список використаних джерел  

 

1. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. 

Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 26–31. 



2. Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Том1. – Чернівці: Букрек, 

2015 – 840 с. 

3. Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в 

умовах позашкільного навчального закладу: метод. посіб. / [І. Д. Бровко, А. В. Корнієнко, 

В. В. Мачуський та інші]; за ред. А. В. Корнієнко. – Д. : Надруковано ПП Дрига Т.В., 2016. 

– 236 с. 

4. Осмоловський І.М. Організація диференційованого навчання в сучасній 

загальноосвітній школі. М.: Изд. "Інститут практичної психології", НВО "МОДЕК", 1998, - 

137 с.  

5. Щербакова О.С. Этнокультурное воспитание детей и подростков на 

региональных народно – певческих традициях в условиях досуга: [моногр.] / О.С. 

Щербакова; Алт.гос.акад.культуры и искусств. – Барнаул: Изд – во Алт. Гос. Акад. 

Культуры и искусств, 2013. – 220с. 

 

References 

        1. Bekh, I. D. (2010). Teoretyko-prykladnyi sens kompetentnisnoho pidkhodu v 

pedahohitsi [Theoretical and applied sense of competence approach in pedagogy]. Pedahohika i 

Psykholohiia, 2.  

2. Bekh, I. D. (2015). Vybrani naukovi pratsi. Vol. 1 [Selected Works].  Chernivtsi: 

Bukrek 

3. Korniienko, A. V. (Ed.). (2016). Etnokulturne vykhovannia uchniv zasobamy 

dekoratyvno-uzhytkovoho mystetstva v umovakh pozashkilnoho navchalnoho zakladu [Ethno-

cultural education of students by means of decorative and applied arts in the conditions of out-of-

school educational institution]. Dnepr: Nadrukovano PP Dryha T.V. 

4. Osmolovskyi, I.M. (1998). Orhanizatsiia dyferentsiiovanoho navchannia v suchasnii 

zahalnoosvitnii shkoli [Organization of differentiated learning in a modern comprehensive 

school]. Moscow: Instytut praktychnoi psykholohii.   

5. Shcherbakova, O.S. (2013). Еtnokulturnoe vospytanye detei y podrostkov na 

rehyonalnykh narodno – pevcheskykh tradytsyiakh v uslovyiakh dosuha [Ethnocultural 

education of children and adolescents on regional folk - singing traditions in the conditions of 

leisure]. Barnaul: Yzd – vo Alt. Hos. Akad. Kultury y yskusstv. 
 

Модель этнокультурного воспитания учащихся в учреждениях 

внешкольного образования 

              Корниенко А.В., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник лаборатории внешкольного образования Института 

проблем воспитания АПН Украины.  e-mail: annavkornienko@ukr.net 

В статье обоснована модель этнокультурного воспитания учащихся в учреждениях 

дополнительного образования. В основу разработанной модели положены принципы 

формирования содержания этнокультурного воспитания в соответствии с 

современным уровнем науки, прогрессивных социальных, нравственных и эстетических 

идеалов. К основным блокам модели этнокультурного воспитания учащихся 

относятся: целевой блок, содержательный блок, методический блок, технологический 

блок, диагностический блок. 
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В модели представлены основные организационно-педагогические условия 

этнокультурного воспитания учащихся средствами декоративно-прикладного 

искусства в условиях учреждения дополнительного образования, а именно: разработка 

сквозной программы, которая должна предоставлять возможность ученикам 

кружков различных направлений заведения внешкольного образования ознакомиться с 

общенациональными и культурно-историческими особенностями конкретного 

региона; разработка комплекса программ для кружков декоративно-прикладного 

искусства, согласно классификации уровней; повышение профессионального уровня 

педагогов; защита учащимися исследовательских работ. 

Ключевые слова: модель, этнокультурное воспитание, декоративно-прикладное 

искусство, внешкольное образование, учреждения внешкольного образования, 

воспитанники учреждений дополнительного образования. 

 

Model of ethnicultural education in preschool education studies  
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         The article substantiates the model of ethnocultural upbringing of pupils in non-school 

educational institutions. The basis of the developed model is the principles of forming the content 

of ethnocultural education in accordance with the modern level of science, progressive social, 

moral and aesthetic ideals; realizing communication with life. 

The main blocks of the model of ethnocultural upbringing of students include: 

Target block reveals the purpose, tasks and leading principles of ethnocultural education 

of pupils in an institution of extracurricular education. 

The content unit includes the content of activities that provide ethnocultural education for 

students in an out-of-school educational institution. 

Methodological block includes methodical provision of the process of ethnocultural 

education in the institution of extracurricular education. The technological unit, which includes 

the practical direction and stages of the activities of ethnocultural education. Its content 

implements elements of educational technology.  The diagnostic unit provides diagnostics of the 

levels of ethnocultural competence of the institution's students. 

The model presents the main organizational and pedagogical conditions of ethnocultural 

education of students by means of decorative and applied arts in the conditions of the institution 

of extracurricular education, namely: the development of a cross-cutting program that should 

provide an opportunity to get acquainted with the national and cultural-historical peculiarities 

of a particular region for students of circles of different directions of the institution of 

extracurricular education ; development of a set of programs for circles of arts and crafts, in 

accordance with the classification of levels; raising the professional level of teachers; protection 

by students of research work. 

Key words: model, ethnocultural education, decorative and applied arts, extracurricular 

education, institutions of extracurricular education, pupils of institutions of extracurricular 

education. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ У ГУРТКАХ ГУМАНІТАРНОГО 

НАПРЯМУ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Бойко Анна Едуардівна, науковий співробітник лабораторії позашкільної 

освіти Інституту проблем виховання НАПН України 

У статті проаналізовано сучасні теоретичні підходи до проблеми модернізації  змісту 

позашкільної освіти у гуртках гуманітарного напряму та розкрито визначальну роль 

компетентнісного підходу у цьому процесі, зокрема формування комунікативної 

компетентності вихованців закладів позашкільної освіти. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, комунікативна компетентність, заклади 

позашкільної освіти, модернізація. 

 

Перехід закладів позашкільної освіти у новий якісний стан співпадає у 

часі з усвідомленням позашкільної освіти не тільки як надзвичайно 

актуального явища для подальшого вдосконалення освітнього простору 

України, але і як однієї зі складових педагогіки розвитку.  

Зростання ролі комунікативної компетентності приводить до 

підвищення ефективності управління суспільством, утвердження діалогу як 

пріоритетної форми взаємодії, становлення морально зрілої особистості. 

Дослідження проблеми формування комунікативної компетентності 

особистості відображено з різних наукових позицій у багатьох соціологічних, 

лінгвістичних, психологічних і педагогічних працях. У наукових доробках 

педагогів і психологів спілкування визначається як важливий компонент 

загальної культури та одна з умов самореалізації особистості (М. Бехтєрєв, 

А. Гелен, О. Гойхман, М. Коул, К. Левітан, О. Леонтьєв, Б. Ломов, 

А. Макаренко, В. Мерлін, В. Сухомлинський, Т. Титаренко). Обґрунтуванню 

проблеми спілкування і культури міжособистісних відносин були присвячені 

наукові праці Б. Ананьєва, О. Бодальова, Л. Божович, Л. Виготського, 

А. Петровського та інших. Дослідження І. Беха, В. Галузинського, 

Л. Калашникової, Л. Мітіної, Ю. Пассова охоплюють формуванню 

комунікативної культури підростаючого покоління. Аспекти мовленнєвої 



діяльності у спілкуванні розглянуто в працях А. Вербицького, В. Дружиніна, 

А. Ксенофонтової, В. Куніциної, С. Нікітчиної, Г. Щукіної та інших. Проблеми 

розвитку комунікативної компетентності дітей відображено у дослідженнях 

Ю. Ємельянова, Р. Осадчук, Л. Петровської, С. Петрушина, Л. Столяренко, 

С. Трубачевої, О. Тюпті та інших науковців. 

Зважаючи на те, що компетентнісний підхід стає основою оновлення 

змісту сучасної позашкільної освіти, а комунікативна компетентність, своєю 

чергою, виступає однією з базових освітніх компетентностей, актуалізується 

проблема формування високого рівня комунікативної компетентності 

вихованців закладів позашкільної освіти. 

Насамперед слід підкреслити, що термін “комунікативна 

компетентність”  складається з двох провідних понять: “communico” (від лат. 

роблю загальним, зв’язую, спілкуюся) і competens  (від лат. здатний) і 

означає сукупність знань про норми і правила ведення природної комунікації 

– діалогу, дискусії, переговорів тощо.  

З позиції соціології, комунікативну компетентність І. Виноградова, 

Т. Дрідзе, А. Соколов розглядають як такий рівень здобуття досвіду взаємодії 

з іншими, який забезпечує особистості адекватне (у рамках своїх здібностей і 

соціального статусу) функціонування в суспільстві. Комунікативна 

компетентність при цьому виявляється детермінованою насамперед змінами, 

що відбуваються в суспільстві, вимогами, які воно висуває до його членів [2, 

с. 7]. 

Цілком обґрунтованим в контексті нашого дослідження видається 

погляд О. Леонтович, яка розглядає комунікативну компетентність у 

лінгвістичному аспекті. На думку науковця, комунікативна компетентність, 

поруч із мовленнєвою і культурною, є складовою міжкультурної 

компетентності та “передбачає наявність комплексу вмінь, що дозволяють 

адекватно оцінювати комунікативну ситуацію, співвідносити інтенції з 

передбачуваним вибором вербальних і невербальних засобів, втілювати в 

життя комунікативний намір і верифікувати результати комунікативного акту 



за допомогою зворотного зв’язку” [6, с. 50]. Оскільки мовна компетентність 

охоплює лише частину необхідних для успішної комунікації умінь, то вона 

доповнюється комунікативною компетентністю, яка означає “уміння 

інтерпретувати специфічні для певної культури сигнали готовності 

співрозмовника вступити в міжкультурну комунікацію або, навпаки, 

небажання спілкуватися; уміння визначити частку говоріння і слухання в 

залежності від ситуації; уміння адекватно висловити свою думку і зрозуміти 

думку співрозмовника; уміння спрямовувати бесіду в потрібну колію...” тощо 

[6, с. 53–54]. 

У словнику соціально-психологічних понять “Коллектив. Личность. 

Общение” (1987) комунікативна компетентність розглядається як “особлива, 

що має елементарну природу, чутливість до психологічних проявів інших 

людей, їхніх прагнень, цінностей і цілей; вона зростає в міру опанування 

індивідом культурних, ідейно-моральних правил і закономірностей 

суспільного життя в його діалектичному розвитку і постійній видозміні” 

(Е. Кузьмін, В. Семенов).  

У психологічному трактуванні комунікативна компетентність, як 

визначено в енциклопедичному словнику “Психологический лексикон” 

(2006) за загальною редакцією А. Петровського, це здатність встановлювати і 

підтримувати необхідні ефективні контакти з іншими людьми; це система 

внутрішніх ресурсів, потрібних для побудови ефективного комунікативного 

діяння в певному колі ситуацій міжособистісного впливу. Комунікативний 

акт містить у собі аналіз і оцінку ситуації, формування мети й операційного 

складу дії, реалізацію плану або його корекцію, оцінку ефективності 

(Ю. Жуков). 

Комунікативна компетентність як рівень сформованості соціального 

досвіду суб’єкта є предметом вивчення Ю. Ємельянова. Дослідник зазначає, 

що це ситуативна адаптивність і вільне володіння вербальними і 

невербальними засобами соціальної поведінки; такий рівень навченості 



взаємодії з іншими, який потрібен індивіду, щоб у рамках своїх здібностей і 

соціального статусу успішно функціонувати в суспільстві [3, с. 23].  

На думку Г. Андрєєвої, комунікативна компетентність визначається як 

орієнтованість у різних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і 

чуттєвому досвіді індивіда, здатність ефективно взаємодіяти завдяки 

розумінню себе та інших за постійної видозміни психічних станів 

міжособистісних відносин й умов соціального середовища [1, с. 73].   

У психолого-педагогічному аспекті комунікативна компетентність 

розглядається Н. Пижовою як “сукупність комунікативних здібностей, знань 

і умінь, адекватних для вирішення комунікативних завдань”. При цьому під 

комунікативними завданнями автор розуміє проблемні ситуації, що 

виникають у взаємодії між людьми [8, с. 45].  

У нашому дослідженні варто згадати диспозиційну концепцію 

В. Ядова, яка набуває особливої значущості у зв’язку з переорієнтуванням 

системи освіти на гуманістичну парадигму, виходячи з якої під 

комунікативною компетентністю можна розуміти якісну сторону здатності 

особистості до взаємодії з іншими, засновану на її гуманістичній ціннісній 

позиції [10, с. 35]. 

Спираючись на підхід В. Ядова, Г. Трофімова пропонує визначати 

комунікативну компетентність як інтегративну здатність доцільно 

взаємодіяти з іншими на своєму рівні навченості, вихованості, розвитку, на 

основі гуманістичних особистісних якостей (товариськості, щирості, такту, 

емпатії, рефлексії тощо) та з урахуванням комунікативних можливостей 

співрозмовника [9, с. 19]. 

З позиції компетентнісного підходу в освіті, комунікативна 

компетентність є однією з базових освітніх компетентностей і становить 

собою оволодіння особистістю комунікативними якостями, які пов’язані з 

необхідністю взаємодіяти з іншими людьми, об’єктами навколишнього світу 



та його інформаційними потоками, умінням знаходити, перетворювати і 

передавати інформацію, виконувати різні соціальні ролі в групі та колективі 

(А. Хуторський).  

Таким чином, більшість трактувань поняття “комунікативна 

компетентність” тяжіє до розуміння її як найважливішої умови оптимізації 

процесу спілкування за значної ролі наявного особистісного досвіду і 

розкриваються через різні структурні компоненти (Л. Петровська, 

Л. Столяренко, Ю. Ємельянов).   

Незважаючи на відмінність визначень комунікативної компетентності, 

їх поєднує те, що до складу компетенції включаються знання, уміння, 

здатності, що забезпечують ефективність спілкування в будь-яких його 

формах, і здатності, які допомагають установлювати й підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми. 

Різні підходи до визначення поняття комунікативної компетентності 

дають змогу, з одного боку, вважати її важливим інтегральним поняттям 

загальнопсихологічної теорії діяльності і відмічати, як у процесі діяльності 

здійснюється суб’єктивне відображення дійсності, з іншого боку, розглядати 

як суспільно значуще утворення особистості, що виникає під час освоєння 

певної діяльності. 

У психолого-педагогічній літературі немає і єдиної структури 

комунікативної компетентності. Набір її компонентів не є вичерпним, і в 

кожному конкретному випадку структура має варіативний характер. 

Особливої уваги для нашого дослідження заслуговують праці 

А. Кідрона, який виокремлює у структурі комунікативної компетентності такі 

компоненти: сукупність навичок для сприйняття, розуміння й оцінювання 

інших людей, тобто соціальна сенситивність; здатності оптимізувати 

міжособистісні відносини в мікроколективі; патерни поведінки, тактичні 

вміння спілкуватися, “техніка спілкування” і таке інше, тобто фактори 

впливовості; деякі особистісні передумови комунікативного потенціалу: 



стабільність Я-концепції (з якою також співвідноситься рівень психологічної 

стійкості особистості) тощо. При цьому дослідник комунікативну 

компетентність розглядає у трьох площинах:  

1) особистісна площина, в якій відображена структура комунікативної 

здібності (навички); 

2) площина поведінки, в якій виділяються закономірності ситуаційного 

формування готовності до спілкування і вміння спілкуватися (уміння); 

3) площина взаємосприйняття й оцінки людей, де відбувається 

“відображення компетентності у спілкуванні в наборі комунікативних 

властивостей” (загальна спрямованість поведінки і стиль спілкування) [5, 

с. 110]. 

Досліджуючи структуру комунікативної компетентності, А. Захарова 

[3] акцентує увагу на уміннях, які є необхідними для ефективного 

спілкування: 

− мовленнєві уміння (оволодіння мовленнєвою діяльністю і 

мовленнєвими засобами спілкування); 

− соціально-психологічні уміння (оволодіння процесами взаємозв’язку, 

взаємовираження, взаєморозуміння, взаємовідносин, взаємодіяльності 

взаємовиявлення, взаємовпливу); 

− психологічні уміння (оволодіння процесами самовладання, 

самомобілізації, самонастроювання, самоконтролю); 

− уміння використовувати у спілкуванні норми мовного етикету 

відповідно до конкретної комунікативної ситуації (володіння ситуацією 

спілкування); 

− уміння використовувати різні засоби спілкування (паралінгвістичні, 

екстралінгвістичні, кінестетичні); 

− уміння спілкуватися в різних організаційно-комунікативних формах 

(дискусія, обговорення, суперечка тощо); 



− уміння впливати на партнера по спілкуванню. 

У контексті нашого дослідження важливою видається структура 

комунікативної компетентності Ю. Ємельянова [4], у якій дослідник 

виокремлює:  

1) загальні здібності (здатність до навчання); 

2) комунікативні знання, уміння, навички (вільне володіння 

вербальними і невербальними засобами соціальної поведінки – звукове 

мовлення з використанням вербальних і невербальних елементів, писемне 

мовлення зі стилями самовираження і паралінгвістичної графіки) і власне 

невербальні засоби; організація індивідом міжособистісного простору на 

своїй території, згідно із соціальними нормами; 

3) особистісні змінні: Я-концепція (її самототожність, 

самопідкріплення, стабілізація, самоставлення, образ тіла); пластична або 

ригідна установка (ставлення – самоставлення); екстернальність, 

інтернальність. 

Розглядаючи комунікативну компетентність як компетентність у 

спілкуванні, Л. Петровська виділяє в ній складові за аналогією із 

загальноприйнятою структурою спілкування. Якщо виходити з того, що в цій 

структурі існує три взаємозалежні сторони – перцептивна, комунікативна та 

інтерактивна, то відповідно й компетентність у спілкуванні може бути 

розглянута як компетентність у міжособистісному сприйнятті, 

міжособистісній комунікації, міжособистісній взаємодії [7, с. 153] 

Комунікативна сторона спілкування, або комунікація у вузькому значенні цього 

слова, полягає в обміні інформацією між партнерами, передаванні та прийнятті 

знань, ідей, думок та відчуттів і потребує від учасників взаємодії здатності до 

самовираження, невимушеної експресивності. Інтерактивна сторона 

спілкування полягає в обміні діями між сторонами, що спілкуються. 

Перцептивна сторона спілкування – це процес пізнання людьми один одного з 



подальшим встановленням на цій основі визначених міжособистісних зв’язків. 

Для ефективності в перцептивній та інтерактивній сторонах спілкування 

комунікантам необхідні здібності розуміти себе та інших, прогнозувати 

міжособистісні ситуації.   

Слід відзначити, що у більшості праць з проблеми, що вивчається,  

наголошується на трикомпонентній структурі комунікативної 

компетентності.:  

 когнітивний компонент, пов’язаний із пізнанням іншої людини; 

охоплює здібності поділяти точку зору іншої людини, передбачити її 

поведінку, ефективно вирішувати різні проблеми, що виникають між 

людьми, тощо (В. Абраменкова, Т. Антипіна, Л. Артемова, А. Бодальов, 

Є. Щербакова, В. Ядов та інші); 

 емоційний компонент; охоплює емоційну чуйність, емпатію, 

чутливість до іншого (В. Абраменкова, А. Кідрон, Е. Щербакова та інші);  

 поведінковий компонент; відображає здібності людини до співпраці, 

спільної діяльності, ініціативність, адекватність у спілкуванні, 

організаторські здібності тощо (В. Абраменкова, Л. Артемова, Ю. Ємельянов, 

Е. Щербакова та інші). 

Ґрунтуючись на вищеокресленому, комунікативну компетентність 

вихованців закладів позашкільної освіти ми розглядаємо як здатність 

особистості, засновану на знаннях та досвіді, орієнтуватися у ситуаціях 

спілкування, розуміти мотиви, інтенції, стратегії поведінки як свої власні, так 

і партнерів, вибирати і здійснювати ефективну модель взаємодії з іншими. 

Отже, узагальнивши наявні теоретичні підходи з проблеми 

дослідження, можна зробити висновок, що на сучасному етапі зміст 

позашкільної освіти вимагає докорінної модернізації. Щоб бути успішним, 

важливо володіти уміннями ефективного спілкування. Комунікативна 

компетентність вихованців закладів позашкільної освіти виконує функцію 

адаптації й адекватного функціонування особистості в суспільстві.  
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Матеріали статті представляють результати систематизації та узагальнення 

досвіду організації екскурсійної діяльності школярів у межах позашкільної освіти. 

Охарактеризовано екскурсію в природі як  засіб та умову формування їх екологічних 

компетентностей і наведено деякі методичні аспекти її організації. Актуалізована 

триєдина мета екскурсійної діяльності у природі – навчальна, виховна та розвиваюча. 

Акцентовано на особливостях проведення екскурсій на природно-заповідних територіях 

як об’єктах збереження біорізноманітності та екологічного просвітництва з метою 

природоохоронного виховання молоді. Формування екологічних компетентностей 

школярів під час екскурсій у природі розглядається  як запорука розширення їх біолого-

екологічного світогляду й підвищення рівнів екологічної культури. 

Ключові слова: позашкільна екологічна освіта, природоохоронне виховання, 

формування екологічних компетентностей, екскурсії у природі, екскурсії школярів на 

природно-заповідних територіях. 

 

Постановка проблеми. 

Національною доктриною розвитку освіти України, Концепцією 

національного виховання дітей та молоді в національній системі освіти, 

Концепцією екологічної освіти в Україні визначено, що метою навчально-

виховної діяльності навчальних закладів є виховання і розвиток творчого 

потенціалу, які базуються на знаннях, вміннях, навичках, соціальній 

активності особистості, формування системи гуманістичних цінностей, у якій 

цінність природи і людини визначаються як провідні.  
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У цьому контексті важливості набуває екологізація педагогічної 

діяльності, що спрямована на пізнання законів природи, непротиставлення 

людини і природи, сприйняття природних об’єктів як повноцінних суб’єктів і 

партнерів взаємодії з людиною, збалансування мотивації у взаємодії з 

природою, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших 

людей, цінувати і оберігати природу рідного краю і власне здоров’я. 

Загальновизнано, що основними причинами загострення екологічних 

проблем довкілля нині є низький рівень екологічної культури значної частки 

представників суспільства. Адже екологічні проблеми слід вирішувати 

першочергово і фахово, враховуючи їх комплексний характер. Ще краще – 

упереджувати виникнення цих проблем. Так чинити, прогнозуючи свої дії 

щодо природи, моделюючи практичні рішення, передбачаючи можливі 

наслідки вчинених дій, може тільки екологічно свідома і грамотна людина, 

яка володіє арсеналом екологічних компетентностей. Особлива увага в цьому 

процесі прикута до шкільного віку людини. 

Метою нашого дослідження є засоби та умови формування екологічних 

компетентностей школярів під час екскурсій у природі у системі 

позашкільної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У науково-методичній літературі досить повно викладено загальні 

теоретичні основи формування в школярів ставлення до природи у 

фундаментальних працях О.М.Захлєбного, І.Д.Звєрева, К.М.Кудрявцевої, 

І.Г.Суравегіної.  

Більшість сучасних досліджень виконані на матеріалах окремих 

навчальних предметів (А.С. Волкова, В.В. Коваль, В.М. Назаренко, 

П.В. Самойленко). У свою чергу, звернення до різних галузей знань про 

людину і природу, необхідність формування цілісних світоглядних уявлень 

пов’язано із застосуванням міжпредметного підходу, інтеграцією освіти.  



Ці проблеми розглядались у дослідженнях В.Р. Ільченко, 

Т.Г. Каленнікової, О.В. Король, Л.В. Шаповал та інших. Окремі аспекти 

екологічної освіти та виховання шкільної молоді відображено у працях 

Б.Г.Йоганзена, І.М. Костицької, В.С. Ліпицького, А.С. Некос, 

У.А. Турдикулова, В.Д. Шарко, Л.С. Шубкіної, Н.Б. Фокіної та ін. Таким 

чином, на даний час досліджено загальні тенденції екологічної освіти, 

розроблено і прийнято її вихідні положення (мета, завдання, принципи). 

Разом із тим, ряд аспектів екологічної освіти вимагає поглибленого 

дослідження, конкретизації змісту, форм та методів навчання. І важливе 

місце у цій низці педагогічних та методичних питань посідає формування 

екологічних компетентностей школярів як базового орієнтиру і запоруки 

набуття відповідних рівнів екологічної культури майбутніми громадянами 

держави. 

Основні підходи до змісту, сутності та структури екологічної 

компетентності, визначення принципів, за якими відбувається формування 

цієї якості, визначено у працях О. Колонкової, В. Маршицької, 

О. Пруцакової, Н. Пустовіт, Л. Руденко, Л. Титаренко, С. Шмалєй та ін. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що на сьогодні єдиного підходу 

щодо поняття екологічної компетентності не визначено. Так, Л.М. Титаренко 

вважає, що, на відміну від екологічної культури, яка може мати суспільний і 

особистісний характер, екологічна компетентність стосується тільки 

особистості [9]. В. Маршицька розглядає екологічну компетентність як 

здатність особистості до ситуативної діяльності в побуті та природному 

оточенні, коли набуті знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в 

умінні приймати рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх 

наслідки для довкілля [6]. О. Колонська визначає екологічну компетентність 

як систему знань, умінь і навичок у сфері екологічної діяльності, що 

відповідають внутрішній позиції та забезпечують кваліфіковане розв’язання 

екологічно небезпечних ситуацій, спостереження та контроль за 



дотриманням екологічних вимог у різних сферах життєдіяльності згідно з 

екологічним законодавством України [4]. 

 В узагальненому вигляді підходи різних авторів до розуміння поняття 

«екологічна компетентність» зводяться до такого (надаємо  в трактуванні 

С.П. Левків [5]): 

- інтегрований розвиток особистості, що об’єднує нормативний, 

когнітивний, емоційно-мотиваційний і практичний компоненти та забезпечує 

здатність виокремлювати, розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, 

спрямовані на забезпечення екологічної рівноваги та раціонального 

природокористування [11]; 

- характеристику, що дає змогу сучасній особистості відповідально 

вирішувати життєві ситуації, підпорядковуючи задоволення своїх потреб 

принципам сталого розвитку [7]; 

- підготовленість і здатність людини до практичного вирішення 

екологічних завдань, наявності в неї ряду особистісних якостей у поєднанні з 

необхідним запасом знань і умінь ефективно діяти у проблемних ситуаціях, 

що виникають у різних сферах діяльності, та знаходити правильні шляхи їх 

вирішення [10]. 

На нашу думку, екологічна компетентність виявляється в 

систематичному прийнятті рішень щодо врахування екологічних наслідків 

власної діяльності, що чинить відповідний вплив на довкілля.  

Виклад основного матеріалу. 

Значну роль у формуванні та розвитку екологічних компетентностей  у 

підростаючого покоління має відігравати екологічна освіта та виховання, про 

що свідчать відповідні компоненти стандартів [1,2]. Формувати їх доцільно 

безперервно, на різних стадіях індивідуального життєвого та соціально-

адаптивного розвитку людини, що відповідає Концепції безперевної 

екологічної освіти [3]. 



Основою екологічної компетентності є екологічні знання, досвід 

практичної діяльності в довкіллі. Набуті екологічні знання є власним 

надбанням особистості, і формуються вони під впливом  екологічної 

інформації, насамперед, у школі на уроках біології, інших предметів 

природничого циклу, в позаурочний час (робота в екологічних гуртках, на 

факультативах, виконання проектів, підготовка науково-дослідних робіт, 

участь в екологічних та природоохоронних акціях, конкурсах тощо), в поза 

навчальний час (перегляд спеціалізованих тематичних програм і передач 

екологічного змісту та ін.), позашкільний час (робота в еколого-

натуралістичні гуртках, очно-заочних біологічних школах, предметних 

натуралістичних школах,  секціях, екскурсійна діяльність та ін.).  

У загальному екскурсія у природі є основною навчально-виховною 

формою пізнання природних об’єктів, що проводиться з юннатами при 

пересуванні від об’єкта до об’єкта в їх природному середовищі.   

У самому понятті «екскурсія» (лат. excurro – вибігаю) відображено, що 

навчальне заняття повинно проводитись поза аудиторією, в першу чергу – у 

природі.  

  Як і будь-яке навчальне заняття, природнича екскурсія несе триєдину 

освітню мету – навчальну, виховну та розвиваючу. 

Спостереження природних об’єктів і явищ у їх природних умовах 

дозволяє школярам їх пізнавати, залучати знання із різних предметів, 

обґрунтовуючи взаємозв’язки, передбачати довгострокові зміни, розвиток 

подій, обґрунтовувати доцільність запровадження природоохоронних заходів 

тощо. Це сприяє формуванню в учнів цілісної картини світу і біолого-

екологічного світогляду. 

На екскурсіях вихованці отримують навички і вміння проведення 

дослідницької роботи. Вони вчаться спостерігати за предметами і явищами 

неживої і живої природи, аналізувати, порівнювати, робити висновки. 

Виконуючи дослідницькі завдання, вихованці знайомляться з рослинним і 

тваринним світом своєї місцевості в різні пори року, отримують конкретні 



уявлення про застосування знань про природу на практиці. Все це активізує 

пізнавальну діяльність, спонукає до вивчення і закріплення нових знань. У 

вихованців виробляється вміння формувати причинно-наслідкові зв’язки у 

вивченні біологічних та екологічних процесів і явищ. 

Виховне значення екскурсій полягає в тому, що спостереження 

взаємозв’язку і взаємообумовленості у природі викликає інтерес і почуття 

любові до інших живих істот і рідного краю, виробляє навички роботи у 

колективі. Сприймаючи об’єкти у природних умовах, а також природні 

запахи, звуки, кольори, вихованці навчаються бачити, відчувати прекрасне й 

доцільне у навколишньому світі, у них формується любов до природи і 

відповідальність за її збереження. 

 Екскурсії розширюють біолого-екологічний світогляд учнів, розвивають 

спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, 

виробляють практичні навички і вміння – орієнтування в просторі, 

визначення видів ґрунтів, рослин, комах, птахів, формують уявлення про їх 

життєві процеси. У спостереженні об’єктів екскурсії беруть участь різні 

органи чуттів дитини. Це сприяє більш досконалому вивченню об’єктів і 

явищ, а також розвитку й самих органів чуттів. Без проведення відповідних 

екскурсій вивчення природничого матеріалу набуває схоластичного 

характеру. К.Д. Ушинський підкреслював, що чудовий краєвид має такий 

великий виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися 

впливові педагога, а день, проведений серед гаїв і полів, вартий багатьох 

тижнів, проведених на навчальній лаві. 

Головним методом навчання на екскурсії є спостереження предметів, 

явищ, процесів. Він поєднується із поясненням керівника (спеціалістів різних 

галузей), із бесідою, демонстрацією визначених об’єктів, із виконанням робіт 

практичного і дослідницького характеру. 

Керівництво екскурсією вимагає відповідного рівня педагогічної 

майстерності. Це полягає, зокрема, в чіткому формулюванні мети екскурсії, в 

умінні організовувати роботу всієї групи і окремих вихованців, управляти 



нею, зосереджувати увагу вихованців на об’єкті, що вивчається. У міру 

накопичення екскурсійного досвіду в роботі з вихованцями буде з’являтися 

все більше самостійності. Завдання керівника екскурсії – розвивати 

ініціативу й активність вихованців, для чого доцільно організовувати 

спостереження і колекціонування, вимірювання, зарисовки й 

фотографування, ведення необхідних записів, надавати рекомендації з 

використання деяких технічних прийомів і способів виконання роботи. Все 

це буде мобілізувати увагу юних дослідників природи активізувати 

пізнавальну діяльність, розвивати спостережливість, допитливість, пам’ять, 

емоційну сферу та ін. Природнича екскурсія не повинна зводитися до 

простого повторення вивченого теоретичного матеріалу. Вона повинна 

надати вихованцям щось нове, поглибити та розширити їх знання про 

навколишній світ природи. 

Ефективність екскурсії залежить від організованості та 

дисциплінованості вихованців. Тому під час вступної бесіди керівник 

пояснює, як екскурсанти повинні поводитися на маршруті – в лісі, на полі, 

біля річки; як необхідно одягнутися в залежності від погоди і пори року, як 

розподілити екскурсійне спорядження між собою. 

Щоб увага учнів під час екскурсії не відволікалась, не слід 

захоплюватися ознайомленням із багатьма (всіма) об’єктами, швидко 

переходити від одного об’єкта до іншого без визначеного порядку, 

зупинятися на дрібних моментах. У тому випадку, коли у дослідників 

виникнуть питання, що не стосуються  теми екскурсії, необхідно перемкнути 

їх увагу на об’єкт, що вивчається, а якщо це зробити важко, то коротко 

пояснити те, що зацікавило дітей, або ж пообіцяти зробити це пізніше. 

Відмовленням або відхиленням від відповіді на такі питання можна загасити 

зацікавленість у дітей, їх намагання ширше, всебічніше пізнати навколишній 

світ. 

Екскурсійні об’єкти будуть сприйматися краще, в повному обсязі, якщо 

під час підготовки до проведення екскурсії зацікавити вихованців 



проблемно-пізнавальними задачами, надати деякі відомості про об’єкти 

екскурсії і ознайомити з вимогами виконання завдань під час екскурсії та під 

час самостійної роботи чи оформлення звіту за екскурсію. Важливо, щоб під 

час екскурсії і опрацювання зібраного екскурсійного матеріалу юннати 

виконували доступні їм завдання дослідницького та практичного характеру. 

На підготовчому етапі екскурсії вихованців слід розподілити на групи 

(кількість вихованців у кожній групі залежить від об’єму завдань та їх  

кількості, здебільшого 3-4, 5-6 осіб), у кожній із яких призначити 

відповідального учня за дисципліну і виконання завдань. Цей прийом буде 

сприяти формуванню в учнів лідерських якостей і навичок. Після цього для 

кожної групи або кожного вихованця доводяться індивідуальні завдання. 

Важливими під час екскурсії є пояснення та коментарі керівника. Його 

розповідь повинна бути лаконічною, цікавою і доступною для 

вихованців. Якщо екскурсія потребує теоретичних пояснень, то їх необхідно 

надавати або на початку екскурсії, або після її проведення, не забираючи час. 

Однією із особливостей навчальної екскурсії у природі, що є її й головним 

завданням, виступає ознайомлення вихованців із тими об’єктами, процесами 

і явищами, які вони бачать і відзначають саме на маршруті екскурсії. 

Екскурсійна діяльність дає можливість надавати увагу моральним 

аспектам спілкування людини з довкіллям, навчати дітей нормам поведінки у 

природі, що здійснюється з урахуванням умов екологічного виховання. Так, 

під час екскурсій необхідно навчати юннатів бережливому ставленню до 

природи (не зривати без потреби рослини та їх частини (квітки, листки, 

пагони, плоди), не зламувати гілки на деревах і кущах, не витоптувати 

(м’яти) трави, не турбувати тварин, не знищувати їх схованок (нір, гнізд), 

узагалі не залишати слідів своєї присутності на екскурсійному маршруті). 

Керівник повинен пояснити вихованцям на початку екскурсії, яку шкоду 

завдають рослинам обламані гілки, обдерта кора, тваринам – знищені кладки 

яєць, гнізда та ін. При потребі на цьому необхідно наголошувати і під час 

екскурсії. Ці моменти доцільно обговорювати з дітьми й після екскурсії, 



якщо під час екскурсії виявлялися факти негативного антропогенного впливу 

на рослинні об’єкти чи інші об’єкти природи. Засвоєння таких знань учні 

мають змогу продемонструвати під час виконання індивідуальних завдань, 

вказавши ризики для об’єктів та розробляючи заходи їх збереження. 

Під час екскурсії необхідно звертати увагу вихованців на фарби зеленого 

лісу, яскравість (аспектність) лук та різнобарв’я степу, на дзюркотіння 

струмка чи хлюпотіння хвиль річки, на різноголосий спів птахів, на аромати 

степу, лук, запахи (квітування липи, маслинки вузьколистої та ін.), шелест 

вітру в лісі тощо. Це пробуджує у них почуття чарівного, виховує естетичні 

смаки, любов до рідної природи, залишає незабутні спогади на все життя. 

У процесі шкільного навчання в учнів виробляється динамічний 

стереотип: після кожного уроку – перерва. Цієї регламентації часу доцільно 

дотримуватися і під час проведення екскурсії: після 40-45 хвилин активної 

діяльності екскурсантів необхідно робити перепочинок на 10-15 хвилин. У 

цей час вони можуть послухати звуки природи, відчути запахи, обговорити 

деякі моменти екскурсії або ж отримати індивідуальні завдання.  

Після проведення екскурсії проводиться підсумкова бесіда. Вихованці 

обмінюються враженнями, висловлюють свої думки, вирішують за 

допомогою керівника питання, що виникли під час проведення екскурсії. 

Керівник екскурсії узагальнює, уточнює, доповнює відповіді 

вихованців. Бесіда повинна бути короткою, щоб не послабити емоційність 

задоволень від самої екскурсії. Ефективність такої бесіди зростає, якщо 

керівник при необхідності використовує додатковий матеріал, наприклад, 

фотоілюстрації, попередній досвід спостережень щколярів. 

Уже на біостаціонарі після підсумкової бесіди, керівник ще раз доводить 

алгоритм опрацювання екскурсійних матеріалів, надає консультації і 

контролює розбирання вихованцями робочого букету та інших матеріалів, які 

були зібрані під час екскурсії. 

Після екскурсії вихованці виконують завдання за екскурсію, 

оформляючи у щоденнику практики, укладають флористичний список за 



біотопами, оформляють інформацію про тварин за відповідними схемами та 

працюють над індивідуальними завданнями. 

 Велике значення для закріплення матеріалу екскурсії має залучення 

вихованців до суспільно-корисної праці. Це може бути прибирання сміття на 

маршруті, розчищення стежки екскурсійного маршруту від сухостою, 

облаштування джерела тощо.  

Керівник заздалегідь повинен визначитися, яке спорядження потрібно 

для кожної екскурсії. Екскурсійне спорядження умовно можна поділити на 

три види: індивідуальне (для кожного вихованця), групове і 

загальноекскурсійне. 

Наприклад, для ботанічної екскурсії воно може бути таким: 

- спорядження для кожного вихованця: польовий щоденник (блокнот чи 

зошит), олівець, кольорові олівці, ластик, пакетики для збору насіння, 

лишайників, мохів, коробочки, банки; 

- спорядження для групи вихованців: газетний папір, екскурсійна ботанічна 

папка, пакети для збору робочого букету, копач, сантиметрова стрічка чи 

рулетка; 

- спорядження загальноекскурсійне: лопата (експедиційна, садова чи 

саперна), термометр, бінокль, фотоапарат, шнур, компас, лупа, висотомір 

(для визначення висоти дерев), GPS-навігатор. 

Інше спорядження, в залежності від специфіки практикуму (ботанічного, 

зоологічного, мікологічного тощо), теми, мети, завдань екскурсії, 

особливостей виконання індивідуальних завдань вихованцями можна 

використовувати як індивідуальне, групове чи загальноекскурсійне 

(наприклад, висотомір, граблі для забору матеріалу на водоймі та ін.).  

Важливо, що мета кожної екскурсії у природу – встановлення зв’язків 

між різними явищами в єдиному життєвому комплексі, визначення 

залежності живих організмів від субстрату, зміни кліматичних умов, 

антропогенного впливу та ін. Специфіка екологічних екскурсій у природі 



полягає в системному підході до розкриття суті екологічних об’єктів, явищ та 

процесів.  

У ході екскурсій на доступному для вихованців рівні розглядаються 

зв’язки між неживою і живою природою, між різними компонентами живої 

природи (рослинами, тваринами), між природою і людиною. Через пізнання 

цих зв’язків і відносин діти вивчають навколишній світ, отримують 

конкретні уявлення про різноманітні види рослин і тварин, явища і 

взаємопов’язані компоненти живої та неживої природи, засвоюють навички 

поведінки в ній, методики проведення досліджень, навчаються обробляти і 

узагальнювати отримані результати.  

Основним методом пізнання – цілеспрямоване спостереження під 

опосередкованим керівництвом викладача (керівника практики чи екскурсії) 

живої реальності, аналіз її сутності, яке доповнюють записи вражень, 

зарисовки, складання схем процесів. Все це потім систематизується, 

узагальнюється й колективно глибоко і всебічно обговорюється на інших 

заняттях у гуртках станцій юних натуралістів, аудиторних заняттях очно-

заочних біологічних шкіл при еколого-натуралістичних центрах учнівської 

молоді та ін.  

Обов’язкова умова екскурсійної діяльності – проведення з вихованцями 

практичної науково-дослідницької роботи у природі. Під час екскурсій 

доцільно організовувати коротко- та довготривалі фенологічні 

спостереження. Накопичення конкретних результатів сприяє розумінню 

зв’язків і залежностей у природі, формує у дитини екологічний стиль 

мислення.  

Організовуючи екскурсію з вихованцями, слід проводити 

моніторингові дослідження стану місцевих екосистем. Вони можуть мати 

багатовекторне спрямування і, як правило, охоплювати місцеві проблеми. 

Використання моніторингових досліджень у природі не тільки підсилює 

інтерес дітей до вивчення циклів біологічних, хімічних, географічних 

дисциплін, але й сприяє мотивації наукового пошуку, поглибленому 



вивченню окремих розділів наук, навчає замислюватися над проблемами 

довкілля свого регіону, бережно ставитися до об’єктів місцевої 

біорізноманітності, а також підвищує рівень екологічної свідомості школярів. 

Об’єктами біолого-екологічних екскурсій можуть бути як природні 

(ліс, болото, степ, річка та ін.), антропогенно-природні (парки, ботанічні 

сади, лісосмуги, лісові насадження та ін.), так і антропогенні (музеї, кар’єри 

та ін.). Але найкращими полігонами екологічного просвітництва є об’єкти та 

території природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ), оскільки вони 

включають типові чи унікальні природні комплекси, де зберігається 

біорізноманітність у природному стані, зокрема й раритетні об’єкти. На 

сьогодні об’єкти ПЗФ характеризуються найвищими показниками 

репрезентативності й унікальності, є своєрідними біоцентрами, базами 

генофонду типової та рідкісної біорізноманітності. А тому рекреаційна 

діяльність на їх території, в тому числі й еколого-просвітницька, повинна 

здійснюватися регламентовано і згідно з вимогами чинного 

природоохоронного законодавства та встановленого для кожної категорії 

ПЗФ заповідного режиму (закріпленого у правових нормах порядку 

збереження і використання заповідних комплексів чи об’єктів відповідно до 

їх цільового призначення). 

Теоретично всі об’єкти ПЗФ можуть бути базами проведення 

екологічних екскурсій. Однак із цією метою згідно з природоохоронними 

принципами доцільно, насамперед, використовувати рекреаційні природно-

заповідні території, якими є біосферні заповідники, національні природні 

парки, регіональні ландшафтні парки, оскільки функціональне зонування їх 

території дозволяє здійснювати рекреаційну діяльність без шкоди для 

природного середовища у відповідних, призначених власне для цього зонах 

(регульованої рекреації, стаціонарної рекреації, почасти – господарській).  

Для потреб екологічного просвітництва можливо також 

використовувати ресурси й інших об’єктів ПЗФ ландшафтного рівня 



охорони, насамперед, ландшафтних заказників. Рекреаційна діяльність у 

межах заказників і пам’яток природи може здійснюватися за умови 

забезпечення охорони та збереження їх природних комплексів відповідно до 

положень про заказники та пам’ятки природи й охоронних зобов’язань 

власників або користувачів земельних ділянок, водних та інших природних 

об’єктів, оголошених заказниками або пам’ятками природи. 

Зазначимо, що можливість використання об’єктів ПЗФ для такого роду 

діяльності повинно бути чітко регламентованими. Це залежить, насамперед, 

як від самого об’єкта (його категорії, площі, рекреаційних можливостей, 

показників наукової цінності біорізноманітності, стійкості до антропогенних 

навантажень тощо), так і від рівнів рекреаційного навантаження (кількості 

рекреантів, темпів навантаження та ін.) та підготовки екскурсовода (рівнів 

фахової підготовки та екологічної свідомості, здатності забезпечувати 

контроль за дотриманням природоохоронного законодавства рекреантами та 

ін.). А тому з метою проведення екологічних екскурсій найдоцільніше 

використовувати такі об’єкти ПЗФ, як національні природні, регіональні 

ландшафтні парки та об’єкти колекційного блоку (дендропарки, парки – 

пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади), де працівники парку 

(науковці, спеціалісти з рекреації, інспектори з охорони довкілля) 

забезпечать як кваліфіковану організацію екскурсій, так і контроль за 

дотриманням вимог природоохоронного законодавства під час їх проведення, 

а екскурсанти набудуть компетентностей у галузі заповідної справи та в 

цілому охорони природи. 

Висновки. Екскурсія як форма і засіб пізнання природних об’єктів і 

явищ є методично доцільною й однією з основних у процесі формування 

екологічних компетентностей школярів. Використання екскурсій у природі 

при організації навчально-виховного процесу в системі позашкілля надає 

багато переваг як щодо специфіки вивчення екологічних об’єктів і явищ у 

натурі й у взаємозв’язку з оточуючим природним середовищем, так і щодо 

застосування методичних підходів та прийомів, спрямованих на реалізацію 



триєдиної освітньої мети – навчальної, виховної та розвиваючої. На 

екскурсіях, які проводяться у природних умовах, формування екологічних 

компетентностей школярів, як запоруки їх екологічної свідомості й культури, 

відбувається за допомогою засобів самої природи на принципах системності, 

взаємозалежностей, взаємообумовленостей і екобіоцентризму. 
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Формирование экологических компетентностей школьников  
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Материалы статьи представляют результаты систематизации и обобщения 

опыта организации экскурсионной деятельности школьников в рамках внешкольного 

образования.  Охарактеризовано экскурсию в природе как средство и условие 

формирования их экологических компетентностей  и приведены методические аспекты 

ее организации. Актуализирована триединая цель экскурсионной деятельности в природе 

- учебная, воспитательная и развивающая. Акцентировано на особенностях проведения 

экскурсий на природно-заповедных территориях как объектах сохранения 

биоразнообразия и экологического просвещения с целью природоохранного воспитания 

молодежи.  Формирование экологических компетентностей школьников на экскурсиях в 

природе, рассматривается как залог расширения их биолого-экологического 

мировоззрения и повышение уровней экологической культуры.   

Ключевые слова: внешкольное экологическое образование, природоохранное 

воспитание, формирование экологических компетентностей, экскурсии в природе, 

экскурсии школьников на природно-заповедных территориях. 
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excursions  
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The article raised the problems of ecologization of pedagogical activity aimed at 

knowledge of the natural laws by schoolchildren, its objects, processes, and phenomena by 

forming their ecological competences through excursion activities. 

The materials of the article represent the results of systematization and generalization of 

the experience of excursion activities organization of pupils within the limits of extracurricular 

education. The natural excursion as a means and condition of formation of ecological 
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competencies is described, some methodical aspects of its organization are given. The threefold 

purpose of the natural excursion activity is actualized. There are: educational, educational and 

developing. The specificity of natural ecological excursions is emphasized, which consists of a 

systematic approach to the disclosure of the essence of environmental objects, phenomena, and 

processes on the principles of interdependence, interdependence and eco-biocentrism. 

The focus is on the features of a nature reserves excursions as objects of conservation of 

biodiversity and ecological education for the purpose of environmental education of youth. 

Formation of environmental competences of schoolchildren during natural excursions is 

considered as a guarantee of expanding their biological and environmental outlook and raising 

the levels of ecological culture. 

Keywords: extracurricular environmental education, environmental protection education, 

environmental competencies formation, natural excursions, nature reserves excursions of 

schoolchildren. 
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Зміст статті включає розгляд актуальності STEAM – освіти та успішні 

закордонні практики на прикладі Ізраїлю. Вивчено стан розвитку цього напрямку в 

Україні на прикладі діяльності Міжнародної зеленої школи та Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, описано основні напрямки діяльності 

цих установ. У статті наведені методики створення інноваційної освіти, яка об’єднує 

науку, природу, технології та культуру. Сформульовано основні рекомендації для 

впровадження STEAM-освіти у навчальний процес. Також описано досвід викладача секції 

«Хімія», наведено приклади цікавих інтерактивних лабораторних занять та 

проаналізовано ефективність їх використання у позаурочній діяльності. 
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У невіддаленому майбутньому з'являться професії, які зараз ще не 

існують, всі вони будуть пов'язані з технологією і високотехнологічним 

виробництвом на стику з природничими науками. Особливо будуть 

затребувані IT-фахівці, програмісти, інженери, фахівці високотехнологічних 

виробництв, фахівці біо- і нанотехнологій. Отже, сьогодні ми готуємо 

фахівців майбутнього, яким буде потрібна всебічна підготовка і знання із 

найрізноманітніших освітніх областей природничих наук, інженерії та 

технології.  

Саме цьому присвячене вивчення проблем STEM-освіти у наукових 

працях зарубіжних вчених: Хізера Гонсалеса, Джеффрі Куензі, Девіда 

Ленгдона, Кейта Ніколса та інших. Однак питання ефективності 

впровадження STEM-освіти є недостатньо дослідженими. 

Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в 

освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), 

технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). STEM 

представляє собою комплексний міждисциплінарний підхід з проектним 

навчанням, який поєднує у собі природничі науки з технологіями, 

інженерією і математикою. Як і наше життя, усі предмети – взаємозалежні та 

інтегровані в єдине ціле. У цьому гармонійному поєднанні – головна 

перевага STEM [3].  

Основою міждисциплінарного підходу виступає інтеграція 

природничих наук в технології, інженерну творчість і математику. У зв’язку 

з цим навчання учнів STEM-дисциплінам має передбачати застосування 

методик їх викладання не як самостійних, відокремлених одна від одної, а на 

засадах міждисциплінарної інтеграції. Особливою формою STEM-освіти є 

інтегровані уроки, які можна проводити двома шляхами: через об’єднання 

схожої тематики кількох навчальних предметів; через формування 



інтегрованих курсів або окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних 

програм таких курсів. 

Під час науково-дослідницької діяльності учень має опанувати всі або 

більшість загальних умінь: – спостерігати за фактами, середовищем, подіями; 

– самостійно формулювати проблему дослідження; – висловлювати гіпотези; 

– визначати способи перевірки гіпотез; – визначати закономірності; – 

визначати способи підтвердження чи спростування гіпотез; – робити 

висновки [9]. 

Сьогоднішня освіта – цілеспрямована пізнавальна діяльність людини 

на отримання знань, умінь та навичок або на їх удосконалення – повинна 

бути випереджувальною, відповідати тенденціям розвитку суспільства в 

майбутньому. З таким завданням покликана справитись STEM-освіта [1].  

STEM передбачає інтегрований підхід до навчання, у рамках якого 

академічні науково-технічні концепції вивчаються у контексті реального 

життя [5], [6], [8]. 

Саме тому заснована у 2012 році Міжнародна зелена школа (проект ГО 

«Фонд відкрита політика») з метою впровадження STREAM освіти (S - наука, 

T – технології, R - робототехніка, E – інженеринг, A – мистецтво, M – 

математика), формування зелених цінностей, єднання в щирому спілкуванні і 

співтворчості. Місія Міжнародної зеленої школи: створення території радості 

вільної від бруду в сучасному світі. Доповненням у Міжнародній зеленій 

школі є робототехніка та мистецтво. 

В останнє десятиліття в сфері освіти значно збільшився інтерес до 

освітньої робототехніки. Унікальність цієї освітньої технології полягає в 

міждисциплінарних заняттях, що засновані на активному навчанні, та 

інтегрують у собі науку, технологію, інженерну справу, математику. 

Робототехніка представляє учням технології XXI століття величезні 

можливості, сприяє розвитку їх комунікативних здібностей, просторової 



уяви, розвиває навички взаємодії, самостійності при прийнятті рішень, 

розкриває творчий інтелектуальний потенціал. Діти і підлітки вчаться з 

інтересом, коли вони самостійно створюють, винаходять і бачать результати 

своєї праці, втілені у повсякденне життя.  

Для впровадження гуртка робототехніки ми пропонуємо одну з двох 

найпопулярніших у світі робототехнічних платформ: LEGO, а саме серія 

LEGO Mindstorms — це конструктор для створення програмованих роботів. 

Вперше він був представлений компанією LEGO в 1998 році. У 2006 році світ 

побачила модель LEGO Mindstorms NXT 1.0, в 2009 — LEGO Mindstorms 

NXT 2.0, а в 2013 — LEGO Mindstorms EV3. Набори LEGO Mindstorms 

комплектуються стандартними деталями LEGO — це балки, вісі, колеса і 

шестерні. В комплекті також представлені 45 сенсорів, двигуни і 

програмувальні блоки. Набори поділяються на базові і ресурсні. Серія LEGO 

Mindstorms — ідеальний варіант для початку гуртка або курсу з 

робототехніки: безліч матеріалів; у наборі все, що необхідно для роботи; 

проводяться курси для педагогів; багато цікавих офіційних та неофіційних 

змагань [10].  

У Міжнародній зеленій школі впроваджується робототехніка, а також 

організовуються навчання для вчителів з відповідних знань з метою 

розширення доступу дітей до якісної освіти.  

STREAM освіта має бути GREEN – зеленою за змістом, освітніми 

технологіями. Міжнародна зелена школа – це тепла і дружня атмосфера, 

командна робота, творчий підхід до навчання та гармонійний розвиток 

особистості. 

Також у Міжнародній зеленій школі впроваджуються такі авторські 

курси, які відповідають STREAM – освіті, як: 

 Фізика музики 

 Хімія сирних коників 



 Хімія йогурта 

 Математика писанкарства 

 Фізика води 

 Дронознавство та багато інших. 

Як і STEM – освіта, проект Міжнародна зелена школа постійно 

вдосконалюється. Прикладом є навчання керівника ГО «Фонд відкрита 

політика» канд. істор. наук Ірини Жданової в Ізраїлі у проекті The Aharon 

Ofri International Training Center) / MASHAV 14 січня - 2 лютого 2018 року за 

напрямком iSTEAM – освіти. Отримані знання та досвід плануємо 

реалізувати вже у 2018 році. 

В Ізраїлі більш поширене використання такої абревіатури, де «І»-

інноваційна освіта. Уявлення про цю країну як оазис для стартап-культури 

відповідає дійсності. Для запуску стартапу в Ізраїлі вам стануть у нагоді 

структурність мислення, командотворення, креативність, англійська, 

іспанська, німецька та французька мови. 

Усі ті виклики, що виникають перед стартапами та компаніями, 

виникають і перед школами. Рівень знання щодо технологій та володіння 

ними у кожного різний. Але середній рівень мають опанувати усі учні без 

винятку. Є години занять, коли приходить стартапер і допомає учням у 

реалізації їх авторських проектів. Головне гасло «Learning for making solution 

/ Навчання для творення рішення». Не для того, щоб запам’ятати формули та 

певну інформацію. Головне завдання - навчити вчитись, навчити працювати 

в команді і найважливіше - виробити конкретні рішення для вирішені 

існуючої проблеми. 

Усі заняття формуються відповідно до інтегрованих уроків. Інжиніринг 

вивчають на зеленій фермі. Це окремий освітній проект, який працює у 

місцевій громаді безкоштовно для всіх дітей. Ідея полягає в навчанні через 

практичні сільськогосподарські роботи. Кожного тижня 16 вчителів для 2 000 



дітей різного віку проводять лабораторні заняття та демонструють 

експерименти. Наприклад, створення компосту в одній лабораторії, а в іншій 

- вивчення комах. Спочатку спостерігають під сучасними мікроскопами, які 

шкідники живуть на листі капусти. Аналізують, чому їх можуть знищити 

інший вид комах, а не пестициди. По завершенню такого курсу дитині 

видають сертифікат – «інспектор комах». Також на зеленій фермі вирощують 

продукти і одразу готують на кухні. Також є тварини: кролі, кози та інші. 

Фінансування на такі проекти йде на  70% від Міністерства освіти, 30% з 

місцевого бюджету.  

Як один із напрямків STEM (STrEAM) - освіти можна розглядати 

виїздні експедиції та науково-оздоровчі предметні школи. Позитивний досвід 

впровадження таких напрямків має Полтавська область, а саме Полтавський 

обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Полтавської 

обласної ради. Педагогічний колектив Центру очолює Заслужений працівник 

освіти України Бедніна Віталій Григорович. 

У Центрі працює 33 педагоги, з них 1 доктор наук, 4 кандидати наук, 6 

відмінників освіти України, які всі свої знання, практичні вміння та навички 

передають своїм вихованцям. Зараз у 85 творчих учнівських об'єднаннях 25 

профілів навчається 1445 учнів. 

В структурі центру 3 відділи: біології та методичної роботи; екології та 

охорони природи; сільського господарства та 4 відокремлені підрозділи:  

обласний дитячо-юнацький оздоровчий табір «Еколог»; Кобеляцька, 

Шишацька філії та філія у Полтавському районі. 

Форми роботи: 

- виїзди в заклади загальної середньої та позашкільної освіти з метою 

надання методичної та практичної допомоги вчителям біології, керівникам 

гуртків, педагогам-організаторам, класним керівникам; 



- проведення семінарів, конференцій, нарад, круглих столів для різних 

категорій педагогічних працівників; 

- надання консультацій; 

- проведення екскурсій; 

- видавнича робота (щомісячний інформаційно-методичний вісник); 

- робота творчих учнівських об'єднань: акваріумісти; юні рослинники; 

знавці лікарських рослин; зоологи та ін. 

Пріоритетним напрямком в роботі відділу екології та охорони природи 

є творче оновлення форм і методів екологічного навчання і виховання. 

Особливої уваги заслуговують екологічні експедиції, що проходять у формі 

байдаркових походів. Експедиції мають на меті поширювати екологічні 

знання, залучати більшу кількість дітей до природоохоронної справи, а 

головне - допомагати дітям знаходити світ їх захоплень. Тому ще в 1995 році 

центром була організована екологічна експедиція «Чиста хвиля», під час якої 

протягом вже 22 років обстежено основні ріки області: Сулу, Псьол, Ворсклу, 

Оріль, Дніпродзержинське та Кременчуцьке водосховища. 

Відділ є організатором обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-

огляду екологічних агітбригад та екологічних театрів (шоу). Традиційним 

заходом став обласний збір юних екологів, дослідників сільського та лісового 

господарства, на який запрошуються активні учасники Всеукраїнських та 

обласних конкурсів екологічного спрямування. 

Відділ сільського господарства координує дослідницько-

експериментальну роботу в позашкільних закладах, складає тематику 

дослідницької роботи, надає інформаційно-методичну допомогу керівникам 

гуртків сільськогосподарського профілю. 



Робота гуртків відділу спрямована на засвоєння учнями теоретичного 

матеріалу, набуття практичних навичок вирощування сільськогосподарських 

культур, проведення навчально-дослідницької роботи. 

В еколого-натуралістичному центрі зоолого-тваринницька база 

включає: 

- куточок живої природи, в якому мешкають різнокольорові 

декоративні птахи, екзотичні рибки, невгамовні хом'ячки та морські свинки, 

уславлені легендами плазуни, чудернацькі комахи; 

- пташник вольєрного типу (7 секцій); 

- крільчатник; 

- вольєри для утримання диких тварин: лисиць, єнотовидних собак, 

борсука; 

- пасіка з 15 бджолосімей. 

Значна увага приділяється дослідницькій роботі на навчально-

дослідних ділянках, створенню класів-кабінетів, виготовленню наочності. 

На навчально-дослідній земельній ділянці (НДЗД) зібране значне 

видове та сортове різноманіття культурних та дикорослих рослин. НДЗД 

поділена на відділки польових культур, овочевих рослин, плодово-ягідних 

насаджень, лікарських рослин, колекційна ділянка. 

У відділку польових культур висіваються колекції рослин відповідно 

до їх використання. 

На ділянці лікарських рослин можна знайти добре відомі цілющі 

рослини, які використовуються як у науковій медицині, так і в народній 

практиці для лікування та попередження хвороб. 



На території Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді функціонує теплиця площею 200 м
2
. Вона служить 

зеленою лабораторією для вирощування кімнатних квітів та овочевих 

культур протягом року. 

У 2000 році, як структурний підрозділ ПОЕНЦУМ, почала роботу 

очно-заочна біологічна школа (секція біології, з 2003 року - секція хімії). 

Основним завданням школи є: 

- залучення до навчання талановитих дітей із сільської місцевості; 

- підготовка старшокласників до вступу у вищі заклади освіти; 

- створення умов для творчої самореалізації та всебічного розвитку 

особистості. 

Навчання у школі дворічне, організація навчально-виховного процесу 

регламентується навчальним планом і розкладом занять. Заняття 

відбуваються у вихідні та канікулярні дні. Для занять використовується як 

база Центру, так і вищих закладів освіти. Влітку для слухачів ОЗБШ 

передбачена польова практика. До роботи в школі залучаються 

висококваліфіковані кадри, викладачі Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Полтавського 

національного технічного університету імені Ю.Кондратюка та Полтавської 

державної аграрної академії. [4]. 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді реалізовує свій науково-оздоровчий проект - зимову наукову 

предметну школу, яка працює на базі структурного підрозділу – обласного 

дитячо-юнацького оздоровчого табору «Еколог», що у с.Міські Млини 

Зіньківського району. 

Цього року слухачами Школи стали 100 дітей Полтавської області: 

вихованці очно-заочної біологічної школи, переможці та призери предметних 



олімпіад природничого напряму, учні-члени Малої академії наук України – 

представники з 5 міст, 14 районів та 4 об’єднаних територіальних громад 

області. 

Метою діяльності Школи є задоволення потреби учнів у додатковій 

освіті з дисциплін природничого циклу, виявлення та підтримки обдарованої 

молоді, підготовки старшокласників до участі у науково-дослідницьких і 

експериментальних проектах у системі Малої академії наук України, 

задоволення потреб у професійному самовизначенні. Професійна орієнтація 

слухачів спрямована на спеціальності, пов’язані з сільським господарством, 

медициною, педагогікою та охороною довкілля. 

Зміст роботи предметної школи спрямований на поєднання навчання з 

оздоровчими заходами, національно-патріотичним вихованням, науково-

дослідницькою роботою, музейною педагогікою, зустрічами з учасниками 

АТО, молодіжними організаціями тощо [2]. 

Також щоліта еколого-натуралістичний центр проводить обласну 

науково-дослідницьку експедицію для слухачів очно-заочної біологічної 

школи, філій Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, учнів-членів Малої академії наук України у наметовому 

містечку на території геологічної пам’ятки природи Бутова гора, що на 

Шишаччині. Це інноваційна форма роботи закладу, що відбувається у місцях, 

які пов’язані з іменем засновника та першого президента Національної 

академії наук України В. І. Вернадського.  

Основною метою експедиції на природно-заповідній території є 

детальне вивчення стану навколишнього середовища, закріплення i 

поглиблення знань про довкілля, оволодіння найдоцільнішими методами 

досліджень, формування природоохоронних понять, вивчення та охорона 

рослинного і тваринного світу, формування у старшокласників навичок 

наукових досліджень біологічних об’єктів у природі. Учні знайомляться з 



видовим складом рослин і тварин Полтавщини, занесених до Червоної книги 

України, вивчають хребетних та безхребетних тварин, обирають теми для 

написання науково-дослідницьких робіт, проводять польові експерименти. 

Науковий супровід під час експедиції здійснюють викладачі 

природничого факультету Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка та Полтавського національного 

технічного університету імені Ю.Кондратюка. 

У таборі школярі не тільки закріплюють свої знання а й добре 

відпочивають. Для них проводяться цікаві виховні заходи, спортивні 

змагання, екскурсії [6]. 

Висновки: освіта майбутнього повинна базуватись на світових 

прикладах STEM (STREAM) – освіти, яка розвиватиметься паралельно з 

новітнім технологіями. Принцип простий: успішність учня прямо залежить 

від системи освіти, яка постійно потребує нових методів та форм навчання. 

Вважаємо, що впровадження інноваційних технологій має бути лише у 

відповідності до екологічного виховання, тому форми позаурочної діяльності 

такі як Міжнародна зелена школа та наукові виїзні експедиції Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру є ефективні у впровадженні. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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Гайдаченко Л.П., комунальний заклад „Станція юних натуралістів”  

Рівненської обласної ради, завідувач методичного відділу, e-mail: rivneosun2007@ukr.net 

У статті розглядаються шляхи реалізації практичного  науково-освітнього 

проекту GLOBE в закладі позашкільної освіти. Дослідження розкриває особливості 

впровадження програми GLOBE в комунальному закладі «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради. Одне з ключових завдань програми, яка об’єднує зусилля учнів, 

учителів та вчених дослідників, - отримання додаткової інформації про навколишнє 

середовище шляхом збору даних і проведення спостережень. Організація роботи за 

програмою передбачає створення дослідницьких учнівських груп, проведення навчальних 

семінарів-тренінгів для вчителів біології, географії та екології.   
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Одним із головних завдань шкільної освіти в Україні, окреслених 

Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ столітті є формування у 

дітей і молоді цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, 

здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, практичних навичок. 

Реалізації поставлених завдань сприяє участь школярів у виконанні  

міжнародної науково-освітньої програми GLOBE – «Глобальне вивчення і 

спостереження з метою поліпшення довкілля». 

Залишається актуальною проблема отримання наземних даних 

спостереження. Вчені вже протягом тривалого часу проводять дослідження 

умов навколишнього середовища Землі, щоб зрозуміти, яким чином ці умови 

формують єдину систему. Проте вони не можуть вивчати Землю лише в 

лабораторіях. Для цього необхідно постійно збирати екологічні дані з усього 

світу. Це завдання почасти виконують виведені на орбіту супутники, але, 

щоб отримати більш докладну інформацію, потрібні дослідження, які 

проводять на Землі люди [1, с. 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що в Україні 

дослідження учнівської молоді за програмою GLOBE започатковано у 1999 

році. 14-18 липня 2003 року в рамках конференції, присвяченої глобальному 

вивченню і спостереженню з метою поліпшення довкілля за програмою 

GLOBE, обговорювалися доповіді Координатора програми GLOBE в Україні  

та представника програми GLOBE Сполучених Штатів Америки. Виступаючі 

протягом пленарного засідання, в результаті обміну думок, дійшли до 

висновку, що з 2000 року мережа творчих учнівських об’єднань в Україні, що 

працюють за програмою GLOBE, збільшилася на 30 % [2, с. 43]. 

Статистичні дані станом на 25 травня 2015 року свідчать, що в Україні 

за програмою GLOBE працює 364 навчальних закладів, 264 педагоги мають 

статус вчителя GLOBE, близько 2000 учнів є активними учасниками 



програми. У порівнянні з даними за 2014 рік, у 2015 році кількість внесених 

даних спостережень на сайт GLOBE збільшилася на 21%.   

Формулювання цілей (постановка завдання). 

Мета дослідження – розкриття ефективних форм роботи в 

комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради, щодо побудови та підтримки глобальної спільноти учнів, вчителів і 

заохочення їх до діяльності з метою поліпшення довкілля в рамках 

міжнародної програми GLOBE. 

Завдання дослідження: 

 розширення і поглиблення знань учнів з природничих наук; 

 ведення спостережень за погодою, явищами природи, оформлення 

результатів спостереження; 

 залучення дітей до проведення моніторингу стану навколишнього 

середовища; 

 професійна орієнтація учнівської молоді; 

 виховання екологічної культури особистості дитини та ерудиції; 

 забезпечення екологічного виховання і навчання, формування 

відповідального ставлення до природи і готовності до активних дій щодо її 

охорони; 

 усвідомлення дітьми значення метеорологічних та фенологічних 

спостережень; 

 розвиток комп’ютерних навичок та уміння працювати в мережі 

Інтернет, шляхом внесення отриманих даних на сайт GLOBE [5, с. 12]. 

Виклад основного матеріалу. 

Комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної 

ради – заклад позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку. 

Педагоги закладу формують вміння та навички за інтересами, забезпечують 

потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному і 



фізичному розвитку, створюють умови для соціального захисту та організації 

змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдаровань та стану здоров’я 

вихованців, учнів і слухачів. 

В навчальному закладі налагоджена робота за Міжнародною науково-

освітньою програмою GLOBE, 9 педагогів отримали сертифікати вчителя 

GLOBE та мають доступ до внесення даних на веб-сайт. Основні напрямки 

дослідження, який найбільш активно розвиваються в закладі: 

 атмосферні дослідження; 

 наземний покрив; 

 гідрологія; 

 фенологія. 

Вихованці гуртків систематично ведуть фенологічні спостереження на 

метеорологічному майданчику, який розташований на території навчального 

закладу та вносять дані на веб-сайт www.globe.gov.  

Вихованці комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради активно долучилися до програми GLOBE у 2014 

році. З 15 вересня 2014 року в закладі починає діяти гурток за програмою 

«Юні метеорологи» (автор Гайдаченко Л.П.). З метою підвищення рівня 

екологічної освіти та заохочення до міжнародної співпраці з 17 по 23 

листопада 2014 року був реалізований проект в рамках програми GLOBE 

«Тиждень кліматичних спостережень». В проекті взяли участь вихованці 

гуртка „Юні метеорологи” (керівник Гайдаченко Л.П.), учні 8 класу 

Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей – школа» 

Дубровицької районної ради Рівненської області (керівник Батан О.Г.) та 

учні 9 С класу Школи тренінгів для вчителів Вііккі, Університет Гельсінки, 

Фінляндія (керівник Зіркка Стафф). 

Три групи учнів віком 12-14 років з України та Фінляндії разом з 

керівниками протягом тижня проводили атмосферні спостереження на 

http://www.globe.gov/


метеорологічних майданчиках своїх навчальних закладів за методикою 

програми GLOBE. 

12 листопада проведена перша онлайн-зустріч, під час якої учні 

зробили коротку презентацію про кліматичні умови в своїх країнах, 

керівники домовилися про час проведення спостережень та специфіку збору 

даних та форму представлення результатів.  

За даний період проведено такі спостереження: 

 вимірювання температури повітря з інтервалом 6 годин; 

 вимірювання атмосферного тиску; 

 визначення вологості повітря; 

 вимірювання кількості опадів; 

 визначення хмарності; 

 визначення напряму вітру. 

26 листопада проведена друга онлайн-зустріч, під час якої керівники та 

учні представили результати власних спостережень, обмінялися даними, 

зробили порівняльний аналіз отриманих даних та загальні висновки про 

відмінність та подібність погодних умов в Україні та Фінляндії.  

Проаналізувавши дані всіх спостережень було складено порівняльні 

графіки і зроблено висновки. 

З 1 лютого по 31 травня 2015 р. Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді в рамках міжнародної науково-

освітньої програми GLOBE була проведена Всеукраїнська учнівська 

кампанія «Вишнева Україна». В конкурсі взяли участь педагоги та  вихованці 

комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної 

ради. 

Основною метою було спостереження за початком вегетаційного 

сезону рослини виду вишня звичайна (Prunus cerasus), підвищення 



обізнаності учнів щодо тривалості та початку вегетаційних сезонів, 

покращення розуміння ними навколишнього середовища. Протягом трьох 

місяців учасники спостерігали за розпуском листя на вишні звичайній та 

вишні повстистій, фіксували температуру повітря та вносили дані на 

міжнародний веб-сайт програми GLOBE. Усі учасники користувалися 

стандартними протоколами програми GLOBE, проводячи спостереження 

двічі на тиждень та вимірюючи температуру повітря щодня в сонячний 

полудень. В рамках акції був проведений онлайн-тренінг для вчителів по 

вивченню методик програми GLOBE за напрямками «Фенологія» та 

«Атмосферні спостереження» до якого долучилися і педагоги закладу.  

Комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної 

ради отримав золоту нагороду за внесення більше ніж 100 фенологічних 

спостережень до міжнародної наукової бази даних GLOBE.  

04 листопада 2015 року та 25 травня 2016 року на базі комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради спільно з 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

проведено регіональні семінари-тренінги для вчителів біології та географії, 

керівників гуртків екологічного напрямку за темою: «Впровадження 

Міжнародної науково-освітньої програми GLOBE в освітніх закладах 

Рівненщини».  

В семінарах взяли участь 42 педагоги з 30 навчальних закладів освіти 

області. Під час заходу Пустільник Наталією Володимирівною, заступником 

координатора програми GLOBE в Україні та Гайдаченко Людмилою 

Павлівною, завідувачем методичного відділу комунального закладу «Станція 

юних натуралістів» Рівненської обласної ради було проведено навчальні 

тренінги за темами «Користування веб-сайтом GLOBE», «Наземний 

покрив/біологія», «Атмосферні спостереження», «Візуалізація та отримання 

GLOBE даних для використання в учнівських проектах», «Фенологічні 



спостереження за програмою GLOBE», «Дослідження ґрунту за програмою 

GLOBE», обговорено плани щодо розвитку програми в регіоні. 

По закінченню семінару-тренінгу всім учасникам було вручено 

сертифікати вчителів GLOBE міжнародного зразка, що дає право працювати 

за програмою і вносити дані спостережень та досліджень на веб-сайт 

GLOBE. 

В період 2014-2017 роки вихованці Станції - активні учасники 

конкурсу «Календар GLOBE», серед переможців вихованки гуртка «Юні 

метеорологи» Ольга Сергеєва та Юлія Гузій. 

З вересня 2015 року в закладі функціонує гурток «GLOBE – 

спостергіаючи вивчаємо» (керівник Гайдаченко Л.П.). Програма гуртка 

розроблена для позакласної, позашкільної роботи з учнями середнього, 

старшого шкільного віку та студентів навчальних закладів ІІ, ІІІ рівнів 

акредитації. Програма затверджена на місцевому рівні. За допомогою 

уніфікованих методів спостереження діти збирають дані про навколишнє 

середовище, надсилають їх в центр оброблення даних через мережу Інтернет, 

отримуючи яскраві наочні зображення, побудовані на основі їх даних та 

інформації, переданої іншими школами світу, які залучені до програми 

GLOBE. Водночас це відкриває можливість використовувати ці дані в 

освітніх та науково-дослідницьких цілях, а також співпрацювати з вченими, 

іншими учнями і товариствами, які займаються програмою GLOBE, в усьому 

світі.  

Ще однією важливою складовою роботи за програмою GLOBE є 

написання навчально-дослідницьких учнівських проектів з використанням 

даних бази програми GLOBE, власних спостережень, а також методичних 

рекомендації. Так вихованці гуртка «GLOBE – спостергіаючи вивчаємо» 

протягом зимового періоду 2016 року вели фенологічні спостереження за 

основними меторологічними показниками. За результатами спостережень 



було створено проект «Вплив взаємозалежності метеорологічних показників 

та хмарності на стан погоди». Мета роботи: дослідити характеристику 

хмарності, її взаємозалежність з основними метеорологічними показниками в 

зимовий період в місті Рівне, вплив на стан погоди з можливістю 

прогнозування опадів. Під час досліджень гуртківці користувалися 

протоколами GLOBE та вносили дані на сайт. 

У 2016 році проект був представлений Сергеєвою Ольгою, вихованкою 

гуртка «GLOBE – спостергіаючи вивчаємо» на Всеукраїнському конкурсі 

винахідницьких і раціоналізаторських проектів у номінації «Науки про 

Землю» та на VІІ Всеукраїнському форумі учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи», де посів ІІ місце.   

З березня 2017 року розпочато фенологічний проект «Вивчення 

просторово-часових змін грозової діяльності на території міста Рівне у 

весняно-літній період». 

Щороку юннати у складі обласної навчально-польової експедиції 

учнівської молоді «ЮНЕКО» вирушають досліджувати біологічне та 

ландшафтне розмаїття регіону. 

З 2012 по 2015 роки експедиція проводилася на території Білоозерського 

лісництва Володимирецького району. В експедиції брали участь юні екологи 

Рівненщини. Впродовж 10 днів юннати досліджують біорізноманіття 

Білоозерського лісництва. Наметовий табір експедиції традиційно 

розташовується в прибережній зоні озера Біле на території еколого-

освітнього стаціонару Рівненського природного заповідника. 

Під час експедиції учасники займались пошуковою, науково-

дослідницькою роботою, збором емпіричних даних, фактичних матеріалів, 

статистичної інформації.   

До проведення експедиції долучились науковці Рівненського 

природного заповідника, Національного технічного університету України 



„Київський політехнічний інститут”, Державного Львівського 

природознавчого музею, Національного Ботанічного саду ім. Гришка. 

Під час ботанічних екскурсії, проведених Раком Олександром 

Олексійовичем, кандидатом біологічних наук, науковим працівником 

Національного Ботанічного саду ім. М.М.Гришка, юннати ознайомились з 

видовим складом флори Білоозерського лісництва, методами гербаризації, 

оволоділи методикою кількісного обліку і оцінки популяцій рослин.  

Юні дослідники зробили хімічний аналіз води в озері Біле та 

водоймах поблизу наметового табору. Під керівництвом Лапінського Андрія 

Вікторовича та Кримця Григорія Володимировича, кандидатів технічних 

наук, викладачів Національного технічного університету України „Київський 

політехнічний інститут” визначили жорсткість, кислотність (рН), загальну 

мінералізацію, залізо загальне у водоймах різних типів. Було відмічено 

значне зниження рівня води у всіх водних об’єктах на території лісництва. 

 У 2017 році експедиція проходила на базі Надслучанського 

регіонального ландшафтного парку (Березнівський район, с.Маринин). Учні 

вивчали унікальні ландшафти, які є нетиповими для регіону. 

Дослідники відвідали ландшафтний заказник „Соколині гори”, де 

спостерігали виходи гранітних порід. Ознайомились з флористичним 

різноманіттям ділянки. На схилах поблизу хутора Майдан зростає типова 

лучно-степова рослинність, а на гранітних скелях біля с. Маринин – 

характерні для гірської місцевості види. На практичних заняттях учні 

навчились робити ботанічні описи ділянок за протоколами програми GLOBE, 

збирати гербарій.    

Учасники експедиції аналізували екологічний стан водних об’єктів на 

території кількох заказників, що входять до складу парку. Під керівництвом 

науковців хіміко-технологічного факультету Київського політехнічного 

інституту, відібрано проби води, зроблено хімічний аналіз, та порівняно 



хімічний склад води у струмках, джерелах та річці Случ по кількох 

показниках. Складено протоколи гідробіологічних досліджень за програмою 

GLOBE. Науковці продемонстрували можливості використання портативної 

лабораторії і приладів для експрес-діагностики в польових умовах. 

Вивчаючи природні об’єкти, учні набувають практичних навичок 

визначення видів рослин і тварин, вчаться працювати з визначниками, 

протоколами програми GLOBE, аналізувати отриману інформацію.    

У лютому 2018 року педагоги закладу розпочали спостереження в 

рамках Європейської фенологічної кампанії та Всеукраїнської фенологічної 

кампанії «GLOBE 365». Основним завданням кампанії є спостереження за 

появою бруньок і листя на вибраних видах дерев та процесом пожовтіння 

листя на них, вимірювання деяких кліматичних показників, а також фото 

документація фенологічних спостережень. 

Гайдаченко Людмилою Павлівною, координатором програми GLOBE в 

Рівненській області систематично проводяться консультації для педагогів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти з питань: 

 «Організація роботи за протоколами програми GLOBE «Атмосфера», 

«Гідрологія», «Наземний покрив»; 

 «Робота з веб-сайтом GLOBE»; 

 «Написання учнівських проектів з використанням протоколів та 

методик програми GLOBE». 

Висновки.  

Використання різноманітних форм роботи, моніторингових методик в 

рамках Міжнародної науково-освітньої програми GLOBE сприяє ефективній 

організації науково-дослідницької роботи еколого-натуралістичного 

спрямування, поширенню перспективного педагогічного досвіду 

регіональних координаторів програми GLOBE в Україні [3, с. 15].  
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Реализация международной научно-образовательной программы 

GLOBE в учреждении внешкольного образования 

 

Гайдаченко Людмила Павловна, коммунальное учреждение „Станция юних 

натуралистов” Ривненского областного совета, заведующий методического отдела, 

 e-mail: rivneosun2007@ukr.net 

В статье рассматриваются пути реализации практического научно-

образовательного проекта GLOBE в учреждении внешкольного образования.  

Исследование раскрывает особенности внедрения программы GLOBE в 

коммунальном учреждении „Станция юних натуралистов” Ривненского областного 

совета. Одним из ключевых заданий программы, которая объединяет усилия учеников, 

учителей и ученых исследователей, - получить дополнительную информацию об 

окружающей среде путем сбора данных и осуществления наблюдений. Организация 

работы за программой подразумевает создание исследовательских ученических групп, 

проведение учебных семинаров-тренингов для учителей биологии, географии и экологии.   

Ключевые слова: GLOBE; научно-образовательный проект; исследование; коммунальное 

учреждение „Станция юних натуралистов” Ривненского областного совета. 
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Realisation of international scientific and educational programme globe in 

institutions of extracurricular education 

Haydachenko Lyudmyla Pavlivna, head of Methodical department municipal institution «Station 

of Young Naturalists» of the Rivne Regional Council 

           The article  studies  implementation of  popular science  and practical use  GLOBE  

project in  an out-of-school educational establishments. The research looks into  the  the GLOBE 

program introduction policies of «Station of Young Naturalists», themunicipal establishment 

with Rivne Regional Council. 

           The project that united researchers, educators and schoolchildren aims at amassing  

environmental data  through observation activities and data collection.  The  project assumes  

formation of schoolchildren research groups and organization of  training  seminars for teachers 

of biology, geography and ecology. 

Key words: GLOBE, the popular science project, the research, municipal institution «Station of 

Young Naturalists» of the Rivne Regional Council. 
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          ПРОФІЛАКТИКА АСОЦІАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД 

МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ 

 

Т.М. Денисовець, кандидат педагогічних наук, доцент Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, академік 

Української технологічної академії e-mail: denysovets.ira@gmail.com. 

 

У статті розкрито проблему асоціальних захворювань та методи їхньої 

профілактики. Наведено статистичні дані та виокремлено шляхи зараження 

ВІЛ/СНІДом та формування навичок здорового способу життя в умовах закладу 

освіти. Розроблено анкети і проведено анкетування серед студентів педагогічного 

ВЗО та проведено їхній аналіз щодо обізнаності з цього захворювання та 

проаналізовано ставлення молоді до цієї проблеми. 

Ключові слова: молодь, здоров’я, здоровий спосіб життя, асоціальні 

захворювання, ВІЛ/СНІД, профілактика, шляхи зараження, заклади освіти. 

Постановка проблеми. Сьогодні заклад освіти покликаний стати 

центром виховання культури молоді, моральності і відповідальності за її 

майбутнє і країни загалом.  
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Збереження, зміцнення і забезпечення самостійного піклування про 

здоров’я людини в Україні є першочерговим завданням системи освіти, 

яка формує молоде покоління. Конституція України, «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», «Національна доктрина 

розвитку освіти у ХХI столітті», Державні національні програми «Діти 

України» й «Планування сім’ї», комплексна цільова програма «Фізичне 

виховання – здоров’я нації», Указ Президента України «Про заходи 

щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового 

способу життя громадян України» передбачають завдання, спрямовані 

на зміцнення здоров’я дітей та молоді, формування соціально активної, 

фізично здорової та духовно багатої особистості, здатної вести здоровий 

спосіб життя протягом усього свого віку.  

Проте чимало негативних тенденцій у соціумі викликають тривогу 

громадськості, медиків, педагогів. Серед них, зокрема, зростання в 

державі кількості ВІЛ-інфікованих. Проблема здоров’я сучасної людини 

помітно загострилася, на сьогодні спостерігається поширення маштабної 

епідемії ВІЛ/СНІДу. Україна займає одне з перших місць серед країн 

Європи та СНД за кількістю ВІЛ-інфікованих. Згідно з даними 

Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні станом на квітень 2017 

року кількість офіційно зареєстрованих ВІЛ-випадків становить 249 536 

осіб, з яких діти становлять – 36 029. Тоді, як кількість померлих від 

ВІЛ/СНІДу станом на квітень 2017 рік становить 27 091 осіб серед 

всього населення. Прогнозується, що внаслідок цієї хвороби середня 

тривалість життя чоловіків скоротиться на 2-4 роки, жінок – на 3-5 років. 

Ці цифри є вражаючими, тому над ними варто замислитися.  

Проблеми, пов’язані зі здоров’ям сучасної людини надзвичайно 

загострилися, зокрема поширення ВІЛ-інфекції у світі набуло масштабу 

епідемії. Кількість людей, які живуть із ВІЛ, постійно зростає, особливо 

в Східній і Центральній Азії, Центральній Європі. За даними ЮНЕЙДС 

(об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу) у світі понад 600 тис. дітей 



щорічно інфікуються шляхом передачі вірусу від матері до дитини, у 

результаті пандемії ВІЛ/СНІДу за останніх десять років 13 млн. дітей 

стали сиротами. 

Причинами різкого поширення епідемії ВІЛ/СНІДу є складне 

економічне становище держави, низький рівень доходів громадян, 

недостатньо високий рівень усвідомлення громадянами дбайливого 

ставлення до власного здоров’я, незначна кількість організацій і установ, 

чия діяльність пов’язана з профілактикою ВІЛ/СНІДу тощо. Окрім 

загальних, існують й специфічні причини. Зокрема, чинні у сфері 

профілактики ВІЛ/СНІДу державні та громадські організації 

взаємодіють неефективно. Як засвідчує міжнародна практика, 

об’єднувальною ланкою у вирішенні зазначеної проблеми можуть стати 

професійно компетентні фахівці: соціальні педагоги, соціальні 

працівники, вчителі та ін. 

Профілактика ВІЛ-інфікування серед уразливих груп учнівської 

молоді, зміна стосунків і стандартів її поведінки щодо ризиків 

інфікування, соціальний супровід дітей, які живуть із цією хворобою і 

відвідують навчальні заклади, надання соціальної допомоги дітям і 

молодим людям, які приймають антиретровірусну терапію, формування 

толерантного ставлення до них – всі ці проблеми, як правило, 

розв’язуються шляхом залучення потенціалу громадських організацій [3, 

с. 3]. 

Зазначені факти актуалізують необхідність впровадження в Україні 

програми первинної профілактики по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, зокрема у 

всіх без винятку закладах освіти. Проте міжнародний досвід свідчить 

про неможливість вирішення комплексного завдання системної 

профілактики ВІЛ/СНІДу роз’єднаними зусиллями, а навпаки 

демонструє, що до процесу вирішення цього питання необхідно 

залучати державні, громадські організації, родину. Тому розуміння 



системної профілактики ВІЛ/СНІДу як комплексної проблеми в Україні 

потребує застосування різнопланових заходів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові 

публікації приділяють значну увагу висвітленню проблем, що пов’язані 

із взаємодією органів влади та громадських організацій. Зокрема, 

теоретико-методологічні й прикладні аспекти зазначеної проблеми були 

закладені в дослідженнях педагогів, психологів, соціологів, медиків. 

Проблеми здорового способу життя з позицій медицини займалися 

(А. Іванюшкін, В. Казначеєв, Ю. Лисицин, В. Лозинський, О. Петрик, 

В. Хільчевська), варто відзначити праці таких українських дослідників, 

як О. Безпалько, А. Бойко, І. Братусь, І. Звєрєва, С. Терницька, якими 

було висвітлено теоретичні та практичні аспекти налагодження 

партнерства між різними державними та громадськими організаціями. 

Аналізу сутності, змісту, принципів функціонування системи 

соціального партнерства та соціального діалогу присвячені роботи 

Г. Семігіна, Т. Дешко. Г. Семігін акцентує увагу на тому, що взаємодія є 

найбільш дієвою умовою для досягнення стабільності та процвітання у 

суспільстві. Т. Дешко було розроблено рекомендації щодо побудови 

партнерських відносин з організаціями, які працюють у сфері 

профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Водночас на сьогодні майже відсутні ґрунтовні дослідження 

проблеми взаємодії держав, громадських організацій, закладів освіти, 

родини у сфері первинної системної профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз 

асоціальних захворювань та методи первинної системної профілактики 

ВІЛ/СНІДу у закладах освіти. 

Виклад основного матеріалу. Минуло лише декілька десятиліть з 

моменту фіксації першого випадку ВІЛ-інфекції у світі. Але хвороба 



поширилася настільки, що масштаби охоплення нею населення 

більшості країн перевищили всі найгірші прогнози. В Україну вона 

прийшла не відразу, але за темпами росту кількості людей, які живуть з 

ВІЛ, країна опинилася серед лідерів. Сьогодні в Україні інфіковано 

майже 1,1% дорослого населення – найвищий відсоток розповсюдження 

ВІЛ у Євразії. 

Епідемія СНІДу – унікальне явище в історії людства за швидкістю 

розповсюдження, масштабами та глибиною наслідків. Починаючи з 1981 

року, коли було зареєстровано перший випадок СНІДу, світ робить 

великі зусилля, щоб усвідомити розміри епідемії та сформувати 

протидію їй. Сьогодні від СНІДу вже померло 25 млн. людей, і ще 

близько 60 млн. у всьому світі живуть із ВІЛ-інфекцією. Більш ніж за 25 

років людство навчилось ефективно протистояти епідемії завдяки 

впровадженню лікувальних препаратів та профілактиці розповсюдження 

вірусу. Широка поінформованість суспільства та інтенсивні 

профілактичні засоби дали змогу деяким країнам знизити рівень 

передачі ВІЛ-інфекції, але, незважаючи на прогрес у боротьбі зі 

смертельною недугою, сучасний моніторинг епідемії показує масштаби 

проблеми: у світі від 5 до 6 млн. людей нині потребують 

антиретровірусної терапії, але в країнах із середнім та низьким рівнем 

доходів тільки 7% з них має доступ до препаратів (а це менш ніж 400 

тис. людей). Офіційні дані щодо кількості людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІДом, мінімальні, оскільки близько третини держав на планеті 

офіційно не реєструють ВІЛ-інфікованих, а тільки хворих на СНІД. Ще 

ціла низка країн взагалі не проводять статистичних досліджень [1 ].  

З’явившись в Україні, ВІЛ/СНІД підступно, поодинокими випадками 

інфікування (30-50 чол. за рік) призвів до спалаху хвороби серед 

споживачів ін’єкційних наркотиків, а від них через сексуальні контакти 

струмочки інфекції розтеклися по благополучних верстах населення, що 



призвело до зростання кількості ВІЛ-інфікованих серед вагітних жінок 

та донорів. Це стало початком розвитку епідемії, який припав на 1995 

рік. 

В Україні ВІЛ уражає переважно молодь – майбутнє нашого 

суспільства, його репродуктивний, працездатний, обороноспроможний 

потенціал. Переважна більшість інфікованих – особи 20-39 років. 

Постійно реєструються нові випадки ВІЛ-інфікування серед підлітків. 

Щомісяця виявляється 600-700 нових випадків, а щороку – 7-8 тисяч. 

Щодня від СНІДу помирає 8 осіб. 

Епідемічний процес розвитку інфекції в Україні можна розділити на 

три етапи: 

- перший етап тривав з 1987 по 1994 рік. У 1987 році було 

виявлено перших інфікованих (81 особа). Це були переважно іноземці, і 

лише 6 з них – співвітчизники. На той час вірус розповсюджувався, в 

основному, статевим шляхом, і щорічно виявляли 30-50 нових випадків 

інфікування. 

- Другий етап епідемії тривав з 1995 по 2001 рік і характеризувався 

високими темпами розповсюдження вірусу всією територією України. 

Цьому процесові сприяли декілька передумов: зміна економічної 

ситуації країни, висока міграція населення через Україну, поява на 

ринку збуту великої кількості наркотичних речовин. Саме в цей період 

основними джерелами інфекції стали люди, які вживали наркотики 

ін’єкційним шляхом. На 1997 рік було зареєстровано 8937 ВІЛ-

позитивних осіб. У цей період рівень розповсюдження ВІЛ зростав у 

геометричній прогресії. 

- Нині Україна переживає третій етап розвитку епідемії. 

Починаючи з 2002 року передачу вірусу пов’язують зі статевим шляхом, 

тобто епідемія вийшла за межі уразливої групи споживачів ін’єкційних 

наркотиків і почала поширюватися серед благополучних верств 



населення. Виявлено сталу тенденцію росту кількості інфікувань 

статевим шляхом з 11,3% (у 1997 році) до 32,4% (у 2004 році), особливо 

це стосується таких областей як Донецька, Дніпропетровська, Одеська 

[2, с. 124]. 

З 1987 по 1995 рік в Полтавській області реєструвалися поодинокі 

випадки ВІЛ-інфекції. Спалах захворювання відбувся у 1996 році; з 

офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих 12 були споживачами 

ін’єкційних наркотиків. Цей рік можна вважати початком епідемічного 

підйому в області. Епідемія ВІЛ/СНІДу є загрозою стабільності розвитку 

сучасного суспільства більшості країн світу і представляє собою соціо-

медико-біологічне явище, що відрізняється динамічністю, наростаючим 

негативним ефектом і поєднує в собі ознаки надзвичайної ситуації і 

довго тимчасової проблеми. Ця ситуація вимагає як вживання заходів 

негайного реагування, так і розробки системи тривалого захисту і 

протидії. 

- На сьогодні поширення ВІЛ-інфекції не обмежується тільки 

маргінальними групами населення, такими як споживачі ін’єкційних 

наркотиків або представники ринку проституції, але поширюється серед 

широких верств населення і перш за все в молодіжному середовищі. 

Багато випадків ВІЛ/СНІДу фіксується серед людей вікової групи 

молодше 25 років. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні, повторюючи у своєму 

розвитку загальносвітові тенденції, у той же час має низку 

особливостей, що стосуються процесів фемінізації і омолодження ВІЛ-

інфікованих. ВІЛ-інфекція виходить за межі традиційних груп ризику. 

Багаторічний досвід вивчення особливостей поширення епідемії 

показує, що молодь особливо вразлива до ВІЛ-інфекції в силу 

ризикованої сексуальної поведінки, вживання психоактивних речовин, 

через відсутність доступу до інформації про профілактику ВІЛ-інфекції, 

а також через інші психологічні, соціальні та економічні причин [4, с. 4]. 



- За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, знизити 

темпи розвитку епідемії можливо в першу чергу за рахунок освіти 

людей з метою зміни їхньої поведінки. Беручи до уваги міжнародний 

досвід боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції та досвід, накопичений в 

України, можна припустити, що превентивне навчання в області 

профілактики захворювання на ВІЛ/СНІД дозволить не тільки зменшити 

загрозу зараження людей, а й створити у підростаючого покоління 

установки на формування навичок здорового способу життя та 

відповідальної поведінки [2, с. 184]. 

Відсутність вакцин для медичної профілактики ВІЛ-інфекції та 

висока вартість лікування СНІДу, також зумовлюють пріоритетну роль 

профілактики цього захворювання. Тому у сфері профілактики 

асоціальних явищ у молодіжному середовищі особлива увага 

приділяється превентивному навчанню у рамках освітніх програм. До 

того ж початок системної профілактичної роботи має бути з дитячого 

віку, оскільки ефективною в напрямку профілактики ВІЛ-інфекції може 

вважатися не стільки інформаційно-просвітницька робота, скільки 

постійна цілеспрямована діяльність батьків, родини, вихователів, 

педагогів з формування цінностей і навичок ведення здорового, 

безпечного способу життя, що вимагає досить тривалого часу. Освітні 

установи мають низку унікальних можливостей для проведення 

системної профілактичної роботи. 

Для зниження соціально економічної напруженості, пов’язаної з 

погіршенням епідеміологічної ситуації серед населення країни щодо 

захворювання на ВІЛ/СНІД, пропонується одне з основних напрямів 

подолання цієї ситуації у країні – розвиток системної профілактичної 

роботи в закладах освіти, шляхом масової підготовки майбутніх 

педагогів у педагогічних вишах України, де потрібно ввести курс 

«Профілактика ВІЛ/СНІДу в освітньому середовищі». Очікувана 

ефективність від впровадження цього виду роботи пояснюється 



можливістю охоплення великої кількості учнів у системі загальної 

середньої освіти. Провідниками цієї теми будуть майбутні вчителі шкіл, 

що працюють з усіма віковими групами дітей. Профілактична робота, 

яка проводиться вчителями та іншими представниками педагогічної 

громадськості з учнями молодшого, середнього і старшого шкільного 

віку, найбільш уразливі до асоціальних проявів. 

Не стоять осторонь і викладачі ВЗО, оскільки профілактика СНІДу 

тісно пов’язана з проблемою виховання в молоді здорового способу 

життя. Формуючи у студентів педагогічного університету знання з 

теорії і практики профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до 

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД людей, психологічної готовності 

працювати з цією категорією неповнолітніх, уміння розробити, 

організувати і реалізувати профілактичні програми в умовах закладів 

освіти. 

Протягом минулого року було проведено чисельні лекції, бесіди, 

круглі столи та анкетування серед студентів усіх факультетів ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. Анкети, пропоновані студентам, виявляють 

інформованість з проблем ВІЛ/СНІДу, толерантність і готовність 

працювати з цією категорією неповнолітніх. В анкетуванні взяли участь 

360 респондентів, які виконали тест для самоперевірки «Що Ви знаєте 

про СНІД?»: 1. Чи потрібно ввести курс «Профілактика ВІЛ/СНІДу в 

освітньому середовищі»?; 2. Закінчіть будь ласка речення: «Якщо ви 

дізналися, що у вашої близької людини виявлено ВІЛ, то я ….»; 3. Чи 

отримали Ви інформацію про ВІЛ/СНІД коли навчалися в школі?; 4. 

Дайте визначення ВІЛ..?; 5. Чи можна заразитися ВІЛ повітряно-

крапельним шляхом?; 6. Чи можна заразитися ВІЛ через поцілунок?; 7. 

У якій рідині найбільша концентрація ВІЛ: слині, крові, поті, спермі 

(підкресліть два варіанти)?; 8. Чи можна заразитися ВІЛ від укусу 

комара?; 9. Перерахуйте шляхи зараження ВІЛ; 10. Як Ви вважаєте, що 

таке ризикована поведінка і чи може вона сприяти зараженню ВІЛ? 



За результатами проведеного анкетування було визначено відсоток 

правильних відповідей на кожне запитання, зокрема щодо обізнаності 

студентів із проблемою ВІЛ/СНІДу загалом.  

Найвищий відсоток правильних відповідей на всі питання анкети в 

студентів п’ятого курсу природничого факультету та факультету 

фізичного виховання, на другому місці студенти п’ятого курсу 

факультету філології та журналістики, третє місце посідають студенти 

п’ятого курсу факультету технології та дизайну. Студенти, які взяли 

участь в анкетуванні, націлені на надання допомоги і підтримки ВІЛ 

позитивним близьким, але уявлення про неї розмиті, не конкретні, слабо 

реалізовані на практиці. Простежується стан жалю і відчаю, наприклад в 

таких висловлюваннях: «... я, напевно, втрачу здоровий глузд», «не 

знаю, що буду робити – це просто жах! ». За результатами анкетування 

видно, що інформація про ВІЛ/СНІД була їм доступна в шкільному 

курсі. Однак вона висвітлювалася тільки через медичних фахівців, 

запрошених для проведення профілактичних бесід, тренінгів, круглих 

столів. Інша частина інформації надходила від однолітків і володіла 

низькою ймовірністю, що зумовлює деяку зайву настороженість або, 

навпаки, безтурботність у поведінці. Питання, націлені на з’ясування 

первинних знань про ВІЛ, шляхи інфікування та поширення, показали, 

що респонденти в основному володіють предметом. Однак деякі «міфи» 

про шляхи поширення ВІЛ все ж трапляються досить часто. Наприклад, 

кожен четвертий респондент вказав, що зараження в лікарнях і 

перукарнях відбувається не рідше, ніж під час вживання ін’єкційних 

наркотиків наркоманами і під час незахищеного сексу. Практично 70% 

опитаних вірять, що ВІЛ/СНІД може передатися під час поцілунків, із 

вказівкою на те, що це можливо при наявності ранок у ротовій 

порожнині. Більше половини підозрюють, що причиною зараження ВІЛ 

може бути укус комарів. А 86% відсотків респондентів наголошують на 

тому, щоб ввести курс «Профілактика ВІЛ/СНІДу в освітньому 



середовищі»? у навчальний процес ВЗО, щоб мати змогу доповнити і 

систематизувати свої знання для подальшого використання під час 

роботи з школярами. 

Відсутність вакцини для профілактики ВІЛ-інфекції та лікарських 

препаратів, які знищують вірус, зумовлюють пріоритетну роль 

профілактики цього захворювання. Молодь є групою населення з 

високою ймовірністю зараження ВІЛ-інфекцією і основною цільовою 

групою профілактичних заходів, що проводяться освітніми установами. 

Висновки. Отже, студенти у яких викладається менша кількість 

дисциплін медико-біологічного циклу, не відзначаються достатнім 

рівнем обізнаності про профілактику і шляхи передачі ВІЛ/СНІДу. 

Також студенти не зовсім чітко розуміють різницю між ВІЛ-

інфікованою та хворою людиною. 

Разом з тим, переважна більшість студентів добре знають про 

загрозу СНІДу для здоров’я людини та про шляхи зараження, 

погоджуючись із думкою, що найбільше загрожує СНІД здоров’ю осіб із 

так званих «груп ризику»: повій, гомосексуалістів, наркоманів тощо. 

Молодь – найактивніша й найуразливіша категорія населення. Вона 

накопичує свій життєвий досвід методом проб і помилок. Яким буде цей 

досвід, залежить від багатьох чинників: індивідуальних (вік, стать), 

зовнішніх (психологічний тиск однолітків, поширення в молодіжному 

середовищі наркоспоживання, доступність і правдивість інформації 

стосовно здорового способу життя тощо). 

Сьогодні головне – уберегти молодь від ВІЛ-інфекції. Нове 

покоління повинно бути здоровим, тому що саме йому доведеться 

розвивати країну в майбутньому. І перший крок на шляху збереження 

здоров’я – це знання про те, як захистити себе, як уберегти від 

небезпеки, зокрема від венеричних захворювань. Допомогти його 

зробити – вагоме завдання педагогів вищої та загальноосвітньої школи. 
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ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ 
 

Т.М. Денисовец, кандидат педагогических наук, доцент Полтавского национального 

педагогического университета имени В.Г. Короленко, академик Украинской 

технологической академии  

e-mail: denysovets.ira@gmail.com. 

 

В статье раскрыта проблема асоциальных заболеваний и методы их 

профилактики. Приведены статистические данные и выделены пути передачи 

ВИЧ/СПИДа и формирования навыков здорового образа жизни в условиях учебно-

воспитательного учреждения. Разработаны анкеты и проведено анкетирование 

среди студентов педагогического вуза дан их анализ по осведомленности 

заболевания и проанализировано отношение молодежи к этой проблеме. 

 Отмечено, что по результатам проведенного анкетирования были определены 

процент правильных ответов на каждый вопрос, в частности относительно 

осведомленности студентов с проблемой ВИЧ / СПИДа в целом. 

Ключевые слова: молодежь, здоровье, здоровый образ жизни, асоциальные 

заболевания, ВИЧ/СПИД, профилактика, пути заражения, учебно-воспитательные 

учреждения. 

 

Рrevention of asocial diseases among youth: theory and practice of 

teachers’ preparation  

 
T.M. Denysovets, PhD, Associate Professor, Poltava National V.G. Korolenko 

Pedagogical University, Academician of the Ukrainian Technological Academy 

 

 The article deals with the problem of asocial diseases and methods of their prevention. 

The statistics and the ways of HIV / AIDS transmission and the formation of healthy 

lifestyle skills in the general educational establishment are presented. Questionnaires were 

developed and a survey was conducted among the students of the pedagogical university, 
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and their analysis was made on the awareness of the disease and analyzed the attitude of 

youth towards this problem. 

 It was emphasized that according to the results of the questionnaire, the percentage of 

correct answers to each question was determined, in particular regarding the awareness of 

students about HIV / AIDS as a whole. 

 The highest percentage of correct answers to all questions in the questionnaire is for 

the fifth year students of the Faculty of Natural Sciences and Faculty of Physical 

Education, second place students of the fifth year of the Faculty of Philology and 

Journalism, third place students fifth year of the Faculty of Technology and Design. 

Students who participated in the survey are aimed at providing HIV support and support to 

affluent loved ones, but their perceptions are blurred, not concrete, poorly implemented in 

practice. There is a state of pity and despair, for example, in such statements: «... I will 

probably go crazy», «I don’t know what I will do – it’s just horror!» 

 According to the results of the survey, it is evident that information on HIV / AIDS was 

available to them at school. However, it was covered only through health professionals 

invited to conduct preventive conversations, trainings, round tables. 

 The lack of a vaccine to prevent HIV and drugs that kill the virus, determine the 

priority role of preventing the disease. Youth is a group of people with a high probability 

of HIV infection and the main target group of prevention activities conducted by 

educational institutions. 

Key words: youth, health, healthy lifestyle, asocial diseases, HIV / AIDS, prevention, ways 

of infection, educational institutions. 
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ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

МІКРОРАЙОНУ ПОДІЛ СЕЛИЩА БІЛИКИ 

 

О.В. Квак, кандидат біологічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г.Короленка, kvakolga30@gmail.com, 

В.І. Савченко, вчитель-методист, опорний заклад «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області» вчитель хімії і біології, 

savchenko06-1973@mail.ru 

У статті розглянуто показники якості питної води джерел централізованого 

водопостачання. Оцінено їх відповідність діючим в Україні нормативам якості води для 

питного використання. Показано важливість проведення органолептичного і фізико-

хімічного моніторингу питної води з різних місць централізованого водопостачання у 

мікрорайоні Поділ селища Білики.  

На думку авторів, найкращий спосіб поліпшення якості питної води – перехід на 

централізоване водопостачання із сучасним (оновленим) водогоном. Саме таким 

способом можна підтримувати стан питної води на належному рівні. Адже, 

централізоване водопостачання задовольняє потреби людини у питній воді нормативної 

якості, здійснює водовідведення, з очищенням стічних вод відповідно до обов'язкових для 

усіх суб'єктів господарювання, установленому законом порядку, нормативів, норм, 

стандартів, порядків і правил. 

Ключові слова: питна вода, органолептичні показники; фізико-хімічний аналіз; 

концентрація речовин. 

 

Постановка проблеми 

Серед основних напрямків національної екологічної політики, 

спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища в 

Україні, пріоритетне значення слід надавати захисту здоров’я населення від 

антропогенного навантаження шляхом вирішення ряду завдань, зокрема, 
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забезпечення якості питної води у відповідності до Євростандартів, та оцінка 

і послідовне зниження екологічних ризиків для населення. 

Сьогодні проблема якості питної води досить гостра і контролюється з 

боку держави за допомогою держстандартів і санітарних правил і норм, 

встановлених у законодавчому порядку [3,4,5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

      Дефіцит прісної води спричиняє забруднення водойм промисловими 

і побутовими відходами. Половина об’єму стічних вод викидається у 

водойми без будь-якого очищення. Унаслідок варварського господарювання 

в Україні зникло 20 тис. річок. 

     У водойми України щороку вливається близько 7,8 млн. тонн 

забруднюючих речовин, з них 5 млн. тонн  солей, 1,4 млн. тонн синтетичних 

речовин, 7,8 тис. т. фосфору. Близько 1/3 внесених мінеральних добрив 

вимивається з ґрунтів і виноситься у водойми. Сполуки Нітрогену і Фосфору 

спричиняють зменшення кисню у воді, «цвітіння» водоймищ, що призводить 

до погіршення якості води [2]. 

Все більшу увагу дослідники приділяють даним про негативне медико-

екологічне значення хімічного забруднення підземних вод. Ряд досліджень 

присвячений виявленню впливу на здоров’я людей підземних вод, 

забруднених токсичними речовинами неорганічної й органічної природи, що 

надходять із сміттєзвалищ промислових відходів. Якщо не будуть вжиті 

комплексні активні заходи щодо припинення подальшого забруднення 

джерел централізованого водопостачання, покращення ситуації в галузі 

житлово-комунального господарства і розв’язання цілої низки проблем з 

раціонального використання водних ресурсів та підвищення якості питної 

води, існує реальна загроза глобальної водної кризи. 

 Регулює якість питної води в Україні  Закон України «Про питну воду та 

питне водопостачання», що визначає правові, економічні та організаційні 



принципи функціонування системи питного водопостачання, створені задля 

гарантованого забезпечення населення якісною і безпечною для здоров'я 

людини питною водою [1]. Питною водою відповідно до даного закону 

вважається, вода, котра, за органолептичним, хімічним і мікробіологічним  

складом і радіаційними показниками відповідає держстандартам і 

санітарному законодавству.  

Формування цілей статті 

Метою дослідження було провести оцінку якості води у мікрорайоні 

Поділ селища Білики. У ході дослідження були поставлені такі завдання: 

з’ясувати органолептичні показники води; визначити фізико-хімічний аналіз 

води; порівняти отримані показники з вимогами державного стандарту. 

Об’єкт дослідження – якість води мікрорайону Поділ селища Білики. 

На території розташовуються 8 артезіанських свердловин, які 

забезпечують питною водою близько 3 тис. осіб. Вода поступає до 

водонапірних башт, а потім через водопровідні труби до осель. Ці 

свердловини пробиті на глибину 150 м., а беруть воду із водоносного пласта 

на глибині до 100 м. Для визначення якості питної води у мікрорайоні Поділ 

були визначені місця по периметру всього мікрорайону та взяті проби води 

спеціалістами науково-дослідницького випробувального центру харчової 

продукції. 

Щоб дослідити воду і визначити її якість, необхідно провести 

органолептичний та фізико-хімічний аналіз води [6,7]. 

У зв’язку з тим, що хімічний склад та органолептичні показники питної 

води є не сталими, для їх характеристики велике значення має відбір проб 

для аналізу. Воду з криниць та свердловин набирали протягом 3 годин, 

зазначаючи час відбору проби. Із свердловини воду зливали близько 15 

хвилин, а лише потім відбирали для аналізу. Місця проб, які були визначені, 

розташовуються у мікрорайоні Поділ по периметру всього мікрорайону рівно 



віддалені від природних водойм. Було взято та проведено 5 проб води 

мікрорайону Поділ. 

Зразок №1 - свердловина індивідуальна глибиною 24 м по вулиці 

Підгірна, 88. 

Зразок №2- шахтний колодязь глибиною 8 м, пров. Правий Кобеляцький, 

2. 

Зразок №3- шахтний колодязь колективного користування глибиною 14 м 

по вулиці Дніпропетровська. 

Зразок №4- свердловина глибиною 11 м по вулиці Подільська, 30. 

Зразок №5- шахтний колодязь глибиною 20 м по вулиці Підгірна, 60. 

Дослідження було проведено на базі хімічної лабораторії                               

«Кобеляцького цукрового заводу», а повний аналіз води проведений 

Державним підприємством «Полтавський регіональний науково-технічний 

центр стандартизації, метрології та сертифікації».  

Виклад основного матеріалу 

 Проаналізувавши результати дослідження органолептичних показників 

питної води, можна стверджувати, що в пробі №1, 3 і 5 органолептичні 

показники якості питної води відповідають чинним нормативним 

документам. Органолептичні показники питної води водопровідних мереж 

наведені на рис.1 
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Рис. 1 Органолептичні показники якості питної води 

У пробі № 2 при аналізі органолептичних показників можна помітити, що 

питна вода не безбарвна речовина. У пробі № 4 питна вода не придатна для 

споживання без додаткового очищення. ЇЇ органолептичні показники 

перевищують допустимі норми. 

Ґрунтові води - це перший від поверхні водоносний горизонт, який 

залягає на водонепроникний пласт породи. Ґрунтові води – найбільш  

доступний спосіб водозабезпечення різних населених пунктів і об’єктів 

народного господарства [8]. 

Зрозуміло, що рівень ґрунтових вод визначається рівнем води в річці. 

Адже, саме вони рятують водойми від висихання влітку, коли засуха, і 

різкого зменшення взимку, коли на Ворсклі - льодостав. Причини обміління 

річки Ворскла: природні (зміна клімату і попередні зими були малосніжними, 

тривалість весняного періоду затягувався, що сприяло значному 

атмосферному випаровуванню вологи з ґрунту і з самої річки); антропогенні.  

Зменшення кількості води, що надходить із приток Ворскли, пов’язане із 

будівництвом на них дамб і штучних заток для забору води, призначеної для 

поливу сільськогосподарських угідь. 

За іншими думками вчених обміління Ворскли спостерігається уже 

протягом останніх 300 років. Вчені говорять, що рівень води не падає, а річка 



міліє «знизу» – вирубка  прибережних лісів привела до постійного знесення з 

полів ґрунту і замулювання річки; 

У сучасний період зниження рівня ґрунтових вод пов’язане з надмірним 

їх забором для підприємства « Сільські традиції»: за проектом реконструкції, 

який передбачає одночасне утримання 12 тис. поголів’я  в рік, ліміт 

використання води 500м
3
 за добу, а саме: напування свиней і технічні 

потреби (санація приміщень, приймання душу до і після виробничої зміни, 

організація дезбар’єрів).   

Зробивши аналіз проб води із різних місць мікрорайону Поділ селища 

Білики, можна помітити, що фізико – хімічні показники у шахтових 

колодязях не відповідають державним стандартам. Проби води № 2 і № 4, у 

яких є відхилення, перевищення показників заліза та марганцю бралися 

неподалік від розміщення природних боліт. Показники аналізу проб води 

наведені у таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Фізико-хімічні показники (проба №2, шахтний колодязь               глибиною 

8 м,  пров. Правий Кобеляцький, 2) 

№ 

п/п 

Назва показника, 

одиниці 

вимірювання 

НД на метод 

випробувань 

Допустимі рівні Фактич

не  

визначе

ння 

Похиб-

ка  

1 Залізо, мг/дм
3
 ГОСТ 4011-72 Не більше 1,0 2,4 ±20% 

2 Загальна твердість 

моль/дм
3
 

ГОСТ 4151-72 Не більше 10,0 9,3 ±15% 

3 Сухий залишок, 

мг/дм
3
 

ГОСТ 18164-

72 

Не більше 

1500,0 

1040,0 ±10% 

4 Нітрати, мг/дм
3
 ГОСТ18826-73 Не більше 50,0 7,2 ±15% 



5 Водневий 

показник рН 

ДСТУ 4077-

2001 

6,5-8,5 7,3 ±0,1 

од.рН 

6 Марганець, мг/дм
3
 ГОСТ4974-72 Не більше 0,5 0,22 ±25% 

7 Хлориди, мг/дм
3
  ГОСТ 4245-72 Не більше 

350,0 

82,1 ±18% 

8 Сульфати, мг/дм
3
 ГОСТ14389-72 Не більше 

500,0 

124,

8 

±15% 

9 Перманганатна 

окислюваність 

ГОСТ 26449.2-

85 

Не більше 5,0 6,0 ±30% 

10 Нітрити, мг/дм
3
  ГОСТ 4192-82 Не більше 3,3 0,02 ±30% 

 11 Азот амонійний, 

мг/дм
3
 

ГОСТ 4192-82 Не більше 2,6 0,1 ±25% 

 12  Фториди, мг/дм
3
 ГОСТ 4386-89 Не більше 1,5 0,75 ±18% 

 

У даній місцевості, на дні улоговини відбувається, сучасний процес 

утворення болотних або озерних руд осадового походження. Вони 

утворюються в континентальних умовах, як правило, в піщано-глинистих 

відкладах. Цей процес йде у верхньому шарі земної поверхні – в ґрунті. З 

гумусного горизонту вноситься мінеральний матеріал. Дощові води, насичені 

киснем та вуглекислим газом, окиснюють і розчиняють різні мінеральні 

речовини. Тут розчиняються залізо та інші сполуки. В умовах великого 

зволоження відбувається окиснення заліза водою і утворення гідроксидів. 

Іони гідроксиду знаходяться в колоїдному стані, тому утворюється глейовий 

горизонт. У холодних водах ґрунту електролітів немає, але їх функцію 

виконують бактерії, які надходять із верхнього гумусного горизонту. 

Бактерії, вступаючи в глейовий горизонт, умови якого сприятливі для 



міграції Феруму, викликають реакцію, у результаті якої утворюються 

пластівці лимоніту. Лимоніт в перекладі з грецької «болото». Зазначимо, що 

в анаеробних умовах боліт та озер йде реакція відновлення – втрата 

зв’язаного Оксигену. Особливу роль тут відіграють бактерії, що утворюються 

при відмиранні болотної рослинності, вони містять речовини, які є сильними 

відновниками. При відновленні оксидів Феруму буре забарвлення зникає, 

змінюється на сіре або зелене, утворюючи глей. Колоїдні частинки глею 

мігрують з водойм у ґрунт, де відбувається реакція окиснення. Залізо теж не 

може взятися нізвідки. Факт, що річки переносять величезну кількість заліза 

та інших речовин. Ферум, поряд з Алюмінієм і Силіцієм, є найактивнішим 

міграційним елементом, тому його надходження в певну місцевість, багату 

водами, не проблема, причому можливе тільки у вигляді колоїдного розчину, 

в інших умовах існування його йонного розчину неможливе [9,10]. 

Високий вміст заліза у воді призводить до несприятливого впливу на 

шкіру, може позначитися на морфологічному складі крові, сприяє 

виникненню алергічних реакцій. У зразках № 2 та № 4 нами було виявлено, 

що вміст заліза перевищує стандарт у 2 рази. Отримані фізико-хімічних 

показники проби № 4 відображені у таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Фізико-хімічні показники (проба № 4, свердловина глибиною 11 м по 

вулиці Подільська, 30) 

№ 

п/п 

Назва показника, 

одиниці 

вимірювання 

НД на метод 

випробувань 

Допустимі 

рівні 

Фактич

не  

визначе

ння 

Похиб-

ка  

1 Залізо, мг/дм
3
 ГОСТ 4011-72 Не більше 1,0 2,1 ±20% 

2 Загальна твердість ГОСТ 4151-72 Не більше 16,5 ±15% 



моль/дм
3
 10,0 

3 Сухий залишок, 

мг/дм
3
 

ГОСТ 18164-72 Не більше 

1500,0 

1860,0 ±10% 

4 Нітрати, мг/дм
3
 ГОСТ 18826-73 Не більше 

50,0 

Менше 

0,1 

±30% 

5 Водневий 

показник рН 

ДСТУ 4077-

2001 

6,5-8,5 7,3 ±0,1 

од.рН 

6 Марганець, мг/дм
3
 ГОСТ4974-72 Не більше 0,5 0,44 ±25% 

7 Хлориди, мг/дм
3
  ГОСТ 4245-72 Не більше 

350,0 

235,5 ±15% 

8 Сульфати, мг/дм
3
 ГОСТ14389-72 Не більше 

500,0 

283,2 ±10% 

9 Перманганатна 

окислюваність 

ГОСТ 26449.2-

85 

Не більше 5,0 2,8 ±30% 

10 Нітрити, мг/дм
3
  ГОСТ 4192-82 Не більше 3,3 0,02 ±30% 

 11 Азот амонійний, 

мг/дм
3
 

ГОСТ 4192-82 Не більше 2,6 Менше 

0,05 

±25% 

 12  Фториди, мг/дм
3
 ГОСТ 4386-89 Не більше 1,5 0,49 ±18% 

 

Значення перманганатної окиснюваності вище 0,2 мг / л свідчить про 

вміст у воді легко - окиснювальних органічних сполук, багато з яких 

негативно впливають на печінку, нирки, репродуктивну функцію організму. 

У шахтному колодязі  № 2 було виявлено перевищення перманганатної 

окиснюваності в 3 рази від допустимої норми, тому таку питну воду не 

можна взагалі використовувати без додаткового очищення [10]. 



Постійне вживання всередину води з підвищеною твердістю призводить 

до накопичення солей в організмі і, в результаті, до захворювань суглобів 

(артрити, поліартрити), до утворення каменів у нирках, жовчному і сечовому 

міхурах. Твердість вище 4,5 мг-екв / л призводить до інтенсивного 

накопичення осаду в системі водопостачання і на сантехніці, заважає роботі 

побутових приладів. Згідно інструкції з експлуатації побутової техніки 

твердість води не повинна перевищувати 1,5-2,0 мг-екв / л [2]. Із досліджень 

видно, що загальна твердість усіх проб перевищує цей показник у порівнянні 

з стандартом.  Фактичні показники  фізико-хімічної якості питної води проби 

№ 5 наведені у таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Фізико-хімічні показники (проба № 5, шахтний колодязь глибиною 

20 м по вулиці Підгірна, 60) 

 

№ 

п/п 

Назва показника, 

одиниці 

вимірювання 

НД на метод 

випробувань 

Допустимі 

рівні 

Фактич

не  

визначе

ння 

Похиб-

ка  

1 Залізо, мг/дм
3
 ГОСТ 4011-72 Не більше 1,0 0,23 ±25% 

2 Загальна твердість 

моль/дм
3
 

ГОСТ 4151-72 Не більше 

10,0 

13,4 ±15% 

3 Сухий залишок, 

мг/дм
3
 

ГОСТ 18164-72 Не більше 

1500,0 

1730,0 ±10% 

4 Нітрати, мг/дм
3
 ГОСТ 18826-73 Не більше 

50,0 

3,8 ±15% 



5 Водневий 

показник рН 

ДСТУ 4077-

2001 

6,5-8,5 7,4 ±0,1 

од.рН 

6 Марганець, мг/дм
3
 ГОСТ4974-72 Не більше 0,5 0,037 ±30% 

7 Хлориди, мг/дм
3
  ГОСТ 4245-72 Не більше 

350,0 

91,0 ±22,5% 

8 Сульфати, мг/дм
3
 ГОСТ14389-72 Не більше 

500,0 

364,8 ±10% 

9 Перманганатна 

окислюваність 

ГОСТ 26449.2-

85 

Не більше 5,0 1,6 ±30% 

10 Нітрити, мг/дм
3
  ГОСТ 4192-82 Не більше 3,3 0,03 ±30% 

 11 Азот амонійний, 

мг/дм
3
 

ГОСТ 4192-82 Не більше 2,6 Менше 

0,05 

±25% 

 12  Фториди, мг/дм
3
 ГОСТ 4386-89 Не більше 1,5 0,43 ±18% 

 

 При визначенні вмісту азоту амонійного в жодній із проб відхилень від 

норм не спостерігається. Таким чином у воду не потрапляють продукти 

розкладання білків стічних вод або фекальних стоків.   

Висновки  

Перевищення дозволених концентрацій кожного з елементів має свої 

причини і призводить до певних наслідків. Проведені нами дослідження 

дають підстави стверджувати, що основними показниками, які формують 

незадовільний якісний стан питної води досліджуваної місцевості, є залізо, 

перманганатна  окислювальність, загальна твердість. 

У ході дослідження було виявлено, високе забруднення питної води у 

шахтному колодязі глибиною 8 м, по провулку Правий Кобеляцький, 2 



(зразок № 2) і свердловина глибиною 11 м по вулиці Подільська, 30. Аналіз 

показав, що вода не відповідає встановленим нормам за вмістом заліза, які 

перевищують свою концентрацію у 2 рази і характеризуються високою 

твердістю, що є потенційною небезпекою для здоров’я населення. 

Аналізуючи якість води свердловини глибиною 11 м по вулиці 

Подільська, 30 (зразок № 4), можна стверджувати, що вона найбільш 

забруднена перманганатною окислювальністю та має високу загальну 

твердість. При аналізі органолептичних показників (забарвлення, запах, смак 

та присмак, каламутність) не відповідають Держстандарту.  

Отже, питна вода у свердловинах і шахтних колодязях мікрорайону Поділ 

може використовуватися після додаткового очищення. 

Найкращий спосіб поліпшення якості питної води – перехід на 

централізоване водопостачання із сучасним (оновленим) водогоном. Саме 

таким способом можна підтримувати стан питної води на належному рівні. 

Адже, централізоване водопостачання задовольняє потреби людини у питній 

воді нормативної якості, здійснює водовідведення з очищенням стічних вод 

відповідно до обов'язкових для усіх суб'єктів господарювання встановлених в 

установленому законом порядку нормативів, норм, стандартів, порядків і 

правил. 
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Качество питьевой воды и ее влияние на здоровье насиления 

микрорайона Подол поселка Белики 

О.В. Квак, кандидат биологических наук, доцент, Полтавский национальный 

педагогический университет имени В.Г. Короленко, kvakolga30@gmail.com; 

В.И. Савченко, учитель-методист, опорное заведение «Беликская 

общеобразовательная школа І-III ступеней №1 Кобелякского районного совета 

Полтавской области», учитель химии и биологии, savchenko06-1973@mail.ru. 

В статье рассмотрены показатели качества питьевой воды источников 

централизованного водоснабжения. Обозначено  их соответствие действующим в 

Украине нормативам качества воды для питьевого использования. Показана важность 

проведения органолептического и физико-химического мониторинга питьевой воды из 

разных мест централизованного водоснабжения в микрорайоне Подол поселка Белики. 

Лучший способ улучшения качества питьевой воды – переход на централизованное 

водоснабжение с современным (обновленным) водопроводом. Именно таким способом 



можно поддерживать состояние питьевой воды на должном уровне. Ведь  

централизованное водоснабжение удовлетворяет потребности человека в питьевой воде 

нормативного качества, осуществляет водоотведение с очисткой сточных вод в 

соответствии с обязательным для всех субъектов хозяйствования, установленных  

законом порядке нормативов, норм, стандартов, порядков и правил. 

Ключевые слова: питьевая вода, органолептические показатели; физико-химический 

анализ; концентрация веществ. 

The quality of drinking water and its impact on the health of the 

population of the district division of the village Bilyky 

O. V. Kvak, PhD, associate Professor, Poltava national pedagogical University named after V. 

G. Korolenko, kvakolga30@gmail.com, 

V. I. Savchenko, teacher-methodologist, "Hub school № 1 of Bilyky  of Kobelyatsky district 

Council, Poltava region" teacher of chemistry and biology, savchenko06-1973@mail.ru 

The article describes the indicators of the quality of drinking water sources of centralized 

water supply. Evaluated their compliance with applicable in Ukraine standards of water quality 

for drinking usage. Researches showed the importance of the organoleptic and physico-chemical 

monitoring of drinking water from different locations of the centralized water supply in the 

district of Podil village Bilyky.  

Concentrations of each of the elements has its reasons and leads to certain consequences. 

Our studies suggest that the main indicators that shape the poor state of drinking water of the 

study area, iron, permanganate occlusally, the overall stiffness. 

The study revealed high contamination of drinking water in vertical well with a depth of 8 

m, along the lane Right Kobelyatsky, 2 (sample No. 2) and the well depth of 11 m on the street 

Podil's'kyi, 30. The analysis showed that the water does not correspond established norms for 

iron content in excess of its concentration in 2 times and are characterized by high stiffness, 

which is a potential danger to the health of the population. 

Analyzing the water quality in wells with a depth of 11 m along the street Podolsk, 30 

(sample No. 4), it can be argued that it is the most polluted permanganate occlusally and has 

high overall rigidity. In the analysis of organoleptic characteristics ( color, smell, taste and 

taste, turbidity) does not correspond to GOST standards.  

The best way to improve the quality of drinking water – the transition to centralized water 

supply with modern (updated) water supply. This way you can maintain the condition of drinking 

water at the proper level. After all, centralized water supply corresponds to human needs in 

drinking water of normative quality, provides water disposal by waste water treatment in 

accordance with the mandatory for all business entities standards and norms. 

Key words: drinking water, organoleptic indicators; physicochemical analysis; the 

concentration of substances. 
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ОЦІНКА ДЕКОРАТИВНОСТІ ГІБІСКУ СИРІЙСЬКОГО В 

УМОВАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Авраменко Н.В., методист Комунального закладу «Запорізький обласний Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, e-mail: 

nata.avramko@gmail.com,  

Приступа І.В., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри садово-

паркового господарства та генетики ЗНУ,  

e-mail: artemisia.iryna@gmail.com 

Вивчені морфометричні показники та проведена оцінка декоративності 5 сортів 

гібіску сирійського: Militaris, Coelestis, Hamabo, Red Heart та Totus Albus. Дослідні 

рослини зростали в умовах Запорізької області, яка розташована на межі Центрального 

та Степового інтродукційних районів Придніпровського та Правобережного 

інтродукційних підрайонів. Для оцінки декоративності проводили аналіз п’ятьох ознак: 

забарвлення, розмір (діаметр), форма квітки, інтенсивність цвітіння, стан рослини. 

Презентовано власну шкалу розподілу за балами декоративних ознак. 

Ключові слова: зелене будівництво; декоративність; морфометричні показники; 

сорт; інтенсивність цвітіння; стан рослини. 

 

Серед деревно-чагарникових рослин, які використовуються в 

озелененні населених місць, переважна більшість – інтродуценти. Зараз 

продовжується процес інтенсивної інтродукції деревних рослин в Україні. 

Одним з перспективних деревних екзотів є гібіск сирійський, який вперше в 

Україні був інтродукований Кременецьким ботанічним садом у 1811 р. [1, с. 

10].  

На сьогодні спостерігається дефіцит деревно-чагарникових видів, які 

квітнуть у другій половині вегетаційного періоду в умовах посушливого літа 

та початку осені, у зв’язку з цим, гібіск сирійський є особливо цінним видом.  

mailto:nata.avramko@gmail.com


У Запорізькій області інтродуковано, за нашими даними, близько 12 

сортів гібіску сирійського, однак це незначна частка світового асортименту. 

Гібіск сирійський – деревце або чагарник заввишки до трьох метрів з 

тривалим періодом цвітіння. Переважна більшість рослин, які 

використовуються в озелененні населених пунктів, неясного походження. 

Визначити їх сортову приналежність дуже важко. Спостерігається значне 

різноманіття забарвлення пелюсток, махровості, форми та розміру квіток. 

Також представники виду можуть вільно перезапилюватися між собою. 

Проблемі оцінці декоративності присвячено доволі багато робіт, в яких 

враховуються різні параметри. Наприклад, 7-бальна шкала Г.Е. Мисника 

(1976) досить оригінальна, враховує емоційне сприйняття рослин [2, с. 210]. 

Досі широко використовується шкала, яка запропонована Н.В. Котеловою та 

Н.С. Гречко (1969) [3, с. 11-12]. Розроблено шкалу комплексної оцінки для 

раритетних видів екзотичних деревних рослин України, за якою рослини 

розподілені на 4 групи декоративності. Амплітуда оцінки декоративності 

коливається від 13 до 90 балів [4]. C.І. Слюсар вважає за доцільне при 

визначенні декоративної цінності деревних видів відрізняти і, по можливості, 

враховувати 6 її типів: загальновидову, індивідуальну, формову, групову, 

сезонну та вікову [5]. 

До декоративних властивостей рослин належать наступні ознаки: 

розміри рослин, форма та розміри крони, форма, будова, колір і тривалість 

життя листків (хвої), форма, будова, колір, тривалість цвітіння квіток та 

суцвіть, форма стовбура й текстура кори [6, с. 94]. 

Була проведена оцінка декоративності малопоширених видів і 

культиварів кущових рослин на південному сході України. Гібіск сирійський 

отримав групу декоративності II – рослини декоративні в період фаз цвітіння 

або плодоносіння (тривале цвітіння, забарвлення та аромат квіток) [7, с. 109]. 

Оцінка не була адаптована безпосередньо до гібісків, значна увага 

приділялась формі та структурі крони. Для оцінки декоративних якостей 

сортів та форм гібіску сирійського Є.Л. Тищенко та Ю.В. Тимкиною 



запропоновано шкалу з 15 ознак, кожна з яких оцінюється за 5-бальною 

шкалою, а потім індексується за рахунок коефіцієнта значущості даного 

показника. Максимальна оцінка – 100 балів. Однак, ця шкала, на нашу думку, 

дещо складна для використання [8, с. 4].  

Мета роботи – визначити декоративність п’яти сортів гібіску 

сирійського за наступними ознаками: забарвлення, розмір (діаметр), форма 

квітки, інтенсивність цвітіння, стан рослини. 

Матеріали та методи досліджень 

Об’єктом наших досліджень був гібіск сирійський (Hibiscus syriacus L.) 

– листопадний чагарник висотою до 3 м з молодими опушеними пагонами, 

які пізніше стають голими. Листки клиноподібно-яйцевидні, трьохлопатеві. 

Квітки поодинокі, різної форми та забарвлення. Плід – багатонасінна 

коробочка. Проводили оцінку декоративності 5 сортів. Квітки сорту Militaris 

білого кольору з яскравою бурою серединою. У сорту Coelestis квітки 

пастельно-фіолетові з темно-червоною плямою в середині. Hamabo має 

квітки з рожево-червоними прожилками на блідо-рожевих або майже білих 

пелюстках, кожна з яких прикрашена темно-червоною плямою в центрі. Сорт 

Red Heart має ефектні білі квіти з яскравою червоною серединою. У Totus 

Albus – квітки білосніжні.  

Дослідні рослини зростали в умовах Запорізької області, яка 

розташована на межі Центрального та Степового інтродукційних районів 

Придніпровського та Правобережного інтродукційних підрайонів [1, с. 95]. 

Клімат регіону – помірно-континентальний, характеризується чітко 

означеною посушливістю, яка обумовлена пануванням на більшості території 

області сухих східних вітрів (на рік у середньому припадає 225 сонячних 

днів). Середня температура повітря за 2017 рік була на 1,0 °С вище норми і 

становила 10,6 °С. Найхолоднішим місяцем року був січень, найтеплішими – 

липень та серпень [9, с. 8]. 

Морфометричні вимірювання проводилися за загальноприйнятими 

методиками [10, с. 320]. 



Враховуючи, що найбільшу декоративність гібіск сирійський має у 

період цвітіння, доцільно більшу увагу приділити оцінці параметрів квіток та 

інтенсивності цвітіння. Для оцінки декоративності проводили аналіз п’ятьох 

ознак: забарвлення, розмір (діаметр), форма квітки, інтенсивність цвітіння, 

стан рослини. Кожна ознака максимально може бути оцінена в 5 балів. В 

цілому максимальна оцінка складала 25 балів (табл. 1).  

Дослідження проводили в 2017 році. Експериментальні дані 

статистично обробляли за допомогою програми Microsoft Excel. 

Виклад основного матеріалу 

Проведені дослідження дозволили розподілити декоративні ознаки 

гібіску сирійського за балами. Серед сортів та гібридів зустрічаються квітки з 

різним забарвленням. Часто наявна пляма у центрі, можуть бути штрихи, 

прожилки іншого кольору. Особливо привабливим є насичений контрастний 

тон. Тому таке забарвлення оцінюється найвищим балом. В 1 бал оцінюються 

квітки, які мають тьмяний тон, на пелюстках є асиметричні штрихи або 

плями значних розмірів. 

Квітки гібіску сирійського за розміром бувають малі, середні та великі. 

Діаметр може бути від 3-4 см до 12-13 см та більше. Більш великі квітки 

мають більшу декоративність. У 5 балів оцінюються великі квітки діаметром 

більше 10 см. 

За формою квітки можна поділити на прості, махрові та напівмахрові. 

Також форма у сортів гібіску сирійського дуже різноманітна. Найбільшу 

декоративність мають квітки, у яких пелюстки накладаються одна на одну, а 

також добре розвинуті петалоїди. Так, махрова квітка оцінюється в 5 балів, 

напівмахрова – 4 бали. Прості квітки отримують оцінку 1-5 бали в залежності 

від зімкнутості пелюсток. 

 

 

Таблиця 1. – Розподіл за балами декоративних ознак 

Ознака Бал Характеристика ознаки 



забарвлення 

квітки 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

тон тьмяний, на пелюстках є асиметричні штрихи 

або плями значних розмірів; 

тон тьмяний, на пелюстках наявні незначні штрихи 

або плями; 

тон тьмяний, рівномірний;  

тон не дуже яскравий, немає контрастності між 

середньою частиною та краями; 

тон яскравий чистий, може бути наявна 

контрастність середньої частини та краю пелюсток 

розмір 

(діаметр) 

квітки 

1 

2 

3 

4 

5 

малий розмір - діаметр 3-4 см; 

середній розмір - діаметр 5-6 см; 

середній розмір - діаметр 7-8 см; 

великий розмір - діаметр 9-10 см; 

великий розмір - діаметр більше 10 см 

форма квітки 1 

2 

3 

 

4 

5 

квітка проста, пелюстки віддалені одна від одної; 

квітка проста, пелюстки частково зімкнуті; 

квітка проста, пелюстки накладаються одна на 

одну; 

квітка напівмахрова; 

квітка махрова 

інтенсивність 

цвітіння 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

кількість одночасно відкритих квіток на 1 м 

погонний:  

до 4 шт.; 

5-9 шт.; 

10-13 шт.; 

14-17 шт.;  

18 шт. та більше 

стан рослини 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

незадовільний: наявні значні пошкодження квіток, 

листків, крона слабко розвинена, є сухі гілки, 

значне щорічне обмерзання пагонів; 

незадовільний: незначні пошкодження, 

викривлений контур крони, значне щорічне 

обмерзання пагонів; 

задовільний: незначні пошкодження, частина 

річного приросту обмерзає, крона розвинута більш-

менш рівномірно; 

добрий: незначні пошкодження, чіткий контур 

крони; 

гарний: немає пошкоджень, немає обмерзання 

пагонів, чіткий контур крони 

Як видно з таблиці 2, сорт Hamabo має менший річний приріст у 

порівнянні з сортом Totus Albus. Різниця між іншими сортами не є 



статистично достовірною. У всіх дослідних рослин щорічний приріст 

значний. Оскільки квіти у гібіску сирійського закладаються на пагонах 

поточного року, то ми спостерігаємо інтенсивне цвітіння. Так, у всіх 

дослідних видів інтенсивність цвітіння була високою. У сорту Coelestis вона 

оцінена нами в 5 балів, 18,2±3,50 шт. квіток на 1 м погонний. Інші сорти 

мають оцінку 4 бали: 14-17 шт. одночасно відкритих квіток на 1 м погонний 

(табл. 2, 3).  

Надзвичайної декоративності гібіску надають квітки. Один з 

найважливіших показників – розмір квітки. Найбільш великі квітки має сорт 

Red Heart, а найменші – сорт Militaris. Квітки всіх досліджених сортів за 

формою оцінені в 3 бали. Квітки прості, пелюстки накладаються одна на 

одну. Квітки сортів Militaris та Hamabo мають тон не дуже яскравий, немає 

контрастності між середньою частиною та краями, тому вони отримали 

оцінку 4 бали за показником забарвлення. Інші сорти оцінені в 5 балів за цим 

показником, тому, що їхні квітки мають тон яскравий чистий, може бути 

наявна контрастність середньої частини та краю пелюсток. 

 

Таблиця 2. – Морфометричні показники сортів гібіску сирійського 

№ 

з/п 

Сорт Річний приріст, 

см 

Діаметр квітки, 

см 

Кількість квіток 

на 1 м погонний, 

шт. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Militaris 

Coelestis 

Hamabo 

Red Heart 

Totus Albus 

23,4±3,21 

24,6±2,80 

17,3±3,53 

22,5±4,72 

27,3±4,42 

5,2±0,80 

7,9±0,68 

7,8±0,15 

9,7±0,54 

7,5±0,90 

15,7±4,15 

18,2±3,50 

16,5±4,40 

17,0±2,20 

15,3±2,10 

 

Стан рослин коливався від 2,5 до 5,0 балів. Сорти Militaris та Hamabo 

мають щорічне значне підмерзання пагонів, тому формується викривлений 

контур крони. Наявні незначні пошкодження шкідниками. Сорт Red Heart – 



крупний та широкий кущ. Рослини цього сорту мають гарний стан, на них 

немає пошкоджень, немає обмерзання пагонів, формується чіткий контур 

крони. Тому їхній стан має найвищу оцінку (5 балів). Форма крони деревних 

рослин визначається генотипом. Слід відмітити, що гібіск сирійський в 

умовах культури може формуватися як невелике дерево або кущ. В 

озелененні найчастіше використовують форму куща. 

Інтегрований показник декоративності для сорту Totus Albus склав 19,0 

балів, сорту Coelestis – 20,0 балів, сорту Hamabo – 17,5 балів. Найвищім він 

був для сорту Red Heart (21,0 бал), а найнижчим – для сорту Militaris (15,5 

балів). Усі вивчені сорти відрізняються середньою та високою 

декоративністю. 

 

Таблиця 3. – Індивідуальна декоративність сортів гібіску сирійського 

№ 

з/п 

Сорт Досліджувані декоративні ознаки Інтегрований 

показник 

декоратив-

ності, бал 
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б
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Militaris 

Coelestis 

Hamabo 

Red Heart 

Totus Albus 

4 

5 

4 

5 

5 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

2,5 

4,0 

3,5 

5,0 

4,0 

15,5 

20,0 

17,5 

21,0 

19,0 

 Максимальна 

оцінка 

5 5 5 5 5 25 

 

В подальшому планується провести вивчення декоративності більшої 

кількості сортів з метою їх об’єктивної оцінки та широкого впровадження в 

озеленення в Запорізькій області. 

Висновки 



За морфометричними показниками Найбільш великі квітки має сорт 

Red Heart, а найменші – сорт Militaris. Кількість квіток на 1 м погонний 

коливалась від 15,3 до 18,2 штук. 

Декоративність сорту Hamabo склала 17,5 балів, сорту Red Heart – 21,0 

балів, сорту Militaris – 15,5 балів, сорту Coelestis – 20,0 балів, сорту Totus 

Albus – 19 балів. Сорти Coelestis та Red Heart мають вищу декоративність, 

ніж Hamabo, Militaris та Totus Albus. 

Cорти гібіску сирійського Militaris, Coelestis, Hamabo, Red Heart та 

Totus Albus є високодекоративними, тому їх можна рекомендувати для 

використання в зеленому будівництві Запорізької області. 
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Оценка декоративности гибискуса сирийского в условиях 

Запорожской области 

Авраменко Н.В., методист Коммунального учреждения «Запорожский областной 

Центр эколого-натуралистического творчества ученической молодежи» Запорожского 
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Приступа И.В., кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры садово-

паркового хозяйства и генетики ЗНУ, e-mail: artemisia.iryna@gmail.com 

 

Изучены морфометрические показатели и проведена оценка декоративности 5 

сортов гибискуса сирийского: Militaris, Coelestis, Hamabo, Red Heart и Totus Albus. 

Опытные растения произрастали в условиях Запорожской области, которая 

расположена на границе Центрального и Степного интродукционного районов 

Приднепровского и Правобережного интродукционных подрайонов. Для оценки 

декоративности проводили анализ пяти признаков: окраска, размер (диаметр), форма 

цветка, интенсивность цветения, состояние растений. Представлена собственная 

шкала распределения по балам декоративных признаков. 

Ключевые слова: зеленое строительство; декоративность; морфометрические 

показатели; сорт; интенсивность цветения; состояние растений. 
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The problem of decorative evaluation is devoted to quite a lot of works, which take into 

account different parameters. One of the promising wood exotica is the rosemallow, which for 

the first time in Ukraine was introduced by Kremenets Botanical Garden in 1811. 

In Zaporozhzhie region, according to our data, about 12 varieties of rosemallow are 

introduced, but this is a small part of the world's range. The overwhelming majority of plants 

used in landscaping settlements of unclear origin. Identifying their variety is very difficult. There 

is a significant variety of petal's colors, fluctuations, shapes and sizes of flowers. 

The objects of our research were 5 varieties of rosemallow. Flowers of the Militaris 

variety are white with a bright brown medium. The Coelestis flower type is pastel-purple with a 

dark red spot in the middle. Hamabo has flowers with pinkish red veins on pale pink or almost 

white petals, each of them is decorated with a dark red spot in the center. The Red Heart variety 

has spectacular white flowers with a bright red middle. Totus Albus has white flowers. 

Experimental plants grew in the conditions of the Zaporozhzhie region, which is located on the 

border of the Central and Steppe introductive districts of Pridneprovsky and Right-bank 

introductions subregions. The climate of the region is moderately continental, characterized by a 

clearly marked aridity, which is due to the domination of the dry Eastern winds in the majority of 

the region of the dry east (an average of 225 sunny days per year). The average temperature of 

air in 2017 was 1.0 °С above the norm and was 10.6 °С. The coldest month of the year was 

January, the warmest month is July and August. 

Morphometric measurements were made according to generally accepted methods. 

To assess the decorative character, five characteristics were analyzed: color, size 

(diameter), flower shape, flowering intensity, plant state. Each trait can be rated as 5 points. 

Overall, the maximum score was 25 points. Considering that the largest decorative material of 

rosemallow is during the flowering period, it is advisable to pay more attention to the evaluation 

of flower parameters and the intensity of flowering. 

The research was conducted in 2017. Experimental data was processed using Microsoft 

Excel. 

The Hamabo varieties has 17.5 points, Red Heart - 21.0, Militaris - 15.5, the Coelestis - 

20.0, and Totus Albus - 19 points. The varieties studied are medium and high decorative. 

Key words: green building; decorative; morphometric traits; varieties; intensity of 

flowering; plant state. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Дослідно-експериментальна робота  

педагогічних колективів закладів позашкільної освіти 

 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОСТВОРЮВАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ 

ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ 

 

             Л.А. Трегубова, директор, О.М.Радченко, заступник директора з навчально-

методичної роботи, С.В.Велігорська, завідувач відділу методичної роботи 

Комунальний заклад 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2014 № 

923 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» у 

вищезазначеному закладі позашкільної освіти проводився ІІІ (формувальний) 

етап дослідно-експериментальної роботи, завданнями якого були: 

визначення рівня сформованості культуростворювальної позиції 

вихованців на початку формувального етапу експерименту; 

експериментальне дослідження організаційно-педагогічних умов 

підвищення ефективності формування культуростворювальної позиції у 

вихованців закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму; 

визначення рівня сформованості культуростворюваної позиції 

вихованців закладу позашкільної освіти в кінці формувального етапу 

експерименту; 

проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Формування культуростворювальної позиції у вихованців позашкільних 

навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму»; 

підбиття підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-

експериментальної роботи. 

ІІІ (формувальний) етап експерименту був спрямований на формування 

культуростворювальної позиції у вихованців закладу позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму. За визначенням академіка Беха І.Д., під 

культуростворювальною позицією вихованців закладу позашкільної освіти 

слід розуміти набуття ними під керівництвом педагога широких  

компетентностей (соціальних, культуротворчих, дослідницьких, 



комунікативних, інформаційних, навчально-пізнавальних) та відповідного їм 

пізнавально-особистісного підґрунтя, що дає змогу послідовного набуття 

ними змістовно обмеженої культурної позиції, яка має допомогти 

вихованцю стати розвиненим суб’єктом життєдіяльності. В експерименті 

брали участь вихованці комунального закладу «Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів». Збір та аналіз результатів дослідно-експериментальної 

роботи здійснювалися одночасно в експериментальній та контрольній 

групах. У 2017 році були створені експериментальна група (126 осіб), 

контрольна група (95 вихованців).  

Сутність освітнього процесу полягає у формуванні соціальних, 

культуротворчих, дослідницьких, комунікативних, інформаційних, 

навчально-пізнавальних компетентностей вихованців закладу позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного профілю в умовах випереджаючого 

особистісно орієнтованого виховання (у фокусі цілісного 

культуростворювального простору) та природовідповідності цих процесів 

(експериментальна група) та в стандартних умовах (контрольна група). 

Основою методичного забезпечення процесу формування 

культуростворювальної позиції вихованців закладу позашкільної освіти 

стала розробка та реалізація культуростворювальної моделі, яка була 

побудована відповідно до мотиваційно-цільового, когнітивного, діяльнісного 

та рефлексивного компонентів.  

 Мотиваційно-цільовий компонент припускає визначення цілей, 

створення належних умов та вибір методів, пов’язаних з розвитком 

дослідницької компетентності учнів, з формуванням ціннісного ставлення 

вихованця до своєї діяльності у майбутньому, його прагненні і вмінні  

самостійно здобувати фахові знання і організовувати пізнавальний процес.  

Когнітивний компонент передбачає набуття вихованцями гуртків 

закладу позашкільної освіти певного рівня теоретичних знань щодо змісту 

обраної професії, оволодіння комплексом конструктивних, евристичних та 

системних знань, умінь та навичок у застосуванні  сучасних елементів освіти 



та інноваційних технологій в структурі власної професійної діяльності.                              

Показниками діяльнісного компоненту є уміння бачити, 

виокремлювати та аналізувати проблеми, формулювати завдання, будувати 

припущення про можливі причини і наслідки явищ світу, висувати гіпотези, 

обґрунтовувати їх.  

Рефлексивний компонент передбачає пізнання і аналіз явищ власної 

свідомості і діяльності, вміння обирати найбільш раціональний спосіб 

розв’язання проблем. Рефлексивний компонент проявляється в умінні 

свідомо контролювати результати своєї діяльності та рівень власного 

розвитку, особистих досягнень. Вивчення динаміки і рівнів сформованості 

культуростворювальної позиції у вихованців відбувалося поетапно шляхом 

проведення контрольних зрізів (тестування) в експериментальній та 

контрольній групах на початку формувального експерименту, і, 

безпосередньо, під час його проведення. 

Для виявлення рівня сформованості культуростворювальної позиції у 

вихованців використовувалися наступні методи дослідження:  

емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, опитування, 

моделювання морально-етичних ситуацій;  

 методи математичної статистики, що використовувалися для кількісної і 

якісної обробки результатів дослідження, для з'ясування динаміки змін у 

рівнях сформованості даної якості на початку і по завершенню 

формувального етапу експерименту. 

У процесі дослідження на початку, а потім наприкінці експерименту 

проводилась оцінка рівня сформованості культуростворюваної позиції 

вихованців. Основним при цьому був метод спостережень і якісної 

характеристики кінцевих результатів, яких досягли вихованці. 

Спостереження проводились під час занять, екскурсій, масових заходів тощо. 

Для виявлення рівня сформованості культуростворюваної позиції 

вихованців відповідно до розроблених компонентів, критеріїв та показників, 

на основі методик М. Рокича, П. Ігнатенко, В. Поплужного, Н. Косарєвої,  



Л. Крицької, Т. Швець було розроблено власну методику оцінювання рівня 

сформованості заданої якості. Анкети були закритими, відкритими, із 

ситуативними запитаннями та у вигляді таблиці, в яких вихованці самостійно 

давали оцінку власним особистісним якостям.  

Для визначення рівня сформованості мотиваційно-цільового компонента 

позиції вихованців було використано методику прямого ранжирування 

списків цінностей М. Рокича та анкетні опитування для визначення життєвих 

цінностей особистості Must-тест (П. Н. Іванов, Є. Ф. Колобова).  

Для визначення когнітивного рівня культуростворювальної позиції було 

проведено опитування вихованців, а для виявлення основних життєвих 

позицій вихованців було запропоновано тест «Яка ваша життєва позиція?».  

Визначення діяльнісного компоненту сформованості 

культуростворювальної позиції вихованців станції базувалося на таких 

педагогічних методах: аналіз творчих робіт, проектів, досліджень учнів; 

аналіз анкет та опитувальників; спостереження за вихованцями під час їхньої 

участі у різноманітних проектах; бесіди із учнями. Для визначення рівня 

сформованості діяльнісного компоненту культуро-створювальної позиції  

вихованцям було запропоновано тести-пропозиції. 

При визначенні рефлексивного компоненту було використано методику 

діагностики рефлекcивності (опитувальник Карпова А.В., тест на рефлексію), 

що застосовується для визначення рівня розвитку рефлексії у особистості. 

Відповідно до вищевикладеного перед педагогами постало питання: чи 

відрізняються дані контрольної та експериментальної груп між собою на 

початку та наприкінці формувального етапу експерименту стосовно рівня 

сформованості культуростворювальної позиції. 

У результаті обробки отриманих експериментальних даних виявлено: на 

початку дослідження середній рівень сформованості культуростворювальної 

позиції у вихованців (КГ – 56,95%; ЕГ – 59,5%); низький рівень у 

контрольній групі склав - 23,675%, а в експериментальній – 18,35%. Число 

дітей з високим рівнем сформованості у контрольній групі – 19,375%, а в 



експериментальній – 22,15%.   

Звертаючи увагу на виявлене у процесі опитування небайдуже 

(зацікавлене) ставлення гуртківців до власної професійної діяльності у 

майбутньому, відносно стійку сформованість навчальних та пізнавальних 

мотивів, бажання виконувати завдання пошукового спрямування і 

дослідницького характеру, наступним кроком у дослідженні стало з’ясування  

рівнів сформованості мотиваційно-цільового компоненту. 

Аналіз отриманих даних щодо сформованості мотиваціно-цільового та 

когнітивного компонентів культуростворювальної позиції в 

експериментальній та контрольній групах показав приблизно однакові 

результати. Певна відмінність між даними у контрольній та 

експериментальній групах знаходиться в прямій залежності від рівня 

розвитку дитячого колективу і змісту тих видів діяльності, яку організовують 

під час освітнього процесу в тому чи іншому закладі загальної середньої 

освіти. 

 Аналіз відповідей вихованців стосовно пріоритетів їх основних 

життєвих домінант засвідчив, що рівень сформованості когнітивного 

компоненту культуро-створювальної позиції у респондентів ЕГ на початку 

формувального етапу достатньо розвинений (високий рівень – у 17 % 

респондентів). При визначенні рівня сформованості когнітивного 

компоненту у респондентів експериментальної групи спостерігалось бажання 

опитуваних до самостійного прогнозування та критичного аналізу певних 

соціальних ситуацій, до реалізації завдань дослідницького характеру,  

готовність бути соціально активними і ініціативними у наукових 

експериментах. 

Під час ІІІ (формувального) етапу проведено експериментальне 

дослідження організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності 

формування культуростворювальної позиції у вихованців закладу 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. А саме: здійснене 

стратегічне планування методичної і освітньої роботи закладу відповідно до 



завдань дослідження і результатів діагностики; розроблено навчальні 

програми для позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму; 

створено оптимальні умови для розвитку соціальних, культуротворчих, 

дослідницьких, комунікативних, інформаційних, навчально-пізнавальних 

компетентностей вихованців; залучено вихованців до обласних та 

всеукраїнських інтелектуальних конкурсів, акцій, операцій, розробки 

проектів тощо.  

Також визначено, що для розвитку соціальних, культуротворчих, 

дослідницьких, комунікативних, інформаційних, навчально-пізнавальних 

компетентностей вихованців, потрібні наступні умови: 

а) взаємозв’язок технологій і змісту у процесі формування 

культуростворювальної позиції;  

б) безперервність процесу формування культуростворювальної позиції; 

в) сформована система громадянських якостей здобувачів освіти у 

ставленні до себе, що виражена в адекватній самооцінці своїх дій, вчинків, 

поведінки, розвитку самореалізації, в формуванні позитивної «Я - концепції»;  

г) формування пізнавально-особистісних засад, які сприятимуть  

набуттю змістовної культуростворювальної позиції вихованцями 

позашкільного закладу, засвоєнню ними нормативно-ціннісної системи 

сучасного полікультурного суспільства, сприятимуть їх успішній 

самореалізації, що дозволить вихованцю закладу стати соціально зрілою 

особистістю;  

ґ) забезпечення взаємодії керівника гуртків та вихованців, яке 

передбачає передачу і засвоєння дітьми соціального досвіду шляхом спільної 

діяльності дітей і дорослих;  

д) створення в колективі емоційно-піднесеної атмосфери для реалізації 

творчого потенціалу здобувачів освіти, передачу знань та формування умінь 

для оволодіння культуростворювальними компетентностями. 

Отримані в ході попереднього дослідження результати дозволили 

розробити соціально-педагогічну модель, зміст, орієнтовні шляхи і методи 



роботи щодо формування культуростворювальної позиції вихованців закладу 

позашкільної освіти. 

Розроблена модель виконує такі завдання: 

- створення сприятливих умов для збагачення, розширення, 

систематизації знань, уявлень дитини про збереження навколишнього 

середовища, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, 

формування знань, навичок в галузях сільського господарства, а саме: з 

квітникарства, лісівництва, садівництва, овочівництва, рослинництва тощо; 

залучення до практичної роботи та інших агробіологічних напрямів; 

-  засвоєння системи культурних цінностей, становлення гуманістичних 

принципів світовідношення; формування морально-етичних цінностей та 

естетичних почуттів, гармонізації взаємовідносин дитини в системі «Людина 

- Природа», підвищення екологічної культури особистості; 

-  розвиток креативних здібностей вихованців, їх пізнавального інтересу 

до навколишнього середовища.    

Для формування культуростворювальної позиції вихованців у закладі 

застосовувались такі методи, які виконували організаційну, пізнавальну, 

розвиваючу і виховну функції. Виходячи з позиції діяльнісного підходу, 

процес формування культуростворювальної позиції у вихованців розглядався 

через освітню діяльність. Формування культуростворювальних 

компетентностей вихованців відбувалося за умови створення такого 

цілісного культуростворювального простору, в якому розвиток ціннісного 

ставлення до оточуючої соціальної і природної дійсності, до самої 

культуростворювальної діяльності, до власного творчого розвитку є 

пріоритетним, домінантним. Таким чином, ціннісна система особистості 

знаходиться в основі розвитку культуростворювальної позиції. В свою чергу, 

культуростворювальна діяльність вихованців, з точки зору компетентнісного 

підходу, позитивно позначилась на створенні оптимальних умов для 

становлення культуротворчих, дослідницьких, комунікативних, 

інформаційних, навчально-пізнавальних компетентностей.  



Педагогічний колектив закладу вирішував наступні завдання: 

- навчити вчитися (культура оволодіння новими знаннями); 

- навчити жити (культура побуту, здоровий спосіб життя);   

- навчити жити разом (культура людських взаємостосунків, 

міжособистісних відносин); 

- практичне застосування набутих під час навчання теоретичних знань 

(використання набутих умінь і навичок у життєдіяльності). 

 Застосовані педагогічні технології спрямовувалися на розкриття  

творчої ініціативності, креативності вихованців, формування в них стійкої 

внутрішньої мотивації до навчально-пізнавальної та творчої активності,  

розширення соціального досвіду, формування позитивної «Я-концепції». Це  

не лише забезпечувало самореалізацію вихованців в обраних видах  

навчально-творчої діяльності, а й сприяло їхньому професійному 

самовизначенню та соціальній адаптації.  

Педагогами закладу була використана технологія випереджаючого 

особистісно орієнтованого виховання особистості (цілісного 

культуростворювального простору), головна мета якої полягає у 

забезпеченні оптимальних умов для багатогранного розвитку особистості 

кожного вихованця та педагога на засадах загальнолюдських гуманістичних 

цінностей у процесі пізнавальної діяльності.  

Також були використані проектна, ігрові та діалогові технології, 

культурологічний підхід. 

Виходячи з цього для формування культуростворювальної позиції 

вихованців використовувалися такі три групи методів: розвитку свідомості 

особистості; формування суспільної поведінки; стимулювання діяльності та 

поведінки. 

Провідну роль у групі методів формування свідомості особистості 

відігравали  вербальні методи (розповідь, пояснення, бесіда, діалог, етична 

бесіда, лекція, диспут та ін.).  



Серед методів формування суспільно-значущої поведінки, що позитивно 

вплинула на організацію діяльності дитини та формування у неї позитивного 

соціального досвіду, використовувались такі, як педагогічна вимога, 

громадська думка, привчання, доручення, створення виховуючих ситуацій. 

Стимулювання діяльності та поведінки здійснювалось через заохочення, 

схвалення, змагання. 

Для більш кращого усвідомлення юннатами свого внутрішнього світу 

(емоцій, почуттів, мотивів, цінностей, потреб, інтересів, бажань, прагнень, 

ідеалів) через суб’єкт – суб’єктну взаємодію педагога і вихованця було 

використано рефлексивно-експліцитний метод, запропонований академіком 

І.Д.Бехом.  

Основні завдання моделі формування культуростворювальної позиції 

вихованця передбачають формування таких компетентностей: 

пізнавальної: ознайомлення з сучасними світоглядно-філософськими 

парадигмами взаємовідносин Людина – Природа в системі «Людина - Світ» ; 

з логікою та основними прийомами, процедурами наукового дослідження; з 

видовим різноманіттям тваринного, рослинного світу; з методами 

спостереження за живою природою; стимулювання розвитку пізнавального 

інтересу; 

практичної: формування гуманного та відповідального ставлення до 

природи; формування стійких соціально значущих переконань, 

загальнолюдських морально-етичних принципів з відчутними національними 

конотаціями та активної життєвої позиції щодо охорони довкілля; 

формування культури екологічного мислення і свідомості, ставлення до 

природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, 

формування екологічної відповідальності як особистісної якості, 

використання природних ресурсів на екологічних засадах; 

творчої: розкриття конструктивно-творчого потенціалу особистості, 

стимулювання творчої ініціативи і самостійності мислення; формування 



потреби у духовному самовдосконаленні; розвиток спостережливості, уваги, 

формування досвіду проектної та дослідницької діяльності; 

соціальної компетентності: формування соціальної активності, 

свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, свідомої  

мотивації на здоровий спосіб життя, засвоєння норм і правил екологічної 

етики; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери: працелюбства, 

наполегливості, самостійності, відповідальності, доброзичливості, поваги до 

людей; навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді; 

дотримуватись принципів біоетики у повсякденному житті. 

 Основою моделі формування культуростворювальної позиції є 

комплексне програмування виховних цілей занять гуртків та виховних і 

масових заходів. Відповідно, сутність моделі полягає у побудові освітньо-

виховного процесу за такою схемою: 

 Планування роботи закладу позашкільної освіти відповідно до завдань 

із формування культуростворювальної позиції. 

 Залучення вихованців експериментальної групи закладу до розподілу 

випереджувальних завдань для розробки сценаріїв виховних заходів, 

проектів, дослідницької роботи тощо. 

 Формування малих груп для реалізації проектів та сценарних ідей. 

 Обговорення, підготовка до проведення заходу керівника гуртків та 

вихованців. 

 Самостійна робота вихованців. 

 Робота вихованців із додатковою, науковою літературою. 

 Репетиційні заходи. 

 Педагогічна корекція первинних результатів застосування технології. 

 Взаємоконтроль організований лідерами малих груп. 

 Проведення заходів. 

 Корекція результатів пізнавальної діяльності під час заходів і у 

зворотному режимі. 



 Повторне залучення вихованців до організації і проведення занять і 

заходів. 

 Письмові роботи вихованців як можлива форма корекції. 

Основні форми  формування культуростворювальної позиції: 

 інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, «відкрита 

кафедра», інтелектуальні аукціони, міжрегіональний екологічний інтернет-

турнір «Еколог-онлайн», вікторини, подорожі до джерел рідної культури, 

створенння газети «Голос патріота»); 

 діяльнісно-практичні (творчі групи, екскурсії, свята, театр-експромт, 

ситуаційно-рольові ігри, огляди-конкурси, змагання, проведення 

дослідницької та практичної роботи); 

 інтегративні (клуби «Квіти України», «Сімейне коло», секція юних 

телеведучих «Паросток»); 

 діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування); 

 індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота 

тощо); 

 наочні ( кабінети біології, лісівництва, квітникарства, флористики, 

фітовітальня «Медунка», кімната-музей бережливого ставлення до хліба, 

куточок живої природи, навчально-дослідна земельна ділянка . 

Робота здійснювалася в масових, групових та індивідуальних формах. 

В педагогічній роботі поєднували традиційні методи виховання з 

інноваційними та практичними заходами. Використовували наступні 

методи: аналіз ситуацій, психологічні тренінги, метод круглого столу, 

екскурсійний метод, метод інтерв’ювання, метод залучення до участі в 

творчих виставках. 

Для формування культуростворювальної позиції у вихованців 

експериментальної групи протягом всього етапу дослідження 

використовували комплекс освітніх та організаційних заходів. На ОБЛСЮН 

створено відповідне розвиваюче середовище. Заняття гуртків проводились у 

природі, на навчально-дослідній земельній ділянці, у куточку живої природи, 



кімнаті-музеї економного та бережливого ставлення до хліба тощо. У процесі 

роботи з вихованцями експериментальної групи використовувалась 

фасилітативна технологія. Фасилітативна взаємодія учнів та педагога 

здійснювалась на рівні партнерів освітньої діяльності недирективному 

управлінні цим процесом, створенні розвивального середовища співпраці та 

творчості.  У даному випадку керівник гуртка виступає як організатор 

розвивального освітнього простору – середовища всесторонньо 

особистісного зростання. У такому середовищі відбувається продуктивний 

взаємообмін соціальним і інтелектуальним досвідом, новаторськими ідеями, 

що, в цілому, сприяє розвитку творчого потенціалу усіх його учасників.  

Отже, педаґоґи виступили не тільки трансляторами знань  і способів 

діяльності, а виступили модераторами в інтелектуальному і особистісному 

розвитку дітей. У процесі позашкільної діяльності з еколого-

натуралістичного напряму вихованці поглиблювали свої знання з 

природознавства, біології, екології, набували нових знань в галузі сільського, 

лісового господарств. Вони мали об’єктивні можливості для реалізації деяких 

сміливих наукових припущень, обґрунтовували оригінальні ідеї, 

конструювали особистісно-значущий зміст здійснення дослідницької 

діяльності. Формування культуростворювальної позиції вихованців закладу 

здійснювалось на засадах засвоєння найбільш значущих загальнолюдських, 

національних, гуманістичних цінностей культури. Для того, щоб кращі 

надбання культури були глибоко усвідомлені, трансформовані особистістю, 

стали стійким внутрішнім переконанням, набули спонукальної сили мотиву 

діяльності, використовувався принцип інтеріоризації – переведення 

культурних цінностей у внутрішній духовний світ особистості. Також 

використовувався метод інкультурації, що дозволив індивіду вільно комуні- 

куватися у сучасному полікультурному світі. Для цього учасників освітнього 

процесу долучали до різних видів інтелектуально-розумової і практичної 

діяльності. Так, пізнання, засвоєння, присвоєння особистістю культурної 

цінності «працьовитість» реалізувалось шляхом виконання продуктивної 



праці, сільськогосподарського дослідництва, підприємницької діяльності, 

розробки проектів озеленення території закладу освіти тощо. Цінність 

«національна свідомість» набувається шляхом вивчення рідної мови, свого 

родоводу, історії Батьківщини, краєзнавства, флори і фауни рідного краю, 

народних традицій, родинно-побутової культури тощо. У спільній діяльності 

керівника гуртка і вихованців використовувались фактори, які стимулювали 

самодіяльність вихованців, об’єктивували і актуалізували нові духовні 

потреби. Так, намагаючись досягти кращих показників продуктивності праці, 

юннати охоче знайомились із новою агротехнікою вирощування 

сільськогосподарських культур, передовим досвідом у галузі агрономії, 

вимогами до раціонального природокористування. Вони знайомились з 

сучасними зарубіжними і вітчизняними науковими дослідженнями, стежили 

за фаховими періодичним виданнями, консультувались  з досвідченими 

спеціалістами. Вчилися критично переосмислювати і аналізувати свої дії і 

вчинки, розв’язувати життєві і професійні проблеми, прагнути до  

результативності трудової діяльністі, робити науково обґрунтовані і 

економічно виважені прогнози відповідно до кращих світових еталонів.  

Також у роботі з дітьми використовувались інші форми комунікативного 

спілкування: етичні бесіди, наукові дискусії, навчальні диспути, відверті 

розмови, інтелектуальні аукціони, ринги, захисти природоохоронних 

проектів, розробка проектів квітників, конкурси, виставки творчих робіт 

юннатів тощо. 

Відповідно до третього завдання, з метою визначення впливу і 

ефективності, окреслених нами організаційно-педагогічних умов формування 

культуростворювальної позиції вихованців закладів позашкільної освіти, 

педагогами було визначено рівень сформованості культуростворюваної 

компетентності вихованців наприкінці формувального етапу експерименту. 

Повторний вияв стійкої мотиваційної складової в діяльності вихованців, 

усвідомлене бажання творчої реалізації власних здібностей свідчить про 

позитивні зміни у відповідях гуртківців. Вихованці ЕГ надалі 



продемонстрували таку систему засвоєних ними ціннісних орієнтацій, яка 

визначила змістову сторону морально-етичної спрямованості особистості і 

склала світоглядно-філософську основу її гармонійного ставлення до 

природи, довкілля, до людей, до себе самої, тобто постала мотиваційним 

ядром життєвої активності і ініціативності. 

Порівняльний аналіз показників сформованості мотиваційно-цільового 

компоненту культуростворювальної позиції у вихованців виявив, що 

результати високого рівня сформованості мотиваційно-цільового компоненту 

зазначеної позиції в ЕГ збільшилися на 6,6 %, а середнього – на 7,2 %. Варто 

зазначити, що зменшилися показники низького рівня на 13,8 %.  

Наприкінці дослідження в учасників експериментальної групи 

спостерігалося зниження рівня ситуативності у дотриманні 

загальноприйнятих норм поведінки й етикету у взаєминах між собою, з 

дорослими; у ставленні до довкілля, власного здоров’я. Респонденти у своїх 

відповідях зайняли чітку морально-етичну і активну громадянську позицію 

стосовно вирішення певних соціальних проблем сьогодення, 

продемонстрували серйозність своїх намірів щодо активній протидії згубним 

звичкам, негативним соціальним явищам у взаєминах між однолітками та 

виявили бажання до позитивного, неконфліктного їх вирішення. Учасники 

опитувань пріоритетними, бажаними, життєвими цілями вважали власний 

всебічний розвиток, формування високого рівня свідомості, національної 

самоідентичності, відповідальності, чіткої життєвої позиції, виявили 

готовність зробити гідний вибір свого майбутнього. Все це доводить 

важливість проведеного експерименту.  

Наприкінці формувального етапу експерименту спостерігаємо 

відмінність результатів за всіма чотирма компонентами формування 

культуростворювальної позиції у вихованців експериментальної та 

контрольної груп. Дані експериментальної групи мають перевагу над 

показниками контрольної групи. Ми порівняли дані рівня сформованості 

культуростворюваної компетентності вихованців експериментальної групи 



на початку та в кінці формувального етапу. Відповідно до порівняльної 

характеристики, відзначимо, що різниця в даних високого рівня 

експериментальної групи на початку і в кінці формувального експерименту 

налічує +3,575%; середнього рівня складає + 3,2%; різниця в низькому рівні 

складає -6,775%.  

Таким чином, загальні результати даних формувального етапу 

експерименту, отримані в ході дослідження, дозволяють зробити ряд 

висновків.  

Отримані результати підтверджують важливість створюваних умов 

цілеспрямованого використання комплексу розроблених матеріалів 

(навчальні програми для позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму, методичний супровід освітнього процесу, підвищення професійного 

рівня педагогів, масові заходи еколого-натуралістичного напряму, майстер–

класи, дослідницька робота вихованців під керівництвом керівників гуртків) 

для використання їх у закладах позашкільної освіти. Вони сприяють 

поглибленню знань та розширенню змісту понятійного матеріалу з проблеми, 

формуванню культуростворювальної позиції вихованців, чому сприяло 

введення в освітній процес навчальних програм. Так, в експериментальних 

групах динаміка рівнів сформованості культуростворювальної позиції 

вихованців закладу позашкільної освіти змінилася в позитивну сторону до 

закінчення формувального етапу експерименту.  

Таким чином, проведена дослідно-експериментальна робота забезпечила 

зростання показника сформованості культуростворювальної позиції 

середнього і високого рівнів від середнього і низького.  

Зміни у позитивну сторону незначні. З нашої точки зору, це пояснюється 

тим, що діагностується вже сформовані у старшому віці компоненти 

культуростворювальної позиції вихованців. Процес формування 

культуростворювальної позиції вихованців закладу позашкільної освіти не 

відбувається за невеликий термін часу, він потребує титанічних зусиль самих 

дітей, об’єднання педагогів із батьками та комплексу інших суспільних та 



загальнолюдських чинників.  

Висновки 

За підсумками ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 

роботи педагогічним колективом визначено рівень сформованості культуро-

створювальної позиції вихованців у закладі позашкільної освіти на початку 

формувального етапу експерименту; проведено експериментальне 

дослідження організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності 

формування культуростворювальної позиції у вихованців закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. У вихованців закладу 

позашкільної освіти відбулись позитивні зміни у структурних компонентах 

культуростворювальної позиції: високий рівень культуростворювальної 

позиції вихованців закладу на час закінчення формувального етапу 

експерименту зріс на 3,575%; середній збільшився на 3,2 %; низький 

зменшився на 6,775%; підготовлено всі необхідні матеріали щодо проведення 

спільної методичної ради. 

На ІV (контрольно-узагальнювальному) етапі дослідно-

експериментальної роботи передбачено: 

здійснити контрольне діагностування рівня культуростворювальної 

позиції вихованців закладу позашкільної освіти за визначеними критеріями 

та показниками; 

порівняти результати діагностичного і контрольно-узагальнювального 

етапів експерименту, визначити співвідношення результатів експерименту з 

поставленою метою та визначеними завданнями; 

поширити досвід дослідно-експериментальної роботи з означеної 

проблеми шляхом публікації у пресі; 

презентувати результати дослідно-експериментальної роботи на 

всеукраїнських конференціях, семінарах, виставках; 

популяризувати результати дослідно-експериментальної роботи у 

системі методичної роботи області; 

підготувати методичний посібник «Формування 



культуростворювальної позиції у вихованців позашкільних навчальних 

закладів еколого-натуралістичного напряму»; 

підготувати звіт про підсумки проведення дослідно-експериментальної 

роботи за темою дослідження. 
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                                                     ВСТУП 

 

  Сучасне суспільство живе в епоху реформ, саме тому освіта повинна 

бути динамічна та спрямовувати свій погляд у майбутнє. Надзвичайно 

важливим на сьогодні є завдання сформувати у закладі позашкільної освіти 

потужну виховну систему, яка б стала результатом усвідомлення нових 

викликів часу, осмислення нових підходів до виховання сучасної дитини як 

особистості творчої, активної, дієвої, яка б зберегла життєві цінності, 

утвердженні віками, і в той же час змогла б адаптуватись до сучасних вимог 

суспільства. 

Система позашкільної освіти є однією із складових сфери освіти, тому 

в організації виховної роботи ми повинні враховувати всі фактори, які 

впливають на розвиток особистості, але саме ця ланка освіти посідає важливе 

місце у вихованні підростаючого покоління, адже педагог позашкільної 

освіти має більші можливості для створення умов виховання, що зумовлено 

значною демократичністю навчально-виховного процесу в позашкільному 

закладі, умовами для вияву, розвитку та реалізації здібностей дітей. Так, 

визначний громадський діяч Софія Русова, виступаючи з лекціями на 

позашкільному факультеті Київського педагогічного університету, зазначила 

«Визначаючи усе віковічне значення школи, шкільної освіти для розвитку 

дітей, не можливо не бачити, що найкраща школа без позашкільної освіти та 

її допомоги не має великих корисних результатів. Позашкільна освіта 

потрібна для культурного поступу країни як найкращий засіб виховання 

гармонійно розвиненої особистості, індивідуальності, а не того 

одноманітного гурту, який не здатен ні захистити свою волю, ні спрямувати 

її на загальне добро.» [8,12] 

  Важливою складовою функціонування системи виховної роботи є 

методичний супровід у закладі освіти. Основна функція якого полягає у 

підвищенні фахових компетентностей педагогів та впровадженні 

системотвірних інновацій у практику. У 2014-2015 навчальному році у 



відділенні еколого-натуралістичного напряму Центру позашкільної освіти ім. 

О.Разумкова  впроваджувалась виховна система «Сім джерел освіти для 

серця» (дод.1), основою якої стала виховна проектна діяльність як важлива 

форма стимулювання активності дітей, розвитку їх творчості, пошуку нового, 

цікавого, важливого для вирішення проблем суспільства. У даній роботі 

«Методичний супровід навчально-виховного позашкільного закладу» 

розкрита система методичної роботи в закладі, яка сприяла функціонуванню 

даної системи, професійному росту педагогів, активізації та підтримки  їх 

педагогічної творчості. 

  Мета роботи: розкрити організаційно-методичні умови функціонування 

виховної системи у позашкільному закладі. 

  Завдання роботи:  

1. Визначити цільові орієнтири в організації методичного супроводу 

виховної роботи. 

2. Розкрити основні організаційні форми методичної роботи в закладі. 

3. Створити діагностичний інструментарій для визначення ефективності 

виховної роботи. 

Дана методична розробка може бути використана для підвищення 

ефективності виховної роботи в позашкільному закладі та в умовах гурткової 

роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. 

                                                     РОЗДІЛ I. 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ: 

ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ 

 

1.1. Мета та завдання методичного супроводу в позашкільному 

закладі на сучасному етапі 

  Система освіти виконує двоєдину функцію: з однієї сторони забезпечує 

безперервну передачу, трансляцію культурного досвіду, способу мислення і 

дій, а з іншої – створює умови для творчості. Тому основною метою 

методичної підтримки є підвищення професійної компетентності педагогів, 



актуалізації потреби в досягненні нового рівня методичної підтримки даного 

процесу на всіх рівнях.  

Оскільки науково-методична робота сьогодні розуміється як «сучасна 

система з основними її ознаками організаційного та науково-методичного 

забезпечення неперервного духовного й професійно-творчого розвитку 

особистості педагогічного працівника, дієвий засіб педагогічного управління 

навчально-виховним процесом» [3, с.120], то створення та функціонування 

виховної системи в позашкільному закладі, впровадження сучасних виховних 

технологій вимагають від методичної служби адаптації педагогів до нового 

змісту та форми виховної роботи, їх підтримки у пошуку шляхів реалізації 

інноваційних технологій виховання.  

На сучасному етапі розвитку суспільства важливою функцією 

методиста є формування інноваційної культури як стратегічного 

пріоритетного напряму інноваційної діяльності та державної інноваційної 

політики в Україні. Важлива роль у продукуванні інноваційних ідей в 

освітньому закладі належить методисту. Саме за допомогою його діяльності 

активізується діяльність педагогічних працівників, визначаються напрями та 

форми впровадження педагогічних ідей, їх зміст та методика реалізації.  

Сьогодні в умовах суспільних трансформацій значно змінюються погляди на 

педагога як носія культурно-історичної спадщини, загальнолюдських і 

національних цінностей. Педагог перестає бути для дітей єдиним джерелом 

знань, сучасний педагог має постійно здобувати й узагальнювати нові знання 

з різноманітних джерел і володіти технологіями їх передачі у такій 

послідовності, щоб у дітей формувалися вміння знаходити інформацію, 

формувати нові знання, зіставляти, систематизувати, використовувати їх у 

житті. Методист як наставник педагога повинен бути завжди на крок 

попереду, у нього повинна бути сформована інноваційна культура, а отже - 

він здатен її формувати у педагогів. 

 

 



 

                                               РОЗДІЛ II. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ 

 

1.2. Логіка організації методичного супроводу 

 

Тлумачний словник визначає супровід як дію зі значенням «йти поруч» 

або «те, що супроводить певну дію, явище». О. Сухомлинська пише: 

«Дитина, що формується, – не лише самостійний індивід, її ріст і розвиток 

потребують не тільки педагогічного знання, а й педагогічного супроводу» 

[13.C.5]. На засіданні Академії педагогічних наук України було зазначено: 

«Утвердження особистісної орієнтації освіти, розробка й запровадження 

освітніх інновацій значно підвищують попит на соціально-психологічний та 

методичний супровід навчального процесу». Отже, супроводжувати можна 

розвиток особистості, освітні процеси, інновації. 

В педагогічній науці та практиці частіше використовувалось поняття 

«науково-методичне забезпечення», яке, на мою думку, більше спонукає до 

пасивного очікування готових рекомендацій та матеріалів, ніж до активної, 

цілеспрямованої взаємодії педагогів, методистів щодо їх продукування. Саме 

необхідність мотивації і залучення до цієї професійної взаємодії усіх 

суб’єктів освітнього процесу є основною методичного супроводу. Сорочан 

Т.М. розглядає науково-методичний супровід багатофункціонально [14 

с.242]: 

− як певну послідовність дій, які мають забезпечити конкретний 

результат; 

− як педагогічну систему для визначення та приведення у відповідність 

мети, змісту, методів та взаємодії суб’єктів науково-методичного 

супроводу; 



− як процес взаємодії суб’єктів щодо впровадження інновацій, які 

забезпечують новий рівень розвитку освіти.  

Якщо методичний супровід виховної роботи можна розглядати як 

діяльність, яка складається із системи дій та операцій, то логіку побудови 

методичного супроводу навчально-виховного процесу ми розглядаємо як 

технологічний процес, який включає в себе ряд поетапних складових (мал. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логіка побудови методичного супроводу педагогічного процесу 

2.1. Розвиток професійних компетентностей педагогів 

 

Сучасна Україна, переживаючи величезні зрушення у всіх сферах 

життя, потребує реформування, модернізації та професіоналізації освіти. 

Одним з пріоритетних напрямів розвитку закладів позашкільної освіти і 

необхідною умовою ефективності освітнього процесу є становлення 

професійно компетентних педагогів та постійний розвиток їх 



компетентностей. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді МОН України в інформаційно-аналітичному матеріалі щодо 

професійного стандарту педагога позашкільного навчального закладу 

зазначає основні компетенції керівника гуртка позашкільного закладу освіти 

з виховної діяльності: 

1. Володіння формами і методами виховної роботи у дитячому колективі 

позашкільного закладу (методом організації гурткових занять на основі 

співтворчості, методом самоосвіти, диференційного навчання). 

2. Знання змісту, методики і організації науково-технічної, естетичної, 

туристично-краєзнавчої, оздоровчо-спортивної діяльності, дозвілля і 

відпочинку для реалізації виховних можливостей цих видів діяльності.  

3.Володіння навичками організації походів, екскурсій, трудових десантів з 

метою емоційного розвитку особистості. 

4.Володіння методами музейної педагогіки, використання її для розширення 

кругозору вихованців. 

5. Сприяння створенню і розвитку дитячого самоуправління. 

6. Забезпечення демократичних, заснованих на принципах добровільності і 

взаємної симпатії відносин для виховання соціально зрілої особистості. 

7. Уміння виявити найсильніші і найкращі якості вихованців, дати 

можливість кожній дитині знайти своє місце серед товаришів.  

8. Забезпечення виховної діяльності з урахуванням культурних відмінностей 

дітей, статевовікових та індивідуальних особливостей. 

9. Вміння узгоджено діяти з батьками вихованців, сприяючи оптимізації 

процесу формування творчої особистості дитини (через бесіди, спеціальні 

проекти, консультації, вечори).  

10. Вміння співпрацювати з педагогами загальноосвітніх шкіл для 

всебічногоі гармонійного розвитку особистості дитини. 

11.Вміння співпрацювати з органами місцевої влади і громадського 

самоврядування для виховання особистості з активною громадською 

позицією. 



12. Вміння аналізувати реальний стан справ у творчому учнівському 

об’єднанні, підтримувати в дитячому колективі творчу доброзичливу 

атмосферу. 

13. Вміння захищати гідність та інтереси вихованців, допомагати дітям, які 

опинилися в конфліктній ситуації або несприятливих умовах. 

14. Підтримання укладу, атмосфери і традиції життя позашкільного закладу. 

 Методичний супровід формування та розвитку виховних 

компетентностей, виходячи із ціннісно-цільового та змістового наповнення 

виховної системи «Сім джерел освіти для серця», який функціонує у закладі, 

визначається такими напрямами роботи методиста: 

1. Інформаційно-методична взаємодія: всебічна та регулярна інформація 

про досвід проектної роботи інших закладів позашкільної освіти дітей, 

про ефективні підходи, форми і методи виховної діяльності. 

2. Програмне забезпечення виховного процесу: створення моделі виховної 

системи (дод.2) 

3. Науково-методичний супровід: 

3.1. Забезпечення інноваційної діяльності педагогів; удосконалення 

сформованого досвіду на основі введення інновацій, узагальнення передового 

педагогічного досвіду. 

Форми: проведення засідання методичних об’єднань (дод.3); проведення 

семінарів, активізація індивідуальної самоосвітньої діяльності педагогів 

(дод.3), психолого - педагогічна діагностика, моніторинг. 

3.2. Методичний та консультативний супровід 

Форми: індивідуальні, групові консультації. 

3.3. Організація заходів з обміну досвідом. 

Форми: відкриті виховні заходи, взаємовідвідування, участь в методичних 

конкурсах, висвітлення досвіду роботи у фахових виданнях, участь в 

засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах. 

4. Навчально-методичний супровід 

5. 4.1. Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів 



Форми: навчання на курсах підвищення педагогічної кваліфікації педагогів     

4.2. Відстеження впливу методичної роботи на результативність виховного  

процесу  

Форми: моніторинг, діагностика, рефлексія педагогів, вихованців. 

2.2.Інноваційні форми розвитку компетентностей педагогів у контексті 

функціонування виховної системи 

Світ ідей в наш час змінюється швидше, ніж покоління, тому виникає 

потреба  пошуку нових організаційних форм і методик виховання, які б дали 

змогу використовувати інформаційну глобалізацію. Методист повинен 

орієнтуватись на перспективи розвитку педагогів, педагоги повинні 

працювати на випередження розвитку дітей, а освіта взагалі має 

орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в 

сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні 

технології. 

Однією з таких технологій є створення веб-сайту методиста та 

педагогів, портфоліо вихованців, які сприятимуть розширенню виховного 

простору, залученню педагогів та вихованців до обміну досвідом, активізації 

діяльності всіх суб’єктів виховного процесу. Створення портфоліо можна 

розглядати та використовувати як діагностику виховного процесу в закладі. 

У час інформаційної глобалізації відбувається зменшення цінності 

інформації з однієї сторони і розширення інформаційного простору з іншої. 

У зв’язку з цим педагог, в першу чергу, повинен уміти орієнтуватись в 

інформаційних технологіях та мотивувати дітей на вибір правильного 

напряму використання інформаційно-комунікаційних технологій. Залучення 

педагогів та дітей до створення власного портфоліо сприятиме формуванню 

інформаційної культури, висвітленню виховної роботи у творчих 

об’єднаннях, залученню батьків до даного процесу. На сайті «Портфоліо 

методиста Ваховської Ніни» є розділ «Виховна робота», у якому 

розкривається діяльність педагогів та вихованців у рамках виховних проектів 

та висвітлюється виховна робота у закладі. 



Такі інноваційні форми роботи є поліфункціональними в освітньому 

просторі закладу, крім формування іміджу закладу Web-сайти дозволяють: 

1. Вивчати потреби, думки всіх учасників виховного процесу, 

рівень їх поінформованості про них; 

2. Здійснювати спільні проекти;  

3. Проводити обмін досвідом;  

4. Формувати спільні цінності і норми поведінки, полегшувати 

спілкування учасників освітнього процесу. 

2.3. Діагностико-прогностична діяльність 

 Одним із завдань методичного супроводу функціонування виховної 

системи в закладі є проведення діагностико-прогностичної діяльності, яка 

включає: 

1. Вивчення запитів та потреб педагогів. 

2. Спостереження за виховним процесом 

3. Відвідування виховних заходів 

4. Тестування та анкетування дітей 

5. Бесіда з учасниками виховного процесу 

6. Ознайомлення з результатами самоосвітньої діяльності педагогів 

7. Сприяння рефлексії педагогів, батьків, виховнців 

         Плануючи методичну роботу, обов'язково вивчаються та прогнозуються 

запити і потреби кожного педагога. Для цього розробляється діагностичний 

інструментарій, крім фахових проблем вивчаються нахили, захоплення 

педагогів. Результати діагностування дають інформацію для подальшого 

аналізу та сприяють визначенню напрямків, перспектив професійного росту 

керівників гуртків. За результатами діагностування для цілісності бачення 

одержаних результатів складається зведена діагностика. Це дає змогу 

підвищити рівень здійснення методичної роботи, реалізувати принцип 

індивідуальної траєкторії формування професійної компетентності педагогів.   

         Результати анкетування засвідчують, що 86% педагогів вказують на те, 

що виховання і навчання є однаково важливими в позашкільному закладі, 5% 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


керівників гуртків вважають, що виховання більше реалізується, ніж 

навчання; 9% педагогів вказують на пріоритети навчання над вихованням. 

Серед вивчення пріоритетних цінностей, які формуються педагогом та 

напрямків у виховній діяльності 72% педагогів використовують можливості 

навчальних програм та виховання через навчання, 9% педагогів вважають за 

необхідне до виховного процесу долучати батьків, 9% керівників гуртків 

надають важливого значення розширенню виховного простору за рахунок 

залучення дітей до масових заходів виховного спрямування, співпраці з 

громадськими організаціями та загальноосвітніми закладами, 11% педагогів 

вважають найбільш потужним виховним засобом колектив і тому приділяють 

велику увагу саме вихованню колективом.   

 Основною умовою досягнення мети та завдань виховання є вивчення 

дитячого колективу, їх ціннісних орієнтирів, знань та умінь. Методична 

служба у співпраці із керівниками гуртків розробила діагностичний 

інструментарій з даного питання. Керівники гуртків провели дослідження з 

питань вивчення ціннісних орієнтацій учнів, їх соціальної спрямованості. За 

основу взята методика Н.Рокича «Цінніні орієнтації», крім того керівники 

гуртків досліджували стан компетентності особистості в питаннях ціннісного 

ставлення до здоров`я, до природи, ціннісного ставлення до людей, до праці, 

стан родинного виховання, вивчалось питання естетичного та морально-

етичного виховання. Під час дослідження враховувались вікові особливості 

дітей. З результатами анкетування можна познайомитись у методичній 

розробці "Виховна система "Сім джерел освіти для серця".         

 Позашкільний заклад – це простір життя дитини, тут вона не «готується 

до життя», а живе, і тому важливо вибудовувати виховний простір так, щоб 

він сприяв гармонізації відносин між дітьми і педагогами, навчальним 

закладом і родиною. 

 

 

 



 

                                                       ВИСНОВКИ 

 

1. Системний методичний супровід виховного процесу сприяє створенню 

умов комфортності для вихованців, педагогів та батьків в 

позашкільному закладі освіти, реалізації особистісно-орієнтованого 

виховання; розвитку виховних компетентностей керівників гуртків та 

їх творчого зростання. 

2. Керівники гуртків в рамках реалізації виховної системи можуть 

успішно використовувати наступні інноваційні форми організації 

освітньої діяльності: системно-діяльнісний підхід, як основний метод; 

проектний метод; дослідницька діяльність дітей; інформаційно-

комунікативні технології. 

3. Результатом методичної взаємодії учасників виховного процесу може 

бути новий досвід в науково-методичному забезпеченні даного 

процесу: методичні рекомендації, продукти інноваційних 

інформаційних технологій, методики дослідницької діяльності; виховні 

проекти.  

4. Управління виховним процесом включає: моніторинг результатів 

виховної роботи; моніторинг якісних показників педагогів за 

результатами участі у фестивалях і конкурсах. 

5. Показниками ефективності науково-методичного супроводу в закладі 

освіти може бути: 

- задоволеність якістю виховного процесу всіх суб'єктів освітнього 

процесу;  

- зростання інновацій і творчих професійних досягнень педагогів; 

- сформованість системи інноваційного методичного забезпечення 

розвитку професіоналізму педагогів; 

- показники особистісного зростання педагогів і дітей;  

- прагнення і готовність дітей, педагогів до творчих видів діяльності. 
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МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГО- 

НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ «ЕКО-НUB» 
 

Гнибіда Олена Анатоліївна,  

                                  Донецький обласний еколого-натуралістичний центр 
 

Зорієнтуватися у пріоритетних напрямах діяльності та правильно 

розставити акценти педагогу допоможе розуміння основних викликів 

сьогодення. 

Україна за конкурентоспроможністю талантів посідає 66 місце у світі зі 

109, за індексом талантів — 42 місце з 60, за індексом економічної свободи 

стоїть на останньому місці з 43 країн Європи. Тож Україні потрібно 

розвивати інновації, модернізувати виробництво, зменшувати 

енергозатратність підприємств, необхідно вкладати кошти в науку та 

розвиток талантів, щоб бути конкурентоспроможною державою на 

глобальному ринку. Інакше ми так і залишимось сировинним придатком 

Європи, відстаючи від цивілізованих країн з часом ще більше і більше 

(https://24tv.ua/andriy_dotsenko_tag5758). 

На сьогоднішній день головним викликом сьогодення є війна. Проте 

було б помилкою вважати, що вона обмежується зоною АТО.Ми боремося не 

лише із зовнішнім ворогом, а і ззастарілим радянським світоглядом, 

притаманним більшості українців. 

Саме цей радянський менталітет породжує нашу тотальну 

безініціативність, що шкодить усім сферам соціального життя, а передусім – 

екології. 

Українці до проблем довкілля ставляться зовсім не так, як громадяни 

розвинених кран. У той час, як ми не можемо впоратися навіть з 

найпростішими екологічними питаннями, європейські й американські міста 

регулярно очолюють рейтинги найбільш екологічних міст світу (за 

доступністю й чистотою води, ретельністю прибирання сміття, станом 

https://24tv.ua/andriy_dotsenko_tag5758


каналізаційних мереж, чистотою повітря тощо) 

(https://espreso.tv/blogs/2015/05/28/ukrayina_ekologichna) . 

З чим пов’язана така разюча різниця? Причин тут декілька. 

Найочевидніші – низька якість життя українців (у тій же Європі екологічні 

рухи набули поширення лише після досягнення країнами певного рівня 

економічного розвитку) та відсутність багатовікового досвіду відстоювання 

власних прав. Але чи не найголовнішим фактором є банальний брак 

екологічної культури й освіти серед населення. 

Тому почати варто саме з культурно-освітньої підготовки наших 

громадян. Екологічна освіта українців має стартувати з наймолодшого віку та 

тривати протягом усього життя. І тут на передній план виходять заклади 

позашкільної освіти, і, в першу чергу, саме еколого-натуралістичного 

спрямування. 

Але інфраструктура більшості закладів позашкільної освіти України 

побудована на припущеннях, які вже не є релевантними для сучасних 

вихованців.  

Ми стоїмо перед вибором: що робити далі.  

Є різні шляхи вибору подальшої дороги: ми можемо нічого не робити і 

плисти за течією, можемо запитати пораду у сусідів та взяти на озброєння їх 

досвід, ми можемо залишитись стояти на місці, і це також буде наш вибір, 

можемо йти протореним шляхом традиційної педагогіки. 

Виходячи з основних напрямів Нової української школи, перед 

позашкільною освітою постало завдання створення закладів освіти нового 

покоління, які будуть спроможні надавати освітні послуги високої якості, 

тому ми вибрали інший шлях, прийняли своє рішення і вирішили будувати 

свою дорогу, використовуючи при цьому і надбання традиційної педагогіки, і 

прогресивний досвід інших країн, і творчий потенціал свого колективу, 

враховуючи побажання сьогоднішніх дітей, їх батьків, досягнення сучасної 

науки і техніки.  

https://espreso.tv/blogs/2015/05/28/ukrayina_ekologichna


В основу досвіду ми заклали провідну ідею – створення закладу 

позашкільної освіти нового покоління, який відповідатиме вимогам 

сучасності, використовуватиме весь інноваційний потенціал передових 

технологій у реалізації головної мети еколого-натуралістичної освіти – 

формування екологічного світогляду підростаючого покоління, 

підвищення його екологічної культури. 

Але щоб створити прогресивний заклад позашкільної освіти, потрібно 

змінити нашу думку про те, як організовувати час, як використовувати 

простір та застосовувати нові навчальні технології. 

Ціль нашого проекту – створити дієздатну модель закладу 

позашкільної освіти майбутнього, яка включатиме енергонезалежний 

навчальний простір в «розумному будинку», який можна розташовувати в 

будь-якому місці та в разі потреби перевозити в інше, та мобільний еколого-

просвітницький центр, обладнаний у салоні комфортабельного автобуса, для 

проведення екологічної просвіти підростаючого покоління та дорослого 

населення в контексті ідей сталого розвитку суспільства, який задовольняє 

потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних 

поколінь задовольняти свої потреби, забезпечення STEM-освіти вихованців. 

Перед нами постало ряд завдань:  

1. Підготовка педагогів: 

 формування підґрунтя нового рівня професійної компетенції 

педагогів, які працюватимуть у центрі нового типу; 

 створення та відпрацювання системи підвищення кваліфікації 

педагогів майбутнього; 

 підвищення інноваційної культури кожного педагога. 

2. Створення методичного контенту: 

 конструктивне поєднання провідних ідей традиційної освіти, 

компетентнісного підходу та інформаційно-комунікативних технологій; 

3. Формування матеріально-технічної бази: 



 створення ІТ-простору із використанням сучасної техніки та 

високих технологій («розумний будинок» та «мобільний еколого-

прасвітницький центр»); 

 обладнання кабінетів і лабораторій, в тому числі мобільної 

лабораторії, яка б давала можливості вільного доступу до якісної 

позашкільної освіти широким колам вихованців; 

 розумна організація вільного простору вихованців. 

 Першим кроком нашої діяльності у проекті було проведення 

моніторингових заходів з педагогічним колективом: нами були досліджені 

віковий, освітній, кваліфікаційний рівні педагогів Центру, їх педагогічний 

стаж, проведено анкетування щодо рівня розвитку педагогічного досвіду, 

діагностика труднощів, тестування щодо виявлення рівня творчості і 

креативності, їх готовності до змін, до роботи в нових умовах. Так, наше 

дослідження показало, що колектив педагогічних працівників нашого центру 

складають у більшості своїй молоді люди віком від 19 до 30 років (35 %) та 

досвідчені педагоги віком від 51 до 60 років (45 %). В той час, як молоді 

педагоги мають високий потенціал творчості та креативності, їм не вистачає 

досвіду, а педагоги старшого віку мають величезний досвід, високий рівень 

творчості, але їм не вистачає креативності, живої енергії. Об’єднання цих 

двох великих сил для рішення спільних завдань інноваційного 

випереджаючого розвитку може дати колосальний результат. Тому головним 

завданням роботи з педагогами була визначена ефективна взаємодія двох 

енергій: молодості і досвіду. 

 Для визначення свого другого кроку ми звернулися до дифузії 

інновацій Еверетта Роджерса – процесу, під час якого інновація з плином 

часу через певні канали поширюється серед членів соціальної системи. А 

певними каналами є команда однодумців, яка спроможна вирішувати 

поставлені завдання. 

Для створення дієвої команди було проведено психологічні тренінги, 

ділові ігри, конкурс «Кращий працівник року» у номінаціях «Методист», 



«Керівник гуртка», турнір молодих педагогів «Я – лідер» та ін. Ці заходи 

допомогли колективу згуртуватися, навчитися працювати в команді, ставити 

перед собою завдання, виявити свої сильні та слабкі сторони, визначитись із 

своїм подальшим саморозвитком, а, головне, визначитись із своєю 

готовністю до змін. 

Третім кроком стало створення системи перепідготовки педкадрів. 

Важливо сформувати систему взаємодії педагогів, вихованців, батьків 

та громадськості у виробленні нового мислення, а це дуже складний і 

тривалий процес. Ми знаходимося лише на першому його етапі: моніторингу, 

відпрацювання стратегії подальшого розвитку нового закладу позашкільної 

освіти, створення системи підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. 

Ми вважаємо, що сьогодні ми не маємо права навчати педагогів застарілими 

методами. На зміну лекціям, бесідам, “круглим столам” приходять тренінги, 

практикуми, соціальні мережі, веб-простір, онлайн-спілкування, онлайн-

курси, працюють онлайн-платформи. Участь у таких заходах має бути 

активною, бо саме через дію йде відпрацювання нових методик та засвоєння 

нових знань. 

Наша система перепідготовки базується на традиційних принципах 

організації: самі курси перепідготовки та міжкурсова підготовка педагогів. 

Але у форми курсової перепідготовки ми вносимо зміни, звертаючи 

більше уваги на практицизм, творчість, мобільність, багатогранність, уміння 

працювати з сучасними ІТ-технологіями. 

Важливе значення надаємо взаємодії із установами та закладами, які 

надають широкі можливості для перепідготовки педагогів, це – НЕНЦ, ІМЗО, 

ІППО. Так, на базі Донецького ІППО, наші педагоги беруть активну участь в 

авторських творчих майстернях, корпоративних курсах, дистанційних 

курсах, школі лідерів. Використовуємо всі можливості навчання педагогів від 

неурядових громадських організацій. У всьому світі позитивно 

зарекомендувала себе тренінгова система підготовки, і педкадрів, у тому 

числі. Тому ми широко використовуємо можливості даної системи. Так, ми 



маємо у колективі своїх сертифікованих тренерів з національного виховання 

“З Україною в серці” (пройшли навчання в НЕНЦ), тренерів з моніторингу 

навколишнього середовища (навчання в НЕНЦ), тренерів з файндрайзингу 

(навчання в НЕНЦ), тренерів системи HEART–навчання через мистецтво. 

Підготовлені спеціалісти уже працюють із вихованцями, їх батьками, 

проводять тренінгові заняття з педагогами, що дає перші результати. 

І наразі ми маємо 4 крок освіти педагогів, на наш погляд, 

найефективніший – це само- та взаємоосвіта. 

Найвище вміння педагога – здатність до самоосвіти. А самоосвіта – це 

освіта впродовж життя, яка дає педагогу можливість бути завжди Педагогом 

з великої літери. 

Утворена команда починає працювати над створенням методичного 

контенту закладу майбутнього. 

Ми виділили чотири напрямки, чотири можливості для подальшої 

роботи: це, по-перше, використання існуючих онлайн-ресурсів, віртуальних 

платформ. Наприклад, використовуємо платформу EdEra (EducationEra) – 

освітній проект, завданням якого є зробити навчання в Україні якісним та 

доступним, вчимо педагогів користуватися інструментами GoogleApps, що 

дозволяє максимум інформації зберігати в «Хмарах» й мати до цієї 

інформації доступ з будь-якого технічного засобу за потребою, намагаємося 

залучати педагогів до сервісу Prometheus, українського громадського 

проекту масових відкритих онлайн-курсів, мета якого – безкоштовно 

надавати найкращі навчальні можливості кожному громадянину України.  

У зв’язку зі значною віддаленістю в умовах переміщеного закладу 

позашкільної освіти досить широко використовуємо таку форму методичного 

спілкування, як веб-семінари для педагогічних працівників освітніх округів 

ДОЕНЦ, директорів, методистів та керівників гуртків СЮН та ЕНЦ 

Донецької області. Уже третій рік поспіль працює віртуальна школа 

педагогічної майстерності “Світоч”. У проведенні методичних веб-семінарів 

допомагає сервісhttps://padlet.com/(цифрова стіна – це інструмент для 



навчання, завдяки якому можливе поєднання тексту, зображення, відео, аудіо 

в інтерактивний формат) для створення макету будь-якого заняття: усі 

матеріали на одній стіні. Також цей ресурс використовується: 

●  як простір для розміщення навчальної інформації; 

●  для розміщення завдань з метою пошуку інформації; 

●  для спільної роботи педагогів закладу над проектом; 

●  як місце для збирання ідей для проектів та їх обговорення. 

З метою репрезентації досвіду використовую «Сайт методиста ДОЕНЦ 

Олени Анатоліївни Гнибіди «Західний округ ДОЕНЦ», створеного на 

sites.google.com.  

Уже другий рік, як ДОЕНЦ підключився до сервісу E-schools, що 

поєднує в собі сайт навчального закладу, електронний документообіг, 

соціальну мережу для дітей, педагогів, батьків. З допомогою проведеного 

навчання, до цього сервісу вдалося долучити і СЮН та ЕНЦ Донецької 

області. 

Важливе значення надаємо STEAM-освіті, послідовності курсів або 

програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти 

після школи або до того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних 

навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. 

Важливим є те, що за STEM-методикою, в центрі уваги знаходиться 

практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення 

не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок. 

Сучасні діти зацікавлені у віртуальних навчальних ресурсах, тому 

великим успіхом користуються наші віртуальні інтерактивні вікторини серії 

“Знай, люби, бережи”, що проходять тричі на рік на сайті 

sites.google.com/site/donoenc/ за темами: “Юний еколог”, “Юний аграрій”, 

“Юний знавець флори”, “Юний знавець фауни” тощо. При створенні 

вікторин використовуються різні інструменти для навчання: Online Test Pad, 

Learningapps, Форми Google, PowToon та ін. Вони дають можливість не 



просто давати відповіді на питання, а візуалізувати їх та знаходити  відповіді 

в Інтернеті, здобуваючи таким чином нові знання. 

По-друге, у своїй роботі використовуємо як досвід українських 

педагогів: наукове обґрунтування теоретико-методичних основ позашкільної 

освіти, діяльності позашкільних навчальних закладів, що представлено в 

працях українських вчених О. В. Биковської, Т. І. Сущенко, Г. П. Пустовіта, 

В. О. Рибалки, В. В. Вербицького, так і світовий досвід освітніх систем.  

Дуже зацікавили нас ідеї фінської школи, що визнана однією з кращих 

у світі (загальнодержавна електронна система Wilma, яка об’єднує вчителів, 

учнів та батьків, свобода вчителя, свобода учнів, рівність, самостійність, 

навчання, а не викладання). 

Також ми поділяємо ідеї американської нової супер-школи  Super 

School Challenge – Project XQ, які закладено в сутність “Еко-Нub” (Відкривай. 

Проектуй. Розвивай).  

Усе це разом і складає методичний контент закладу позашкільної 

освіти нового типу. По-четверте, йде накопичення нових методик, 

напрацювання системи методів, прийомів, формування нової структури 

методичного супроводу закладів Нової української школи.  

Наразі ми вже маємо власні напрацювання. За останні три роки я 

особисто брала участь у створенні методичних збірників, альманахів, збірок, 

наданні методичних рекомендацій: 

 Збірка інформаційних та методичних матеріалів на допомогу 

керівникам гуртків, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів, учням 

для підготовки до обласного конкурсу хліборобських обрядів «Коло 

Сварога»; 

 Методичний збірник «Впровадження інноваційних форм роботи з 

національного виховання у творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного 

напряму»; 

 Дистанційне заняття «Життя тварин узимку» було розроблено 

для роботи з гуртківцями під час карантину; 



 Організація проведення багатоденних екологічних подорожей; 

 STEM-освіта: виклики та перспективи запровадження в умовах 

позашкільного округу екологічної освіти; 

 Методичний супровід у підготовці та проведенні занять гуртків; 

 Роль дослідницької діяльності юних натуралістів Донецького 

обласного еколого-натуралістичного центру у збереженні біорозмаїття Сходу 

України; 

 Використання інтерактивного і мультимедійного обладнання на 

уроках та в позакласній діяльності; 

 Вплив гурткових занять гурткових занять у позашкільному 

навчальному закладі на професійний вибір вихованців; 

 Проект «Школа-музей»; 

 Проект «Створення еколого-натуралістичного центру нового 

покоління «Еко- Нuв»; 

 Проект «Мобільний еколого-просвітницький центр»та багато 

інших. 

Ми сіли в потяг, який рухається в напрямку майбутнього. Рушійною 

силою цього потягу є люди. А методист повинен бути попереду, надихати 

власним прикладом, надавати дієву допомогу. Тому вважаю, що методист 

повинен бути лідером, вдохновителем, організатором, експертом, 

досвідченим, мудрим, творчим, креативним. 

Тому в перший вагон свого потягу я би поклала тренінги: 

 Тренінг з питань розробки стратегічного планування та стратегії 

диверсифікації джерел фінансування, м.Київ, 2016 р.; 

 Тренінг «HEART: зцілення та навчання за допомогою 

мистецтва», м.Святогірськ, 2017 р.; 

 Тренінг «Моніторингові дослідження біорізноманіття», м.Київ, 

2017 р.; 

 Тренінг «Моніторингові дослідження стану грунтів», м.Київ, 

2017 р.; 



 Тренінг «Українські книжки у вихованні терантності», 

м. Донецьк, 2011 р.; 

 Тренінг «Я – моє здоров’я – моє життя», м. Донецьк, 2010 р. 

У другий вагон – семінари-практикуми, форуми, конференції: 

 Перша міжнародна науково-практична конференція «Екологія 

Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», 10-11 жовтня 2017 р.; 

 Всеукраїнська конференція «Модернізація змісту біолого-

екологічної освіти: в пошуках оптимальних рішень», 21-22 серпня 2017 року, 

м.Київ; 

 Всеукраїнська конференція «Інтеграція діяльності 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щодо створення 

єдиного освітнього середовища», 25-26 серпня 2016 року, м.Київ». 

У третій вагон – участь у конкурсах фахової майстерності: 

 Всеукраїнський конкурс навчально-методичних матеріалів, 

навчальних програм та віртуальних ресурсів (І місце у номінації «Віртуальні 

ресурси», ІІ місце у номінації «Навчально-методичні матеріали», 2017 рік); 

 Всеукраїнська виставка видавничої продукції (ІІІ місце, 2017 рік); 

 Всеукраїнський рейтинг якості позашкільної освіти «Золота 

когорта позашкільників» (переможець 2018 рік); 

 Всеукраїнський конкурс «Цікава школа» (ІІІ місце, 2017 рік); 

 Всеукраїнський конкурс проектів позашкільного навчального 

закладу «Погляд у майбутнє» (ІІ місце, 2017 рік); 

 Всеукраїнський конкурс грантів «Проект куточка живої природи 

Фельдман-екопарка» ( І місце, 2017 рік). 

І наостаннє хочу сказати, що заклад позашкільної освіти майбутнього 

має величезний вплив на молодь у визначальний період їхнього життя. 

Сподіваємся, що наш заклад стане прикладом для інших. Ефективна 

організація завжди гарно спланована і залишається сильною, не дивлячись на 

обставини. Натхнення – це лише початок процесу, який через співпрацю і 



оцінку оточуючих може сягнути вершин. Наш майбутній успіх зможе 

надихати інших в Україні та світі. 

А закінчити хочу словами, які я визначила своїм педагогічним кредо: 

«Креативний дизайн простору +розумне використання технологій = 

нескінченні можливості для навчання». Project XQ 
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У сучасному соціально-економічному середовищі, яке постійно 

змінюється, рівень освіти залежить від багатьох чинників. Головними з них є 

результативність впровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових 

методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-

педагогічних теоріях, а також вміння застосовувати інноваційні форми та 

методи навчання і виховання. 

Одним із завдань сучасної освіти є розкриття потенціалу всіх учасників 

педагогічного процесу, надання їм можливостей прояву творчих здібностей. 

Вирішення цих завдань неможливе без здійснення змін в освітніх процесах, у 

зв’язку з чим з’являються різні інноваційні форми в освітній системі.  

Однак сучасний стан системи освіти не задовольняє багатьох педагогів, які 

в ній працюють. Прагнення до змін, зняття певних обмежень на інноваційну 



діяльність сприяли зародженню широкого інноваційного руху в системі освіти. 

Неабиякі можливості для якісних змін в освіті пов’язані з інтенсивним 

розвитком засобів комунікації, інформаційних та мультимедійних технологій 

[13].  

Процес упровадження педагогічних інновацій, творчий пошук суттєво 

залежать від морально-психологічного клімату у педагогічному колективі 

закладу позашкільної освіти, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та 

естетичних умов праці. В організації інноваційних пошуків важливим є вибір 

актуальної науково-педагогічної теми, чітке формулювання мети і завдань 

творчої діяльності як усього колективу, так і кожного педагога зокрема. [7]. 

Науково-теоретичною основою навчально-розвивальної та виховної 

діяльності сучасних позашкільних навчальних закладів є: педагогічна спадщина 

С.Русової, В.Сухомлинського, К.Ушинського; праці Л. Виготського, 

Д. Ельконіна, В. Роменця, С. Рубінштейна з проблем формування творчої 

особистості; В. Давидова, П. Гальперіна, А. Запорожця, О. Леонтьєва щодо 

теорії розвиваючого навчання; І. Беха, В.Вербицького, В. Рибалки, Г.Костюка, 

С. Максименко, В. Мачуського, В. Моляко, В. Паламарчук, Г. Пустовіта, 

А. Сиротенка з проблем виховання та розвитку особистості в шкільному та 

позашкільному навчальному процесі; Ю.Жука, В.Бикова щодо дослідження 

процесів формування та розвитку навчально-виховного середовища та 

освітнього соціуму як його невід’ємної складової; В.Вербицького, Г. Пустовіта 

з проблем екологічного виховання; Л. Ковбасенко, Р. Науменко, Л. Павлової, 

Г. Пустовіта, Т. Сущенко щодо організаційно-педагогічних засад діяльності 

позашкільних навчальних закладів [9;11].  

Професіоналізм педагога і входження його в інноваційний режим роботи 

неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє його 

налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого 

неможливе забезпечення нової якості освіти [15]. 

Педагогами Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді в роботі з дітьми застосовується особистісно-орієнтоване 



навчання та виховання, профільне навчання, технологія групової навчальної 

діяльності, інформаційні технології, здоров’язберігаючі технології навчання, 

проектне навчання, теорії проблемного навчання, інтерактивні технології, 

теорії ігрових технологій, тренінгові технології. 

У структурі закладу працює обласна очно-заочна біологічна школа 

(ОЗБШ), обласна зимова наукова предметна школа та чотири відокремлені 

структурні підрозділи: обласний дитячо-юнацький оздоровчий табір «Еколог» 

для обдарованих та талановитих дітей і три філії: у Шишацькому, 

Полтавському та Кобеляцькому районах. 

Така розгалужена структура центру дає можливість популяризувати 

позашкільну освіту. Також це сприяє залученню до навчання значно більшої 

кількості дітей та учнівської молоді, особливо з районів. 

Філії виконують усі функції районного позашкільного навчального 

закладу. У всіх філіях організовано навчально-виховний процес та 

координаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками району. 

Введення в структуру закладу обласної очно-заочної біологічної школи та 

обласної зимової наукової предметної школи дає можливість більш ефективно 

та поглиблено працювати з обдарованою учнівської молоддю. Вихованці 

активно долучаються до науково-дослідницької роботи, мають змогу під 

керівництвом науковців проводити дослідження у природі, брати участь в 

наукових експедиціях та польових практиках. 

Однією з інноваційних форм роботи в закладі є застосування в навчально-

виховному процесі методу проектів. На нашу думку, це один з ефективних 

засобів розвитку пізнавальних та творчих здібностей вихованців.  

Учнівський та педагогічний колектив Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді працювали над розробкою та 

реалізацією проекту «Навчальна пасіка». 

Метою та завданнями проекту були: формування у дітей екологічної 

культури, дбайливого ставлення  до природи, до всього живого; навчання дітей 

умінням і навичкам роботи з бджолами, використовуючи навчальний макет 



пасіки; розвиток пізнавального інтересу і спостережливості, прагнення пізнати 

рідну природу, її красу; позитивне ставлення до цінностей природи, готовність 

оберігати і відновлювати її; створення середовища для самореалізації та 

професійного самовизначення. 

У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді значна увага приділяється бджільництву. Для вивчення основ 

бджільництва у закладі є всі умови: пасіка, навчальний кабінет 

«Бджільництво», а також спроектовано та втілено проект «Навчальна пасіка» 

для більш детального вивчення тем не тільки з дорослими дітьми, а й з 

малечею. Використання макету дозволяє залучити дітей до вивчення одного із 

найбільш цікавих і традиційних українських ремесел. Юннати мають змогу 

вивчати нові методи і прийоми пасічникування, ознайомлюються із 

властивостями продуктів бджільництва, дізнаються про особливості бджолиної 

сім'ї хворобами бджіл і способами їх лікування, обговорюють питання 

необхідності охорони бджіл. Вихованці гуртків виготовляють і вдосконалюють 

пасічницький інвентар та обладнання.  

Особливо важливе значення для юннатів має вироблення практичних 

навичок роботи з бджолами. Тому пізнавати ази пасічницької роботи 

допоможуть практичні заняття, під час яких керівник використовує макет 

навчальної пасіки. 

Створення макету навчальної пасіки дає змогу наочно спостерігати за 

всіма роботами бджоляра, практично опинившись разом з ним на пасіці та 

усвідомити важливість охорони бджіл. 

Навчальну пасіку мають змогу відвідувати кожного дня вихованці закладу 

та учні шкіл міста Полтави. З моменту створення макету навчальну пасіку 

відвідало понад 1500 дітей з 1 по 11 класи. 

Серед поширених сьогодні педагогічних технологій особливе місце в 

процесі навчання займають тренінгові технології. Сутність їх полягає у тому, 

що навчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх 

учасників навчально-виховного процесу. Це можливо в повній мірі за умови 



впровадження у навчально-виховний процес саме тренінгових технологій. 

Моделювання життєвих ситуацій, використання ігрових методик, спільне 

вирішення проблем на основі аналізу – все це передбачає підготовку вихованців 

до самостійного життя, бо сприяє формуванню атмосфери співробітництва, 

взаємодії. 

Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке 

відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми, 

заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від тренінгових 

методів, тому що ці методи роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим 

[1].  

Тренінгові технології – це система діяльності по відпрацюванню певних 

алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання типових задач у 

ході навчання (тести, психологічні тренінги інтелектуального розвитку, 

розв’язання задач) [6]. 

Тренінгова форма навчання відрізняється від традиційної тим, що в групі 

відбувається взаємне навчання її учасників. Вони можуть обмінюватися 

особистими навиками роботи, пробувати нові прийоми. За допомогою тренінгу 

розвиваються здібності людини до навчання чи оволодіння нею будь-якими 

складними видами діяльності. 

У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді досить активно застосовують тренінгові форми навчання. Але тренінги 

в нашому закладі проводять не тільки у звичному форматі, в кабінетах, але і на 

природі.  

Програмою підготовки слухачів очно-заочної біологічної школи, після 

закінчення теоретичних курсів «Ботаніка», «Зоологія» та «Неорганічна хімія» 

передбачається польова екологічна практика. В рамках цієї практики з 

вихованцями проводять тренінгові заняття. Тренінги, що проводяться з 

вихованцями під час практики, мають на меті декілька завдань: 

- закріплення теоретичного матеріалу та вдосконалення набутих знань на 

практиці; 



- тренінгові заняття психологічного характеру, що дають змогу дітям не 

тільки відпочити, розслабитись, але і розкрити і проявити себе з іншого боку. 

Варто відмітити позитивні зміни, які відбуваються в результаті 

застосування таких тренінгів: 

- особистісні зміни; 

- спілкування з однолітками (можливість обмінюватись думками, 

продуктивно працювати в команді); 

- якісний відпочинок та оздоровлення; 

- можливість отримати додаткові знання та навички. 

Така методика проведення польової практики дає можливість учням очно-

заочної біологічної школи закріпити та поглибити теоретичні та практичні 

знання з біології.  

Як свідчить статистика, випускники очно-заочної біологічної школи при 

навчанні у вищому закладі освіти (наприклад, педагогічному) дійсно 

відрізняються від інших студентів наявністю практичних навичок щодо роботи 

у природі: збору, гербаризації рослин, їх визначенню, є більш підготовленими 

до сприйняття і засвоєння програмового матеріалу з ботаніки, зоології, хімії, 

біології, медицини, а також у вмінні проявити себе як особистість. 

Для вихованців на базі Полтавського обласного еколого-натуралстичного 

центру учнівської молоді проводять тренінгові заняття як для вивчення нового 

матеріалу, так і психологічні тренінги, в рамках яких діти мають змогу набути 

нових вмінь та навичок. Приклади тренінгів: «Вміння проявляти свої почуття», 

«Лідерство», «Тренінг ефективного спілкування», «Ми за здоровий спосіб 

життя», «Моя зовнішність (адекватне сприйняття самого себе)», «Формула 

гарного настрою», «Тренінг психологічного здоров’я», «Тренінг формування 

потреб у здоровому способі життя», «Я – маленький українець». 

У позашкільних навчальних закладах особливе місце займають інтегровані 

заняття, які стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців. 

Великі можливості розкривають тематичні тижні, кількість і тематика яких 

постійно зростає. Традиційними стали «Тиждень біології», «Тиждень 



сільського господарства», «Тиждень екології», «Тиждень права». Тематичні 

тижні досить насичені та дають змогу проявити себе як педагогам, так і 

вихованцям закладу. В рамках тематичних тижнів для вихованців 

організовується безліч масових заходів, екологічних ігор, вікторин та брейн 

рингів. Інформація про проведення тематичних тижнів широко висвітлюється в 

засобах масової інформації (міські газети, телерадіопередачі на телебаченні, 

інформація на сайті закладу) та інформаційно-методичному віснику. 

Інтегроване заняття дає можливість учневі більш повно побачити картину 

явища та є потужним стимулятором розумової діяльності. Діти починають 

аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв'язки між предметами і 

явищами. В кінці такого заняття всі учасники повинні самостійно позначити ті 

міжпредметні зв'язки, заради яких і планувалося заняття. Тобто мета повинна 

бути досягнута. На етапі закріплення педагог повинен це побачити, тому 

вправи цього моменту уроку повинні бути найбільш яскравими, конкретними, 

придатними для індивідуальної роботи. 

Однією з потужних та ефективних форм організації навчальної роботи є 

екскурсії. Поєднавши екскурсійну та педагогічну роботу ми на разі 

застосовуємо інноваційну форму роботи – екскурсійну педагогіку. Вона 

передбачає: проведення інтегрованих занять, тренінгів на території екологічної 

стежки; використання екологічних стежок для оздоровлення та відпочинку (на 

територіях дитячо-оздоровчих таборів); проведення різноманітних екологічних 

акцій та реалізації проектів; активне використання даних територій для 

патріотичного та екологічного виховання дітей та учнівської молоді. 

Цікава екологічна стежка функціонує на території геологічної пам’ятки 

природи «Бутова гора» у Шишацькому районі Полтавської області. 

Вона була створена в 1995 році. Це один із смарагдів Полтавської землі. 

Навчальна екологічна стежина запрошує пройтись там, де царить краса. Щоліта 

схилами Бутової гори мандрують юні екологи району та області, науковці, 

вчителі. Природне багатство перетворює це місце в лабораторію для наукових 

досліджень. Вона є своєрідним навчально-просвітницьким «кабінетом» у 



природних умовах. На цій екологічній стежці в останні роки завдання своєї 

польової практики з біології відпрацьовують вихованці очно-заочної 

біологічної школи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. До того ж, на маршруті стежки мають можливість 

відпрацьовувати заняття серед природи вихованці Шишацької філії 

Полтавського обласного еколого-натрулістичного центру учнівської молоді. 

Введення інновацій у структуру Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді дало свої позитивні результати, а 

саме: 

- збільшився відсоток дітей, залучених до позашкільної освіти, зокрема у 

районах; 

- в області збільшилась кількість старшокласників, залучених до 

науково-дослідницької роботи у галузі біології та хімії; 

- якісно покращився процес оздоровлення та відпочинку обдарованих і 

талановитих дітей та учнівської молоді. 

Інновації характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому 

природно стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. Інновації є 

результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду. Цей процес 

не є стихійним, він потребує управління. 

При всьому різноманітті технологій навчання: дидактичних, 

комп'ютерних, проблемних – реалізація провідних педагогічних функцій 

залишається за педагогом. З упровадженням у навчально-виховний процес 

сучасних технологій педагог все більш освоює функції порадника. Це вимагає 

від нього спеціальної психолого-педагогічної підготовки, оскільки у 

професійній діяльності реалізуються не тільки спеціальні, предметні знання, 

але й сучасні знання в галузі педагогіки і психології, технології навчання і 

виховання. На цій базі формується готовність до сприйняття, оцінки та 

реалізації педагогічних інновацій. 
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Создание инновационного образовательного пространства путем внедрения 

инновационных форм и методов обучения и воспитания в условиях внешкольного 

учебного заведения 

В статье определены приоритетные направления деятельности учреждения 

дополнительного образования с целью осуществления модернизации образовательной среды 

и направленности учебно-воспитательного процесса на обеспечение эффективности 

внедрения инновационных форм и методов обучения и воспитания в системе 

дополнительного образования в регионе. 

Ключевые слова: инновационный образовательный процесс, модернизация 

образовательной среды, внешкольное образование, учебно-воспитательный процесс, 

инновационные формы и методы обучения и воспитания. 



 

Creation of an innovative educational space by means of introduction of innovative 

forms and methods of education and upbringing in conditions of an out-of-school educational 

institution 

The article defines the priority directions of activity out-of-school education with the purpose 

of modernization of the educational environment and orientation of the educational process to 

ensure the effective implementation of innovative forms and methods of education and upbringing 

in the system of extracurricular education in the region. 

Key words: innovative educational process, modernization of educational environment, 

extracurricular education, educational process, innovative forms and methods of education and 

upbringing. 

 

Використання методу проектів у навчально-виховному процесі 

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» - шлях до оновлення змісту освіти 
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Екологічна освіта, яка розрахована на цілеспрямовану і талановиту 

молодь, веде постійний пошук змісту, засобів і методів ефективного 

екологічного виховання. Поряд із традиційними формами роботи (гуртки, 

МАН, творчі учнівські об’єднання), збільшується питома вага 

індивідуальних форм роботи, виняткового значення набувають нові 

інформаційні технології.  

Упровадження інновацій – перспектива поліпшення освітнього процесу 

та можливість відійти від традиційної навчально-дисциплінарної моделі на 

користь особистісно орієнтованої. Тому метод проектів став інтегрованим 

компонентом сучасної системи загальної середньої та позашкільної освіти; 

засобом ефективного навчання, виховання й розвитку особистості; 

активізації пізнавальної, самостійної та пошуково-дослідницької діяльності; 

розвитку критичного мислення як педагогів, так і вихованців. 



Слід зауважити, що метод проектів започаткував низку важливих ідей. 

Зокрема, усвідомлення зв’язку закладу позашкільної освіти та життя, 

намагання вихованців брати участь у плануванні своєї діяльності, самостійне 

обрання засобів здійснення визначеної роботи, уміння підбивати підсумки та 

оцінювати наслідки. Отже, метод проектів – один із перспективних видів 

навчання, що створює умови для творчої самореалізації дитини, підвищує 

мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей 

дитини. 

Застосування методу проектів дає учасникам проекту можливість 

самостійно здобути знання, набути практичних навичок під час виконання 

практичних завдань або розв’язання проблем, що потребують інтеграції 

знань з різних предметних областей. У проектній діяльності виховується 

«діяч», а не «виконавець», розвиваються вольові якості особистості, 

формуються навички партнерської взаємодії. 

Переваги методу проектів полягають у тому, що він сприяє: 

 розвитку в учасників освітнього процесу пізнавальних навичок, 

критичного і творчого мислення, формуванню у них уміння інтегрувати 

знання з різних предметних областей, самостійно здобувати нові знання, 

орієнтуватися в інформаційному просторі; 

 підвищенню ефективності навчально-виховної роботи; 

 підвищенню фахової компетентності педагогів. 

  

     Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість 

орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати 

рішення відбувається саме через метод проектів. 

         Колектив Львівського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді працює над експериментальною програмою з 

впровадження інноваційних технологій. Аналіз наукових досліджень з 

означеного питання та досвід роботи педагогічного колективу КЗ ЛОР 



«ЛОЦЕНТУМ» сприяли визначенню методичної проблеми закладу «Метод 

проектів у сучасному позашкільному навчальному закладі: традиції, 

перспективи, життєві результати». 

Сьогодні метод проектів в КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» використовується в 

роботі над науково-методичною проблемою закладу, у навчально-виховній та 

дослідницькій роботі, під час підготовки до участі в міських, обласних і 

всеукраїнських масових еколого-натуралістичних та природоохоронних 

заходах. 

Педагогічний колектив ЛОЦЕНТУМ усвідомлює, що позашкільна і 

позакласна робота є не лише важливою ланкою педагогічних зусиль для 

організації додаткової освіти та виховання, здійснення трудової підготовки 

учнів і юнацтва, а й системою пошуку, розвитку і підтримки юних талантів 

та обдарувань, шляхом формування у такий спосіб творчої особистості.  

Використовуючи попередній та існуючий досвід організації еколого-

натуралістичної освіти і виховання дітей, педагоги закладу приділяють 

значну увагу розвитку проектної діяльності.  

Починаючи з 2009 року і до 2017 року у закладі розроблено та 

реалізовано понад двадцять п’ять різних за тривалістю, завданнями, 

характером діяльності та складом учасників проектів. Теми проектів було 

обрано не випадково, адже їхня тематика відображає потреби сьогодення та 

співзвучна з профілем основної діяльності закладу позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму. Організація навчально-виховного 

процесу в рамках проектів активізувала науково-дослідницьку й 

експериментальну роботу у гуртках. Кожній дитині як учаснику проектів 

відкрилась можливість проявити особисту творчість, здібності, а головне на 

практиці втілювати свої знання в ході виконання проектних завдань.    

Упровадження цих проектів спрямовано на розв’язання основних 

завдань Центру: Оптимізація навчально-виховної та природоохоронної 

діяльності, формування у вихованців закладу здорового способу життя, 

озеленення території та навчальних приміщень, створення дитячої екоолого-



освітної виставки «Планета ЗОО», яка є навчальною та практичною базою 

для проведення тематичних уроків, занять для школярів та студентів області.  

Природоохоронні проекти  одні з найбільш цікавих та актуальних для 

вихованців нашого закладу, адже, крім поглиблення знань з біології, у дітей 

формується ціннісне ставлення до природи. Правильно та розумно 

поводитися в природі, розвивати практичні вміння, аналізувати господарські 

рішення, що ухвалюються з метою збереження природи, допоможе 

вихованцям брати участь у природоохоронних проектах, що постійно 

реалізуються в закладі. 

Результати проектної роботи надзвичайно важливі: урятовані птахи і 

мешканці водойм взимку, пропаганда збереження первоцвітів, занесених до 

Червоної книги України, збагачення духовного світу вихованців тощо. 

Різні проекти мають різні результати. Справа в тому, що окремим 

педагогам нелегко дається зміна концептуальних засад професійного 

мислення, переорієнтація репродуктивного типу діяльності на продуктивний 

(інноваційний). Для таких педагогів у закладі проводяться індивідуальні 

консультації з методики організації проектної діяльності, надається 

методична допомога, рекомендації щодо опрацювання необхідної літератури.  

Проектна діяльність має великий потенціал для активізації пошуково-

дослідницької роботи. У вихованців розвивається вміння відчувати себе 

рівноправним членом колективу, брати відповідальність за реалізацію 

ухваленого рішення, аналізувати результати.  

Виконання завдань власного проекту розвиває розумове та вольове 

зусилля, передбачає свідому та планомірну діяльність, адже основною 

домінантою проектного навчання є практична діяльність вихованців. 

У процесі реалізації проектів вихованці працюють із довідковою 

літературою, відвідують бібліотеки і музеї, виконують пошуково-

дослідницькі завдання. Старші школярі отримують досвід індивідуального 

проектування, а молодші школярі та дошкільнята залучають до пошукової 

діяльності членів родин.  



Важливою умовою для ефективної пошуково-дослідницької роботи 

юних біологів, екологів, географів-краєзнавців, етнографів є орієнтованість 

на творчу діяльність вихованця, на емоційно-оцінювальну діяльність, на 

оволодіння вміннями порівнювати, визначати головне, виявляти власне 

ставлення до тих чи інших подій і явищ. Крім того, під час екскурсій, 

експедицій, походів, польових практик вихованці загартовуються фізично, у 

них розвиваються навички здорового способу життя. 

Велике значення для активізації діяльності вихованців мають виставки 

та захисти проектів, звіти-презентації матеріалів екскурсій, польових 

практик, експедицій, походів. 

Сьогодні педагогічний колектив має напрацювання в організації 

проектної діяльності. Результатом упровадження методу проектів у 

навчально-виховний процес закладу є перемоги вихованців у Всеукраїнській 

олімпіаді з екології, Всеукраїнському форумі «Дотик природи» та конкурсі 

дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний 

дослідник» тощо. 

Впродовж десяти років вихованці гуртка «Декоративне птахівництво» 

ЛОЦЕНТУМ працюють над проектом «Дослідження різноманітності та 

чисельності орнітофауни заказника «Чолгинський» Яворівського району 

Львівської області. Науковим керівником проекту є Попадюк Ігор 

Федорович, керівник гуртка ЛОЦЕНТУМ. Щорічно юні орнітологи спільно з 

науковцями та викладачами біологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка беруть 

участь в експедиціях на орнітологічну станцію “AVOSETTA”, де 

досліджують міграції птахів, їх чисельність та видовий склад. Результатом 

роботи є перемоги гуртківців на обласній та Всеукраїнській олімпіаді з 

екології, зборах юних зоологів.  

На проведених досліджень зроблені  наступні висновки: 

1. На території заказника «Чолгинський» було відловлено і закільцьовано 119 

видів птахів із 29 родин, що і підтверджує велику біорізноманітність птахів 

заказника «Чолгинський». 



2. Нерозуміння з боку людей потреби в охороні заповідних територій 

призводить до незворотніх змін в екосистемі: часте спалювання очеретів, яке 

заборонене законом, (особливо запізніле весняне) – призводить до 

зменшення кількісного складу птахів. 

3. Осушення території, зменшення площі водного плеса озер призводить до 

зменшення кількості водно-болотних птахів (скорочується кормова база). 

4. Чисельність птахів протягом останніх років зменшується. 

Виходячи із зроблених висновків, для покращення ситуації юні 

орнітологи проводять роз'яснювальну роботу серед населення про шкоду 

спалювання очеретів (виготовляють і поширюють буклети, агітки, 

інформаційні плакати); залучають підлітків до природоохоронних 

організацій (УТОП); спонукають однолітків до вивчення та збереження 

орнітофауни України (через розповіді, демонстрацію відео та фотоматеріалів, 

залучення до орнітологічних досліджень). 

           Вихованці гуртка «Юні ботаніки» ЛОЦЕНТУМ (Стрілківська ЗОШ І-

ІІІ ступенів Старосамбірського району) працювали над проектом «Рідкісні 

рослини у флорі Прикарпаття», метою якого було виявити місцезростання 

рідкісних рослин у флорі Старосамбірського району та позначити їх на 

топографічній карті. 

             Юннати досліджували стан популяцій, площу, чисельність окремих 

видів, встановлювали причини розширення чи звуження їх ареалу, вели 

постійний моніторинг за станом флори гори Ясенівка. У результаті 

проведеної роботи школярі виявили місцезростання деяких видів рідкісних 

рослин: тис ягідний, білозір болотний, лілія лісова, нечуйвітер, білоцвіт 

весняний, коручка болотна, любка дволиста, анемона жовтецева, тирлич 

роздільний, підсніжник звичайний, дзвоники чорніючі. Вид корочки болотної 

був невідомий у їхній місцевості, а тирлич роздільний вважався зниклим, 

тому вивчення популяцій цих рослин, їх динаміки є об’єктом подальших 

досліджень юних ботаніків. 



             Працюючи над проектом «Рослини-антиоксиданти» гуртківці 

вивчали, вирощували та досліджували рослини-радіопротектори на 

навчально-дослідній земельній ділянці та пропагували їх використання.  

              Цікавим є проект „Якісна питна вода для сільської громади”, над 

яким працювали вихованці гуртка „Юні екологи” Львівського ОЦЕНТУМ, 

що працює на базі Деревнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Жовківського району. 

До виконання проекту долучилися вчителі, батьки та жителі села. Основною 

метою цього проекту було навчити учнів бачити існуючі екологічні проблеми 

довкілля. З цією метою вони проводили анкетування жителів села і 

з’ясовували причини незадоволення жителів якістю питної води у криницях 

та екологічним станом р.Деревенка. Юні екологи визначали прозорість і 

кислотність води, вміст нітратів і зазначали при цьому на карті села місце 

розташування криниць. Опрацювавши отримані дані, розробили план заходів 

серед яких: акція „Чистий берег”, бесіди з жителями села про шкідливість 

забруднення побутовими відходами водойм, про правильне і безпечне 

розташування криниць у домашніх господарствах, укріплення берегів водойм 

зеленими насадженнями, упорядкування місць відпочинку для односельців. 

Щорічно весною юні екологи проводять зелені толоки вздовж берегів 

місцевої річки, розчищають її витоки та збирають побутове сміття.  

Юні екологи ведуть спостереження і за білими лелеками, які оселилися 

на території села. На конкурс екологічних проектів «Дотик природи» була 

подана робота «Моніторинг гніздування лелеки білого на території села 

Деревня Жовківського району».  

Одним з важливих проектів над яким працюють вихованці гуртків 

«Тварини рідного краю», «Юні охоронці природи» та «Природа рідного 

краю» ЛОЦЕНТУМ є проект «Зимуючі птахи нашої місцевості».  

Метою проекту є:  

 Ознайомитися із видами птахів, які перебувають у зимовий період у 

нашій місцевості; 



 навчити учнів допомагати птахам у зимовий період, облаштовувати 

пташині «їдальні»; 

 провести облік птахів своєї місцевості у зимовий період; 

 формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати 

на навколишній світ. 

Учасники проекту: педагоги та вихованці ЛОЦЕНТУМ. 

Методи реалізації: практична робота, групова співпраця, спостереження, 

дослідницька робота. 

Заходи: 

1. Ознайомлення із зимуючими птахами України. 

2. Ознайомлення із правилами догляду за птахами у зимовий період. 

3. Ознайомлення з правилами виготовлення годівничок. 

4. Виготовлення та розвішування годівничок. 

5. Ознайомлення із раціоном птахів. 

6. Ознайомлення з правилами спостереження за птахами та їх обліком. 

7. Підгодівля птахів та їх облік. 

8. Цікава інформація про зимуючих птахів. Створення колекцій, презентацій. 

9. Конкурс стінгазет “Зимуючі птахи нашої місцевості”. 

10.Конкурс віршів, загадок, кросвордів. 

11.Конкурс фото на тему “Птахи моєї годівнички”. 

12.Оформлення фотоальбому “Зимуючі птахи мого села”. 

13.Брейн – ринг “Що? Де? Коли?”. Птахи. 

14.Оформлення звіту про проведену роботу. 

Етапи проекту: 

Підготовчий: 

• Підбір матеріалів про зимуючих птахів України. 

• Підготовка до виготовлення пташиних годівничок. 

• Створення “Щоденника спостереження”. 

Теоретичний: 

• Знайомство із зимуючими птахами України 



• Ознайомлення із раціоном птахів. 

• Опрацювання матеріалів про допомогу птахам в зимовий період. 

Практичний: 

 • Виготовлення пташиних годівничок та їх розвішування 

• Підгодівля та облік птахів 

• Ведення щоденника спостереження за птахами. 

 

Конкурсний та звіт: 

 Конкурс на цікаву інформацію про зимуючих птахів 

• Конкурс віршів, загадок,кросвордів, презентацій про птахи 

• Брейн – ринг “Шо? Де? Коли?” Птахи. 

• Звіт. Конкурс на кращий щоденник спостереження. 

• Конкурс на краще фото “Птахи моєї годівнички”. 

• Створення альбому “Зимуючі птахи мого села”. 

Завдання проекту: сприяти збереженню та виживанню птахів; створити 

базу даних про тих птахів, що зустрічаються в нашій місцевості у зимовий 

період; поширити зібрану інформацію про птахів серед громадськості; 

залучити вихованців до пошуків шляхів збереження та підтримки птахів у 

несприятливих кліматичних умовах. 

Очікувані результати: 

 Учні поглиблять знання про птахів, які зимують у нашій місцевості; 

 Учасники проекту оволодіють елементами методики дослідницької 

роботи; 

 Будуть облаштовані годівниці для птахів. 

 

Педагоги Бориславської СЮН працюють над проектом «Оптимізація 

озеленення території навчальних закладів». Метою проекту є аналіз 

сучасного стану і перспективних можливостей впровадження принципів 

ландшафтного будівництва та елементів садово-паркового мистецтва в 



озелененні території навчального закладу на основі використання місцевого 

досвіду інтродукції деревних рослин.  

Завдання цього проекту передбачає: здійснення ретельної 

інвентаризації насаджень території навчально-виховного закладу (заповнення 

інвентаризаційної картки та анкети); ознайомлення з асортиментом 

посадкового матеріалу (під час проведення екскурсій, походів; опрацювання 

каталогів, прайсів тощо); ознайомлення із науковими принципами та 

елементами ландшафтного дизайну, садово-паркового мистецтва, які 

доцільно використати на пришкільній території (ландшафтні групи, бордюри, 

кам’янисті гірки тощо); розробка проекту (реконструкції або створення) 

шкільного дендрарію; вибір і планування земельної ділянки навколо закладу 

освіти.  

Актуальним на сьогодні є проект «Вплив автотранспорту на загибель 

земноводних в околицях міста Яворова», над яким працюють педагоги і 

вихованці  ЛОЦЕНТУМ. Мета проекту -  вивчення смертності земноводних 

на автодорогах під час міграції, що пов’язана із рухом автотранспорту та 

визначення основних способів подолання цієї проблеми. 

В межах проекту вихованці гуртків КЗ ЛОР «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», які працюють 

на базі Івано-Франківської ЗОCШ І-ІІІ ступенів ім. Івана Франка 

Яворівського району та природного заповідника "Розточчя» під керівництвом 

викладачів та наукових співробітників кафедри зоології ЛНУ ім.Івана 

Франка, працівників заповідника "Розточчя» на проблемній ділянці 

автодороги Івано-Франкове - Жовква на межі заповідника встановлювали 

вздовж даної траси тимчасові захисні бар'єри, які перешкоджають 

земноводним вільно виходити на дорогу. Це забезпечує збереження 

чисельності популяції та дає земноводним можливість завершити міграцію 

без втрат. Було запропоновано встановити дорожні знаки «Обережно, 

земноводні!», звернутися до місцевої влади з метою внесення в проектну 



документацію нової гілки автомагістралі поправок щодо будівництва 

спеціальних тунелів під ділянками дороги з високим рівнем загрози для 

популяції земноводних, активно провадити еколого-просвітницьку роботу 

серед місцевого населення. 

Проект є довготривалим, моніторинг та перенесення тварин через 

дорогу для завершення міграції до місць їхнього розмноження 

проводитиметься і надалі. 

Педагоги ЛОЦЕНТУМ тісно співпрацюють з обласним фондом охорони 

навколишнього природного середовища. У результаті співпраці було 

реалізовано такі проекти: «Зелені оази Львівщини», «Рідкісні та зникаючі 

тварини Львівщини», «Збережемо  ліси Львівщини для нащадків». 

У 2015 році було реалізовано проект «Рідкісні та зникаючі тварини 

Львівщини», метою якого було інформування школярів та дорослих 

мешканців області про рідкісних тварин Львівщини та покращення охорони 

цих тварин в області. 

Основними завданнями проекту було: збільшення чисельності та 

збереження рідкісних тварин Львівщини; забезпечення школярів та дорослих 

мешканців області найновішою візуальною інформацією про рідкісні та 

зникаючі види диких тварин Львівщини; виховання в учнівської молоді 

області екологічної свідомості через отримання достовірної та повної 

інформації з природничих дисциплін;  підвищення в закладах освіти якості 

навчального процесу екологічних і біологічних дисциплін за рахунок 

використання плакатів. 

Природоохоронний ефект від реалізації проекту: отримання 

мешканцями Львівщини нових екологічних знань, покращення і полегшення 

доступу до природоохоронної та екологічної інформації молоді та дорослого 

населення області завдяки ознайомленню із видовим складом диких тварин 

Львівщини, які потребують охорони. 



У 2016 році педагоги ЛОЦЕНТУМ успішно впровадили в життя проект 

«Зелені оази Львівщини», метою якого було покращення озеленення і 

елементів ландшафтного дизайну територій та приміщень загальноосвітніх 

навчальних та позашкільних закладів області. 

Головними завданнями проекту було залучення учнів та педагогічних 

колективів закладів освіти області до створення сучасних ландшафтно 

завершених та екологічно сприятливих умов для навчання і праці шляхом 

покращення озеленення і елементів ландшафтного дизайну територій та 

приміщень шкіл, гімназій та позашкільних закладів області.  

Природоохоронний ефект від реалізації проекту полягав у покращенні 

екологічної ситуації та мікроклімату в навчальних приміщеннях закладів 

освіти області та на їхніх відомчих територіях. Крім цього, збільшився 

видовий та якісний склад рослин, використаних в озелененні. Рослини були 

етикетовані, доглянуті і надалі змістовно використовуються в навчальному 

процесі при вивченні біології. 

У 2017 році було реалізовано проект «Збережемо ліси Львівщини для 

нащадків», мета якого - залучення учнівської молоді Львівщини до 

природоохоронної та дослідно-експериментальної роботи в галузі лісового 

господарства, підвищення ефективності та якості роботи учнівських лісництв 

в області. 

Основні завдання проекту:  розвиток знань і набуття навичок школярів 

Львівщини з лісівництва, охорони природи, лісової біології, екології; 

оволодіння теорією і практикою ведення сучасного лісового господарства; 

розвиток в учнів зацікавленості до лісогосподарської праці та сприяння 

їхньому професійному самовизначенню; формування мотивації у вихованців 

учнівських лісництв до дослідницької діяльності; збільшення кількості 

учнівських лісництв у області; налагодження взаємовигідної співпраці між 

закладами освіти та лісогосподарськими підприємствами. 



  Природоохоронний ефект від реалізації проекту полягав у відновленні 

лісових екосистем за участі вихованців учнівських лісництв; покращенні 

стану деревних насаджень та збагачення біорізноманіття у кварталах, де 

проводитимуть роботи юні лісівники; збагаченні видового та якісного складу 

дерев та чагарників, збільшення видового різноманіття цінних для лісу 

тварин, збільшення чисельності рідкісних та зникаючих видів рослин і 

тварин. 

                                                             ВИСНОВКИ 

 Використання сучасних освітніх технологій відкрило нові можливості 

для реалізації потреб особистості у розвитку творчого потенціалу, дозволило 

стимулювати учнів до активної участі в різноманітних конкурсах. Про 

результативність роботи над проектами свідчать підготовлені вихованцями 

ЛОЦЕНТУМ науково-дослідницькі роботи, перемоги у Всеукраїнських, 

обласних районних очно-заочних масових заходах, конкурсах-захистах 

учнівських науково-дослідницьких проектів. 

           Завдяки впровадженню проектної технології вихованці гуртка 

навчилися: працювати з потоком інформації, який постійно оновлюється, 

визначати мету, планувати, ставити експеримент, організовувати та 

оцінювати особисту навчальну та творчу діяльність, співпрацювати. 

      Проектна діяльність в КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» продовжує розширюватись 

і охоплювати нові напрями. Так, зокрема, методист А.О.Пасічник працює над 

проектом реконструкції відділків навчально-дослідної земельної ділянки: 

«Український сад» - плодовий сад, ягідник, виноградник;«пейзажний парк» 

(англійський стиль) - декоративні насадження, квітники; «регулярний парк» 

(французький стиль) – паркова ділянка із газоном; «східний (японський) сад» 

– відділок із далекосхідними рослинами, також у перспективі реалізація 

проекту «Старовікові дерева», метою якого є привернення уваги педагогів та 

учнівської молоді до виявлення, дослідження та збереження старовікових 

дерев, які мають історико-культурне, меморіальне, природоохоронне, 



релігійне, естетичне та наукове значення. Завданням проекту є проведення 

якнайповнішої інвентаризації старовікових дерев в межах населених пунктів 

Львівської області.  

 На стадії розробки знаходиться проект завідувача оргмасового відділу 

Г.В.Матющенко "Агітбригада – мобільний засіб екологічного виховання і 

просвіти", проект методиста Н.І. Дендюк «Енергоефективне освітлення в 

навчальному закладі» в рамках Міжнародного проекту "Трансформація 

ринку в напрямку енергоефективного освітлення", що впроваджується 

Програмою розвитку ООН в Україні.   

В планах ЛОЦЕНТУМ реалізація  проекту «Пересувна еколого-освітня 

виставка «Бережи природу Львівщини» (за фінансової підтримки обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища), метою якого 

пропагування серед школярів та дорослого населення області охорони 

навколишнього природного середовища, підвищення якості навчального 

процесу під час вивчення екологічних і біологічних дисциплін за рахунок 

тематичних екскурсій та занять на базі пересувної ековиставки, виховання у 

школярів та дорослого населення області гуманного ставлення до тварин. 

Під час роботи пересувної еколого-освітньої виставки учні та 

працівники 110 закладів освіти області зможуть прослухати лекції, взяти 

участь в інтерактивних заняттях, тренінгах та іграх, переглянути 

мультфільми та відеофільми на природоохоронну та екологічну тематику, 

поспілкуватись із цікавими живими екзотичними та декоративними 

хребетними тваринами. 

Отже, метод проектів -  один із перспективних методів навчання, тому 

що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію 

для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей та 

формуванню життєвих компетентностей.  
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КОНЦЕПЦІЯ ТА СИСТЕМА ПОШУКУ 

І ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ 

ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Кузьмінська В.В., Хлус Л.М. 

Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

 

Заклади позашкільної освіти є одним з найдієвіших інститутів 

суспільства, здатних впливати на формування особистості, виховувати у 

дитини риси свідомого громадянина: відповідального, освіченого, з 

активною життєвою позицією. Повною мірою це стосується закладів 

еколого-натуралістичного напрямку – структури, покликаної загартувати 

талановитих, захоплених та цілеспрямованих учнів з різних загальноосвітніх 

навчальних закладів, надати їм можливість поглиблено вивчати еколого-

природничі дисципліни. 

Одним із важливих напрямків діяльності Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є робота з 

обдарованими дітьми. Під час занять у різноманітних творчих об’єднаннях 

центру, проведенні масових заходів, конкурсів, конференцій виявити 

обдарованість дитини – перше завдання педагога, але не основне. Навчити 

дитину реалізувати свої здібності, самостійно працювати над собою, вселити 

в неї віру у власні сили – ось до чого прагне педагогічний колектив Центру. 

Працюючи з обдарованими дітьми, педагоги нашого закладу ставлять перед 

собою завдання допомогти їм реалізувати свої індивідуальні якості, не 

боятися висловлювати свою, власну думку, мати свій погляд, свою позицію. 



На виконання державної програми роботи з обдарованою молоддю в 

нашому закладі розроблена своя система роботи з обдарованою молоддю, яка 

передбачає виявлення і використання інтелектуального й творчого 

потенціалу обдарованих дітей та створення сприятливих умов для реалізації 

їх здібностей. Основні напрямки цієї роботи: пошук обдарованої, творчої і 

здібної дитини; визначення психолого-педагогічних особливостей 

обдарованої дитини; забезпечення фундаментальної еколого-натуралістичної 

освітньої підготовки обдарованих дітей; створення обдарованим дітям умов 

для реалізації їх особистих творчих здібностей в процесі науково-

дослідницької та пошукової діяльності; організація продуктивної діяльності 

обдарованих дітей в обраному полі предметів та проблем; організація 

самостійної роботи обдарованої дитини, що дає можливість максимально 

проявити свою оригінальність; розвиток у обдарованих дітей якісно високого 

рівня світоглядних переконань, що дозволяє їм орієнтуватися в складному 

світі соціальних стосунків; формування духовного потенціалу особистості як 

внутрішньої рушійної сили її розвитку, внутрішньої енергії, спрямованої на 

творче самовираження, самоствердження, самореалізацію. Вирішенню 

пріоритетних завдань сприяє розроблений план роботи, що включає заходи, 

спрямовані на підготовку до науково-дослідницької та пошукової діяльності 

як вихованців, так і їх наставників (участь у міжнародних та всеукраїнських 

конкурсах і проектах, предметних турнірах та олімпіадах, тренінгових 

програмах, захист наукових робіт, організація науково пізнавальних 

експедицій, походів, екскурсій). 

Система пошуку та організації роботи з творчо обдарованими дітьми в 

Чернівецькому ОЦЕНТУМ розпочинається з груп творчого об’єднання 

раннього розвитку дитини для дітей дошкільного віку, програма якого 

передбачає розкриття перед дітьми багатогранної цінності природи через 

засвоєння курсів: «Світ навколо тебе», «Веселий букварик», «Мовленнєве 

спілкування», «Художня література», «Логічні вправи», «Умілі руки», 

«Основи здоров’я», «Природа крізь призму англійської мови». В основу 



програм покладено авторську технологію освітнього маршруту із 

дотриманням вимог навчання з дітьми дошкільного віку в позашкільному 

навчальному закладі. Новаторський пошук педагогів творчого об’єднання, їх 

високий професійний рівень, різноманітність методик та унікальність 

підходів до проблем духовного розвитку дитини, розвинена матеріально-

технічна база створили умови для переходу на якісно новий рівень 

діяльності. Він пов’язаний з розширенням знань з екологічного виховання, з 

виявленням особливо талановитих дітей, створенням оптимальних умов для 

розвитку їх дарувань, з переходом від традиційної моделі навчання до 

розвитку особистості дитини в процесі співтворчості з педагогом. Сукупність 

програм, що реалізуються в творчому об’єднанні «Малюк», є його провідною 

характеристикою, яка відповідає на питання, наскільки різноманітний, 

широкий спектр освітніх послуг воно пропонує, який високий ступінь 

задоволення інтересів дітей дошкільного віку та батьків. Вихованці 

об’єднання знайомляться з елементами натуралістичної та природоохоронної 

роботи, з екологічними поняттями, засвоюють навички природоохоронної 

діяльності, вчаться вести спостереження за сезонними явищами природи, 

живими об’єктами. З цією метою проводяться заняття під відкритим небом, 

практичні хвилинки спілкування з мешканцями куточка живої природи, 

природоохоронні акції по підгодівлі зимуючих птахів, виставки малюнків 

«Природа очима дітей», «Мій чотириногий друг», «Рослини рідного краю», 

екскурсії по екологічній стежині Центру, практичні роботи з елементами 

дослідництва тощо. 

Неабиякі можливості для формування та розвитку творчих здібностей 

учнів відкриває початкова школа, бо саме тут закладаються підвалини 

інтелекту, структура мислення, а природна допитливість дітей та щирий 

інтерес до оточення створюють для цьго надзвичайно сприятливі умови. У 

дітей молодшого шкільного віку спостерігається унікальна єдність знань і 

переживань, які дозволяють говорити про можливості формування у них 

надійних основ відповідального ставлення до природи. Молодшим школярам 



властиві: пластичність психіки; допитливість; щирість і безпосередність, 

чуйність і довірливість; підвищена сприятливість до виховних впливів; 

щедра емоційність; захоплення ігровою діяльністю; потяг до самостійності й 

самоутвердження власного Я; конкретність й образність мислення. 

Сприйняття молодших школярів характеризується нетривалістю, 

неорганізованістю, гостротою і свіжістю, надзвичайною цікавістю. За 

висловом видатного педагога К.Д. Ушинського «Дитина мислить формами, 

барвами, звуками, відчуттями взагалі». Усе вищезазначене враховують 

педагоги Чернівецького ОЦЕНТУМ при роботі з дітьми молодшого 

шкільного віку. Саме для них розроблена програма еколекторію «Природа – 

наш дім». Таку назву ця форма екологічного навчання і виховання отримала 

через те, що залучає до систематичної роботи значно більшу кількість дітей, 

ніж традиційний гурток, відкриває для них загадковий, незбагненний і 

прекрасний світ природи і можливість вибрати для подальшого 

поглибленного вивчення у профільних гуртках цікаву їм тему чи напрям. На 

заняттях лекторію діти не тільки знайомляться з рослинним та тваринним 

світом краю, але й вчаться правильно поводитись в природі, дізнаються, що 

можна практично зробити для її охорони. Учні отримують необхідні знання 

щодо екологічно грамотної повсякденної діяльності: підгодовування 

зимуючих птахів, збирання грибів, ягід, лікарських рослин тощо. 

Незважаючи на те, що молодші школярі зазвичай не знають досить 

глибоко промислового та сільськогосподарського виробництва, не можуть 

збагнути в повній мірі фізичне та хімічне забруднення, окремі вкраплення 

таких знань подаються у темах «Нешкідливе і шкідливе повітря», «Біль 

Землі», «Відходи та їх використання», «Яка річка краща за всі»; діти 

дізнаються про вплив діяльності людини на чистоту довкілля і заходів щодо 

захисту природи. Методика проведення занять гнучка й різноманітна і 

передбачає, що навчання екології має бути активним, цікавим, раціональним, 

максимально наближеним до життя, а у навчальному матеріалі не повинно 

бути перенасиченості інформацією, яку діти неспроможні належним чином 



сприйняти. Використовується комплекс таких методичних засобів і 

прийомів, щоб вивчення природи, будь-яке спілкування з нею залишало в 

пам’яті дітей глибокий слід, обов’язково впливало б на почуття і формувало 

свідомість. 

Планування роботи еколекторію складене так, щоб бесіда з дітьми 

тривала не більше 8-10 хв. і кожна наступна частина бесіди несла цікавішу, 

ніж попередня, інформацію. Бесіда переходить в казку чи тематичну гру, 

поєднуючись з демонстрацією слайдів, відеофільмів, практичною роботою – 

виготовленням саморобок чи малюнків, які відображали б власне бачення 

дітьми теми або вражень від екскурсії. Дуже цікавими є ігри-подорожі. 

Наприклад, вивчаючи тему «Дім, в якому ми живемо», можна провести 

цікаву «подорож» планетою, яка є домівкою кожної людини, незалежно від 

раси, місця проживання; при вивченні теми «Ліс і його дари» проводиться 

гра «Лісова експедиція». Подача матеріалу у вигляді подорожі збуджує 

емоції дітей, розширює світогляд. Підсумкове заняття «У царстві «Еко» теж 

проводиться у вигляді подорожі країною, в кожному місті якої юннати 

беруть участь у вікторинах, іграх, виконують практичні завдання (назви міст 

обираються з урахуванням вивченого матеріалу). 

Визначаючи методичні засади екологічного виховання та способи його 

подальшого удосконалення, педагоги звертають увагу на необхідність 

спрямування цього процесу на розвиток особистісної позиції школярів, 

зокрема екологічної відповідальності у ставленні до людей, до себе, до 

матеріальних, природних і духовних цінностей. У процесі екологічного 

виховання школярів дуже важливо враховувати виховання національної 

свідомості, етнічноекологічних аспектів, природних особливостей рідного 

краю. Виходячи з цього, під час проведення занять широко 

використовуються методи екологічного виховання засобами народних 

традицій, які дають учням елементарні екологічні знання, дохідливо 

пояснюють взаємозв’язки компонентів системи «людина – суспільство – 



природа», можливість усвідомленого розуміння естетичної цінності природи, 

можливість досить легко і усвідомлено використовувати знання про народні 

традиції у власному ставленні до природи. 

Народознавство, краєзнавство, вивчення традицій 

природокористування знайшли своє відображення в усіх заняттях лекторію 

«Природа – наш дім». Програмою передбачена окрема тема «Без верби і 

калини нема України», мета якої – ознайомити учнів з народними символами 

України; розширити і поглибити їх знання з фольклору, зокрема про 

рослини-символи України; навчити дітей використовувати набуті ними 

знання та збагатити новою інформацією; формувати в учнів вміння 

висловлювати власні думки; виховувати бережливе ставлення, повагу до 

рослин-символів України, любов до духовної скарбниці українського народу 

– фольклору; виховувати почуття причетності до прадавньої культури 

нашого народу; розвивати мислення, уяву, вміння узагальнювати. Ці ж 

підходи використовуються в роботі інших гуртків Чернівецького ОЦЕНТУМ. 

Враховуючи важливість згаданої тематики, розроблені методичні 

рекомендації «Впровадження методів національного виховання в творчу і 

навчально-виховну діяльність гуртків еколого-натуралістичного 

спрямування» (автор – Жук О.Г.). 

Значне місце в програмі «Природа – наш дім» відводиться проведенню 

екскурсій в природу, основними завданнями яких є розвиток уміння 

спостерігати явища навколишнього світу; збагачення життєвого досвіду; 

нагромадження конкретного природничого матеріалу як основи розвитку 

абстрактного мислення; формування уміння будувати гіпотези і формувати 

висновки; розширення пізнавальних інтересів; спонукання до творчості 

засобами слова, розвиток уяви і фантазії. Важливою умовою формування 

творчого мислення через природу є організація спостережень, що дає змогу 

розвивати здатність молодшого школяра до знаходження невідомого у 

відомому, незвичайного у звичайному, до постановки питань, які фіксують 



невідоме, виступають як ланка народження проблеми, як етап, з якого 

починається розгортання мислительного пошуку. Отже вважаємо, що 

організована таким чином робота лекторію «Природа – наш дім» допомагає 

інтелектуальному, духовному розвитку особистості дитини, її творчій 

самореалізації та набуттю нею екологічної культури. 

Позашкільне біологічне навчання талановитих і вмотивованих учнів 

вимагає постійного вдосконалення системи екологічного виховання на 

принципах безперервності, міждисциплінарності та професійної 

спрямованості. В екологічному вихованні особливого значення набувають 

дисципліни природничого циклу, які вивчають явища навколишнього світу в 

живій та неживій природі. Необхідною умовою позашкільної освіти нині 

вважається формування самостійного творчого мислення учнів, засвоєння 

логіки предмету та її вміле використання на практиці. Цим вимогам повною 

мірою відповідають секції обласної виїзної очно-заочної біологічної школи 

учнівської молоді (ОЗБШ).  

ОЗБШ – структурний підрозділ Чернівецького ОЦЕНТУМ, який 

забезпечує потребу учнівської молоді, зокрема сільської, в здобутті знань, 

умінь і навичок у галузі природничих наук, створює умови для виявлення 

обдарованих та талановитих дітей, залучає їх до поглибленого вивчення 

природничих наук, науково-дослідницьких і експериментальних робіт, 

сприяє вибору майбутньої професії. ОЗБШ розпочала свою діяльність у 2000 

р. В перші роки існування Школа здійснювала навчально-виховний процес за 

2-річними авторськими програмами із заочною формою навчання. На 

перший рік навчання зараховувались учні 7-8 класів на основі заяв. Групи 

створювались за наявності не менше 10 учнів. Переведення учнів на другий 

рік навчання здійснювалось за умови успішного закінчення першого – з 

оцінками від 8-ми до 12-ти балів, які учні отримували за виконані контрольні 

завдання в кінці кожного семестру та за виконані реферативні роботи в кінці 

навчального року. Контрольні завдання формувались на основі надісланих 



викладачами школи, 1 раз на тиждень, розроблених для самостійного 

опрацювання тематичних занять. В останній четвер кожного місяця, за 

необхідності, можна було отримати консультацію в телефонному чи очному 

режимі. Програма першого року навчання включала вивчення курсів «Світ 

рослин» та «Світ тварин», другого – курсів «Людина і довкілля» та «Біологія 

людини». З часом були запроваджені очні сесії (3-4 дні) під час осінніх та 

весняних канікул, впродовж яких учні отримували знання з основ наукових 

досліджень, обирали теми дослідних робіт, знайомились з методами 

польових талабораторних досліджень. За підсумками дворічного навчання 

проводилась обласна науково-практична конференція, на якій учні 

доповідали результати виконаних ними дослідних робіт. Кращі вихованці 

Школи мали пільги при вступі на хімікобіологічний факультет Буковинської 

МАНУМ. 

З 2011-2012 н. р. ОЗБШ працює у виїзному режимі, забезпечуючи 

навчання дітей різних районів області та об’єднаних територіальних громад 

(у 2017-18 н. р. – понад 300 вихованців). Виїзди здійснюються щотижнево в 

один із районів; у кожному навчальному закладі заняття проводяться 

щомісяця. Між очними заняттями відбувається on-line-спілкування та 

здійснються індивідуальні й групові консультації на базі ЧОЦЕНТУМ. Для 

спілкування слухачів ОЗБШ з викладачами в режимі on-line створена група 

«Секції ОЗБШ ЧОЦЕНТУМ», на якій є фотогалерея, викладені теми для 

обговорення, науково-популярні фільми тощо. 

Мета ОЗБШ – сформувати, поглибити і розширити знання учнів, які 

цікавляться біологією, прагнуть дізнатися про різноманітність рослинного і 

тваринного світу, взаємозв’язки між живими організмами у природі, їх 

зв’язки із довкіллям та практичне значення. Її завданнями є: організація 

навчальної діяльності обдарованих дітей сільської місцевості за 

поглибленими програмами, розвиваючими методиками; формування 

нестандартного типу мислення; виховання активно, духовно багатої 



особистості; формування потреби до розвитку та саморозвитку. ОЗБШ є 

базою для підготовки талановитої та вмотивованої молоді з сільської 

місцевості до вступу на навчання до Буковинської малої академії наук та до 

майбутньої фахової орієнтації. Одним з основних завдань ОЗБШ є 

ознайомлення учнів з основами теоретичних та прикладних знань про 

особливості сучасного наукового біологічного дослідження, виховання у них 

якостей натураліста-дослідника та природознавця. Впродовж вивчення курсів 

у секціях учні знайомляться з організаційними та методичними засадами 

науково-дослідної роботи; набувають вміння працювати з джерелами 

монографічної та періодичної наукової літератури, планувати та аналізувати 

результати досліджень, представляти їх у вигляді реферату та доповіді. Вони 

вчаться вести польові щоденники, журнали реєстрації проб та лабораторні 

журнали, здійснювати спостереження у природі, а також аналізувати й 

узагальнювати їх результати. Паралельно учні виконують індивідуальні та 

групові навчально-дослідницькі роботи. 

ОЗБШ реалізує навчальну діяльність для учнів середнього та старшого 

шкільного віку у секціях «Ботаніка», «Зоологія», «Екологія», «Квітництво». 

Програми секцій «Ботаніка», «Зоологія», «Екологія» – авторські, розраховані 

на два («Зоологія» – на 4) роки навчання; програма секції «Квітництво» 

адаптована до програми «Юні квітникарі», рекомендованої Міністерством 

освіти і науки України. Програми розраховані на обдарованих та 

мотивованих учнів середніх і старших класів закладів загальної вередньої 

освіти та базуються на раніше отриманих знаннях з природознавства, біології 

(розділи «рослини», «тварини»), географії, хімії тощо. Особливостями 

програми курсу «Екологія» є її інтегрований характер, розширення 

практичної діяльності учнів. Програма цієї секції, як і інших секцій ОЗБШ, 

несе значний розвиваючий потенціал: у слухачів формуються передумови 

для наукового світогляду, пізнавальні, дослідницькі інтереси та здібності, 

створюються передумови для саморозвитку дітей. Відбувається формування 

інформаційної культури через засвоєння різних способів отримання 



інформації (конспектування, лекції, практичні заняття, вивчення наукової та 

науково-популярної літератури, переписка з викладачем, уміння працювати в 

мережі Internet, використання електронної пошти тощо). В останні 

десятиріччя широко пропагується думка, що в екологічній освіті та вихованні 

повинен лежати віковий принцип: від елементарних знань з екології через 

вивчення відносин між людиною та середовищем до формування 

узагальненого уявлення про екологічні проблеми, свідомого ставлення до 

природи. Керуючись цим, ми даємо початкові знання з екології рослин і 

тварин під час лекційних занять з ботаніки та зоології, поглиблюємо їх під 

час екскурсійних виходів як шляхом прямих спостережень, так і шляхом 

виконання дослідницьких завдань екологічної спрямованості. Навчальні 

програми секцій «Ботаніка» та «Зоологія» передбачають поетапне набуття 

знань про рослинний і твариний світ, умінь та навичок його дослідження. В 

їх основу покладено екологічний принцип, який допомагає поглибити 

шкільні знання про взаємозв’язки живих організмів із навколишнім світом. 

Особливе місце відведене вивченню флористичних та фауністичних 

комплексів Буковини як на систематичному, так і на біоценотичному рівнях, 

а також проблемам охорони рослиного і тваринного світу і 

«червонокнижним» видам нашої біоти. Програма секції «Квітництво» 

передбачає набуття учнями ґрунтових знань з основ загального квітництва. 

Програмою передбачено вивчення практично всіх груп рослин, що 

використовуються в озелененні й оформленні інтер’єру. Для кращого 

засвоєння тем більшу кількість годин відведено на практичні заняття. Учні 

знайомляться із народною символікою України, що виховує в них пошану до 

народних символів, почуття любові до рідного краю через вивчення рослин-

символів України, народних свят, обрядів. Юннати беруть активну участь у 

масово-натуралістичних заходах, тематичних святах, організації виставок 

квітів. Систематична робота з вирощування розсади квітів, догляду за 

рослинами в парниково-тепличному комплексі, квітниках, на 



навчальнодослідній ділянці виховує в них трудові навички, екологічну 

свідомість. 

Для більш ефективної самостійної роботи вихованців заочної 

біологічної школи напрацьовані та успішно використовуються посібники 

«Світ рослин» (2013 р., автори: Кузьмінська В.В., Жук О.Г., Головченко 

Л.Ю.), «Світ тварин» (2016 р., автори: Хлус Л.М., Кузьмінська В.В.), 

«Людина і довкілля» (2017 р., автори: Хлус Л.М., Кузьмінська В.В.). Для 

слухачів усіх секцій передбачаються наступні види контролю: усний 

поточний контроль та самоконтроль по темах та питаннях; засвоєння 

матеріалу у формі теоретичних та практичних домашніх письмових робіт 

(конспектування та реферування наукової літератури, опис, реферат на 

задану тему тощо), контроль етапів виконання дослідницьких робіт. 

Слухачі ОЗБШ беруть участь у природоохоронних акціях «До чистих 

джерел», «Птах року», «Годівничка», трудовій акції «Парад квітів біля 

школи» тощо. Підсумковий контроль здійснюється у формі написання та 

захисту реферату або експериментальної дослідницької роботи. Кращі 

дослідницькі роботи слухачі ОЗБШ представляють на обласному етапі 

конкурсів «Юний дослідник», «Вчимося заповідувати», «Галерея кімнатних 

рослин»; обласному зборі юних аграрників, садівників, зоологів, 

тваринників, квітникарів, фітодизайнерів; обласному конгресі «Живи, 

Земле!», де регулярно посідають призові місця. Кращі з них гідно 

представляють Чернівецьку область на державному рівні. Випускники ОЗБШ 

Чернівецького ОЦЕНТУМ щорічно поповнюють лави студентів Інституту 

біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю. Федьковича та Буковинського 

державного медичного університету. 

З метою створення додаткових умов і можливостей для реалізації 

талантів обдарованої учнівської молоді Чернівецької області у 2013 році 

започаткована літня інтелектуальна еколого-натуралістична школа «Десять 

кроків у природу». Учнями школи є кращі вихованці гуртків Чернівецького 



ОЦЕНТУМ – переможці обласних і всеукраїнських конкурсів та акцій: 

«Дослідницький марафон», «В об’єктиві натураліста», «Юний дослідник», 

«Юннатівський зеленбуд», «Годівничка», «Галерея кімнатних рослин», «Ліси 

для нащадків», «День зустрічі птахів», «Біощит», «Вчимося заповідувати» та 

інших. Робота Літньої школи планується так, щоб навчальна діяльність, 

відпочинок і дозвілля юннатів були якомога різноманітнішими і 

яскравішими. Щоденно проводяться аудиторні заняття, а також практична і 

дослідницька робота, пізнавальні і навчальні екскурсії, природоохоронні і 

розважальні заходи. Серед них: екскурсії по екологічній стежині 

ЧОЦЕНТУМ, до ботанічного саду та зоологічного відділу природничого 

музею ЧНУ ім. Ю. Федьковича, відділу природи Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею, парків-пам’яток садовопаркового мистецтва, під час 

яких юннати знайомляться із рослинним і тваринним світом, а отримані 

знання використовують при виконанні завдань різноманітних заходів 

екологічного спрямування: інтелектуальних турнірів «У царстві флори», 

«Зоогеографія», «Знавці лісу»; екологічних ігор «Веселий мурашник», 

«Піраміда життя», «Слідопит», «Квіткове орієнтування»; вікторин 

«Обережно, отруйні рослини», «Ботанічна», «Зоологічна подорож по 

континентах», «Екологічний калейдоскоп». Особливо велике навчально-

пізнавальне значення для вихованців школи «Десять кроків у природу» 

мають виїзди в природу, зокрема до природоохоронних об’єктів: букових 

пралісів заказника загальнодержавного значення «Цецино» та місцевого 

значення «Гарячий Урбан». Основна мета таких виїздів – вивчення та опис 

видів рослин, які визначають особливості формацій, характерних для 

згаданих територій. Під час натурних занять юннати отримують навички 

роботи у природі з використанням загальновживаних у ботаніці методів 

флористичного, геоботанічного і морфологічного аналізів; навчаються 

правильно гербаризувати рослини та збирати лікарську сировину, екологічно 

грамотно поводитись у наколишньому природному середовищі. Творчі 

практичні заняття зі складання букетів і композицій з квітів та інших 



природних матеріалів, а також виготовлення поробок з різноманітної 

пластикової, паперової тари та інших побутових відходів дозволяє юннатам 

поринути у світ фантазії та вічути себе творцем прекрасного. Ще один блок 

практичних занять проводиться в куточку живої природи, на міні-фермі та 

навчальній пасіці Чернівецького ОЦЕНТУМ.  

Великої ефективності у роботі з школярами по екологічному 

вихованню досягли педагоги Чернівецького ОЦЕНТУМ, впроваджуючи на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду такі напрямки 

позашкільної еколого-натуралістичної освіти, як організація літніх польових 

практик, залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної 

роботи, проведення експедицій та екскурсій. Одним з дієвих засобів 

задоволення інтелектуальних, духовних та фізичних потреб, підтримки 

обдарувань є літні польові практики. 

У Чернівецькому ОЦЕНТУМ щорічно проводиться триденна виїзна 

польова практика вихованців гуртка «Юні бджолярі» у с. Рухотин 

Хотинського району. Під час практики юннати опановують методику 

підготовки пасіки до кочівлі, перевезення бджіл, підготовки точки під пасіку; 

вчаться доглядати за бджолосім’ями під час медозбору; знайомляться на 

практиці з методами штучного виведення бджоломаток. У цей час 

відбувається систематична цілеспрямована екскурсійна діяльність, 

спрямована на індивідуальне та колективне виконання циклу фенологічних, 

ентомологічних, ботанічних, зоологічних, орнітологічних спостережень. 

Серед ефективних форм організації дослідницької роботи обдарованих 

дітей у позанавчальний канікулярний час – профільні еколого-біологічні 

зміни у позашкільному оздоровчо-виховному закладі «Лунка». Основними 

завданнями цієї роботи є: органічне поєднання навчально-творчої, 

дозвіллєвої та оздоровчої діяльності вихованців; формування екологічної 

компетентності вихованців (діяльнісний компонент); розширення досвіду 

практичної пошуково-дослідницької та природоохоронної діяльності 



вихованців. При плануванні практичної природоохоронної та дослідницької 

роботи, суспільно-корисної праці педагоги Центру враховують отримані під 

час занять у творчих учнівських об’єднаннях знання та рівень сформованості 

вмінь і навичок юннатів, вимоги навчально-виховних програм гуртків щодо 

проведення літніх фенологічних спостережень, природоохоронних, 

моніторингових заходів; фахову підготовку педагогічного складу, 

матеріально-технічне забезпечення тощо. Дослідження, спостереження в 

природі, практична природоохоронна робота має різне спрямування і різні 

форми реалізвції. Під час профільної зміни проводяться гурткові заняття, 

тематичні або комплексні екскурсії, трудові акції, ігри, вікторини, конкурси 

малюнків і плакатів, практична природоохоронна робота в рамках акцій, 

операцій, конкурсів еколого-натуралістичного спрямування тощо. Для 

гурткових занять розроблена та апробована програма міні-лекторію «Ойкос», 

розрахована на 20 годин. 

Юннати Центру щорічно під час профільних змін беруть участь в 

екскурсіях по екологічній стежині протяжністю 5038 м, прокладеній на 

територіях державних заказників «Зубровиця» та «Лунківський». Маршрут 

стежки розроблений і прокладений у 2002-2005 р.р. та включає ділянки 

буково-ялицево-грабового лісу, справжні луки з рідкісними, лікарськими та 

реліктовими рослинами, місця, про які складено легенди і перекази. Це 

сприяє не тільки екологічному вихованню, а й пізнанню історії свого краю. У 

флорі даної місцевості зустрічається понад 300 видів рослин, з них: 76 видів 

– лікарських, 18 – рідкісних і зникаючих, з яких 11 занесені до Червоної 

книги України, 5 ендемічних видів, 2 релікти. По маршруту екологічної 

стежки розроблені три тематичні екскурсії: «Типи рослинності нижнього 

гірського поясу Буковинських Карпат»; «Лікарські рослини околиць табору 

«Лунка» та можливості їх використання в офіційній та народній медицині»; 

«Рідкісні види флори Буковини та питання їх охорони». 



Найбільш важливою в теоретичному відношенні є перша тема, при 

розробці якої по маршруту екологічної стежини були намічені ті зупинки, які 

дають можливість познайомити дітей з основними поняттями, що формують 

знання про тип рослинності, клас формації, тип формації, формацію, 

асоціацію. Під час екскурсії діти ознайомлюються з різними типами 

рослинності (лісовою і лучною), зональною зміною рослинності, а також 

низкою цінних лікарських, кормових і декоративних рослин, які формують 

рослинні угруповування. Значним надбанням екскурсії слід вважати 

безпосереднє спілкування з природою, самостійні спостереження кожної 

дитини, набуття навичок роботи в природі з використанням широко 

розповсюджених у ботаніці методів флористичного, геоботанічного і 

морфологічного аналізів. 

Друга тема, розроблена на маршруті екологічної стежини, пов’язана з 

вивченням лікарських рослин і можливостями їх використання в офіційній і 

народній медицині. Основними завданнями цієї теми є знайомство з 

лікарськими рослинами, а також можливостями їх збору на даній території. 

Крім основного завдання, ставиться мета вивчити перспективні лікарські 

рослини, які можуть бути використані замість рідкісних видів, що підлягають 

охороні. Основними складовими, які формують уявлення юннатів про цю 

групу рослин, є: знайомство з біохімічною характеристикою діючих 

органічних сполук лікарських рослин; правила збору і засушування 

лікарських рослин; правила безпеки при зборі отруйних рослин; збір 

гербарію і лікарської сировини розповсюджених лікарських рослин. Крім 

того, екскурсія передбачає роз’яснення дітям цінності лікарських рослин в 

медицині, необхідності їх охорони як всенародного багатства, яке має 

особливу цінність – охорону здоров’я людини. 

Третя екскурсія пов’язана з вивченням рідкісних видів рослин, що 

належать до лучних і лісових фітоценозів та підлягають повній або частковій 

охороні. При проведенні екскурсії використовуються загальноприйняті 



вимоги, вказані вище. Однак серед завдань – звернути увагу дітей на 

незначну кількість рідкісних видів у рослинних угрупованнях, обмежені 

можливості їх розміщення в природних екосистемах, вплив окремих 

екологічних факторів на їх кількісне співвідношення в рослинних 

угрупованнях. При проведенні екскурсій збір матеріалу не здійснюють, 

замість нього проводиться фото- та відеозйомка з метою проведення 

подальшої агітаційної роботи серед населення. Дана екскурсія спрямована на 

вивчення і дбайливе ставлення до багатств рідного краю. Знайомство дітей зі 

світом рідкісних і зникаючих рослин сприяє зосередженню їх уваги на 

важливій проблемі – охороні навколишнього середовища. 

В кінці кожної екскурсії підводиться підсумок у вигляді біологічної 

вікторини, впорядковується зібраний матеріал. Завершальним етапом є 

ботанічне чаювання. Чай готують діти з лікарських рослин, вивчених і 

зібраних ними під час екскурсії. Значним надбанням таких екскурсій слід 

вважати безпосереднє спілкування з природою, самостійні спостереження 

кожної дитини, набуття навичок роботи в природі з використанням широко 

розповсюджених в ботаніці методів флористичного, геоботанічного 

морфологічного аналізів. 

Крім екскурсій по екологічній стежині, для юннатів профільної зміни 

організовуються одноденні походи на полонини гір Брада, Вовчий хребет, 

Петраушка та інші, а також дводенний похід до Королівського водоспаду (с. 

Гільча), що дає їм можливість, окрім вивчення флори і фауни даної 

місцевості, навчитись розкладати намети, швидко і правильно розпалювати 

вогнище, вести спостереження за рослинами і тваринами в природі, 

проводити практичні природоохоронні заходи, впорядковувати джерела, 

прочищати струмки, прибирати береги річок і галявини від сміття. Все це 

вчить учнів розуміти природу, піклуватись про збереження і примноження її 

багатств. Всі ці форми організації роботи профільної екологічної зміни дають 



можливість дітям не тільки систематизувати знання, а й сформувати 

специфічне середовище спілкування всередині табору. 

Досвід роботи працівників Чернівецького ОЦЕНТУМ показує, що до 

роботи профільних екологічних змін доцільно залучати науковців, фахівців 

лісового господарства. Це дуже важливо особливо тоді, коли серед учасників 

зміни є діти, які навчаються в регіональному відділені МАН чи є учасниками 

інших дитячих науково-дослідних проектів. Належним чином організована 

профільна екологічна зміна із залученням широкого кола спеціалістів може 

стати місцем стажування майбутніх педагогів шкіл і позашкілля. Щорічно, 

під час проведення екологічної зміни у ПОВЗ «Лунка» проходять практику 

студенти інституту біології, хімії та біоресурсів та педагогічного коледжу 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, а також традиційно підвищують кваліфікацію 

працівники позашкільних закладів. Є досвід проведення на цій базі семінарів 

керівників учнівських лісництв, керівників гуртків екологічного профілю, 

майстер-класів, обласного збору юних лісівників тощо. 

Працюючи з обдарованими дітьми, педагоги Чернівецького ОЦЕНТУМ 

дійшли висновку, що формування в учнів навчально-пізнавальної активності 

відбувається лише за умови, що нові наукові знання вони відкривають 

різними шляхами і методами. Надійний спосіб пізнання кожною дитиною 

своїх творчих можливостей, розвитку інтелектуальних здібностей, 

формування індивідуального стилю пізнавальної діяльності, а досить часто – 

і професійного самовизначення – пошукові, науково-дослідні та 

експериментально-освітні проекти. 

Пошуково-дослідницька діяльність є найбільш ефективною ланкою у 

переході від навчальної діяльності до науково-дослідної, тому що містить у 

собі майже всі компоненти наукового пошуку та створення нового продукту 

з ознаками дослідницької роботи, що базується на здобутих раніше знаннях 

та розвиває навички й уміння для подальшої наукової діяльності. В 

експериментально-дослідницькій діяльності дитина виступає як своєрідний 



дослідник, який самостійно впливає різними способами на навколишні явища 

і предмети для ефективнішого їх пізнання і опанування. Під час 

експериментальної діяльності створюються ситуації, які учень розв’язує за 

допомогою досліду і, аналізуючи, робить висновок, самостійно пізнаючи той 

або інший закон чи явище. Головне завдання педагога – підтримати і 

розвинути у дитини інтерес до досліджень, відкриттів, створити необхідні 

для цього умови. Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді є справжньою творчою лабораторією для дітей 

та юнацтва. Тут створені оптимальні організаційно-педагогічні та дидактичні 

умови для наукових досліджень творчо-обдарованих і талановитих дітей. 

Основними формами залучення вихованців Центру до пошукової та науково-

дослідницької діяльності є: 

- участь в гуртках: «Акваріумісти», «Юні бджолярі», «Любителі 

домашніх тварин», «Юні екологи», «Основи фенології», «Юні 

господарочки», «Юні квітникарі» та ряд інших; 

- індивідуальна та групова робота вихованців над пошуковими, 

науково-дослідними проектами, які надалі беруть участь у конкурсах та 

науковоосвітніх проектах, таких як «Інтел-Еко Україна», «Globe», «Енергія і 

середовище», «Юний дослідник», «Вчимося заповідувати», «Птах року», 

«Юний генетик і селекціонер». «Ліси для нащадків», «Біощит», 

«Дослідницький марафон» тощо; 

- обласний збір юних аграрників, садівників, зоологів, 

тваринників, квітникарів та фітодизайнерів, обласний екологічний конгрес 

«Живи, Земле!», обласний зліт юних лісівників та інші; 

- обласні виставки: «Щедрість рідної землі», «Ходить гарбуз по 

городу», досягнень юних лісівників, Новорічно-різдвяних композицій, 

квіткових композицій, голубів та декоративної птиці тощо; 

- літня інтелектуальна школа «Десять кроків у природу»; 

- літня екологічна зміна в позашкільному оздоровчо-виховному 

закладі «Лунка»; 



- розробка та реалізація природоохоронних проектів «Лебідь», 

«Добро дитячих сердець», «Джерело», «По сторінках Червоної книги 

Буковини», «Первоцвіти», «Врятуємо птаха» та інші; 

- екскурсії по екологічній стежині Центру, в природу, ботанічний 

сад Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

національні природні парки «Черемоський», «Вижницький» та «Хотинський» 

тощо; 

- робота на навчально-дослідній земельній ділянці, пасіці, в 

куточку живої природи, голубнику та пташнику. 

Серед чинників стимулювання пізнавального інтересу вихованців 

Чернівецького ОЦЕНТУМ неабияку роль відіграють власноруч виконані 

досліди, спостереження, проведені на навчально-дослідній земельній ділянці, 

кущових форм та деяких хвойних і вічнозелених рослин. Внаслідок 

постійних експериментів та досліджень вихованці Центру накопичили 

цінний досвід вирощування з насіння різних квітково-декоративних рослин, 

враховуючи особливості окремих видів і створюючи для них відповідні 

умови, вигонки квітково-декоративних рослин (тюльпанів, крокусів, 

гіацинтів). 

У 2005 році юними дослідниками Чернівецького ОЦЕНТУМ у відділі 

квітково-декоративних рослин створено «садок запахів», що є живою 

лабораторією, в якій діти вчаться сприймати природу органами чуттів, 

знімати стрес. Рослини, висаджені тут, завдяки ефірним оліям, створюють 

умови для релаксації і покращення настрою. Тут діти знайомляться з 

різноманітністю пахучих рослин і вчаться їх розпізнавати, вивчають та 

досліджують різні органи рослин, в яких зустрічаються ефірні олії, 

знайомляться з біологічною функцією запахів, вчаться описувати запахи і 

орієнтуватись по них. У «садку запахів», поряд з декоративно-квітковими 

рослинами, ростуть пряні, ефіроолійні, ягідні та овочеві культури. Колекція 

постійно поповнюється новими видами рослин.  



Дослідницькі уміння гуртківців формуються на основі особистого 

досвіду навчально-дослідницької діяльності, співпраці дослідника і 

керівника, спільної діяльності двох суб’єктів над дослідним об’єктом. В 

основі цих умінь лежить концепція навчання через управління розумовою 

діяльністю учнів, згідно якої для засвоєння знань учень повинен «бачити» 

(«відчувати») їх користь, а щоб нові дії засвоювались, він має «бачити» їх 

успішність. Саме тому педагоги Чернівецького ОЦЕНТУМ шукають такі 

методи педагогічного впливу, які б підтримували і розвивали інтерес до 

дослідництва, виробляли у вихованців уміння вести спостереження за 

піддослідними рослинами. Педагоги ставлять перед собою завдання не лише 

навчити дітей вирощувати різні рослини, а й виховувати майбутніх творчих 

працівників, дослідників, пропагандистів усього нового, передового, 

прогресивного. Дослідницька робота на навчально-дослідній земельній 

ділянці, куточку живої природи, пасіці, крільчатнику Центру є початковою 

ланкою в розвитку творчих здібностей учнів, основою для науково-

дослідницьких робіт старшокласників, надає цільової спрямованості роботі 

вихованців учнівських творчих об’єднань, допомагає у виборі професії й 

подальшому навчанні у коледжах та ВНЗ. 

Виявленню та розкриттю талантів учнів сприяє можливість їх участі у 

різноманітних симпозіумах, зьотах, конкурсах, що проводяться 

Національним еколого-натуралістичним центром та Чернівецьким 

ОЦЕНТУМ. З метою формування позитивної мотивації вихованців до 

науково-пізнавальної діяльності еколого-натуралістичного спрямування та 

виявлення обдарованої молоді щорічно Центр проводить обласний збір юних 

аграрників, садівників, зоологів-тваринників, квітникарів-фітодизайнерів та 

обласний екологічний конгрес «Живи, Земле!», в яких беруть участь понад 

180 здібних дітей, з усіх районів області, кращі освітяни та представники 

науки, екологічних та природоохоронних організацій і аграрного сектору 

народного господарства. Поряд зі своїми учнями та вихованцями, у заходах 

беруть участь педагоги-ентузіасти, які уважно спостерігають за ходом 



конкурсів-захистів і аналізують їх, знайомляться зі здобутками своїх колег та 

творчістю їх вихованців, обмінюються досвідом і обговорюють проблеми та 

перспективи еколого-натуралістичної роботи на наступні роки. Проведення 

таких конкурсів засвідчує важливість і потребу кваліфікованої підтримки 

обдарованих школярів нашого краю, задоволення їх прагнення виконувати 

творчі експериментально-дослідні роботи під керівництвом науковців та 

досвідчених фахівців народного господарства, здобувати нові якісні знання, 

навички й уміння та отримувати серед своїх ровесників, однодумців і 

дорослих визнання результатів своєї індивідуальної творчої науково-

пізнавальної діяльності, яка у подальшому зможе відіграти для них 

вирішальну роль у виборі майбутньої професії. Педагоги Центру щороку 

проводять роботу по залученню учнів та вихованців навчальних закладів 

Чернівецької області до участі у 40 масових заходах обласного та 

всеукраїнського рівнів, серед яких три – обласні етапи міжнародних 

конкурсів. Всього в конкурсах та акціях беруть участь понад 2000 учнів. 

Понад 1000 учнів щорічно беруть участь у масових заходах, які проводяться 

на базі Чернівецького ОЦЕНТУМ. Участь школярів у масових заходах 

дослідницького спрямування сприяє інтелектуальному і психологічному 

зростанню дитини, розвитку її власної творчості, розширює дитячицй 

світогляд, створює можливості для особистого саморозвитку та 

самореалізації, збуджує інтерес і стимулює пізнавальну активність юних 

натуралістів у вивченні проблем навколишнього середовища, сприяє 

закріпленню набутих практичних знань, умінь та навичок, формує екологічну 

культуру і природоощадливе виховання. Яскравим прикладом ведення, 

дослідження та презентування дитячої науково-пізнавальної і дослідницько-

експериментальної роботи є вагомі здобутки вихованців Центру на 

всеукраїнському рівні. 

З метою виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю та 

почуття відповідальності за довкілля ЧОЦЕНТУМ спільно з Чернівецькою 

обласною організацією Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» та 



Чернівецьким обласним дитячим екологічним товариством «Паросток» у 

2016 р. започаткували обласний конкурс «Пташиний друг», який 

відбувається в рамках акції «Наша допомога птахам» щороку взимку, а у 

2017 році – обласний конкурс «Про що розповів осінній листок». Однією з 

важливих складових згаданих конкурсів є практична еколого-

природоохоронна робота: виготовлення та розміщення інформаційно-

агітаційних матеріалів, проведення природоохоронних заходів; ознайомлення 

з фенологічними особливостями рослин і тварин рідного краю. У фінальному 

етапі кожного з конкурсів взяли участь понад 150 школярів, учнівських 

колективів, вчителів, вихованців і педагогів позашкільних навчальних 

закладів міст Чернівці та Новодністровськ, районів та об’єднаних 

територіальних громад Чернівецької області. 

Важливим питанням в освітньому просторі Чернівецького ОЦЕНТУМ 

є формування психологічної готовності вихованців до участі у різноманітних 

масових заходах дослідницько-експериментального спрямування. 

Вирішенню цього питання сприяє організована належним чином робота 

практичного психолога Центру. Особлива увага психолога звертається на 

емоційну складову психологічної готовності, оскільки вона відіграє важливу 

роль при участі дітей у конкурсах, зльотах, змаганнях тощо. Якою б високою 

не була мотивація вихованця, його інтелектуальна підготовка, якщо він не 

може оволодіти своїми емоціями, заспокоїтись, в нього немає навичок 

оптимізації психічного стану при виникненні напруги, навряд чи результати 

його виступу будуть високими, навіть при ідеальній підготовці. Проведення 

різноманітних тренінгів, вправ, ігор, аутотренінгів, емоційних гімнастик, 

руханок тощо допомагає розвивати у дітей емоційну сферу, вчить керувати 

своїм емоційним станом і контролювати їх зовнішні прояви. Практичним 

психологом Центру напрацьована і розроблена Програма формування 

психологічної готовності вихованців ПНЗ еколого-натуралістичного профілю 

до участі у виставках, конкурсах, олімпіадах, зборах, конгресах, зльотах, 

конкурсах-захистах науково-дослідних робіт. Як показує практика 



проведення різноманітних конкурсів, максимальне використання здобутих 

теоретичних та практичних знань, під час участі у конкурсах, сприяє 

розвитку науково-пізнавального інтересу вихованців та допомагає у 

визначенні тематики наукового пошуку. Проаналізувавши результати роботи, 

можна сказати, що багато зроблено і досягнуто педагогічним колективом 

Чернівецького ОЦЕНТУМ в плані пошуку, виявлення і підтримки 

обдарованої молоді, але педагоги прагнуть впровадити низку нових ідей, які 

б дали можливість розширити світогляд вихованців, підвищити їх 

загальнотеоретичний рівень, ствердитись у виборі професії.  
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Під інформаційними технологіями в сучасній освіті розуміють 

«програмно-апаратні засоби й пристрої, що функціонують на базі 

мікропроцесорної техніки, сучасних засобів і систем телекомунікацій і 

інформаційного обміну, аудіо-, відеотехніки й т.п., що забезпечують операції 

по збору, продукуванню, нагромадженню, зберіганню, обробці й передачі 

інформації». 

На наш погляд, ЕЗНП повинні слугувати доповненням до базового 

підручника біології. На ринку (мається на увазі – в продажу) є різноманітні 

диски з різних напрямів та розділів шкільної біологічної науки. Якщо він 

повністю чи частково замінює або дублює підручник, або має малюнки 

тільки з нього, то вважається, що це дає можливість самостійно опрацювати 

навчальний матеріал навіть без участі вчителя. 

Інформаційні технології надають можливість зробити навчання більш 

ефективним, втягуючи всі види чуттєвого сприйняття учня в мультимедійний 

текст й озброюючи інтелект новим концептуальним інструментарієм та 

втягнути в процес активного навчання категорії дітей, що відрізняються 

здатностями й стилем навчання. 

Отже, важливо враховувати при користуванні ЕЗНП науковість змісту і 

одночасно доступність і логічність його відображення, які дозволяють 

сприймати складну інформацію і надають можливість учню самостійно 

виконувати завдання.  

Основна освітня цінність інформаційних технологій у тім, що вони 

дозволяють створити незмірно більше яскраве мультисенсорне інтерактивне 

середовище навчання з майже необмеженими потенційними можливостями, 

що виявляються в розпорядженні й учителя, і учня. На відміну від звичайних 

технічних засобів навчання інформаційні технології дозволяють не тільки 

наситити учня більшою кількістю знань, але й розвити інтелектуальні, творчі 



здібності учня, їхнє вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з 

різними джерелами інформації. 

Для використання в навчальному процесі з біології виділяють вісім 

типів комп’ютерних засобів на підставі їхнього функціонального 

призначення: 

 дидактичні матеріали – збірники завдань, диктантів, вправ, прикладів 

творів, рефератів в електронному вигляді як набори текстових файлів у 

форматах doc, txt й об’єднаних у логічну структуру; 

 програми-тренажери виконують функції дидактичних матеріалів і 

можуть відслідковувати хід рішення й повідомляти про помилки; 

 системи віртуального експерименту з біології - це програмні 

комплекси, що дозволяють тому, кого навчають проводити експерименти в 

«віртуальній лабораторії». Головна їхня перевага – вони дозволяють тому, 

кого навчають проводити експерименти, які в реальності були б неможливі 

по міркуванням безпеки, часовим характеристикам і т.п. Головний недолік 

цих програм – природна обмеженість закладеної в них моделі, за межі якої 

той, кого навчають, вийти не може в рамках свого навчального 

експерименту; 

 програмні системи контролю знань, до яких належать тести – швидка, 

зручна й автоматизована обробка отриманих результатів. Головний недолік -

негнучка система відповідей, що не дозволяє учню виявити свої творчі 

здібності; 

 презентації – це електронні діафільми, які можуть містити в собі 

анімацію, аудіо- і відео фрагменти, елементи інтерактивності. Ці 

комп’ютерні  засоби цікаві тим, що їх може створити будь-який вчитель, що 

має доступ до комп’ютера з мінімальними витратами часу на освоєння 

засобів створення презентації. Крім того презентації активно 

використовуються й для подання учнівських робіт для МАН та проектів; 



 електронні енциклопедії є аналогами звичайних довідково-

інформаційних видань – енциклопедій, словників, довідників і т.п. Вони 

мають додаткові властивості й можливості: звичайно підтримують зручну 

систему пошуку по ключових словах і поняттях, зручну систему навігації на 

основі гіперпосилань, містить в собі аудіо-  і відео фрагменти; 

 навчальні ігри й розвиваючі програми – це інтерактивні програми з 

ігровим сценарієм. Виконуючи різноманітні завдання в процесі гри, діти 

розвивають тонкі рухові навички, просторову уяву, пам'ять й, можливо, 

одержують додаткові навички, наприклад, навчаються працювати на 

клавіатурі. 

Електронні підручники й навчальні курси з біології поєднують у 

єдиний комплекс всі або кілька вищеописаних типів. Навчальні диски з 

біології дають можливість використовувати їх в комплексі з традиційними 

засобами навчання. В основному вони відповідають віковим особливостям 

учнів, умінням і навичкам вчителів. 

Нажаль, в тексті часто присутні граматичні, орфографічні помилки, 

зображувальні неточності. Це потребує додаткового виправлення, усунення 

недоліків, або іноді унеможливлює користування. 

Частина інформації призначена для використання на практичних і 

лабораторних роботах (як “Віртуальна біологічна лабораторія”), але 

вважаємо, що вони все рівно не замінять реальної доступної наочності та 

обладнання, не сформують навички користування приладами, 

інструментами.  

Зараз багатьом вчителям під силу зробити і вони будують уроки за 

допомогою комп’ютера, бо в школі чи класі є SMART-дошки, доступ до 

Інтернету, учні-технарі, які допомагають створювати уроки із застосуванням 

комп’ютерних презентацій. 



 Для вчителів біології найбільш актуальні тематики розробок 

практичного спрямування. При складанні презентацій основна увага 

приділяється ілюстративному матеріалу. Треба відзначити, що у навчанні 

підручник з біології недостатньо насичений ілюстраціями, або вони занадто 

дрібні і незрозумілі. Текстова частина презентації являє собою тільки основні 

думки по темі або терміни для обов’язкового запам’ятовування. 

 Підбірки презентацій до уроків замінюють купу таблиць, ряд 

мікропрепаратів (процес їх розгляду є досить тривалим і вчитель не завжди 

впевнений в тому, що учень бачить правильно об’єкт). Обов’язково 

враховується інформаційна ємність зображення, фон, насиченість кольору і 

дотримання естетичних вимог оформлення (розташування) тексту і малюнка, 

чіткість і зручність підписів, логічність і грамотність викладення матеріалу, 

дотримання техніко-ергономічних показників. 

ЕЗНП можливо використовувати в уроках різних типів – вивчення 

нового матеріалу, закріплення і узагальнення знань, навіть для уроків-

екскурсій, при навчанні учнів у домашніх умовах, при індивідуальному 

навчанні, на екстернаті.  

До матеріалів деяких дисків додається цікавий звуковий супровід, 

кольорові заставки, дикторський супровід в деяких ЕЗНП відсутній, в інших 

є. Він повинен бути не громіздким, не обтяжувати слух, дати можливість 

вчителю самому за необхідністю прокоментувати зображення, доповнити 

текстом, на його погляд доцільним і об’єктивним.  

Використання кадрів з перевірочним текстом можна урізноманітнити 

способами виконання завдань: з’єднати лініями правильні малюнки і підписи 

до них, поставити стрілочки від причин і наслідків явищ, закріплюючи таким 

чином причинно-наслідкові зв’язки у природних об’єктах, використовувати  

кольорові олівці до комплекту дошки з метою відмітки правильних 

відповідей, підкреслювати важливі терміни. 



Для забезпечення міцності, усвідомленості та відповідальності при 

вивчення чи закріпленні матеріалу показано застосування ЕЗНП з 

самостійною роботою в зошитах – заповнення таблиць, перевірочних питань. 

Зазвичай дуже цікаві презентації по вивченню біологічної  

різноманітності видів рослин та тварин. Велику захопленість в учнів 

викликає наочний матеріал даних презентацій, коли можна добре розглянути 

ту чи іншу рослину або тварину.   

Обов’язково треба враховувати рівень доступності навчальних завдань 

та практичне спрямування, відповідність малюнків, анімацій, лаконічність  

викладу теорії і достатня насиченість ілюстративним матеріалом. 

Для створення частини матеріалу для презентацій використовуються 

сайти з Інтернету, фотографії, зображення, що відскановані з енциклопедій, 

журналів, інших підручників. Поряд зі зручністю це повинно бути доречним, 

коректним у застосуванні, урізноманітнювати матеріал та надавати додаткові 

можливості вчителю, розвивати в учнів образне сприйняття, уяву та кругозір. 

Тобто треба використовувати можливості предмета на розвиток особистості 

учнів. 

Інформаційні технології надають можливість вчителю посилити 

практичну спрямованість вивчення біології, бо дозволить кожному учню 

набути певних умінь та навичок, здійснювати контроль та самоконтроль за 

процесом їх формування, а також розширять можливості самоосвіти учнів в 

ході своєї практичної діяльності. Вчителю буде швидше і легше створювати 

власні навчально-інформаційні ресурси (лабораторні, практичні роботи, 

тести тощо). 

  Отже, аналіз вітчизняних навчальних комп’ютерних програм з біології, 

дозволяє говорити про те, що на сьогодні недостатньо електронних засобів 

навчального призначення для проведення уроків біології. Причому тільки 

«Бібліотека електронних наочностей. Біологія, 6-11 кл.» та «Віртуальна 



біологічна лабораторія для 8-9 класів» мають для вчителя підсистему 

конструювання власного алгоритму уроку, тобто «конструктор уроків». Всі 

інші мають закритий ресурс. Як показує дослідження, вчитель зацікавлений у 

зведенні до відповідності програмних продуктів власній методиці 

викладання, що диктує необхідність створення програмних продуктів з 

відкритим ресурсом, тобто з доступним програмним кодом та покроковими 

інструкціями по їх створенню та модифікації. 

  Результати аналізу існуючих на сьогодні навчальних комп’ютерних 

програм з біології дали змогу дійти висновку, що не зважаючи на велику 

кількість програмно-педагогічних засобів нерозв’язаною залишається 

проблема забезпечення навчального процесу з біології сучасними засобами 

навчання для безпосереднього використання їх на уроці.  

Наведемо приклад елементів уроку біології з використання ЕЗНП. 

Презентація до уроку розроблена за допомогою програми Smart Notebook, 

для демонстрації матеріалів необхідні комп’ютер та мультимедійний 

проектор. Найбільшу ефективність від запропонованого матеріалу можна 

отримати за умови використання інтерактивної дошки SMART Board. 

Завдання також можна використовувати для індивідуального 

опитування учнів біля дошки чи самостійної роботи учнів з навчальним 

матеріалом. Матеріали презентацій в програмі Smart Notebook є додатковими 

до основних навчальних матеріалів (підручників, посібників, робочих 

зошитів тощо), які використовуються у процесі навчання біології. 

Це дає можливість вчителеві контролювати хід роботи з наочним 

матеріалом, корегуючи свої дії відповідно до ситуації у класі. На уроці 

вчитель може запропонувати учням самостійно розв’язати завдання. Потім 

здійснюється перевірка відповіді. 

Найбільш ефективно використання інтерактивних завдань для 

закріплення учнями отриманих знань при розв’язуванні вправ на 



класифікацію організмів, проведення самоконтролю навчальних досягнень 

учнів. Можливо передбачити роботу в парах біля дошки при виконанні вправ 

на розміщення термінів, характеристик ознак організмів, розв’язанні завдань 

на використання міжпредметних знань. Також учитель може швидко і 

об’єктивно перевірити знання та вміння, набуті під час вивчення теми, 

розв’язуючи завдання на знаходження відповідності, на встановлення 

взаємозв’язку між процесами та явищами, причинами та наслідками подій в 

організмі. 

При виконанні тестових завдань в програмі Smart Notebook 

здійснюється самоконтроль, самооцінка і самомотивація учнів. Таким чином 

досягається розвиток самостійної діяльності учнів, полегшується підготовка 

до тематичного оцінювання. Вчитель може відкоригувати готові матеріали та 

використати їх на свій розсуд в залежності від рівня підготовки учнів, або 

розрахувати на самостійне опрацювання учнями на випадок відсутності на 

уроці. Так, наприклад, частину тестових завдань вчитель може використати 

на уроці для закріплення або перевірки вивченого матеріалу, а частину 

запропонувати учням у якості домашнього завдання. 
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НАУКОВА ШКОЛА ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З 

УКРАЇНИ В МІСТІ ГЕТТІНГЕН (НІМЕЧЧИНА) 

    С.Назаренко, методист НМЦ природничо-математичної освіти  

ІППО КУ імені Бориса Грінченка, 

К. Середницька, провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків  

Національного центру «Мала академія наук України»  

 

Відповідно до Плану роботи Міністерства освіти і науки України за 

сприяння Національного центру «Мала академія наук України» з 3 по 10 

листопада 2013 року в Німеччині (м. Геттінген) було проведено Наукову 

школу з біології в Експериментальній лабораторії для молоді «ХLAB».   

Європейські науковці доклали багато уваги та зусиль для створення 

змістовної та насиченої програми для українських спеціалістів, а директор 

«XLAB» Єва-Марія Неєр (Dr. Prof. Eva-Maria Neher) особисто презентувала 

лабораторію, її організацію, структуру та оснащення, а також навчання школярів 

і студентів у літніх наукових школах. 

«ХLAB» є науковим центром не тільки в м. Геттінген, а й в усьому 

світі, оскільки кожного літа запрошує школярів та студентів віком 18-22 роки 

зі всього світу в інтернаціональні Наукові табори, в яких вони проходять 

навчання з аналітичної хімії та електрохімії, лазерної фізики, 

експериментальної та молекулярної біології, нейрофізіології та екології. 

У роботі з українськими викладачами взяли участь спеціалісти цього 

центру – д-ри Кристина Віге та Михаєль Фербер з програмою теоретичних 

занять та практичних робіт з молекулярної біології, біохімії, імунології, 

нейрофізіології та біофізики. Теоретична частина включала висвітлення 

питань будови та функцій нуклеїнових кислот і білків, експресії генів та її 

регуляції, поняття генетичного коду, оперону, а також методи генетичної 



трансформації бактерій, полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та 

електрофорезу білків в поліакриламідному гелі. 

  Практична частина включала лабораторні роботи, які проводилися на  

сучасному обладнанні, що дало змогу учасникам оволодіти практичними 

уміннями роботи з науковою апаратурою і відповідним обладнанням для 

наукових досліджень, що застосовується для підготовки препаратів та 

математичної обробки результатів в молекулярно-біологічних та 

нейрофізіологічних дослідах, зокрема таких: посів трансформованих бактерій 

на поживне середовище, експресія «вбудованого» гена в бактеріальних 

клітинах, методика проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 

електрофорезу білка в поліакриламідному гелі.  

Наприклад, курс «Нейрофізіологія» включав теми:  

- «Потенціали спокою та дії клітинної мембрани» – реєстрація 

мембранних потенціалів на ооцитах жаби; 

-  «Передача сигналів у нервових клітинах» – на гангліях п’явки; 

- «Принципи функціонування зорового аналізатора» – на сарані. 

 Досвід взаємодії між спеціалістами різних країн показує, що доведення 

інформації від науковців до школярів ефективно відбувається при залученні 

педагогічних працівників.  

У Геттінгенській лабораторії науково- освітній компонент дозволяє 

опанувати й полегшити впровадження в практику сучасних методів 

біологічних досліджень на новітньому обладнанні. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

Ващук Олена Василівна, 

учитель біології та хімії ЗОШ І – ІІІ ступенів № 19 м. Житомира,  

вчитель-методист, 

кандидат педагогічних наук 

Основним показником якісної освіти має бути певний рівень розвитку 

особистості, її універсальної здатності до будь-якого виду діяльності, 

зорієнтованості на освіту продовж життя, академічну мобільність і, як 

наслідок, можливість у майбутньому змінювати вид діяльності, якщо 

виникатиме така потреба. Все більше науковців та педагогів акцентують 

увагу на необхідності створення системи освіти, яка забезпечуватиме 

розвиток універсальних здібностей особистості, необхідних для навчання 

впродовж життя.  

Вивчення інтелекту, інтелектуального розвитку особистості та 

можливостей проектування та стимулювання інтелектуального розвитку є 

найактуальнішими проблемами філософських, педагогічних, психологічних 

досліджень. Адже успішна діяльність особистості, особливо навчально-

пізнавальна, творча передбачають наявність інтелектуальної складової 

діяльності. Інтелект асоціюють з успішністю у діяльності. Саме рівень 

інтелектуального розвитку особистості є показником не лише когнітивного, а 

й цілісного розвитку особистості. 

Метою є визначення теоретико-методологічних основ розв’язання 

проблеми інтелектуального розвитку особистості, обґрунтування шляхів 

розвитку інтелекту у процесі вивчення природничих дисциплін в умовах 

основної і старшої школи. 

Вивчення інтелекту та його структури розглядають у контексті чотирьох 

основних підходів: психометричного (Д. Векслер, Дж. Гілфорд, В. Дружинін, 

Р. Кетелл, Дж. Равен, Ч. Спірмен, Л. Терстоун), когнітивного (Т. Бейтс, 

Б. Величковський, Х. Гарднер, Ж. Піаже, Р. Стернберг, М. Холодна), 

нейропсихологічного (Г. Айзенк, Д. Молфезе, С. Стоуф, Е. Шафер, Р.Хайер), 



соціокультурного (Л. Венгер, Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Лурія, 

С. Рубінштейн, М. Смульсон). 

За основу розуміння сутності інтелекту використовуємо біоекологічну 

теорію інтелекту Стефана Цесі (Сесі, 1990), згідно з якою інтелектуальне 

функціонування пояснити не лише на основі вимірювання IQ чи інших 

біологічних показників. Згідно з біоекологічною теорією інтелект 

визначається взаємодією між когнітивними потенціалами особистості і 

значною, добре організованою базою знань. Стефан Цесі використовує 

поняття «екологічна ніша», яку займає індивід (це проблеми і можливості, 

що закладені в індивідуальному оточенні чи контексті). Під контекстом він 

розуміє особливості особистості, мотивації, рівень освіченості. 

Вихідними положеннями, які ми розглядаємо як підґрунтя зв’язку 

проблеми інтелектуального розвитку з проблематикою навчання, є такі: 

– Інтелект розвивається за умови наявності відповідного 

інтелектуально-насиченого розвивального освітнього середовища.  

– Розвинений інтелект пов’язаний з процесом досягнення життєвої 

успішності (і навпаки). 

Дидактичні умови інтелектуального розвитку школярів у процесі 

вивчення природничих дисциплін включають:  

– мисленнєві операції (осмислення, усвідомлення, розуміння) при 

формуванні в свідомості учнів природничо-наукової картини світу; 

– уміння застосовувати здобуті знання в нових умовах, які 

передбачають розвиток психологічних механізмів використання освоєних 

способів дій, насамперед таких узагальнених прийомів розумової діяльності, 

як абстрагування, порівняння, узагальнювання, аналіз, синтез, перенос, 

оцінку, прогнозування, які проявляються в різних видах діяльності.  

Розвиток інтелекту залежить від природних задатків (можливості мозку, 

тип нервової системи, сила та врівноваженість нервових процесів) і від 

соціальних факторів (активна діяльність, наявність розвивального 

середовища, життєвий досвід). 



Важливою стороною інтелектуального розвитку є розвиток мислення.  

Розвиток мислення характеризується наступною сукупністю показників: 

умінням діяти подумки; процесом аналізу та синтезу; широким самостійним 

перенесенням сформованих раціональних прийомів мисленнєвої діяльності 

на навчальні та позанавчальні завдання; багатим запасом знань; мірою 

системності знань.  

Процес розвитку мислення в межах навчально-виховної діяльності 

відбувається у напрямі формування репродуктивних і продуктивних 

мисленнєвих дій, що утворюють чотири основні групи: 

- практичні і відтворювальні дії; 

- мислиннєві дії; 

- контролюючі, творчі та оцінюючі дії; 

- цілеутворюючі, плануючі та перетворювальні дії.  

Репродуктивну основу мислення складають практичні (прочитати, 

переписати) та відтворювальні дії (актуалізувати та закріпити знання). Ці 

види дій, побудовані на жорстко заданій цілі, вимагають від учнів досягнення 

результату, максимально наближеного до зразка.  

До другої групи належать наступні мисленнєві дії: аналітичні 

(встановлення причинно-наслідкових зв’язків), порівняльні (знаходження 

спільного та відмінного), узагальнюючі (виділення суттєвого, висновку). 

Третю групу утворюють контролюючі (порівняння продукту діяльності зі 

зразком, поставленою метою) та оціночні дії.  

Продуктивна основа мислення визначається наявністю цілеутворюючих 

і плануючих (складання плану майбутніх дій), творчих (створення нового 

продукту), перетворювальних (перетворення наявного продукту в новий, 

наприклад, переказ) дій під час навчально-виховного процесу. Ці мисленнєві 

дії спрямовано на створення нового. 

Отже, мислиннєва діяльність, зокрема критичне, просторове та 

дивергентне мислення, виступає у ролі внутрішньої умови, яка впливає на 

розвиток розумових здібностей людини.  



Виокремлюємо такі етапи інтелектуального розвитку особистості 

учня: мотиваційний (6 – 7 класи);  конструктивно-діяльнісний (8 – 9 класи); 

результативно-аналітичний (рефлексивний) (10 – 11 класи). 

На мотиваційному етапі (6 – 7 класи) важливим є формування стійкого 

інтересу до знань, розуміння цінності природничої освіти для особистості і 

суспільства, прагнення до саморозвитку, вдосконалення. Саме у цей період 

зароджується любов (чи байдужість) до природничих предметів, закладається 

фундамент для формування наукового світогляду, інтенсивно розвиваються 

інтелектуальні здібності. 

Конструктивно-діяльнісний (8 – 9 класи) етап є важливим з точки зору 

визначення напрямку розвитку здібностей особистості, оскільки це період до 

профільної підготовки і учень визначається з напрямком освіти. Варто 

відмітити, що учні, які навчалися у до профільних класах з поглибленим 

вивченням предметів природничого циклу, надалі також обирають 

природничий профіль навчання і професію, пов’язану з цими дисциплінами і 

є досить успішними у власному розвитку. Учні, які не пройшли допрофільної 

підготовки, при виборі природничого профілю у 10 – 11 класі, менш успішні 

у вивченні природничих дисциплін. Можна твердити, що саме допрофільна 

підготовка у 8 – 9 класі забезпечує базу для профільної освіти і одночасно 

сприяє інтелектуальному розвитку, формуванню логіко-математичного 

мислення, просторового образного мислення, здатності до побудови логічних 

умовиводів. 

Заключний  етап – результативно-аналітичний (рефлексивний) (10 – 11 

класи) – характеризується сформованістю метакогнітивних структур, 

зокрема, здатністістю до рефлексії, дивергентного, критичного та 

просторового мислення, наявністю власних інтелектуальних стратегій, 

інтуїції та психологічних захистів. На цьому етапі завершується формування 

наукового світогляду учня, остаточне визначення з майбутньою професією, 

планування власної траєкторії розвитку після закінчення навчання у школі. 



Операційний етап моделі характеризує форми та методи взаємодії з 

учнями, що сприяють інтелектуальному розвитку особистості.  

З метою створення розвивального середовища, сприятливого для 

підвищення інтелектуального потенціалу особистості, застосовуються як 

традиційні так і інноваційні форми  роботи.  

Серед традиційних пропонуємо уроки, спрямовані на розвиток 

інтелекту, факультативи, природничі гуртки, орієнтацію школярів та 

створення умов для самоосвіти, залучення до роботи у МАН, турнірах, 

предметних олімпіадах, позакласній і позашкільній еколого-натуралістичній 

роботі. 

 З інноваційних форм найбільш значущими є нетрадиційні уроки,  

індивідуальні проекти, складання задач, написання наукових робіт (статей, 

рефератів), підготовка до виступів та залучення до науково-практичних 

конференцій. Зокрема, щорічно учні школи беруть участь у науково-

практичнаій конференції при ЖНАУ «Молодь. Наука. Екологія» (Вольська 

А., Литвинчук К., Сидоренко М.), у фестивалі учнів та педагогів «Голос 

Землі». 

Для реалізації поставленої мети важливе значення має доцільність та 

оптимальність підібраних методів та прийомів навчання. 

Серед методів, спрямованих на інтелектуальний розвиток особистості 

виокремлюємо 

1. Методи пошуку та оцінювання достовірності інформації. 

2. Методи опрацювання та засвоєння інформації (метод опорних слів, метод 

маркування, метод асоціацій, застосування синонімів). 

3. Методи організації інформації (асоціативні кущі, діаграма Вена, кластери, 

порівняльні таблиці, метод уточнюючих запитань). 

4. Методи практичного використання інформації (метод проектів, 

розв’язування та складання задач, проблемного викладу). 

5. Методи кооперативної діяльності (у групах, парах, змінних групах). 



6. Методи рефлексії (есе, заключне слово, листи самооцінювання, метод 6 

капелюхів). 

У загальному плані основною метою навчання є розумовий та 

когнітивний розвиток особистості учнів. У шкільному віці актуалізується 

проблема розвитку плинного інтелекту. З метою розвитку даного виду 

інтелекту доцільним є зорієнтованість на розвиток різних видів пам’яті; 

розвиток основних мислиннєвих операцій (розпізнавання, розуміння, аналізу, 

синтезу, оцінювання).   

Розуміння – це здатність самостійно знаходити зміст в інформації, 

інтерпретувати матеріал, наводити приклади, класифікувати, виокремлювати, 

пояснювати, порівнювати. 

З метою вироблення здатності до розуміння інформації використовуємо 

такі прийоми навчальної діяльності: «біологічна гусінь», знайди антонім, 

заміни синонімом, сенкан, робота з термінологічним словником. 

Вправа «Біологічна гусінь» допомагає виокремити ключові поняття 

теми, за потреби поняття можна розмістити у певній логічній послідовності.  

Як організувати роботу? Після завершення первинного сприйняття 

інформації, пропонуємо учням виокремити ключові поняття, нові поняття, 

поняття, як потребують тлумачення.  

Кожному з учнів пропонуються заготовки «елементів гусені», на яких 

вони записують ці поняття і скріплюють сегменти у єдиний ланцюг (Рис. 1). 

Пропонуємо занести ці поняття у 

термінологічний словник і знайти їх 

трактування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Вправа «біологічна гусінь» 



 

Вироблення здатності до розуміння відбувається постійно, не лише на 

етапі вивчення нового матеріалу, а й під час закріплення. Наприклад, при 

вивченні теми «Угрупування та екосистеми. Склад і структура екосистем. 

Взаємодія організмів у екосистемах» доречно використати прийом  

«Кінострічка». Прийом «Кінострічка» дає можливість відобразити 

взаємозалежність між окремими об’єктами вивчення, встановити певну 

послідовність. Також цей прийом сприяє 

розвитку просторового мислення, уміння 

асоціювати певну інформацію з 

візуальним образом, малюнками, 

схемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як організувати роботу? Учням видаємо набір картинок чи фотографій. 

Наприклад, на уроці біології у 11 класі при вивченні теми «Колообіг 

речовин», «Ланцюги живлення» пропонуємо фото живих організмів 

(продуцентів, консументів, редуцентів) і ставимо завдання розташувати їх у 

певній послідовності, немов кадри у кінострічці, пояснити логіку розміщення 

об’єктів (Рис. 2). 

Наступним кроком є формування готовності використовувати осмислену 

інформацію. Застосування полягає у здатності використовувати осмислені 

методи, концепції, принципи, закономірності для вирішення певних проблем. 

Саме етап застосування дає можливість сформувати у школярів життєві та 

предметні компетенції.  

Рисунок 2. Вправа «Кінострічка» 



Застосування засвоєних знань можливе при розв’язанні стандартних 

задач, нестандартних проблем та задач, життєвих ситуацій та задач. 

Найвищим рівнем застосування є уміння самостійно складати задачі, 

помічати проблеми, протиріччя. 

Наприклад, на уроці біології, хімії, екології  важливо пропонувати учням 

розв’язувати задачі. Методика розв’язування задач передбачає вивчення 

типових задач, складання алгоритму розв’язування, виконання тренувальних 

задач, розв’язування нестандартних задач, складання задач учнями. 

Задачі дають можливість усвідомити, що навчальний матеріал 

відображає реальне життя, тобто формує світогляд учнів. Крім того такі 

завдання змушують школярів замислитися над взаємозв’язком між окремими 

процесами, організмами у природі, формують відповідальність за власне 

ставлення до довкілля. 

Основна функція мислення полягає у здатності аналізувати причини та 

наслідки явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві, встановлювати 

закономірності цих подій. Серед очікуваних результатів навчання у сучасній 

школі варто визначити певний рівень інтелектуального розвитку особистості, 

який включає такі мислиннєві операції:  

уміння аналізувати ситуацію, встановлюючи причинно-наслідкові 

зв’язки, уміння обґрунтовувати, висувати власні судження, передбачати; 

уміння інтегрувати і систематизувати інформацію, визначати її 

достовірність, вироблення власних суджень через застосування до інформації 

адекватних прийомів мислення. 

Аналіз – мислиннєва операція розчленування цілого (предмета, 

властивості, процесу) на окремі частини.  

Аналіз включає: вміння виокремлювати з цілого елементи; виявляти 

взаємозв’язок між виділеними частинами; визначати принципи організації 

цілого, зображати їх схематично; зіставляти одні явища з іншими; 

порівнювати предмети та явища між собою. 



Уроки природничих дисциплін сприяють формуванню здатності 

виконувати основні мислиннєві операції, зокрема, аналіз, синтез.  

Наприклад, при вивченні теми «Клітина» у 6 класі, спочатку окремо 

розглядаємо будову рослинної  і тваринної клітини. Після цього пропонуємо  

скласти опорну схему «Рослинна і тваринна клітина» у якій потрібно 

виділити компоненти клітини, співставити компоненти рослинної і тваринної 

клітин. 

З метою стимулювання учнів до здійснення аналізу пропонуємо ряд 

запитань: 

- Виділіть складові в аналізованих об’єктах і зафіксуйте їх, розставляючи 

складові у певному порядку. 

- Знайдіть спільне у структурі об’єктів, що піддаються аналізу. 

- Знайдіть відмінне у складових аналізованих об’єктів. 

- Зіставте однотипні складові об’єктів між собою, знайдіть спільне і відмінне. 

На заключних етапах уроку доцільно застосувати прийом рефлексії. Для 

цього учням пропонуємо оцінити власну здатність до аналізу за таблицею 1. 

Таблиця.1. Алгоритм здійснення рефлексії здатності до застосування методу аналізу 

 

Твердження Бали 

Я розумію, що означає аналізувати  

Я вмію розділяти ціле на складові  

Я вмію зіставляти і порівнювати складові  

Я вмію знаходити взаємозв’язки між складовими  

 

Отже, аналіз включає поділ інформації на складові елементи. Учень, 

проводячи аналіз, розмірковує, перелічує, порівнює, виділяє головне.  

Наступним кроком є вироблення здатності до синтезу. Синтез – процес 

поєднання та об’єднання раніше розділених предметів, явищ, понять у щось 

нове. 

Наприклад, при вивченні «Класів неорганічних речовин» у курсі хімії 8 

класу, на завершення теми просимо учнів скласти опорну таблицю «Хімічні 

властивості неорганічних сполук». 



При вивченні теми «Ланцюги живлення» у курсі біології 11 класу 

пропонуємо виконати практичне завдання на основі описаного вище прийому 

«Кінострічка». Учням видаємо окремо картки з записами «продуцент», 

«консумент І порядку», «консумент ІІ порядку», «редуцент». Також учні 

отримують набір карток з записами чисел.  

Завдання: розмістіть їх на вашій кінострічці у певній логічній 

послідовності. Поясніть чому виконали завдання таким чином? Узагальніть 

отримані логічні послідовності. 

 

 

Одне з головних інтелектуальних 

умінь сучасної людини – уміння критично оцінювати предмети, події, факти, 

ознаки, характеристики, інформацію. Не менш важливим є здатність до 

самооцінки. У процесі оцінювання людина формує судження, робить 

умовиводи, спираючись на результати розуміння, аналізу та синтезу. 

Здатність до оцінного судження – один з найвищих рівнів мислення. Для 

оцінювання важливо керуватися певними критеріями, які можуть бути 

вироблені самою особистістю, робочою групою учнів чи запропоновані 

ззовні. 

Для оцінювання необхідно порівнювати оцінювані об’єкти, визначати 

власне ставлення, приймати певну позицію.  

З метою вироблення здатності до оцінювання використовуємо прийоми 

«Займи позицію».  Для організації діяльності учнів пропонуємо дискусійне 

питання. Столи розташовуємо з розрахунком на 3 робочі групи. На першому 

столі напис «Згоден», на другому «Проти», на  третьому – «Немає конкретної 

Рисунок 3. Вправа на встановлення відповідності 



позиції». Команди  по-черзі змінюють місце за столами і з приводу піднятої 

проблеми намагаються запропонувати власні аргументи, факти. 

Метод «Мислячі капелюшки Де Боно». Учні по черзі «одягають» 

капелюшки різних кольорів (роздаємо малюнки чи фото капелюхів). 

Одягаючи певний капелюх, учень повинен оцінити одну і ту ж ситуацію з 

різної позиції.   

 Білий капелюх – об’єктивні факти; 

 Жовтий капелюх – позитив; 

 Червоний капелюх – емоції, почуття; 

 Чорний капелюх – негатив; 

 Блакитний капелюх – підсумок, висновки; 

 Зелений капелюх – творчість. 

Важливим є здатність критично оцінювати отриману інформацію. 

Сучасне життя надмірно інформатизоване, потоки інформації щоденно 

оточують людину, тому не завжди інформація є об’єктивною. При 

знаходженні інформації, потрібно навчити школярів визначати джерело 

інформації: наукове чи публіцистичне, наскільки інформація є достовірною, 

повною та актуальною, з якою метою автор передає інформацію, наскільки 

він є об’єктивним, неупередженим.  

Оскільки на сьогодні учні найчастіше використовують як джерело 

інформації Інтернет, варто виробити певні критерії оцінки джерел 

інформації. Першим критерієм є надійність сайта, що визначається веб-

сервером. Адреса сайта чи URL вказують на призначення ресурсу: 

-.gov – сайт державної установи 

-.edu – сайт освітньої установи 

-.сom – комерційний ресурс 

-.org – громадські організації. 

Додатковою ознакою є наявність великої кількості користувачів, 

можливість зворотного зв’язку,  наявність дат публікацій, частота 

розміщення та оновлення матеріалів, важливим є рівень кваліфікації автора. 



Для учнів корисними можуть бути такі ресурси: наукова періодика, освітня 

інформація (підручники, дистанційні курси), довідкова інформація  

(словники, довідники, енциклопедії). 

Важливим є вироблення здатності до рефлексії. Рефлексія є природним 

невід’ємним компонентом інтелектуальної діяльності. Вона дає можливість 

усвідомити, чого навчилися, проаналізувати власний досвід, сформувати 

реальні уявлення про те, що думали і відчували на певних етапах. Рефлексія 

важлива у плані вироблення здатності до рефлексії у реальному житті, 

усвідомлювати власні дії та вчинки, прогнозувати наслідки. 

Рефлексія здійснюється у різних формах: індивідуально, під час роботи 

у парах, у дискусії. 

Рефлексія відбувається під час закінчення заняття і включає такі основні 

етапи: - установлення фактів (що відбулося?);  

- аналіз причин (чому це відбулося?);  

- планування подальших дій.  

Для реалізації поставлених завдань інтелектуального розвитку 

особистості учнів важливе значення має вибір форм роботи з учнями. 

Основною формою організації роботи учнів є урок. Найоптимальнішим для 

створення освітнього середовища, що сприяє інтелектуальному розвитку 

особистості є компетентісно орієнтований урок. 

Не менш важливою є позаурочна робота з учнями на заняттях гуртка. 

У загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 19 м. Житомира працює 

екологічний гурток. Для організації дослідницької еколого-натуралістичної 

діяльності школярів розроблено та впровадження у практику авторської 

програми гуртка «Основи наукового пізнання та науково-дослідної роботи», 

проводиться заходи для мотивації школярів до участі у роботі гуртка. На 

цьому етапі відбувається формується ціннісно-мотиваційна сфера 

особистості, орієнтації та переконання щодо необхідності поглибленого 

вивчення дисциплін природничого циклу та оволодіння основами наукового 

пізнання та науково-дослідницької діяльності.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року реалізується система заходів, спрямованих на 

формування мотивації: агітаційна робота з учнями, екскурсії у музей природи 

ЖДУ імені Івана Франка, у ЖОЦЕНТУМ, у центр переливання крові, 

лабораторії природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка (рис. 5) та 

спілкування з науковцями; школярі проявляють свої здібності, готуючи 

виступи у агітбригаді «Бережата», під час 

підготовки предметних тижнів. Гуртківці 

беруть участь у турнірі юних натуралістів 

(команда «Бережата»), турнірі юних 

хіміків (у складі збірної команди м. 

Житомира). 

 

З метою формування стійкої 

мотивації до вивчення природничих 

дисциплін учнів школи систематично 

залучаються до Всеукраїнських, Міжнародних еколого-натуралістичних та 

природоохоронних конкурсів, освітніх програм. Зокрема команда ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 19 брала участь у Всеукраїнських Globe іграх – 2016, 2017 

(Алексейчук Л. нагороджена Дипломом І ступеня, Дубовик М. та 

Добровінська В. – Дипломами ІІ ступеню, Шиш А. – Дипломом ІІІ ступеню). 

Учні представляли науково-дослідницькі проекти на Intel Еко Україна, на 

Форумі Дотик Природи.  

Рисунок 4. Виступ агітбригади «Бережата» (Київ, червень 2017 НЕНЦ) 

 

Рисунок 5. Екскурсія на природничий факультет 
ЖДУ 

 

 



Учні школи систематично проводять моніторинг довкілля шляхом 

екологічних спостережень у рамках програми GLOBE. 

Значну роль у створенні умов для інтелектуального розвитку особистості учнів 

старшої школи відіграє Мала академія наук України, яка забезпечує творче 

середовище, сприятливе для індивідуальної науково-дослідницької роботи 

обдарованих учнів [1]. Робота у МАН спонукає школярів до самостійного ведення 

наукового дослідження, оформлення отриманих результатів та формування умінь їх 

презентувати. Такі форми активності особистості сприяють її розвитку, зокрема 

активізуються різні види інтелектуальних здібностей, що сприяє загальному 

інтелектуальному розвитку. Учні щколи беруть активну участь у роботі МАН, 

зокрема на обласному етапі були представлені роботи Клименко О. М. 

«Вивчення сорбційних важких металів на природних адсорбентах»; Мовчан Д. Р. 

«Вивчення мотиваційно-ціннісної сфери особистості академічно обдарованих 

старшокласників»; Мовчан Д. Р. «Вивчення особливостей структури 

академічно обдарованої особистості»; Гербеда А. В. «Вивчення адсорбційних 

властивостей модифікованого силікагелю щодо деяких катіонів металів», 

Скорик Н.В. «Психологічні чинники розвитку стресу та його наслідки», 

Алексейчук Л. М. «Вади зору набуті у шкільному віці: причини, 

профілактика». 

Учні школи постійно беруть участь у міських предметних олімпіадах. 

Зокрема Лабунець А. зайняв І місце на міській олімпіаді з хімії (2017 р.), 

Алексейчук Л. займала ІІІ місце на міському етапі олімпіади з біології у 2013, 

2014, 2015 роках, та ІІ місце у 2016 році. 

Надзвичайно цікавою і ефективною формою роботи з талановитими 

учнями є предметні турніри. У ЗОШ І –ІІІ ступенів ведеться підготовка учнів 

до хімічного турніру та турніру юних натуралістів. Зокрема, учениці школи 

Алексейчук Л. та Скорик Н. у 2016-2017 н.р., у 2017-2018 н.р– Кальмбах С. 

та Онищук Л. були включені у склад міської команди для участі у хімічному 

турнірі, стали учасниками заключного Всеукраїнського етапу. Також 



команда школи «Бережата» стала фіналістом Всеукраїнського турніру юних 

натуралістів у 2017 році. 

  

Рисунок 6. Турнір юних натуралістів 2017 (Київ, НЕНЦ) 

Отже, інтелектуальний розвиток особистості учнів можливий за умови 

оптимального підбору методів та прийомів навчання, що стимулюють 

розвиток основних мисленнєвих процесів, критичного та просторового 

мислення. Також важливе значеня має використання різних форм роботи з 

учнями, зокрема, нетрадиційних уроків, організація роботи у рамках МАН, 

підготовка до предметних олімпіад, турнірів, планування та реалізації 

довготривалих дослідницьких і еколого-натуралістичних проектів, співпраця 

з позашкільними закладами, ВНЗ. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА 

УРОКАХ БІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

 
                                                       Тетяна Валеріївна Жерносєкова 

 

Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва 
 

Інтерактивне навчання - це сучасна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має передбачувану мету - створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність. Слово “інтерактив” прийшло до нас з англійської мови від 

слів “взаємний” і “діяти”. Отже, інтерактивний – той, що здатний до 

взаємодії, діалогу. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної 

взаємодії усіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне 

навчання у співпраці, коли вчитель і учні - рівноправні суб'єкти навчання. У 

результаті організації навчання діяльності за таких умов у класі створюється 

атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу вчителеві стати 

справжнім лідером учнівського колективу. Організація інтерактивного 

навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання 

рольових ігор, створення проблемних ситуацій.  

Ознаки інтерактивного навчання: 

- у роботі задіяні усі учні класу; 

- учні вчаться працювати у групі (команді); 

-кожна дитина має можливість висловити свою думку; 

- за короткий час засвоюється багато нового матеріалу; 

- формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати 

свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми. 

Призначення такого навчання полягає в тому, щоб, по-перше, передати 

знання, по-друге, усвідомити цінність інших людей. 



В сучасній школі наразі відбувається еволюція змісту, форм і методів 

навчання, яка спонукає до розробок і впровадження новітніх освітні 

технологій. Серед них найперспективнішою видається інтерактивна 

технологія. Адже завдяки цим технологіям можна включати в уроки біології 

завдання на формування усіх необхідних компетентностей. Учні 

відчуватимуть, що проживають життя в реальному часі, а не тільки 

виконують завдання вчителя «до дзвінка на перерву». Сутність 

інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається 

за умови постійної активної взаємодії усіх учнів. Це базується на співпраці, 

взаємному навчанні: вчитель — учень, учень - учень. При цьому вчитель і 

учень – рівноправні суб'єкти навчання. Організація інтерактивного навчання 

передбачає моделювання життєвих ситуацій в канві розвитку учня, що 

дозволяє формувати вміння висловлювати й тлумачити поняття, думки, 

почуття, факти та погляди; застосовувати наукові методи, спостерігати, 

аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, 

аналізувати результати, здійснювати пошук нових знань, набувати нових 

вмінь і навичок, організовувати спільне навчання, уміння працювати з 

іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати 

компромісів. 

Отже, інтерактив на уроках сприяє формуванню компетентної 

особистості сучасного школяра в атмосфері співробітництва. Інтерактивна 

взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над 

іншими, однієї думки над іншою.  Під   час   такого   навчання учні    вчаться 

спілкуватися, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення. Науковці 

довели, що найменших результатів у навчанні можна досягти за умов 

пасивного навчання (лекція — 5%, читання — 10%), а найбільших — 

інтерактивного (дискусійні групи — 50%, практика через дію — 75%, 

навчання інших чи застосування знань — 90%). Це не означає, що потрібно 

використовувати тільки інтерактивне навчання, адже для розвитку важливі 

всі форми і методи пізнання навколишнього світу. Неможливо за допомогою 



лише одних технологій зацікавити та прищепити любов та бажання 

пізнавати. Використання інтерактивних форм навчання допоможе вчителеві 

співпрацювати з усім класом, з кожним учнем і учням між собою. Після 

кількох старанно підготованих уроків учитель відчуває, як змінилося 

ставлення учнів до нього, до самих себе, а також сама атмосфера у класі — і 

це служить додатковим стимулом до роботи з інтерактивними технологіями. 

Отже, використання інтерактивних технологій навчання — не самоціль. Це 

лише засіб для досягнення тієї атмосфери у класі, яка найкраще сприятиме 

співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дасть змогу реалізовувати 

потенціал особистості школяра. 

Ключовими у розумінні психологічної основи інтерактивних методів є 

поняття інтеракції, більш відомого в психологічній літературі як 

міжособистісна чи соціальна взаємодія (з англ., interaction — взаємодія). 

Соціальна взаємодія вважається складовою частиною спілкування та спільної 

діяльності, які утворюють нерозривну єдність. За допомогою спілкування 

діяльність організовується і збагачується. У свою чергу  у  спільній 

діяльності формується потреба в спілкуванні. Одна людина здатна своєю 

дією вносити зміни у поведінку і діяльність іншої та водночас і сама 

змінюється внаслідок дій свого партнера. Дія, спрямована на партнера, що 

викликає зміни в його поведінці, називається впливом. Отже, кожен учасник 

спілкування одночасно є і об'єктом, і суб'єктом психологічного впливу. 

Процес обміну впливами у спілкуванні називають взаємовпливом. За 

особливостями ціннісних орієнтацій та мотивації учасників спілкування 

вирізняються такі типи взаємодії, як співробітництво і суперництво. 

Співробітництво визначається як така міра функціональної взаємозалежності 

сторін, коли успіх і винагорода окремого індивіда зумовлені успіхом усіх 

інших членів, що вимагає від них узгоджених дій. Між учасниками виникає 

довіра і симпатія. Таким чином, психологічною сутністю інтерактивного 

навчання є міжособистісна (соціальна) взаємодія у процесі спілкування і 

співпраці між учнями та педагогом. Головна риса інтерактивного навчання 



— використання власного досвіду учнями під час розв'язання проблемних 

питань, їм надається максимальна свобода розумової діяльності при побудові 

логічних ланцюгів. Інтерактивні методи зручно застосовувати із 

аудіовізуальними засобами навчання. Нові можливості мультимедійних 

додатків по комплексному впливі практично на всі органи сприйняття 

людини необхідно використовувати у викладанні біології. Використання 

мультимедійних інтерактивних засобів у сполученні з аудіовізуальними при 

проекції зображення на великий екран істотно може підвищити наочність 

навчання і підвищити мотивацію до нього. Комп'ютерні анімації дозволяють 

наочно й у динаміці розглядати багато біологічних об'єктів і явищ. На 

великому екрані як би "оживають" схеми і взаємозв'язки між об'єктами і 

явищами. Працювати з живими об’єктами і біопрепаратами допомагає 

використання цифрового мікроскопа. При цьому навчання проводиться з 

дотриманням санітарних норм використання комп'ютерної техніки, оскільки 

цілком відсутній її шкідливий вплив на учнів. На підготовчому етапі уроку 

формуються мікрогрупи. При цьому враховують позитивний емоційний стан 

мікрогрупи, готовність учасників до співпраці під час вирішення навчальної 

проблеми, яка повинна спонукати учнів до пошукової діяльності, обміну 

власним досвідом, думками, розвивати вміння та навички самостійно 

працювати. Далі в процесі спілкування учні виявляють не тільки знання 

предмета, а й уміння узагальнювати, робити логічні висновки, у них 

формуються комунікативні уміння — у процесі обговорення свою думку 

необхідно висловлювати стисло і не відхилятися від теми; демонструвати 

вміння не тільки говорити, а й слухати. Наступний етап — презентація 

групових рішень — може бути організований по-різному, залежно від 

характеру взаємодії учасників груп (спільно-індивідуальна, спільно-

послідовна, спільно-взаємодіюча). Спільно-індивідуальна форма передбачає 

представлення результатів власної діяльності кожного учасника, обговорення 

та вибір доцільного варіанта. При спільно-послідовній -- результат діяльності 

кожної групи є фрагментом, необхідним для побудови загальної відповіді. 



Спільно-взаємодіюча форма обумовлює вибір певних аспектів групових 

рішень, на основі яких приймається колективне. На підсумковому етапі учні 

оцінюють, наскільки вдалося створити атмосферу співробітництва у групі, 

підбивають підсумки виконаної роботи. Не менш важливим є висновок 

дослідників О.Пометун та Л.Пироженко про те, що інтерактивне навчання є 

сукупністю технологій. Автори розподіляють інтерактивні технології на 

чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації   навчальної 

  діяльності    учнів:   

—     інтерактивні     технології кооперативного навчання (організація 

навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою: 

робота в парах, один-два-чотири - усі разом, змінні трійки, карусель, робота в 

малих групах, акваріум тощо).   Учні повинні мати інші навички: мислити, 

розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну 

інформацію, інтерпретувати її і застосовувати в конкретних умовах.  

Ці інтерактивні технології можна успішно застосовувати в усіх класах — 

спершу це можуть бути інтерактивні вправи на окремих етапах уроку. Варто 

починати з найдоступніших і зрозуміліших для дітей. 

На дошці записано тему уроку. Учитель пропонує прочитати її і сказати, 

використовуючи мікрофон, чим важливий цей матеріал; що вони знають з 

цієї теми. Учитель дає учням мікрофон або якийсь предмет (ручку, олівець), 

який є уявним мікрофоном, пропонує почергово стисло і швидко висловити 

свою думку. Говорити може тільки той, хто одержав мікрофон. Відповіді 

учнів записуються на дошці. Після цього вчитель переходить до викладу 

нової теми. Не слід думати, що інтерактивна вправа одразу вийде. Не всі учні 

з першого разу братимуть "мікрофон". Тому можна дозволити повторити вже 

сказане або сказати щось від себе, адже відповіді не коментуються і не 

оцінюються.  

Робота в групах дає можливість учням висловлюватись, обмінюватися 

ідеями з партнерами в групі і лише потім озвучувати свої думки перед 

класом. Вчитель об'єднує учнів у групи, пропонує завдання, дає декілька 



хвилин для спільного обговорення. Наступним етапом є представлення 

результатів роботи кожної групи, обмін своїми ідеями та аргументами з усім 

класом.  

Отже, використання інтерактивних методів та форм надає можливості для 

організації ділової співпраці з метою вирішення поставленої в класі 

навчальної проблеми з метою  формування однієї або кількох ключових 

компетентностей. Вільне спілкування на уроці, висловлювання власної 

думки, повага до думки оточуючих — необхідні умови, що забезпечують 

ефективність нових технологій.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ 

Броваренко Світлана Владиславівна,                                                                                                       

учитель біології, екології, природознавства                                                                               

Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний 

навчальний заклад», спеціаліст вищої категорії, старший учитель 

Відділ освіти Добропільської міської ради                                                                            

Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний 

навчальний заклад» 

 

 

Успіхи учнів – краще мірило для переваг учителя…  

Уміє вчити той, хто вчить цікаво, хто викладає свій 

предмет так, щоб у душі учня зазвучали відповідні 

струни,  

і ні на хвилинку не засинала його допитливість… 

Альберт Ейнштейн 

 

Актуальність досвіду 

Вивчення природничих наук, зокрема біології, створює можливості для 

формування дослідницьких компетентностей школярів. Поняття 

"дослідницькі компетентності" охоплює не лише відповідні знання та 

елементарні дослідницькі уміння, але й мотиваційний та поведінковий 



компоненти – внутрішню потребу школяра у дослідницькій діяльності. 

Певний рівень дослідницьких компетентностей формується в процесі урочної 

роботи за умови використання учителем різних видів дослідницьких завдань, 

проведення лабораторних та практичних робіт. Для досягнення успішного 

результату саме на уроках повинна розвинутися зацікавленість учнів як 

навчальним предметом, так і дослідницькою діяльністю. Проте досягти 

високого рівня дослідницьких компетентностей учень зможе лише за умови 

активної позакласної роботи з предмету. Основні традиційні напрями такої 

роботи – факультативні курси, підготовка до предметних олімпіад, турнірів 

юних біологів та безпосередньо науково-дослідницька робота учнів під 

керівництвом учителя чи викладачів вищих навчальних закладів у 

малій академії наук. До такої роботи залучаються учні 8-11 класів. Проте, для 

учнів 6-7 класів у більшості шкіл не організовано належної пошуково-

дослідницької роботи у галузі природничих наук. А саме для 

шестикласників, відповідно до їхніх вікових особливостей, властиві 

пізнавальні інтереси у природничій сфері. На жаль, частина школярів без 

вчасної реалізації такого потенціалу зможе залишитися "за бортом" 

дослідницької діяльності. В сучасному світі нових інформаційних технологій 

треба навчити дитину використовувати їх у навчанні. Використання 

комп’ютерних технологій для створення презентацій, публікацій, веб-

сторінок, мультимедійний програм, використання освітніх порталів, 

інтернет-олімпіади, на мій погляд нейтралізує вплив «віртуального світу», 

який під час заміняє живе спілкування, пагубно впливає на особистість 

дитини. Тому актуальність досвіду не викликає сумніву.  

Об’єкт досвіду 

Процес позакласної науково-дослідницької роботи з біології в 

Добропільському навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний 

навчальний заклад». 



Предмет досвіду -  методика організації науково-дослідницької 

діяльності учнів у процесі позакласної роботи з біології з використанням 

комп’ютерних технологій. 

Мета досвіду – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методики організації науково-дослідницької діяльності учнів у 

процесі позакласної роботи з біології. 

 

Завдання досвіду 

1. Опрацювати літературні джерела з питання організації науково – 

дослідницької діяльності учнів з біології у позакласній роботі. 

2. Розкрити зміст, структуру та етапи науково-дослідницької діяльності 

учнів та розробити її структурно-функціональну модель. 

3. Визначити основні організаційно - методичні умови ефективної 

організації науково-дослідницької роботи з використанням комп’ютерних 

технологій учнів у процесі  позакласної роботи з біології. 

4. Розробити методику організації науково-дослідницької діяльності учнів 

5-11 класів у процесі позакласної роботи з біології. 

Новизна  досвіду 

Досягнення високого рівня дослідницьких компетентностей учнів за 

умови активної позакласної роботи з предмету. 

 Основні напрями такої роботи – гурткова робота, факультативні 

курси, підготовка до предметних олімпіад, участь в позакласних заходах з 

біології, турнірів юних біологів та безпосередньо науково-дослідницька 

робота учнів під керівництвом учителя чи викладачів вищих  закладів освіти 

у МАН. 

Теоретичне обґрунтування досвіду 

Значення проведення біологічних досліджень у шкільних умовах для 

розвитку творчих здібностей учнів 



Основні документи, якими керуюсь у своїй роботі: 

 Закон України “Про освіту” 

 Закон України “Про загальну середню освіту” 

 Закон України “Про національну програму інформатизації”. 

 Національна доктрина розвитку освіти України. 

 

XXІ ст. ставить нові завдання перед усією системою освіти, й одне з 

найважливіших – підготовка конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. 

Розв’язання цієї проблеми вимагає вже на рівні школи, принаймні старшої 

школи, перейти від винятково педагогічної діяльності до розвитку в учнів 

умінь у сфері «проблема – розв’язок» або в галузі наукового пошуку. 

Недостатньо «завантажити» пам’ять школяра значним обсягом 

досліджуваного матеріалу, що в більшості випадків подається механічно, з 

акцентом на запам’ятовування, а не осмислення. У сучасному світі 

надзвичайно важливо мати навички самостійного отримання нових даних, 

нових фактів і знань, їх раціонального осмислення і раціонального 

застосування. Це важливо не лише для тих учнів, які прагнуть стати вченими; 

такі навички не менш необхідні й майбутнім інженерам, політикам, 

бізнесменам, банкірам, менеджерам і взагалі всім творчим людям, які 

прагнуть досягти у своїй діяльності якнайбільших успіхів, однаково, чи буде 

це тюнінг і ремонт автомобілів, організація й обслуговування комп’ютерної 

мережі, лікування раку чи конструювання мікропроцесора. 

Дослідна діяльність учнів стала об’єктом вивчення вітчизняних і 

зарубіжних учених – В. Алфімова, О. Губенка, О. Микитюка, В. Моляко, І. 

Нікітіної, В. Паламарчук, О. Савенкова, А. Сологуба, Ю. Тамберга та ін. 

Названі автори аналізують науково – дослідні вміння особистості, моделюють 

педагогічні умови їх формування, модернізують традиційні форми й методи 

дослідної роботи, пропонують власні навчальні програми дослідної 

діяльності. Вивченням діяльності позашкільних навчальних закладів у 



формуванні творчої особистості, розвитку її творчої активності займаються 

В. Вербицький, В. Мачуський, Г. Пустовіт, А. Сиротенко, Т. Сущенко. 

Ученими розроблено методологічну основу позашкільної освіти, 

запропоновано технології розвитку творчих здібностей вихованців 

позашкільних закладів освіти, актуальну тематику навчальних курсів. 

Дослідна діяльність є частиною дидактичної системи навчання, що 

наближає навчальний процес до наукового пізнання. Завдяки використанню 

такої діяльності учень отримує знання про предмети та явища на більш 

високому рівні засвоєння. При цьому дослідна робота – це самостійний 

творчий процес, який спонукає учнів до творчого мислення. Цей вид роботи 

навчає їх бути дослідниками, закріплює навички роботи з обладнанням, а в 

разі ускладнення роботи – працювати з літературою, робити огляд джерел з 

питання, самостійно виконувати експерименти, обробляти результати, робити 

висновки. 

Провідна педагогічна ідея досвіду 

В основі досвіду лежить новий підхід до викладання предметів – 

орієнтація іде на кожного учня, як особистість, на розвиток його 

компетентностей за допомогою інноваційних технологій. Під час уроку та 

позакласних заходів іде залучення школярів до творчої активної науково-

дослідницької діяльності та впевненого вибору свого подальшого життєвого 

шляху. 

Технологія досвіду 

                                          Методи досвіду 

У процесі дослідження було застосовано комплекс методів, що 

забезпечують системне вивчення методики організації науково-

дослідницької роботи з біології в школі, а саме: 



 теоретичні – теоретико - критичний аналіз психолого-педагогічної та 

методичної літератури з теми дослідження, а також порівняння, 

систематизація, узагальнення здобутої інформації; 

  емпіричні – методи масового збору емпіричного матеріалу  

(анкетування, бесіди, інтерв’ювання); 

 педагогічний експеримент, статистичні методи обробки 

експериментальних даних (перевірка, обґрунтовування, теоретичні прогнози, 

формування висновків). 

Гіпотеза досвіду полягає в тому, що організація науково – 

дослідницької  діяльності учнів 5 – 11 класів буде ефективною, якщо в 

навчальному процесі застосовуватиметься методика, яка ґрунтується на 

виконанні учнями особистісно значимих об’єктів дослідження з 

використанням комп’ютерних технологій з урахуванням їх вікових та 

індивідуальних особливостей й спрямована на розвиток творчої активності. 

Ключове питання досвіду: чи може науково – дослідницька робота з 

біології допомогти учневі реалізувати свої таланти? 

Очікувані результати: 

 організація науково – дослідницької діяльності учнів 5 – 11 класів буде 

ефективною, якщо в навчальному процесі застосовуватиметься методика, яка 

ґрунтується на виконанні учнями особистісно значимих об’єктів дослідження з 

використанням комп’ютерних технологій з урахуванням їх вікових та 

індивідуальних особливостей й спрямована на розвиток творчої активності; 

 підвищення інтересу учнів до вивчення біології та природознавства; 

 розвиток навичок самостійної дослідницької роботи учнів; 

 формування вмінь використовувати комп’ютерні технології та Інтернет - 

ресурси; 

 підвищення активності участі учнів у позакласній роботі з біології, в тому 

числі у конкурсах, турнірах, олімпіадах, науково-практичних конференціях; 



 підвищення результативності у складанні Зовнішнього незалежного 

тестування, вступу до вищих закладів освіти; 

 розвиток вмінь учнів виступати публічно, аргументовано доводити власні 

твердження, робити висновки, розвиток творчих здібностей, наукової та 

екологічної культури учнів. 

 

Підготовка до дослідницької роботи 

Ініціатором виконання науково – дослідної роботи є вчитель. Він є 

організатором і керівником наукової праці школяра, а також відповідальним 

за її результати. Дуже важливо, щоб у проведенні роботи був зацікавлений 

учень. Підготовка до дослідної роботи проводиться поступово через 

виконання спостережень, експериментальної роботи на уроці та в 

позаурочний час, практичних і лабораторних робіт, наукових досліджень та 

конкурсів у рамках Малої академії наук, наукових гуртків, товариств, секцій, 

клубів, шкіл юних дослідників, творчих лабораторій, роботи на науково – 

дослідній ділянці через навчальні екскурсії, експедиції, дослідні маршрути, 

сократівські бесіди, науково – практичні конференції, семінари, колоквіуми, 

зльоти, наукові читання, конкурси-виставки пошукових та дослідних робіт. 

Якщо на першому етапі роботи можна використати елементи обов’язковості, 

покладатися на почуття обов’язку школяра, то надалі його однаково слід 

зацікавити цією діяльністю. У протилежному випадку проведення науково – 

дослідної роботи принесе мало користі або може навіть мати негативні 

наслідки для формування особистості дитини. 

Завдання вчителя: на першому етапі – чітко визначити мету і завдання, 

забезпечити необхідним обладнанням, інструкціями та методичними 

вказівками; на ІІ етапі – допомогти учням (учневі) поставити мету і завдання, 

підібрати обладнання; на ІІІ етапі (учень, отримавши тему дослідження, усі 

дії має виконувати самостійно) – допомогти після завершення дії (наприклад, 

після визначення мети, гіпотези та завдань, вивчення літератури тощо) 



знайти причини помилок та усунути їх – учитель виконує роль консультанта, 

а учень опиняється в «науковій майстерні вчителя» й має можливість 

відстежити роздуми вчителя, вчиться і підіймається на більш високий рівень 

самостійності. 

Остаточно виконана й оформлена за всіма вимогами робота зі 

статистичним опрацюванням матеріалу може бути представлена для захисту 

на уроці, шкільній науковій конференції, подаватись до МАН тощо. Захист 

роботи готується окремо – доповідь з ілюстраціями, презентація тощо. 

Якісні особистісні зміни у учнів,  

що займаються науково – дослідницькою роботою з біології 

Залежно від використання форм і методів організації науково – 

дослідницької діяльності у членів гуртків, творчих об’єднань, позашкільних 

закладів поетапно відбуваються якісні особистісні зміни, що забезпечують: 

прискорений розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, формування 

високого рівня творчої активності та індивідуального стилю пізнавальної 

діяльності; становлення дослідної стратегії пізнавальної діяльності, 

складного комплексу пошуково – дослідних і комунікативних умінь і 

навичок; оволодіння навичками особистісного самовизначення (у тому чисті 

професійного), самореалізації та саморозвитку. 

Якісні зміни в рівні розвитку творчої активності учнів у пізнавально – 

діяльнісній, мотиваційно – вольовій, змістовно – операційній, емоційній, 

самооцінній сферах. 

Дослідники відзначають якісні зміни в рівні розвитку творчої 

активності учнів у пізнавально – діяльнісній, мотиваційно – вольовій, 

змістовно – операційній, емоційній, самооцінній сферах.  

У процесі дослідної та експериментальної роботи в учнів формуються 

пошукові та науково – дослідні вміння: інтелектуальні – аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення і систематизація; абстрагування, опис об’єктів, що 



вивчаються, встановлення причинно – наслідкових зв’язків; постановка 

проблеми й висування гіпотези, пошук і використання аналогій, дедуктивний 

висновок та доказ. Практичні – використання навчальної, довідкової та 

додаткової літератури, добір матеріалів до експерименту, оформлення 

результатів дослідження тощо. Самоорганізації та самоконтролю – 

планування пошукової та науково – дослідної роботи, раціональне 

використання часу й засобів діяльності, перевірка отриманих результатів, 

самооцінювання. 

У плані зацікавленості біологія дає вчителеві найширші можливості. 

Справді, мало знайдеться інших наук, настільки тісно пов’язаних з нашим 

життям і повсякденністю. З цієї причини проведення біологічних досліджень 

набуло значної популярності серед учнів в школах. 

Експериментальна перевірка розробленої структурно-функціональної 

моделі психолого-педагогічного супроводу організації науково-дослідницької 

роботи з використанням комп’ютерних технологій учня 

Для проведення дослідження було обрано учнів 5-11 класів 

Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів -  дошкільний 

навчальний заклад», із них учні першої групи мають високий рівень 

навчальних досягнень з усіх предметів (в тому числі з біології та 

природознавства), не залучені до роботи в науково-дослідницьких проектах 

(далі я буду називати їх групою Відмінників); а також учні, що мають 

достатній та високий рівень навчальних досягнень (з біології та 

природознавства – високий), але залучених до роботи в науково-

дослідницьких проектах перший або другий рік (далі я буду називати їх 

групою Дослідників). 

Завдання досвіду 



 Порівняти результати тематичних атестацій з біології та 

природознавства учнів груп «Відмінників» та «Дослідників».  

 В ході дослідження учням груп «Відмінників» та «Дослідників» 

запропонувати письмові контрольні роботи, які містять завдання на 

відтворення навчального матеріалу, відповідно програмі з біології та 

природознавства та віковим особливостям учнів, а також завдання 

наукового характеру, які потребують поглиблених знань з предмету. 

Завдання пропонувати на вибір.  

 Проаналізувати участь в олімпіадах з біології, турнірах, конкурсах 

біологічного спрямування учнів НВК. 

 Дослідити самооцінку успішності та результативності дослідницької 

діяльності учнів з групи «Дослідників» 1 раз у півріччя за 10-бальною 

системою. 

 Проаналізувати ступінь самостійності виконання науково-

дослідницьких проектів учнями з групи «Дослідників», які працюють 

перший, другий, третій, четвертий рік. 

 Проаналізувати шляхом анкетування учнів «Дослідників» і 

«Відмінників» з питань «Ставлення до предмета біології, 

природознавства», «Чи вмієте ви навчатися?».  

 Проаналізувати результати дослідження.  

 

Дослідження процесу і результатів досвіду 

 

 

Визначення рівня самостійності виконання науково – дослідницької роботи 

 

Діаграма 1 

 



 
 

Рис. 1.  Рівень самостійності виконання науково – дослідницької роботи 

 

 

 

Оцінка якості знань з біології 

Таблиця 1 

 

Оцінка якості знань з біології 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

10 б. 11 б. 12 б. 

Дослідники 20 70 10 

Відмінники 70 30 0 

 

 

 

Самооцінка успішності та результативності дослідницької діяльності учня з 

групи Дослідників 

 

Таблиця 2 

 

Самооцінка успішності та результативності дослідницької діяльності учня з 

групи Дослідників 

 

РО (середній бал) 10-20 30-40 50-60 

Кількість учнів , % 0 45 55 

 

 

 

 

Результати анкетування «Ставлення до вивчення предмету біологія» 

 

Таблиця 3 

Середній бал 1-6 7-12 13-18 

Дослідники 0 0 100% 

Відмінники 0 65% 35% 

 



Результати анкетування «Чи вмієте ви навчатись?» 

Таблиця 4 

Рівень Середній Достатній Високий 

Середній бал 2,6-3,5 3,6-4,5 4,6-5 

Дослідники 0 15% 85% 

Відмінники 0 20% 80% 

 

За роки кількість учнів, що зацікавились дослідницькою роботою 

збільшилась. В учнів – дослідників відмічається високий рівень навчальних 

досягнень з предмету, при виконанні контрольних робіт вони впевнено 

відповідають на завдання творчого характеру та підвищеної складності, 

приймають участь в практично всіх олімпіадах, конкурсах, турнірах з біології 

та мають високі результати; в них підвищилась самооцінка, покращились 

результати з дослідницької діяльності. Більшість учнів відмічає, що їм стало 

легше навчатися і з інших предметів. Я відмічаю підвищення до вивчення 

біології не тільки у дослідників, а і в інших учнів. У учнів, що працюють над 

дослідженнями другий, третій, четвертий рік, підвищився рівень 

самостійності виконання науково – дослідної роботи. Найбільша 

результативність спостерігається у учнів, що були залучені до вищеназваних 

робіт у 5 класі.  

Результативність досвіду та їх аналіз 

Науково-дослідною роботою з біології ми почали займатися у 2009 

році. На заняттях гуртка «Природнича лабораторія» проводяться біологічні 

та екологічні дослідження, де задіяні учні 5-11 класів, що виявили 

зацікавленість до виконання науково – дослідних робіт, і ті, яким для вступу 

до вищого закладу освіти потрібні поглибленні знання з біології.  

 Ми урочисто приймаємо п’ятикласників до лав шкільного товариства 

«Еліта», та посвячуємо в «Юні натуралісти».  

 На заняттях гуртка проводяться дослідження, що тривають від одного 

до декількох занять, наприклад: досліджуємо рослинні клітини, визначаємо 



схожість насінин, умови проростання насінин пшениці при різних 

температурах, ростові процеси тощо. Пропонуємо відкриті заняття гуртка.  

З 2010 року працює Добропільське відділення МАН секція «Біологія та 

екологія» в Добропільському центрі туризму та краєзнавства учнівської 

молоді, з 2011 – 2012 навчального року -- факультативи «Технологія 

біологічних експериментів», «Універсальні властивості живих систем та 

розв'язання задач із загальної біології», з 2014-2015 навчального року курси 

ресурсного центру округу №1 з дисципліни “Біологія” «Studiosus medicus 

futurus» .  

 Обдаровані учні як правило відвідують всі заняття з усіх напрямків и 

плюс індивідуальні консультації з підготовки до олімпіад і конкурсів. 

     

Організована співпраця з робітниками Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру, Маріупольскького державного університету, 

Донецького національного медичного університету, Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти та Національного 

педагогічного університету ім. М. Драгоманова.  

Перевага віддається як лабораторним дослідам, так і польовим. 

Завдання вчителя  – організувати творчий процес, розвивати 

дослідницький потенціал, ознайомити з правилами виконання і написання 

наукових робіт, оформлення та їх цікава презентація. Головне, що ще у 

шкільні роки діти навчаються ретельно проводити дослідження, 

оволодівають складними методами обробки результатів, у тому числі й за 

допомогою комп’ютерних технологій, і переконуються, що справжня наука 

не може бути надуманою, а результати завжди опираються на дійсно 

доведені факти. 

Хотілося, щоб для створення наукової атмосфери учні могли 

обмінюватися досвідом роботи, публікувати результати досліджень і через 



пресу чи спеціальні видання знайомитися з діяльністю інших юних 

дослідників. Безперечно, дібрані та узагальнені матеріали мали б успіх серед 

вчителів та учнів. Це шлях до створення кращих можливостей для 

самореалізації обдарованих дітей, формування атмосфери наукового 

спілкування.  

        Завдання учителя полягає ще й у психологічній підготовці юних 

дослідників. Необхідно навчити їх боротися із труднощами, знаходити успіх 

у самому процесі дослідження, у власних відкриттях; слід надати учням 

можливість виступити з повідомленнями на шкільних конференціях, 

спонукати до участі у проведенні нестандартних уроків у різних класах 

школи, показати важливість дитячої наукової творчості.  

Турніри, олімпіади, конкурси-захисти наукових робіт дають 

можливості учням реалізувати свій потенціал та побачити перспективу 

особистісного розвитку, в них поглиблюється потреба у науковому пізнанні і 

дослідництві.  

Запорукою успіху вчителів я вважаю поєднання досягнень класичної 

педагогіки з вмілим використанням новітнього!  
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Формування ключових компетентностей з біології в позаурочний час 

Формуванню ключових компетентностей з біології сприяє не лише 

урочна, але й позакласна робота. Позакласні заходи  з біології  вимагають від 

учнів не тільки творчо використовувати свої знання, а й практично їх 

застосовувати, під час цих заходів формується життєва компетентність учнів. 

Позакласна робота з біології сприяє формуванню у дітей  почуття власної 

винятковості під час власних пошуків.  

Психологи стверджують, що діти нічого не хочуть відкладати на потім. 

Вони бажають жити, а не готуватись до життя. Їхні інтелектуальні потреби 



мають задовільнятися негайно. Саме позакласна діяльність дає дітям таку 

можливість. 

 Є різна класифікація позакласної роботи. 

За місцем проведення: шкільні – клас, актова зала, спортивна зала; 

позашкільні – «серед природи». 

За формою:  навчальні, ігрові, змагальні, індивідуальні, групові. 

За методами: роз’яснювально – ілюстративні, бесіди, ігри, досліди, 

спостереження, проблемно - пошукові. 

За способом організації:  індивідуальні, гурткові і масові.  

Індивідуальна позакласна робота: наукові доповіді, проекти, реферати, 

творчі роботи з біології та екології, спостереження та опис природних 

об’єктів, які потребують охорони та ін.. Одним з пріорітетних напрямків є 

пошук обдарованих дітей. Вони займаються в екологічних товариствах, 

Малих Академіях наук.  

 Серед групових форм позакласної роботи в школах поширена діяльність  

біологічних і екологічних гуртків, біологічних курсів за вибором. Крім того 

учні повинні бути членами клубів юних захисників природи, блакитних і 

зелених патрулів, екологічних патрулів, агітбригад, шкільних лісництв тощо. 

В цих об'єднаннях школярі допомагають дорослим охороняти природу, 

примножувати її скарби.  

   

Форми позакласної роботи з біології : 

Індивідуальні:  

 Робота з обдарованими учнями: олімпіади та МАН  

Групові :  

 Позакласний курс сталого розвитку 

 Екскурсії  

 Співробітництво з бібліотекою 

 Підготовка до ЗНО 

 Курс за вибором «Школа тварин» 



Масові: 

 Всеукраїнський конкурс «Колосок», «Геліантус» 

 Міжнародна організація охорони птахів 

 Конференції  

 Олімпіади  

 Біологічні свята 

 Тиждень біології 

 Позакласні шкільні екскурсії 

 Акції екологічного змісту 

 Міжнародна співпраця і написання міжнародних проектів 

 

Опрацювавши різні інформаційні джерела з питання формування 

ключових компетентностей учня школи, та на основі власного педагогічного 

досвіду, прийшла до висновку, що саме набуття життєво важливих 

компетентностей може дати учню - випускнику загальноосвітньої школи 

можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному 

просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті 

освіти.   

 Життєвий і професійний успіх людини залежить від її здатності 

адаптуватися до змін, що відбуваються у суспільстві через вміння 

оволодівати та гнучко застосовувати набуті знання, уміння, власний та 

суспільний досвід.   І в цьому повинен йому допомогти компетентний 

педагог, який має високий рівень педагогічної майстерності. 

Основне кредо в моїй праці - розбудити і розвинути в кожній дитині 

творчий початок. Навчити працювати самостійно і допомогти зрозуміти та 

знайти себе, зробити перші кроки у творчості для радісного та щасливого. 

Світ переступив межу тисячоліть. Яким буде наше майбутнє? Як допомогти 

розкритися багатству індивідуального світу дитини? Як організувати 

навчальний процес, щоб в очах дитини не згас вогник допитливості, 

творчості, знахідок? Допомогти в цьому може розвивальний характер 



навчання, підкріплений пізнавальним інтересом, творчістю фантазії, 

логічним осмисленням, умінням узагальнювати, аналізувати, робити 

висновки. Використовуючи ефективні методи і прийоми, створюю всі 

передумови для успішного засвоєння навчального матеріалу і формування 

особистості із розвиненими ключовими компетентностями. На думку 

спадають слова  В.Ф.Шаталова «…Нехай наші учні помиляються, нехай вони 

сперечаються і не погоджуються з нами, вчителями, нехай тільки вони ніколи 

не будуть байдужими.». Тож нехай наші учні переростають своїх учителів, а 

вчителі дійсно пишаються ними. Адже в цьому і полягає сенс нашої творчої 

праці, нашого життя.                                                                                             

 

Досвід роботи буде корисний для наслідування вчителям біології. 

Програма  курсу за вибором «Школа тварин» пропонується для учнів 

7(8)класів загальноосвітніх навчальних закладів та закладів нового типу 

(гімназій, ліцеїв) для зацікавлення вивчення біології й може бути 

використана в позаурочній і гуртковій роботі як міжкласний різновіковий 

факультактив, або як міжшкільний факультатив. 

 Компетентнісний підхід висуває на перше місце не інформованість учня, 

а вміння розв’язувати проблеми, що виникли в конкретних ситуаціях за 

допомогою отриманих знань і набутих умінь та навичок. Отже, найвищої 

оцінки може заслуговувати той учень, який не лише показує знання, а й 

виявляє здатність і досвід ефективного застосування цих знань у 

запропонованій чи нестандартній ситуації. 

Кожний із зазначених мною підходів формування ключових 

компетентностей не вичерпує проблеми життєвої і професійної 

компетентності учня загальноосвітньої школи повністю; всі ці підходи 

знаходяться у взаємозв’язку один з одним і взаємодоповнюють один одного. 

 

Програма для занять з обдарованими учнями «Школа тварин» 

        Курс за вибором для учнів 7-го класу (35 год, з них 1 год резервна) 



Автор:Онофрійчук О.В. 

Пояснювальна записка 

Програма курсу за вибором «Школа тварин» пропонується для учнів 

7(8)класів загальноосвітніх навчальних закладів та закладів нового типу 

(гімназій, ліцеїв) для зацікавлення вивчення біології й може бути 

використана в позаурочній і гуртковій роботі як міжкласний різновіковий 

факультактив, або як міжшкільний факультатив. 

Курс «Школа тварин» має на меті: 

 максимально зацікавити учнів життям та розвитком тварин; 

 поглибити шкільні знання про взаємозв’язок тварин у довкіллі із 

людиною та між собою;  

 прививати любов і дбайливе ставлення до тварин; 

 поглибити та розширити уявлення про особливості будови, поведінки 

значення тварин у житті людини та природі; 

 формувати в учнів біологічне мислення; 

 залучати учнів до проведення дослідницьких робіт; 

 засвоєння дітьми правил техніки безпеки і поведінки на заняттях, 

санітарно-гігієнічних вимог; 

 розширити знання учнів про різні види тварин; 

 вивчити тваринний світ рідного краю; 

 формувати прагнення і вміння брати активну участь в охороні тваринного 

світу. 

Завданнями курсу «Школа тварин» є створення умов для: 

- засвоєння учнями знань про історію, будову, розвиток, розмноження 

тварин, усвідомлення ними необхідності збереження тварин та причетності 

кожного до проблем навколишнього середовища; 

- максимально зацікавити учнів життям і діяльністю тварин, розкрити всі 

особливості їх життя; 



- навчити учнів розрізняти тварин в навколишньому середовищі за 

зовнішньою будовою, поведінкою, звуками тощо; 

- формування в учнів моделей поведінки та дій, що відповідають потребам 

сучасного світу; 

- формування в учнів моделі поведінки, що відповідає потребам сучасного 

світу. 

Зміст програми «Школа тварин» спрямований на розвиток у школярів 

інтересу до природничого профілю навчання.   

На заняттях вчителеві доцільно опиратись на знання, набуті учнями з 

біології в молодших класах, що сприятиме  їх закріпленню, а також 

встановленню міжпредметних зв’язків з іншими шкільними предметами. 

Програма курсу поглиблює знання з профільного предмета «Біологія 7 клас», 

доповнює і розширює. 

Курс розрахований на 35 год, з них 1 год резервна  .   

Курс містить теми:  

Тема 1.  Історія виникнення тварин 

Тема 2. Біологія тварин 

Тема 3  Генетика тварин 

Тема 4. Географія тварин 

Тема 5. Мова тварин 

Тема 6. Музика тварин 

Тема 7. Фізика тварин 

Тема 8. Фізична культура 

Тема 9.Система захисту  

Тема 10. Медицина тварин 

Тема 11. Екологія тваринного світу 

Тема 12. Тварини і культура 

Тема 13. Тварини і література,  народна творчість 

Програмою передбачені різні форми навчання: 

 робота  з літературними джерелами; 



 лекції; 

 бесіди; 

 спостереження; 

 лабораторні; 

 практичні роботи; 

 демонстрування дослідів; 

 екскурсії; 

 демонстрування: мікро- та макропрепаратів, вологих та сухих 

препаратів тварин, зображень різноманітних тварин, колекцій, 

скелетів та опудал ссавців, науково-популярних фільмів. 

Логічним буде широке використання на заняттях науково - популярних 

фільмів, присвячених особливостям будови і функціонування організму 

різних тварин та механізмам їх пристосування до умов навколишнього 

середовища. Їх можна демонструвати за допомогою відеомагнітофона або 

комп’ютерних систем. 

Учні повинні знати: 

 роль тварин у природі та житті людини;  

 тенденції розвитку сучасного тваринного світу; 

 різноманітність видів тварин своєї місцевості та основні заходи 

щодо їх охорони. 

Учні повинні вміти: 

 розпізнавати тварин; 

 проводити спостереження за тваринами у природі; 

 виконувати досліди; 

 складати висновки про проведені досліди письмово і в електронному 

вигляді;  

 підбирати літературу з даної проблеми; 

 ефективно знаходити, систематизувати матеріал; 

 використовувати набуті знання  для охорони тваринного світу; 



 працювати самостійно і в групах; 

 виступати перед аудиторією. 

Форми підведення підсумків роботи: 

 участь у шкільних і міських конкурсах творчого та дослідницького 

характеру; 

 участь у шкільних та міських олімпіадах; 

 оформлення результатів дослідження в письмовій формі; 

 створення електронної форми звіту у вигляді комп’ютерної презентації; 

 створення фотогалерей місцевих представників різних таксонів тваринного 

світу. 

Вимоги до навчальних досягнень учнів 

Тема №1  Історія тварин 

Вступ. Відмінності між рослинами і тваринами. Еволюція тварин. 

Сучасні чудовиська. 

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Інструктаж з безпеки 

праці на заняттях гуртка. Тенденції розвитку сучасного тваринного світу. 

Особливості становлення тварин в архейську, протерозойську, палеозойську, 

мезозойську, кайнозойську ери. Розглянути які сучасні чудовиська лишилися 

на планеті. Учні називають основні етапи розвитку історичного світу. 

Наводять приклади  перехідних форм в еволюції тварин, вимерлих видів і 

груп  тварин, що характерні для певних геологічних ер та періодів. 

Характеризують перехідні форми в еволюції тварин та рослин. Визначає 

відмінності між рослинами і тваринами.Роблять висновки про ускладнення 

тваринного світу в процесі еволюції.  

Тема №2  Біологія тварин  

Порівняльний огляд покривів тіла, порожнин тіла, скелета тварин, 

травної системи, органів дихання, кровоносної системи, видільної 

системи,  нервової системи, репродуктивної системи. Дзьоб і лапи. 

Значення хвостів. Карлики і гіганти.  

Практична  робота:  



№ 1.Вивчення тваринних тканин на постійних мікропрепаратах.  

№ 2. Будова яйця птаха. 

Учні називають загальні ознаки Царства, Типів, Класів. Наводять приклади 

видів тварин фауни України та ті, що поширені в Рівненській області. 

Вивчають системи органів тварин. Пояснюють ускладнення будови і 

процесів життєдіяльності тварин порівнюючи їх між собою. Розпізнають 

тварин важливіших рядів, органи на малюнках та препаратах, види тварин 

у природі. Вивчають різноманітність хвостів, дзьобів, лап тварин. 

Знайомляться з тваринами - рекордсменами. 

Тема № 3  Генетика тварин 

Будова клітини тварин. Генетика тварин. Селекція тварин. Розведення 

тварин. Біотехнології. Учні наводять приклади продуктів, одержаних у 

результаті життєдіяльності генетично модифікованих організмів. 

Використання біотехнологій у сільському господарстві, енергетиці, харчовій 

промисловості, медицині, екології. Обґрунтовують генетичні основи 

селекції  тварин. Спостереження за поведінкою свійських тварин, 

обґрунтування засобів догляду за домашніми тваринами. Оцінюють 

генетичну роль батьківських особин у визначенні ознак нащадків, роль 

генних мутацій у розвитку спадкових хвороб, наслідки застосування 

біотехнологій, перспективи створення генетично модифікованих організмів 

і наслідки їх використання, морально-етичні аспекти клонування.   

Тема №4  Географія тварин  

Тваринний світ Європи, Азії, Африки, Австралії  і Океанії,  Америки, 

Полярних регіонів. Заповідники і заказники планети. 

Практична робота : 

№3  Позначення на карті світу яскравих представників популяцій тварин 

даної місцевості 



 Учні називають заповідники та інші природоохоронні території України та 

світу. Наводять приклади пристосування тварин до впливу деяких чинників 

довкілля (температури, освітленості, вологи); впливу людини на тваринний 

світ. Роблять висновок про потребу аналізу господарської діяльності 

людини з огляду на збереження стану природи. 

Тема №5Мова тварин 

Мова запахів , жестів, фарб і вогників. Практична робота, екскурсія : 

№4 Вивчення слідів ссавців у парку Т. Г. Шевченка.  

Учні обґрунтовують поведінку найпоширеніших видів комах, земноводних, 

плазунів, птахів ссавців своєї місцевості. Рухи комах, птахів, ссавців під час 

польоту. Визначають значення запахів у розпізнаванні ворогів та родичів 

тварин. Тварини як синоптики погоди. 

Перегляд відеофільмів «Поведінка тварин». 

Тема №6 Музика тварин 

Звуки тварин, пісні і хоровий спів тварин. Розпізнавання звуків тварин: 

комах, земноводних, птахів, наземних і морських ссавців 

Пояснюють значення звуків у тварин. Розпізнають найпоширеніших птахів 

свого регіону у природі. Характеризують особливості звуків при розмноженні, 

шлюбній поведінці та розвитку комах, земноводних, птахів, ссавців. 

Порівнюють звуки тварин. Ознайомлюються з методами навчання слів птахів. 

Практична  робота№5. Прослуховування і порівняння звуків тварин  

Тема №7  Фізика тварин 

Фізичні процеси в організмі тварин. Біоніка. Розвиток біоніки в 

сучасному світі .  

Учні вивчають історію біофізики і біоніки. Виявляють зв'язок між фізичними 

механізмами, які лежать в основі організації живих об’єктів і біологічними 

особливостями їх життєдіяльності. Знайомляться з різними видами біоніки в 

сучасному світі: біологічна, теоретична, технічна. Визначають значення 



архітектурно – будівельної біоніки, нейробіоніки і моделювання живих 

організмів у житті людини. 

Тема №8  Фізична культура тварин 

Рухи тварин. Значення фізичного навантаження для домашніх тварин. 

Учні вивчають рухи тварин в повітрі, воді, на твердій поверхні. Визначають 

наявність рухового аналізатора. Знайомляться з різними видами орієнтування 

в просторі. Вчаться порівнювати органи руху всіх систематичних груп 

тварин. Правила тренування і дресирування собак, котів.  

Тема №9  Цивільна оборона тварин 

Захист території. Захист і опіка дітей. Захист бездомних тварин. 

Учні називають приклади територіальних тварин. Вивчають значення 

конкуренції, особливостей шлюбної поведінки для тварин. Застосовують 

знання для утримання ссавців у штучних умовах та використання у 

сільському господарстві. Вивчають поведінку свійських та диких тварин їх 

шлюбну поведінку, турботу про потомство. Пояснюють значення поведінки 

тварин у їх пристосованості до середовища існування. Знайомляться з 

різними заходами захисту бездомних тварин в Рівненській області. 

Тема №10 Медицина тварин 

Тварини-лікарі та психологи (безхребетні і хребетні). Перша допомога 

при отруєннях тваринами. Бджоли, мед, пасіка. 

Практична робота : 

№6 Розпізнавання різних видів меду. 

Учні опановують основні навички збереження особистої та колективної 

безпеки, надання першої домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях 

при спілкуванні з отруйними тваринами. Вивчають засоби профілактики 

захворювань, які спричинюються тваринами; вплив тварин на психічний 

стан людини. Застосовує знання при лікуванні хвороб людини продуктами 

бджільництва. Здобувають практичні вміння розмежовувати штучний і 

натуральний мед, та різні види натурального меду. 

Тема №11 Екологія тваринного світу 



Вплив навколишнього середовища на тварин. Ланцюги живлення в 

природі. Екологічні задачі. Адаптація тварин Червона і Зелена книги 

України. 

Учні наводять приклади життєвих форм організмів. Називають 

природоохоронні території; основні екологічні проблеми сучасності, 

морфологічні та фізіологічні пристосування організмів; джерела енергії для 

організмів; фізико-хімічні характеристики середовища існування; типи 

відносин між організмами. Характеризують морфологічні та фізіологічні 

пристосування організмів до умов середовища існування. Пояснюють роль 

заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в 

біосфері. Вивчають тварин Рівненської області, які занесені до Червоної 

книги України. Роблять висновки про власне ставлення до вирішення 

екологічних проблем. 

Практична робота 

№7 Виявлення антропогенних змін в екосистемах своєї місцевості. 

№8 Розв’язування елементарних екологічних задач. 

Тема 12. Тварини і культура  

Відомі виставки тварин в світі. Музеї і пам’ятники тваринам. Відомі 

тварини мультиків і художніх фільмів. 

Екскурсія в приватний музей природи м. Рівного. 

Учні знайомляться з найвідомішими виставками, музеями, пам’ятниками 

тварин в світі. Ознайомлюються з методикою створення опудал тварин і їх 

зберігання в музеях. Вивчають долі тварин, які приймали участь у зйомках 

художніх фільмів. Складають рейтинг найпопулярніших мультиплікаційних 

героїв - тварин.  

Тема №13 Тварини і література та народна творчість 

Міфи про тварин. Віші про тварин. Тварини у художніх творах. Народні 

прикмети за допомогою тварин (зима, весна, літо, осінь). Загадки, 

приказки, прислів’я про тварин. 



Вивчають міфи та казки про тварин, знаходять де правда, а де ні , в 

порівнянні з біологічною точкою зору про тварин. Характеризують тварин, 

які описані у художніх творах. Учні роблять висновки про значення 

народних прикмет у житті людини. Вчаться спостерігати, що розвиває 

мислення, допомагає формувати знання про тварин - синоптиків. Змагаються 

у знаннях загадок, приказок, прислів’їв про тварин.                                                 

Курс за вибором «Школа тварин» для учнів 7  класів 

35год. (1 год. на  тиждень) 

Орієнтовний тематичний план курсу за вибором  

“Школа тварин” 

№ Зміст навчального матеріалу 

Кількість год. 

Дата Всь

ого 

 

Теорети

чні 

заняття 

 

Практичні 

заняття 

 
Вступ. Історія виникнення 

тварин 
3    

1.  Вступ. 

Відмінності між рослинами і 

тваринами. 

 1   

2.   Еволюція тварин.  1   

 

3.  Сучасні чудовиська.  1   

 Біологія тварин. 6    

4.  Порівняльний огляд покривів тіла, 

порожнин тіла, скелета тварин.  

Практична  робота №1 Вивчення 

тваринних тканин на постійних 

мікропрепаратах. 

  1  

5.  Порівняльний огляд травної 

системи, органів дихання, 

кровоносної системи, нервової  

системи. 

 1   

6.  Порівняльний огляд видільної 

системи, репродуктивної системи.  

Практична  робота № 2 Будова 

яйця птаха. 

  1  

7.  Дзьоб і лапи.  1   

8.  Значення хвостів.  1   

9.  Карлики і гіганти.  1   



  

Географія тварин 

 

4 

   

10.  Тваринний світ Європи. Полярних 

регіонів Азії Африки Австралії  і 

Океанії Америки. 

 1   

11.  Практична робота №3  
Позначення на карті світу яскравих 

представників популяцій тварин 

даної місцевості. 

  1  

12.  Заповідники і заказники планети.  1   

13.  Тваринний світ рідного краю. 

Екскурсія до краєзнавчого музею 

м. Рівне «Тваринний світ 

Рівненщини»  

  1  

 Генетика тварин 2    

14.  Будова клітини тварин. Генетика 

тварин 
 1   

15.  Селекція тварин. Розведення 

тварин. Біотехнології 

 1   

 Мова тварин 2    

16.  Мова запахів. Мова фарб і 

вогників. 
 1   

17.  Мова жестів. 

Практична робота, екскурсія №4 
Вивчення слідів ссавців у парку Т. 

Г. Шевченка м.Рівного. 

  1  

 Музика тварин 1    

18.  Звуки тварин. Пісні і хоровий спів 

тварин. Розпізнавання звуків 

тварин. 

Практична  робота  №5 
Прослуховування і порівняння 

звуків тварин 

  1  

 Фізика тварин 2    

19.  Фізичні процеси в організмі тварин.  1   

20.  Семінар. Біоніка. Розвиток біоніки 

в сучасному світі. 
 1   

 Фізична культура 2    

21.  Рухи тварин.  1   

22.  Значення  фізичного навантаження 

для домашніх тварин. Правила 

тренування і дресирування собак, 

котів. 

 1   

 Цивільна оборона 2    



23.  Захист території. Захист і опіка 

дітей. 
 1   

24.  Захист бездомних тварин.  

 
 1    

 Медицина тварин 3    

25.  Тварини-лікарі.  1   

26.  Перша допомога при отруєннях 

тваринами 
 1   

27.  Бджоли, мед, пасіка. 

Практична робота№6 
Розпізнавання різних видів меду 

  1  

 Екологія тваринного світу 3    

28.  Вплив навколишнього середовища 

на тварин. 

Практична  робота №7 Виявлення 

антропогенних змін в екосистемах 

своєї місцевості 

  1  

29.  Ланцюги живлення в природі. 

Екологічні задачі. 

Практична робота №8 

Розв’язування елементарних задач 

з екології. 

  1  

30.  Тварини занесені до Червоної  і 

Зеленої книг України 
 1   

 Тварини і культура 2    

31.  Відомі виставки тварин в світі. 

Музеї і пам’ятники 

тваринам.Екскурсія до приватного 

музею природи Р.Р. Шикули. 

 0,5 0,5  

32.  Відомі тварини мультиків і 

художніх фільмів. Перегляд відео – 

роликів. 

 1   

  

Тварини в літературі та народній 

творчості 

 

3 

   

33.  Міфи про тварин. Міфічні боги в 

образах тварин. Тварини у 

художніх творах. 

 1   

34.  Народні прикмети за допомогою 

тварин. Загадки, приказки, 

прислів’я про тварин 

 1   

35.  Підсумковий урок – гра.  1   

 Всього  35 25,5 9,5  

 



                        Список літератури до курсу «Школа тварин» 

1. Барна Іван Загальна біологія. Пробний підручник. 10кл.-Тернопіль: Підручники і 

посібники – 2008р.с. 448.  

2. Біологія. Навч.посібник А.В. Слюсарєв,О.В.Самсонов,В.М.Мухін та ін..;За ред..та 
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Р.З. Грінвальд.  

Школа тварин 
Давно колись тварини мали школу. Їм треба було скласти програму, яка б 

задовольняла усіх, отож вони вибрали чотири предмети:  біг, сходження вгору, політ і 

плавання. 

Всі тварини, звісно, вивчали всі предмети. 

Качка дуже добре встигала з плавання. Краще за вчителя насправді. Вона отримала 

залік з бігу і польоту, але була безнадійна у сходженні вгору, тому її змусили пропускати 

http://h.ua/story/363625/#ixzz4R9X3Q0vT


уроки плавання, щоб вона могла тренувати підйоми вгору. Через деякий час вона уже 

тільки посередньо плавала, але посередньо вважається прийнятним, в усякому разі у 

школі, і нікого це особливо не турбувало, окрім Качки. 

Орла вважали баламутом. На уроці сходження вгору він усіх перемагав, 

піднімаючись на верхівку дерева, але він мав власний спосіб підйому, а це було проти 

правил. Він завжди повинен був залишатися після школи і п’ятсот раз писати : 

«Обманювати негарно.» Це утримувало його від улюбленого ширяння у просторі, але ж 

школа понад усе. 

Ведмідь завалив іспити, тому що про нього сказали, що він ледачий, особливо 

взимку. Найкращим часом для нього було літо, але школа тоді закрита. 

Зебра часто прогулювала уроки, тому що Поні насміхалася з її полосок, а це її 

засмучувало. 

Кенгуру почав з того, що посів перше місце у класі з бігу, але збентежився, коли 

йому сказали швидко рухатись на чотирьох лапах, як робили його однокласники.  

Риба кинула школу, тому що їй було нудно, всі чотири предмети для неї  були 

однаковими, але ніхто того не розумів, тому що ніколи не був Рибою. 

Білка отримала «відмінно» зі сходження вгору, але вчитель примусив її починати 

політ знизу вгору замість з гори дерева вниз. Лапи в неї стали так боліти від тренування 

зльотів, що вона почала отримувати «трійки» зі сходження вгору і «двійки» з бігу.  

Бджола була найбільшою проблемою для усіх, отож вчитель відіслав її до доктора 

наук Сови на тестування. Доктор наук Сова сказала, що крила у Бджоли надто малі для 

польоту і не там, де треба їм бути. Бджола ніколи не бачила висновку доктора Сови, тому 

вона продовжувала літати. 

Я думаю, що я знаю одну Бджолу чи дві, а ви? 

Качка– це дитина, яка добре встигає з математики, але погано з англійської і 

займається з вчителем англійської, коли інші діти виконують завдання з математики. Вона 

втрачає свій рівень з математики і лише посередньо навчається з англійської. 

Орел– дитина, яка стає баламутом, тому що має «свій спосіб» виконувати завдання. 

Хоча він і не робить нічого неправильного, але його нездатність до конформізму 

розглядається як баламутство, за що його і наказують. 

Хто не впізнає Ведмедя? Дитина, яка виділяється в таборі, в позашкільній 

діяльності, але не встигає з академічних предметів. 

Зебра– це повна, висока, низька або сором’язлива дитина, чиї невдачі  виникають 

через соціальну неадекватність, що мало хто розуміє. 

Кенгуру – та дитина, яка замість наполегливості опускає руки і бентежиться; її 

майбутнє сходить на нівець, оскільки її не оцінили. 

Риба– дитина, яка потребує особливого, більше ніж достатнього навчання і не може 

сіяти у звичайному оточенні класу. 

Білка, на відміну від Качки, якій «вдається» перебороти труднощі, терпить крах. 

Бджола, о бджола – це дитина, з якою школа відчуває, що не може справитись, і 

котра попри все, завдяки підтримці батьків має достатньо мотивації старанно вчитися, 

хоча всі вважають, що це не так. Я мав задоволення знати багатьох Бджіл. 

Ваша дитина– це унікальне поєднання талантів, особистості і складових, яких ніде 

не знайти. 

Деякі діти інтелектуально майстерні, іншим дарована емоціональність; багато 

народжується зі здібностями до творчої винахідливості. Кожна дитина володіє своїм 

ексклюзивним набором талантів. 



Ваша дитина не відповідає інструктивним буклетам? Успішні батьки завжди 

вивчають, навчаються і адаптують інструкції для кожної своєї дитини. 

Кожна дитина така ж унікальна, як відбитки її пальців, як сяючий діамант 

неперевершеної краси. 

Не дозволяйте своїй дитині бути Кенгуру! 

Кожна людина геній. Але якщо ви судитимете про рибу з її уміння залізти на 

дерево, вона проживе все своє життя, думаючи, що вона тупа. (А.Ейнштейн)  Оригінал 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА 

УРОКАХ БІОЛОГІЇ 

(матеріали з досвіду роботи учителя біології ) 

Кравченко Людмила Володимирівна 

                                                    Вельбівська ЗОШ І-ІІ ступенів Гадяцької  
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                                             «Усіма можливими способами треба запалювати в  

                      дітях прагнення до знань і навчання» 

                                                                                    Я.А. Коменський 

       Сьогоднішня школа – це завтрашнє суспільство. А тому основне 

завданням сучасної школи полягає у вихованні свідомої людини з достатньо 

сформованими компетентностями, які дають змогу успішно виконувати 

будь-які життєві та соціальні ролі. Тому особливо актуальним стає питання 

пошуку та створення системи методів, прийомів та форм форм роботи, які 

формують у підростаючого покоління інтелект успіху, включаючи 

аналітичний, практичний та творчий компоненти. 

       На сьогодні навчальна діяльність на уроках біології покликана не просто 

дати учневі певну суму знань, умінь та навичок, але й сформувати в нього 

таку загальну компетенцію, яка ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, 

здібностях, отриманих завдяки навчанню.  

       Проте, незважаючи на значну кількість нововведень, основною формою 

організації навчальної діяльності залишається урок. Особливо ефективним є 

урок, на якому постійно пульсує думка, серце наповнюється добром і 

любов’ю.  



       Метою моєї роботи є формування пізнавальних інтересів учнів, пошук 

шляхів мотивації у вивченні біології, організація науково-дослідницької 

діяльності школярів, використання експерименту як засобу і методу 

пізнання, створення атмосфери зацікавленості, вміння школярів 

«спілкуватися» з природою, вивчати та пізнавати її закономірності, 

розширити та збагатити знання учнів про природу, показати її значення для 

людини. 

       Основна ідея – створення таких умов навчання, які б задовольнили 

освітні потреби кожного учня, підкреслили його індивідуальність, навчили 

мислити, самостійно здобувати знання, творчо підходити до розв’язання 

проблем. 

       Моє творче кредо: «Найперше, що має зробити вчитель, - це розвинути 

в учня дух допитливості». 

       Ще на перших уроках біології у шостому класі наголошую, що вчитися 

потрібно не заради оцінок, тому працюємо під девізом: «Біологія – не 

заради оцінок, а заради знань, а отже, майбутнього щасливого життя». 

       Варто зазначити, що формуванню компетентностей учнів на уроках 

біології сприяє застосування таких інноваційних технологій навчання як 

особистісно орієнтоване навчання, проектне навчання, проблемне навчання, 

інтерактивні технології навчання, технології навчання як дослідження, теорії 

ігрових технологій. 

        Переваги віддаю таким сучасним новітнім технологіям як технологія 

саморозвитку особистості, технологія створення ситуації успіху, проектні 

технології, технологія формування творчої особистості, ІКТ. 

        Варто відзначити, що використання інноваційних прийомів та методів 

на уроках біології дає можливість раціональніше використати час уроку, 

зробити його цікавим та плідним. При цьому відмічається розвиток інтересу 

школярів до предмету, креативність, діти стають більш впевненими у 

власних силах. Сучасний урок біології має ґрунтуватися на принципах 

розвивального навчання, методики колективного способу навчання, 



включаючи різнорівневі завдання та колективну розумову діяльність з 

елементами пошуково-дослідницької діяльності. Обов’язковим є 

дотримання таких дидактичних принципів як науковість, цілісність, 

послідовність, наочність, доступність.           

        Інтенсифікація навчання за рахунок уведення інноваційних технологій, 

у створенні особливої атмосфери довір’я, співпраці, налаштування на 

навчання. 

       Формування компетентностей особистості відбувається за таким 

алгоритмом: знання – здібності – уміння – досвід - компетентність. 

Навчальний матеріал має виявляти зміст суб’єктивного досвіду дитини, 

враховуючи її попередній досвід. Саме це дозволяє формувати життєві 

компетентності людини. 

        Діючи за принципом: «Все, що знаю і вмію - віддаю дітям», намагаюся 

на кожному занятті створювати атмосферу зацікавленості, нестандартного 

підходу до проведення заняття. Надзвичайно важливо зробити 

найскладніший матеріал цікавим, доступним до сприйняття учнями. 

Вважаю, що процес навчання має відбуватися на позитивному емоційному 

тлі, у психологічно комфортних умовах.  

       Застосування інноваційних технологій на уроках біології висуває певні 

вимоги до структури уроків. Структура такого уроку включає такі п’ять 

компонентів як: 

 мотивація; 

 оголошення теми та очікуваних навчальних результатів; 

 надання необхідної інформації; 

 інтерактивна вправа (центральна частина уроку); 

 підбиття підсумків, рефлексія та оцінювання результатів заняття. 

       Вже на першому етапі уроку – мотивації – важливо забезпечити емоційну 

готовність школярів до уроку, сфокусувати увагу учнів на проблемі, 

викликати інтерес до теми. Вже на перших хвилинах уроку кожен школяр 

має відчути, що він цікавий вчителю як особистість, що переймаються його 



проблемами, настроєм та почуттями. Школярі мають змогу побачити в 

учителеві людину, яка допомагає їм здобути знання, справедливо оцінює, 

навчає бути впевненими в собі, не боятися власних помилок, невдач, уміти їх 

долати. Щоб досягти  зростання інтересу та мотивації до навчання 

використовую різноманітні прийоми, у тому числі створення ситуації 

пізнавальної новизни, ситуацій емоційно-ціннісних переживань, ситуації 

зацікавленості.     

       З метою позитивного налаштування учнів на урок використовую такі 

методи як обмін компліментами, вправи «Ланцюжок добрих побажань», 

«Кольоровий настрій» (графічний та словесний), «Впізнай себе». Окрім того 

створенню позитивного настрою учнів на початку уроку сприяє «Створення 

ситуації успіху». Адже навчальний процес, що відбувається в атмосфері 

доброзичливості, взаємної підтримки дозволяє не тільки отримати нові 

знання, але й сприяє розвитку власної пізнавальної діяльності. Варто 

пам’ятати, що навчання, яке позбавлене будь-якого інтересу, здобуте тільки 

силою «вбиває» в школяра бажання вчитися. 

        На етапі мотивації навчальної діяльності намагаюсь зацікавити учнів 

щляхом застосування різних методів та прийомів, а саме: мультимедійної 

презентації, слайд-шоу, прийомів «Приваблива мета», «Відстрочена загадка».  

       На другому етапі уроку біології - оголошення теми та очікуваних 

навчальних результатів, який підводить учнів до розуміння про що йтиметься 

на уроці під час роботи над новим матеріалом, доцільно використовувати 

мультимедійні засоби. На цьому етапі уроку надзвичайно важливо, щоб 

учень міг зрозуміти, що корисного і нового він може дізнатися на 

сьогоднішньому занятті, де може застосувати набуті знання. При цьому 

школярі самі прогнозують, висловлюють версії щодо очікуваних результатів 

діяльності. 

         Цікавим та ефективним є застосування методичного прийому «Дивуй», 

коли потрібно знайти погляд, за якого навіть буденне стає дивовижним. Слід 



зазначити, що цей прийом доцільно використовувати в якості перехідного 

«місточку» до вивчення нової теми. 

        На третьому етапі уроку - надання необхідної інформації -  ефективними 

є такі форми і методи роботи як хвилинки-тренінги (в ході яких учні 

набувають знань, вмінь та навичок пошуково-дослідницької діяльності), 

самостійні пошукові дії школярів та використання пошукової роботи в 

групах, презентація їх результатів. Окрім того використовую такі 

інтерактивні технології навчання як методи «Ажурна пилка», «Акваріум», 

«Дерево рішень», «Навчаючись-навчаю», «Аналіз ситуацій», технологія 

«Метод ПРЕС», «Пінг-понг», методи колективного обговорення - «Мозковий 

штурм», «Доведи або спростуй», дискусії. Це допомагає формувати 

комунікативну компетентність особистості та забезпечує розвиток мовлення 

учнів. Особливу увагу звертаю на дотримання школярами норм наукового 

лексикону. Адже нині вміння вести дискусію є обов’язковим. У ході 

вивчення (засвоєння) нового матеріалу доцільно застосовувати прийом «Своя 

опора», в ході якого школярі складають власний опорний конспект уроку на 

великому аркуші паперу. При цьому учні вільно висловлюють власні думки й 

спокійно сприймають зауваження, адже всі вони є активними учасниками 

навчального процесу. З метою створення на уроці  ситуації, в ході якої учні 

працюють разом для засвоєння великої кількості інформації за порівняно 

короткий час, застосовую вправу «Мозаїка».  

Ефективним для цього етапу уроку є використання прийому 

«Позначка» (інтерактивна система нотаток для читання та мислення). Варто 

зазначити, що позначки є важливим знаряддям, оскільки дозволяють учням 

активно перевіряти своє власне розуміння того, що вони читають чи 

переглядають. Корисним засобом організації інформації після обговорення є 

понятійна таблиця. Його застосовують для запису подвійних  відповідей в 

ході дискусії. «Діаграму Вена» використовую у випадку необхідності 

протиставлення або для виявлення спільних рис явища чи процесу в 

організмі. 



        Метод «Мозковий штурм» потребує від учнів короткої, швидкої, точної 

відповіді. До того ж цей метод передбачає збір ідей всіх учнів класу, без 

їхнього обговорення. При цьому кожен школяр відчуває свою необхідність, 

розвиває свої творчі здібності та нахили. У разі необхідності чітко 

аргументувати позицію з певної проблеми, переконати інших у правоті 

доцільно використовувати метод «Прес». 

        З метою соціального становлення особистості, її життєвої 

компетентності використовую різноманітні форми й методи групової 

діяльності. Групову роботу організовую в парах різного складу, у групах з 

п’яти осіб, у групах «два-чотири-всі разом». Безумовно, ця форма роботи є 

складною та специфічною, але за правильної організації можна досягти 

гарних результатів. Варто відзначити, що під час її виконання учні навчають 

одне одного та вчаться водночас. Під час такого виду роботи школярі 

дотримуються принципу «Я вчу, щоб навчити іншого. А ти вчишся для того, 

щоб навчити мене. У результаті ми знаємо удвічі більше». При цьому 

використовую такі технології: «Мікрофон», дискусії, дебати, «Коло ідей», 

«Акваріум», «Карусель», «Мозковий штурм». Усі ці форми та методи 

створюють умови для підвищення ефективності навчання учнів на уроках 

біології. Адже саме групова форма роботи на уроці біології сприяє 

формуванню у школярів позитивного ставлення до навчання, дає можливість 

усім учням активно працювати на уроці, дозволяє реалізувати природне 

прагнення кожної дитини до спілкування.  

       Варто зазначити, що застосовуючи на уроці біології технологію 

«Мікрофон» можна підбити підсумок, швидко повторити основні поняття 

уроку.  

       Протягом уроку використовую методи позитивної психологічної 

підтримки учня, облік індивідуальних особливостей школярів та 

диференційований підхід до дітей із різними можливостями, підтримую 

їхній пізнавальний інтерес до біології, забезпечую їх рухову активність на 

уроці.  



        Мої учні полюбляють елементи гри на різних етапах уроку. Для 

актуалізації знань застосовую ігри «Морський бій», під час закріплення 

знань з теми – гру «Загублені деталі». Ігрові форми на окремих етапах уроку 

дозволяють привнести в урок щось нове, захопити учнів, підвищити їхню 

активність. 

       Навчальні ігри, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь та навичок, 

надають можливість учневі самовизначитись, сприяють розвиткові творчого 

мислення, емоційно сприймати зміст навчання. Саме тому на четвертому 

етапі уроку - інтерактивна вправа – намагаюся застосовувати ігри «Спіймай 

свій хвіст», «Дев’ятий вал», «Біологічні пазли». Адже як зазначав принц 

Махідол Сонткла: «Істинний успіх не в навчанні, а в застосуванні знань на 

користь людства».  Тож саме на цьому етапі (інтерактивна вправа) виникає 

можливість активізувати знання школярів. Саме в атмосфері довіри та 

взаємодопомоги учні з легкістю здійснюють відкриття, усвідомлюють 

важливість здобутих знань. Переконана, що за таких умов можливе 

виховання особистості, підготовленої до майбутнього, здатна розв’язувати 

проблеми, приймати конкретні рішення. 

         Головним завданням на цьому етапі уроку - навчити учнів мислити. 

Адже знання можна здобути, а вміння мислити назавжди залишається з 

людиною. Для того, щоб навчити сучасного школяра мислити потрібно 

спонукати його оволодіти інтелектуальними методами, а саме: аналізувати, 

виділяти головне, порівнювати, будувати аналогії, узагальнювати й 

систематизувати, доводити й спростовувати, визначати та пояснювати 

поняття, створювати й розв’язувати проблеми. Спочатку доцільно 

сформувати такі розумові операції як уміння визначати об’єкти порівняння, 

виділяти основні ознаки, за якими й буде відбуватися порівняння, параметри 

порівняння, уміння зіставляти та протиставляти, а також встановлювати 

відмінність і подібність. Варто зазначити, що кількаразове відпрацювання 

цих операцій допомагає сформувати вміння порівнювати, а згодом – 

здатність мислити, сприяє розвитку уяви та фантазії. Позитивним моментом є 



самостійне складання учнями кросвордів, сенканів, міні-казок екологічного 

змісту. 

         Досить важливим моментом, є свобода вибору різноманітних видів 

навчальної діяльності - один з можливих шляхів вирішення проблеми 

навчання всіх учнів на уроці згідно їх індивідуальним стилям сприйняття. 

Головний принцип такої організації роботи - створити ситуацію успіху для 

всіх в однаковій мірі. 

         З метою реалізації міжпредметної компетентності учнівської молоді 

доцільним є застосування методу проектів. Він дозволяє школярам 

самостійно отримувати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати й 

відбирати найважливіші дані, перетворювати її, зберігати, використовувати 

електронні носії. При цьому учні виконують пошукові та дослідні дії. 

Результатом такої роботи можуть бути презентації (мультимедійні, усні, 

письмові). У разі створення мультимедійної презентації працює зорова 

пам'ять, суттєво економиться час уроку. Школярі презентують міні-проекти у 

вигляді схем, таблиць, фотозвіту. Таким чином для організації ефективної 

роботи учнів на уроках біології доцільно використовувати метод проектів, 

основною метою якого є розвиток творчої особистості кожного школяра, а 

освітнім продуктом при цьому є проект, виконаний у співпраці з 

однокласниками. Використання дослідницької технології у ході роботи над 

проектом сприяє розвитку мислення, здобуттю більш глибоких знань, 

навичок роботи в колективі. 

      Варто зазначити, що раціональне чергування різних видів діяльності 

допомагає уникнути зниження уваги, втоми. Тоді як різноманітність типів 

узаємодії учасників уроку забезпечує активність учнів, знімає втому, робить 

урок емоційнішим. Використовуючи моделювання життєвих ситуацій, 

рольових ігор, спільне розв’язування проблем позитивно впливає на 

формування вмінь та навичок, створює атмосферу співробітництва та 

взаємодії.  



      Практичний досвід свідчить, що вдале використання інноваційних 

технологій у поєднанні з традиційними методами навчання підвищує інтерес 

учнів до вивчення біології, їх активність та прагнення здобувати знання 

самостійно. Таким чином, сучасна освіта неможлива без упровадження 

інноваційних методів, які роблять увесь процес навчання ефективним, а отже 

і більш якісним. 

       На етапі підбиття підсумків уроку використовую технологію 

кооперативного навчання, включаючи прийоми «Стіна на стіну», «Один за 

всіх, усі – за одного». Наприкінці уроку застосовую рефлексію – це один із 

найважливіших етапів сучасного уроку. Адже учні запитують, застосовують 

та поширюють здобуті знання, здійснюють огляд ідей. Найбільш 

ефективними виявились такі методи як «Прес», «Знаю, вмію, можу», 

«Незакінчені речення». Варто відзначити, що інтерактивна вправа 

«Незавершені речення» спонукають учнів бути уважними на уроці, щоб дати 

правильні відповіді.  

        Зазвичай урок завершую фразою, яка передбачає (обіцяє) цікаве та 

ефективне спілкування при наступній зустрічі. Наприклад, «Урок закінчено, 

до зустрічі на наступному занятті». 

        Досвід переконує, що використання інноваційних технологій забезпечує 

активізацію пізнавальної діяльності учнів на уроках біології, сприяє 

урізноманітненню навчання, розвитку мотивації до пізнавальної діяльності. 

Такі уроки спонукають кожного учня до продуктивної праці, пробуджують 

інтерес до вивчення предметів природничого спрямування, запалюють 

вогник творчості, виховують наполегливість, почуття впевненості, віри у свої 

сили, які окрилюють дитину та спонукають до активної діяльності. 

 

 

 

 

 



 

ТЬЮТОРСТВО ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ 

Данильченко Анна Василівна 

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Костянтинівської міської ради 

Донецької області 

Діти тим талановитіші та розумніші, чим більше  

можливостей бути талановитими і розумнішими ми їм надаємо 

О.Грединарова 

 

 Сучасне життя ставить перед нами багато проблем, більшість із яких не 

має простих розв’язань. Гострі потреби сучасного демократичного 

суспільства вимагають уже в школі готувати освічену, працьовиту, 

культурну, творчу й водночас конкурентоспроможну, самодостатню 

особистість. 

Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Національна 

доктрина розвитку освіти України, Державний стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти, Регіональна програма «Надія Донеччини» 

вказують на необхідність формування в підростаючого покоління сучасного 

світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового 

пізнання, самоосвіти і самореалізації. 

 Усім відомі проблеми сучасної освіти: падіння інтересу до навчання, 

падіння рівня природничої освіти, хоча біологія одна з найцікавіших наук й 

саме предмети біологічного циклу, на мій погляд мають широкі можливості 

для інтелектуального розвитку дитини. Переді мною постало питання: «Чому 

ж тоді, маючи природні задатки, учень, навчаючись, не може виявити свою 

індивідуальність, реалізувати свої здібності, інтереси?». Пошук відповідей на 

поставлене питання вивів на передній план завдання розвитку особистісних 

якостей і учнів і моїх, як учителя. Особистість стала для мене метою освіти і 

біологічної зокрема. Очевидно, що розум – необхідна умова для творчості, 

проте недостатня. Тому стала конче необхідною систематична 



цілеспрямована робота з виявлення та розвитку нахилів, здібностей учнів до 

творчості, їх обдарованості 

Видатний педагог В. Сухомлинський мудро підкреслив, що 

виряджаючи дитину до школи, кожна мати вірить у те, що справжній учитель 

побачить у її дитині щось таке, чого не бачить вона, і буде розвивати 

помічені здібності. Теоретичні питання обдарованості досліджували і 

розглядали у своїх роботах Г.Ващенко, А.М.Лукашевич, Л. Липова, 

І.Ксьонзович, Б.М.Тєплов, О.Морозова,  М.В.Чумакова.  О.М. Матюшкін 

наполягав, що обдарованість завжди творча, якщо немає творчості, то не 

варто говорити про обдарованість. 

 Виходячи з вище зазначеного і змінюється роль вчителя. Домінуючим 

фактором моєї професійної діяльності є розвиток творчої особистості, 

забезпечення умов для  розвитку її обдарованості.  

        В контексті сказаного нові вимоги ставлять переді мною за практично 

значущу мету діяльності учителя – не управління процесом засвоєння 

учнями знань, а педагогічний супровід формування творчої особистості 

учня. 

 Головна ідея – «Через творчість учня до душі, через знання до його 

успіху». 

Ця ідея реалізується через мету: Формування стійких і глибоких 

пізнавальних інтересів у школярів, розвиток креативних здібностей, 

інтелектуального потенціалу, усвідомлення пріоритетності творчого 

самовдосконалення. 

        Ідея співвідповідає меті роботи, в той час втілюється через рішення 

конкретних задач, спрямованих на роботу з обдарованими учнями: 

 Захопити, зацікавити учнів, вселити в них упевненість у своїх силах; 

 Допомогти здобути максимально міцні та обґрунтовані знання з 

предмета; 

 Створити умови для творчого розвитку особистості кожного учня. 



Я повинна навчити дитину творити і робити це так, щоб вона одержувала 

задоволення від своєї творчості, зуміла проявити себе, досягати певних 

успіхів. Моє бачення системи, яка сприяє вихованню творчих орієнтирів у 

процесі вивчення біології, відображається в такій формулі: 

Учень + діяльність + стиль учителя = творча обдарована особистість 

Головні принципи моєї роботи, як тьютора: 

 усі діти талановиті, і свою обдарованість, як на уроках біології, так і в 

позакласній роботі має право виявити кожен, а моє завдання так 

побудувати процес навчання, щоб максимально розвинути закладені 

природою здібності дитини; 

 систематично розвивати, удосконалювати творчі здібності, 

застосовуючи навички самоосвітньої діяльності; 

 навчити, допомогти, виростити, може лише той, хто сам знає, проте все 

одно вчиться, а вчитися, на мою думку, можна і в своїх учнів. 

У процесі вивчення біології в роботі з обдарованими учнями, насамперед 

виділяю основні шляхи розвитку творчих здібностей. Це насамперед 

залучення учнів до процесу пошуку і «відкриття» нових знань, формування в 

них позитивної внутрішньої мотивації навчальної діяльності, спільне 

обговорення способів досягнення запланованих результатів, розв’язування 

завдань проблемного характеру, самоосвітня діяльність, самовдосконалення і 

жага творчості(Рис1.). 

 



 
Рис.1Алгоритм діяльності учителя-тьютора при роботі з обдарованими 

дітьми 

 

Специфіка навчання біології полягає у тому, що учні мусять засвоїти 

біологічну термінологію й поняттєвий матеріал, оволодіти не лише 

загальнонавчальними, а й спеціальними вміння та навичками. Крім того на 

уроках біології під моїм керівництвом вони вчаться абстрактно мислити, 

будувати логічно-змістовні ланцюги, навчаються дослідницькій діяльності, 

роботі з підручником та додатковою літературою, знайомляться з основами 

проведення експерименту.  

Таким чином, ефективність навчання залежить не стільки від того, скільки 

учні вивчили напам’ять, а від того, наскільки вони зрозуміли, усвідомили, а 

головне самостійно опрацювали.  

Поступово, сходинка за сходинкою, спираючись на принципи вільного 

вибору, відкритості, діяльності та зворотного зв’язку я з учнями рухаюсь 

вперед, як і в біологічних науках, від простого до складного, до пізнання й 

розвитку обдарованості через розвиток пізнавального інтересу, систему 

самостійної діяльності учнів, виховання в них почуття особистої 

відповідальності за свій саморозвиток  



Здійснюючи навчальний процес із урахуванням специфіки сучасної 

освіти, уже на перших уроках даю учням поради, як досягти в навчанні 

стійких результатів. Це рекомендації-поради, як займатись самоосвітою, 

розроблені мною з використанням передового досвіду вчителів різних 

предметів, і зібрані в посібник для учня під назвою «Знання про самоосвіту, 

знання як результат самоосвіти вивчення біології». Рекомендації з 

раціональної організації самостійної навчальної роботи допомагають учням 

не тільки працювати за алгоритмом, а й самим складати алгоритм діяльності, 

висувати гіпотези, вирішувати проблемні питання та оцінювати свій рівень 

досягнень. 

Сходинка за сходинкою, відкриття за відкриттям, так з маленьких 

відкриттів ми разом з учнями йдемо до пізнання біологічних наук. Важко 

складно не всім під силу, але весь процес вивчення біології я будую таким 

чином, щоб кожен учень почував себе комфортно, відчував свою значущість 

і задоволення від навчання. Кожен урок в радість. Тільки при такому підході, 

на мою думку, розкривається особистість, проявляється її творчість і 

обдарованість.  

Починаю цей процес з формування інтересу до предмету й розвитку 

пізнавальної активності. Саме вона дає необхідну спрямованість думки і тим 

самим створює внутрішні мотиви для розвитку творчості й формування 

потреби в самовдосконаленні й самоосвіті. 

Розвиваючи пізнавальну активність я, одночасно і розвиваю 

обдарованість. Біологія, як ні яка інша наука сприяє цьому процесу. Живий 

світ природи насичений безліччю загадок, проблем, протиріч. Шукати 

відповіді на невідоме й непізнане невід’ємна частина допитливої дитини. Для 

цього я застосовую ситуативні прийоми: 

1.Ситуація невідповідності. 

Наприклад, при вивченні теми “Рух крові по судинах” спочатку дається 

поняття “тиск крові” і з’ясовується, що кров рухається завдяки різниці тисків 

(згідно законам фізики) від ділянки з вищим тиском до ділянок з нижчим 



тиском. Проте далі вивчається поняття “швидкість руху крові”, де учні 

пізнають, що найбільша швидкість в аорті, найменша – в капілярах, а в венах 

вона зростає. Виникає питання: “За рахунок чого ж зростає швидкість в 

венах?”. Або, під час проведення лабораторної роботи “Мікроскопічна 

будова крові” учням пропоную дати відповідь на питання “Чия кров: людини 

чи жаби, переносить кисню більше?” Діти зразу ж відповідають, що жаби, бо 

еритроцити крові жаби більші за розмірами. Але це не так. Разом починаємо 

шукати відповідь на питання. 

2. Ситуація несподіванки. 

Створюється при ознайомленні учнів з фактами та явищами, які викликають 

здивування, вражають своєю незвичністю. 

Наприклад, тема “Серце, його будова”; перед вивченням питання про 

властивості серцевого м’язу, розповідаю про лікаря, засновника наукової 

анатомії Везалія: “Одного року Везалій в присутності глядачів зробив розтин 

трупа людини, щоб з’ясувати причину смерті. Який же був жах всіх 

присутніх і самого Везалія, коли всі побачили слабко працююче серце! За це 

лікарю був винесений вирок до страти”. Як же пояснити цей факт? Невже 

Везалій не зміг відрізнити: жива чи мертва людина? Далі дається поняття про 

автоматію серця. 

3. Ситуація, яка спонукає учнів до порівняння та супоставлення 

явищ та факторів.  

Наприклад, при вивченні теми “Плазуни” (7 клас), повідомляю, що ці 

тварини зуміли повністю опанувати суходолом. Пропоную питання: 

“Давайте спробуємо разом з’ясувати, які зміни в будові цих тварин 

допомогли їм, на відміну від амфібій, повністю освоїти суходіл?”. І далі, 

використовуючи набуті знання, малюнки, натуральні об’єкти, підручник в 

ході бесіди з’ясовуємо ці зміни. 

Або, тема “Запилення квіткової рослини”: “Давайте з’ясуємо, чи будуть 

між собою відрізнятися рослини, які запилюються вітром від рослин, які 

запилюються комахами?”. Під умілим керівництвом учителя та завдяки 



знанням учнів про будову різноманітних квіток, суцвіть, термін розпускання 

квіток і таке інше, формулюються відповідні висновки. 

4. Ситуація, яка спонукає до узагальнення фактів. 

Наприклад, після вивчення теми “Травлення в шлунку” та “Травлення в 

кишечнику” (“Біологія людини”, 8 клас): “Знаючи будову та функції шлунку 

та кишечнику, зробіть висновок: чому шлунок короткий та об’ємистий, а 

кишечник довгий та тонкий?”. 

Або, після вивчення розмноження плазунів (7 клас): “Чому в 

життєвому циклі плазунів відсутня личинкова стадія розвитку, а в 

земноводних та риб стадія личинки є?” Або, тема “Розмноження та розвиток 

птахів”: “Чому в кладці виводкових птахів яєць більше, чим в кладці птахів 

гніздового типу?”. 

5. Ситуація, яка спонукає учнів до аналізу фактів та явищ 

дійсності, що породжують протиріччя. 

Наприклад, тема “Дихальні рухи” (“Біологія людини”, 8 клас). Урок 

починаю з запитання: “Як ви вважаєте, повітря потрапляє в легені тому, що 

об’єм легень збільшується, чи об’єм легень збільшується бо туди заходить 

повітря?”. Діти активно працюють над цим питанням, висовують різні 

гіпотези, припущення і так я переходжу до викладу матеріалу про дихальні 

рухи – вдих та видих та їх регуляцію.  

6. Використання проблемного навчання при вивченні нового 

матеріалу 

Наприклад, перед вивченням теми “Вищі спорові рослини” (6 клас), 

учням ставлю питання: “Які особливості будови та розмноження спорових 

рослин дозволили вийти їм на суходіл?”, або у темі “Запліднення у квіткових 

рослин”: “Чому запліднення у квіткових рослин має назву “подвійного 

запліднення?”  Розділ “Біологія людини” (8 клас), тема “Значення опорно-

рухової системи. Будова та ріст кісток”: “Які особливості будови та хімічного 

складу кісток роблять їх твердими, міцними та пружними?”, або тема 

“Кровообіг. Серце, його будова”: “Які особливості будови серця 



забезпечують рух крові через серце в одному напрямку?”, або тема: 

“Серцевий цикл. Робота серця”: “Завдяки чому серце працює протягом життя 

людини без помітного стомлення?”. В розділі “Загальна біологія” (10 клас), 

тема “Віруси – неклітинні форми життя”: “Які особливості вірусів 

дозволяють віднести їх до неклітинних форм життя, що займають проміжне 

положення між живою та неживою природою?”. 

Саме цей процес активізує творче, креативне мислення.  

При вирішенні проблем, учні вчаться логіці наукового пізнання. Перед 

ними якби постає процес пізнання в мініатюрі, його логічна структура: 

постановка проблеми → формулювання гіпотези → її експериментальна 

перевірка → висновок (або нова проблема). 

 І в такому разі я виконую роль тьютора: наставника, куратора, 

помічника, консультанта, експерта і сприяю розвитку творчого мислення у 

учнів. 

Більшість моїх уроків мають назву. Це «Урок-знайомство», чи «Урок-

подорож», «урок «Маленькі відкриття» або «урок-магазин», «Бізнес урок», 

тощо «урок-висунення гіпотез» «урок самостійного добування знань».  

На таких уроках учні більш відкриті, працездатні, максимально 

самореалізовуються й самовдосконалюються. На них я застосовую 

різноманітні форми і методи спрямовані на розвиток творчості й 

обдарованості учнів.  

Важливий компонент біологічних здібностей – спостережливість, здатність 

дитини швидко схоплювати об’єкти, помічати в них те, що не впадає в очі. 

Спостереження вимагає осмислення учнями того, що вони бачать. Дієвим 

засобом розвитку осмисленого сприйняття є словесний опис учнями об’єктів 

природи, готових малюнків, схем, фактів. Крім того, я вчу учнів не просто 

дивитися, а бачити пропоновані об’єкти в різноманітності їхніх властивостей 

і відношень, встановлювати взаємозв’язки, робити висновки, установлювати 

логічні зв’язки. Наприклад, встановлення залежності між будовою і 

функціями систем органів при вивченні біології людини, будова і 



середовище існування тварин, виявлення ускладнення нервової або 

кровоносної системи у тварин, тощо (Додаток 7). 

Відкриття за відкриттям, так з маленьких відкриттів ми разом з учнями 

йдемо вперед до самовдосконалення. А моя мета, зробити цей важкий процес 

пізнання менш складним і більш доступним для кожного учня.  

Велику увагу приділяю самоосвітній діяльності учнів, підтримую їх 

прагнення до саморозвитку і творчості. Свої творчі роботи учні презентують 

переважно на.уроках. 

З метою підвищення самостійної діяльності учнів я організувала такий 

вид роботи, як самомоніторинг. Проводжу самомоніторинг як самооціночну 

роботу не тільки для перевірки знань, а й для подальшої корекції. Учень 

вчиться не тільки перевірити свої знання, а також встановити недоліки й 

визначити шляхи їх подолання. Завдання надаю різнорівневі (терміном 7-10 

хвили). Якщо все зрозуміло й учень швидко вправився з завданням, то я 

рекомендую виконати складніше завдання, піднятися на сходинку вище. Ті 

учні, у яких виникли труднощі поряд з завданням ставлять знак питання й 

подають сигнал мені (піднята червона картка). Я разом з учнем виявляю, що 

конкретно викликало труднощі і розробляю напрямок корекційної роботи. В 

наслідок такої роботи учень вчиться не тільки оцінює свої знання, а 

встановлює свої помилки й вчиться складати план дій з виправлення 

недоліків, і все це розвиває обдарованість . 

Успіху самоосвітньої роботи сприяє процес засвоєння, закріплення і 

повторення знань на уроках, на консультаціях і під час виконання домашніх 

завдань. Багато в чому сприяє самостійна робота: складання й використання 

різних таблиць, схем, діаграм, презентацій. Причому учні самі визначають 

тему дослідної роботи й презентацій.   

Самоосвітня робота учнів сприяє розвитку творчого пошуку, критичного 

мислення, розвитку обдарованості. Творче мислення учнів виявляється у 

тому разі, коли вони самостійно описують досліди та дають їм теоретичне 

обґрунтування, знаходять відповіді на поставлені питання, самі розв’язують 



поставлені завдання. Це можуть бути учнівські проекти, робота над якими 

здійснюється протягом декількох місяців. Екологічний проект «Будуємо 

місто Екоград» розроблявся різновіковими групами учнів з урахуванням 

інтересів і здібностей школярів. Під моїм керівництвом творча група (25 

учнів 6-7) працювали над проектом «Зелена школа – зелена країна» і команда 

учнів у Всеукраїнському проекті «Відкривай Україну». Колективні проекти: 

«Режим дня школяра – запорука успіху», « Молодь за здоровий спосіб 

життя», «Квітуче місто»і багато інших розроблені учнями за моєї підтримки і 

вчать їх працювати у команді. 

Велике значення при вивченні біології, на мою думку, 

маютьдослідження і експеримент і саме їм я приділяю багато уваги. 

Оптимальною методикою його проведення є спостереження, пошукова 

діяльність учнів. При виконанні дослідницького завдання я рекомендую 

учням виконувати дії в наступному порядку: 

- ознайомитись зі змістом завдання і сформулювати реальні для 

досягнення цілі; 

- прогнозувати напрямок виконуючих завдань і вибрати методи 

досліджень; 

- провести дослідження й оцінити результати відповідно до 

поставлених цілей. 

Однією з вищих сходинок є самостійна науково-дослідницька робота 

учнів. 

Багато років працюю над розвитком обдарованих учнів, формуванням у 

них компетентності в природничих науках і технологіях, уміння 

застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати 

гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. 

Сприяю участі інтелектуально і творчо обдарованих дітей у 

Міжнародних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, тощо. За розробленою 

мною програмою індивідуальної роботи працюю з обдарованими учнями, 

членами і кандидатами у члени МАН (Додаток 1.) Розробила проект 



«Наукова спілка школярів» і модель МАН. Науково-дослідницькі роботи 

моїх учнів з екології, психології, хімії, біології людини, ботаніки, охорони 

довкілля були представлені на обласних і регіональних і Всеукраїнських 

конкурсах. За останні 5 років практично всі з учасників переможці і призери 

обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН 

і призери ІІІ (Всеукраїнського) етапу. Учні активні учасники і призери 

обласних конференцій «Ковиловий степ», «Біологічні дослідження та 

винахідництва», обласного конкурсу «Екологія і здоров’я». Тези наукових 

робіт учнів надруковані у збірках. 

Підвищенню ефективності творчої, самостійної навчальної діяльності 

школярів сприяє позакласна робота з предмету. Це тижні, дні біології та 

екології в школі, тематичні вечори, ділові ігри, тощо. Для підготовки й 

проведення яких даю учням завдання пошукового або творчого характеру, 

пов’язаних з поглибленням й розширенням і теоретичних знань, і практичних 

умінь і навичок, і розвиваю обдарованість учнів. 

Йдучи в ногу з часом, я, визначаю ведуче значення біології в охороні 

навколишнього середовища і захисті та збереженні здоров’я людини. Саме 

цьому багато уваги приділяю здоров’язберігаючим технологіям, 

екологічному вихованню школярів і є куратором відділу «Екології і 

здоров’я» учнівської Шкільної Ради. Форми й методи моєї роботи в цьому 

напрямку різноманітні. Це вікторини, дебати, конференції, тестування, 

уроки-тренінги. І як результат такої роботи це учнівська шкільна газета «Еко-

плюс», яка виходить 1 раз на рік до дня Довкілля з 2003 року, але робота над 

випуском триває протягом всього навчального року. У ній друкуються кращі 

учнівські роботи. На мій погляд, це показник високого рівня розвитку 

творчості й обдарованості учнів. 

Процес навчання – це спільна діяльність педагога і дитини , тому я-

тьютор, розробляючи проект, чи урок повинна правильно оцінювати творчий 

потенціал учнів, враховувати їх уміння правильно задавати питання, давати 

повні, аргументовані відповіді, висувати гіпотези, вирішувати проблеми, 



навчати один одного, організовувати спільну діяльність, оцінювати 

результати своєї діяльності. 

Сходинка за сходинкою до творчої, обдарованої особистості веду я своїх 

учнів, і сама підводжусь цими ж сходинками все вище і вище, підвищую 

свою педагогічну майстерність, людяність і гуманність. 

Виявляється успіху можна навчитися і навчитися на прикладі власного 

досвіду, ідей і проб. 

  І нарешті вважаю можливим зробити наступні висновки: 

-Тюторство – для мене, вчителя біології, вагомий теоретичний, 

технологічний, практичний арсенал щодо більш системної, цілеспрямованої 

роботи по формуванню творчої, обдарованої особистості, ефективний метод 

підготовки школярів – учасників творчих конкурсів різних рівнів.  

Моя власна діяльність, як педагога, тьютора націлена на: 

- успіх кожного учня і створення позитивного навчального простору; 

- використання індивідуального підходу у навчанні й заохоченні до 

творчості, самовдосконалення й самопізнання, на засадах співпраці та 

самоуправління; 

- взаємозв’язок  життєвого досвіду учнів з навчальним процесом. 
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Додаток 1.  

Програма 

Індивідуальної роботи з ученицею 9 класу 

Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 Оношко Юлією, 

яка виявила здібності при вивченні біології 

 

Пояснювальна записка 

Учениця навчається в 9 класі, працює з ментором в галузі природничих наук . З 7 

класу займається в гуртку «Юні охоронці природи» . Займала призові місця в міських 

олімпіадах з біології.  

 Має активно-позитивне ставлення до процесу навчання та самоосвіти. Вміє 

організувати власну діяльність, самостійно обирати прийоми роботи та додаткові джерела 

інформації, уміє здійснювати критичний аналіз текстів, документів, інструкцій, має 

навички практично-дослідницької роботи, вміє аналізувати й узагальнювати інформацію. 

Учениця володіє певною сумою знань і бажає проявити себе у творчій та науковій 

діяльності. 

 Програма розрахована на два роки роботи. Вона передбачає: розвиток в учениці 

самостійності та здатності до самоорганізації; вміння відстоювати свої права, формування 

високого рівня правової культури; готовність до співпраці, розвиток здатності до творчої 

діяльності, толерантність, терпимість до чужої думки, вміння вести діалог, шукати й 

знаходити змістові компроміси; формування ініціативи, вміння кооперуватися з іншими, 

роботу в групі й спільне навчання; вміння оцінювати явища, порозуміння з іншими, 



розв’язання проблеми, планування, самостійне навчання, а отже здобування й 

опрацювання інформації, вибір методик і проведення експерименту. 

Мета роботи: 

 Вдосконалювати навички слухання і конспектування наукових лекцій, опрацювання 

джерел різного характеру; 

 Аналіз лекцій, промов, виступів, дискусій; 

 Створення власних лекцій з актуальних проблем з подальшим само рецензуванням; 

 Аналітичне опрацювання різнопланових документів; 

 Написання рефератів, наукових, творчих робіт, виступ з ними на конкурсах, наукових 

конференціях; 

 Ділові, рольові, інтелектуальні ігри з проблем дослідження; 

 Участь у публічних оглядах знань та звітування про результати, дослідницької 

діяльності; 

 Участь в олімпіадах, конкурсах різних рівнів та МАН. 

Вміння і навички 

 Засвоїти принципи і правила дослідницької діяльності; знати про види та типи 

досліджень; 

 Самостійно опрацьовувати наукову, публіцистичну, художню літературу; 

 Самостійно рецензувати усні й письмові тексти, опрацьовувати схеми та таблиці; 

 Самостійно ставити експеримент, вести спостереження; 

 Складати план, тези, конспект виступу, а також детальні реферати й конспекти з 

виділенням в них логічної основи; 

 Переконливо й аргументовано виступати з короткими промовами з вибраної теми, 

виробляти й доводити власну позицію. 

 

Плановий підсумковий результат 

 Сформувати стійкий позитивний мотиваційний інтерес до творчої, дослідницької, 

наукової діяльності (участь у різних секціях гуртках, конкурсах олімпіадах); 

 Сформувати основи загальнокультурного рівня сучасної інтелігентної молодої 

людини, яка достатньо володіє усіма видами дослідницької діяльності на рівні 

сучасних вимог. 

Вектори реалізації програми: 

 



Вересень    Вибір теми дослідницької роботи МАН. 

Підбір джерел та літератури 

Жовтень Опрацювання джерел і літератури з обраної теми. 

 Складання плану роботи. Написання «Вступу» 

Листопад Участь у предметних олімпіадах І – ІІ турів. 

Продовження роботи над темою дослідження – написання 

«Основної частини». 

Грудень Завершення оформлення наукової роботи на МАН. 

Підготовка до захисту І-ІІ турів. 

Січень Участь у предметних олімпіадах ІІІ туру. 

Захист роботи до МАН. 

Лютий Робота з електронними засобами інформації 

Березень Наукові відкриття. Загальна характеристика досліджень. 

 Види досліджень. 

Квітень Наукове передбачення та його види. 

Види наукових записів. 

Травень Підведення підсумків роботи за рік. 

 

Програма Індивідуальної роботи з обдарованими учнямиз біології 
№ Зміст роботи Форма проведення Результат діяльності 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

  9 

 

  

Вступ. Завдання і мета індивідуальної 

роботи. Мотивація 

Дослідження шлях до відкриття, 

пізнання істини. Джерела, види 

джерел. Об’єктивні й суб’єктивні 

фактори. 

Етапи дослідження проблеми за 

темою МАН: 

- Підготовчий етап. Підбір методик, 

збір та аналіз інформації. 

Оформлення інформації. 

Вироблення власного шляху 

розв’язання проблеми. 

Збір матеріалу для науково-

експериментальної роботи. 

Практична робота з різноманітними 

джерелами інформації. 

Знайомство з електронними засобами 

інформації. 

Вимоги до написання творчих робіт, 

рефератів, проектів: науковість, 

достовірність, переконливість, 

новизна, практичність, охайність… 

Наукові відкриття. Загальна 

Співбесіда 

 

Лекція 

 

 

Самостійна робота 

 

Самостійна робота 

 

Пошук в Інтернеті під 

керівництвом ментора 

Робота під 

керівництвом ментора 

Лекція 

Лекція. Практична 

робота 

Практична робота 

 

Лекція, практична 

робота 

Запис головних задач 

до зошита індивідуал. 

роботи 

Робота з поняттями 

 

Збір інформації для 

дослідницької роботи. 

Аналітичне 

опрацювання 

документів. 

 

Опрацювання 

літератури. 

Пошук додаткового  

матеріалу 

Запис отриманих 

даних в щоденник 

Записи лекційних 

матеріалів 

(конспект) 

Запис змісту 

лекційного матеріалу 



10 

 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

  

17 

18 

19 

 

20 

 

21 

 

 

22 

характеристика досліджень. 

Умови праці дослідника. Види 

досліджень. Доведення істинності 

відкриття. Наукове передбачення і 

його види. 

Види наукових записів. Простий і 

розгорнутий план. Конспект. Тези. 

Реферат. Вступна стаття. Висновки 

Основні логічні прийоми при 

написанні наукових робіт. Аналіз. 

Порівняння. Синтез. Узагальнення. 

Доведення та спростування. Логічна 

структура, форми і способи 

доведення. Спростування та його 

види. 

Захист міні-проектів Мова як 

інструмент передачі інформації та 

засіб впливу. 

Культура мови. Вимоги до мови, 

єдність раціонального й емоційного. 

Робота над спеціальними термінами.  

Мовні стереотипи 

Міні-захист проекту 

Риторика. Закони риторики. 

Спілкування з людьми - запорука 

успіху при вивченні проблеми. 

Анкетування. Опитування. 

Діагностика та ін. 

Фотографічний метод дослідження. 

Використання інформаційних 

технологій під час досліджень та 

оформлення робіт 

Захист наукової роботи 

 

Лекція, практична 

робота 

Практично-

експериментальна 

робота 

 

Ділова гра в Малу 

академію наук 

 

 

Практична робота 

Лекція  

 

Практична робота 

Практична робота 

 

Практична робота 

 

Лекція, практична 

робота 

Практичні заняття у 

групі 

 

Практична робота 

Публічний виступ 

 

 

Складання тез, 

розгорнутого плану 

Виконання вправ на 

порівняння, аналіз, 

узагальнення 

Письмове 

оформлення 

отриманих 

результатів 

Формування вміння 

захищати свої думки, 

висновки 

Запис змісту лекції  

(простий план) 

Тренінг з перекладу 

текстів різними 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ 

ЛЮДИНИ. 

                                       Олена Миколаївна Бурико, 

                             Новгород-Сіверське медичне училище 

 

Учень - це не чаша, 

 яку потрібно наповнити, 

 а факел, який потрібно запалити. 

Гете 

Організація навчально-виховного процесу з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій свідчить, що чим частіше використовуються 

комп’ютери у процесі вивчення різних предметів, зокрема природничо-

наукового циклу, тим раніше студенти починають працювати з комп’ютером, 

тим ефективнішими є результати навчання. 

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку 

самостійності, творчих здібностей студентів, його застосування дозволяє 

змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш 

наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності викладача 

та студента на занятті, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації 

навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню 

знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити 

якість навчання.  

У своїй роботі надаємо перевагу використанню створених власних занять, 

зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа – це сучасна 

комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній 

комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, 

графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із 

застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та 



дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу 

навчання. 

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що 

використовуються на заняттях природничо-наукового циклу, можна стисло 

визначити так: 

 - посилення мотивації навчання; 

 - активізація навчальної діяльності студентів посилення їх ролі як суб’єкта 

навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, 

визначення міри і характеру допомоги та ін.);  

 - індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних 

навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності студентів; 

 - урізноманітнення форм подання інформації; 

 - урізноманітнення типів навчальних завдань; 

 - створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" студентів в 

уявний світ, у певні соціальні і професійні ситуації; 

 - постійне застосування ігрових прийомів; 

 - забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії; 

 - можливість відтворення фрагмента учбової діяльності. 

 Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна 

засвоїти та переробити великий обсяг інформації.  

 Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення 

анатомії і фізіології дозволяє визначити низку факторів, які впливають на 

ефективність навчально-виховного процесу: 

 - зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації 

сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;  



 - полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;  

 - запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;  

 - збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, 

суджень, узагальнень; 

 - скорочення часу на розкриття проблеми.  

 У своїй практичній діяльності найчастіше використовуємо презентації, 

створені за допомогою програми PowerPoint. 

Вважаємо, що систематичне використання комп’ютера на занятті, зокрема 

систем презентацій, сприяє наступному: 

 - підвищенню якісного рівня використання наочності на занятті;  

 - зростанню продуктивності заняття;  

 - реалізації міжпредметних зв’язків;  

 - уможливленню організації проектної діяльності студентів зі створення 

навчальних програм під керуванням викладачів природничо-наукового 

циклу;  

 - логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень 

знань учнів;  

 - покращенню взаємин "викладач-студент", особливо із студентами, 

"далекими" від природничо-наукових дисциплін,але які, зазвичай, 

захоплюються інформатикою;  

 - зміні ставлення студентів до комп’ютера: вони починають сприймати його 

як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської 

діяльності. 

 Зрозуміло, що заняття з використанням мультимедійних технологій 

потребують значної підготовчої діяльності педагога. Щоб іти в ногу з часом, 



викладач повинен володіти основами інформаційних технологій, мати 

уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, 

уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, зокрема, 

MicrosoftWord, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, 

пов’язаних з предметною діяльністю викладача, користуватися Інтернетом, а 

також уміти використовувати знання студентів про комп’ютер.  

Загалом у власній практиці для унаочнення навчального матеріалу дуже 

часто використовуємо ресурси Інтернету, як в запису так і onlane. 

Також інформаційні технології використовуються для поточного та 

підсумкового оцінювання знань студентів. 

Комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні 

дидактичні принципи контролю навчання: 

·         принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань;  

·         принцип системності перевірки й оцінки знань; 

·         принцип тематичності;  

·         принцип диференційованої оцінки успішності навчання; 

·         принцип однаковості вимог викладачів до студентів.  

Інформаційно-комп’ютерні технології – це досить потужні механізми, які 

мають багато можливостей. Але вони не заміняють викладача, а можуть бути 

тільки інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є 

потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання. 

Інструмент «виконує» завдання того, хто ним керує. Таким чином, і 

ставитися до цих технологій треба лише як до інструменту, зробленого для 

полегшення праці, а не до генератора команд та ідей. 

Основним завданням навчального процесу сьогодення є навчити студентів 

вчитися, прищепити їм стійкий інтерес до знань, прагнення самостійно 



збагачуватися ними. Щоб мати можливість знайти своє місце в житті 

сьогодні, студент повинен володіти такими вміннями: 

 ―    гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях; 

 ―    самостійно і критично мислити; 

 ―    вміти бачити проблему, знаходити шляхи її раціонального розв'язання; 

 ―   усвідомлювати де і яким чином здобуті знання можуть бути використані 

в навколишньому середовищі;  

―    бути здатним генерувати нові ідеї; 

 ―    уміти працювати з інформацією; 

 ―    креативно мислити; 

 ―  бути комунікабельним, контактним, уміти працювати в колективі, в 

різних ситуаціях;  

―   уміти самостійно працювати над розвитком власного інтелекту.  

Пізнавальна діяльність – це процес відображення в мозку людини предметів 

та явищ дійсності. Вона складається із серії пізнавальних психічних процесів: 

відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, уяви, мислення і мовлення. 

Відображення реальності в людській свідомості може відбуватися на рівні 

чуттєвого та абстрактного пізнання. 

Оскільки з усіх пізнавальних психічних процесів провідним є мислення, то 

можна сказати, що активізувати діяльність студентів - це активізувати їх 

мислення. Разом з тим треба пам'ятати, що без бажання студента вчитися всі 

старання викладача не дадуть очікуваних наслідків. Звідси випливає 

висновок, що потрібно формувати мотиви навчання, бажання студентів 

розв'язувати пізнавальні задачі. І цьому сприяють методи інтерактивного 

навчання. 



Інтерактивне навчання - це, насамперед, діалогове навчання, під час якого 

здійснюється взаємодія викладача та студента.  

Інтерактив - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, одним 

із завдань якої є створення комфортних умов навчання, за яких кожен 

учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність, збільшує 

пізнавальний інтерес студентів. 

Пізнавальний інтерес - це міцний засіб навчання. Класична педагогіка 

минулого стверджувала «Смертельний гріх учителя - бути нудним». Тому 

потрібно надавати перевагу тим методам, що передбачають залучення 

студентів до активного здобування знань. Актуальним сьогодні є 

впровадження у навчальний процес таких засобів активізації, як системи 

пізнавальних і творчих завдань, застосування різних прийомів 

співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що 

сприяє зміцненню інтересів студентів. 

У пробудженні та закріпленні інтересу до знань надійним спільником є гумор 

педагога, що спирається на його педагогічну етику, інтелект студентів та 

викладача. 

Найголовнішим завданням педагога на кожному занятті є активізація 

пізнавальної діяльності. Тому щоразу, обдумуючи хід заняття, викладач має 

спочатку розв'язати принципове завдання, як найдоцільніше організувати 

передачу нового матеріалу - повідомлення, евристична бесіда, відкриття, 

роздум, розв'язання проблеми, самостійна робота тощо. Необхідно 

перетворити кожне заняття на заняття спілкування, мислення, де істина 

постає як суперечка про істину, як діалог. 

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності – це сукупність 

прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на студентів, що 

(порівняно з традиційними методами навчання) першою чергою спрямовані 

на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію пізнавальної 



діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного розв'язання 

певних професійних проблем і вдосконалення навичок професійного 

спілкування.  

Основними факторами, які сприяють творчому ставленню студентів до 

дидактичного процесу і його результатів, є:  

• професійний інтерес  

• нестандартний характер навчально-пізнавальної діяльності  

• змагальність  

• ігровий характер занять  

• емоційність  

• проблемність. 

З метою активізації пізнавальної діяльності на кожному занятті 

застосовуються елементи інтерактивних технологій, творчі проблемні 

завдання, що забезпечують розвиток тих здібностей і якостей, які 

перебувають у стадії формування. 

Навчальним планом закладу освіти передбачено дуже велике навантаження 

на студентів, при цьому кожен викладач вважає свій предмет найголовнішим 

і вимагає найкращих знань саме з цього предмету. Що ж в такій ситуації 

робити студенту? Тож треба його навчити інтегрувати знання з різних 

предметів, логічно мислити, робити узагальнення та порівняння, тобто 

навчити вчитись. А ще для того, щоб студенти легше сприймали, 

запам’ятовували отриману інформацію, її треба подавати цікаво, емоційно, 

опираючись на життєвий досвід аудиторії, на вже отримані знання з інших 

предметів або звертаючи увагу на значення цих знань для майбутньої 

професійної діяльності. Наприклад, при вивченні  анатомії травної системи 

обов’язково ставиться питання студентам: 



 Які особливості стравоходу враховуються при зондуванні?  

На який бік треба вкладати хворого при проведенні дуоденального 

зондування і чому?  

На який бік треба вкладати хворого при постановці клізми і чому? 

 Починаємо разом шукати відповіді на ці питання, пригадуючи алгоритми 

проведення цих маніпуляцій та особливості будови органів.  

Отже, метод інтегрованого засвоєння знань сприяє не механічному 

запам’ятовуванню, а свідомому, пов’язаному з певними практичними діями. 

Цей же метод використовується і при вивченні будови статевої системи і 

особливостей проведення катетеризації, будови кісток тазу та розмірами тазу 

в акушерстві та інше. 

Є деякі теми, при вивченні яких  використовується метод переходу від 

загального до конкретного (метод дедукції), тобто великий обсяг інформації 

поділяється на маленькі конкретні завдання, які легше сприймаються, а 

вивчивши їх – володієш всією інформацією з теми. Наприклад, при вивчені 

артерій великого кола кровообігу студентам дається завдання забезпечити 

кровопостачання певного органу (використовуючи наочність), починаючи від 

лівого шлуночка. Вони працюють з картками, в яких вказані різні органи, а 

підсумкове завдання містить два органи, які кровопостачаються від дуги 

аорти та низхідної частини аорти. Такий метод ми використовуємо і при 

вивченні венозної системи, але на цьому занятті завдання полягає в тому, що 

треба зібрати кров від певних органів і провести до правого передсердя. При 

цьому студенти відновлюють свої знання про розташування всіх органів. А 

вже при вивченні лімфатичної системи застосовується метод складання 

графологічних структур (судини-вузли-стовбури-протоки-місце впадіння). 

Цей метод використовується і при вивченні м’язів кінцівок. За допомогою 

схем, які містять групи м’язів легше сприймається матеріал і студенти 

орієнтуються в розташуванні окремих м’язів.  



Також  при викладанні анатомії та фізіології застосовується метод виклику 

уяви, подиву, або переходу від абстрактного до реального. Завжди при 

вивченні навчальних матеріалів важко запам’ятовуються різні цифрові 

показники, якщо їх не асоціювати з чимось або не порівняти. Ось на цьому і 

базується цей метод. Студентам пропонується порахувати, скільки їх серце 

перекачує крові за час проведення заняття (90 хв.) враховуючи, що за одну 

хвилину серце викидає в середньому чотири літри крові (майже піввідра). 

Після проведених розрахунків ми отримуємо шокуючий результат – більше 

300 літрів. Такий же подив викликає і кількість повітря, яка проходить через 

легені кожного за цей же час, а це складає більше 500 літрів, і кількість 

утвореної первинної сечі в результаті фільтрації крові в нирках – 150-180 

літрів за добу. Одразу ж виникає питання, а де така кількість сечі може 

міститися, майже 200-літрова бочка? А на це питання відповідь дає 

пояснення наступного етапу утворення сечі - реабсорбції, тобто процесу 

зворотного всмоктування назад у кров всіх речовин, які ще потрібні 

організму. І в результаті для виділення із організму залишається              

всього 1-1,5 л. вторинної сечі за добу. Таким чином вся кров людини 

фільтрується нирками близько 60 разів за добу. 

Позитивне значення для активізації пізнавальної діяльності має також і 

метод проблемного навчання, який полягає в тому, що на початку заняття 

перед студентами ставиться проблема, яку вони повинні вирішити протягом 

отримання нових знань. Проблемні питання найчастіше пов’язані з 

майбутньою практичною діяльністю. Наприклад, при вивченні скелету 

грудної клітки перед студентами ставиться питання: «Чому плевральну 

пункцію проводять по верхньому краю ребра?» або при вивченні будови та 

розташування спинного мозку: «Чому люмбальну пункцію зазвичай, 

проводять між 3 та 4 поперековими хребцями?», а також на лекції з фізіології 

серця: «Чому серце працює невтомно з 2-3 тижня внутрішньоутробного 

розвитку до смерті?» 



Як один із методів інтерактивного навчання застосовується метод проектів 

при вивченні теми «Обмін речовин та енергії». Він полягає в розкритті 

творчих здібностей студентів, які повинні, базуючись на знаннях з тієї теми, 

викласти їх у вигляді казки з подальшою її презентацією і оформленням для 

виставки.  

Метод спростування раніш сформованих уявлень. Люди похилого віку 

радять молодим матерям не брати немовлят часто на руки, мовляв: 

«Привчите до рук». Чи корисна ця порада?  При вивченні шкіри, як органу 

чуття дізнаємось, що на час народження дитини найбільш сформованим і 

дозрілим є рецепторний апарат шкіри. Залп нервових імпульсів від шкіри є 

одним із чинників збудження дихального центру в новонародженого. Навіть 

сприйняття смакових і нюхових подразнень обмежене. Зір і слух 

недорозвинуті ще. Дитина добре відчуває дотик, натискування, різницю 

температури. Беручи дитину на руки, доторкаючись до неї, цілуючи, 

промовляючи ласкаві слова, рідні сприяють швидшому формуванню всіх 

сенсорних систем. Психологам добре відомо, що діти, які з моменту 

народження виховуються в будинках для немовлят, де їх рідко беруть на 

руки, мало до них звертаються, вже з перших місяців починають відставати в 

психічному і фізичному розвитку порівняно з «домашніми»: пізніше 

починають тримати голівку і повертати її на звук, фіксувати погляд, 

розрізняти голоси та кольори, сидіти, ходити і т. ін. Згодом, їм важче дається 

навчання. То чи варто прислухатися до поради «не привчати дітей до рук»? 

Створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу 

(використання пізнавальних ігор, цікавих пригод, літературних уривків, 

перегляд навчальних телепередач, кінофільмів) – це метод стимулювання 

інтересу до навчання. При вивченні ендокринної системи, зачитуємо уривок 

з оповідання І.С.Тургенєва «Живі мощі», в якому дуже яскраво описано 

вигляд жінки хворої на «бронзову хворобу», яка виникає при порушенні 

роботи надниркових залоз. Розвиток інтересу у студентів - це засіб 



активізації навчання, що сприяє кращому засвоєнню знань. Цікаво студентам 

- цікаво з ними і викладачу. Байдужість у навчанні негативно впливає на всіх 

учасників навчального процесу. 

Кредо інтерактивного навчання:"Те, що я чую - я забуваю. Те, що я бачу й 

чую -  я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу, обговорюю - я починаю 

розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю - я набуваю знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим - я стаю майстром". Це кредо реалізується на 

практичних заняттях, коли студенти працюють у малих групах вивчаючи 

матеріал теми. Групу очолює студент, який має кращі здібності та знання, а 

також має авторитет серед однокурсників. Він розповідає іншим студентам 

питання, які вони ще не опанували і таким чином покращує їх знання і 

зміцнює свої. Це метод навчаючись - вчуся. 

Аналіз життєвих ситуацій викликає інтерес студентів як метод застосування 

теоретичних знань на практиці. При вивченні фізіології сечової системи 

студентам пропонується подумати, в чому негативний момент використання 

у догляді за дітьми памперсів, які набули нині широкого застосування. І 

разом робимо висновок, що у дітей значно пізніше починає утворюватись 

умовний рефлекс на сечовиділення. Педіатри тих країн, де памперси 

застосовують уже давно, рекомендують їх використовувати лише вночі, а 

вдень — вкрай обмежено. 

Кожен з цих методів є доцільним і важливим. Не дивлячись на наявність 

різних підходів для досягнення мети, доцільною є думка про те, що 

активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів розуміється як 

цілеспрямована діяльність викладача, спрямована на розробку і використання 

такого змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання, які сприяють 

підвищенню пізнавального інтересу, активності, творчої самостійності 

студентів у засвоєнні знань, формування навичок і вмінь, застосування їх на 

практиці.  



 Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів була, є і буде 

актуальною завжди. Від її розв’язання залежить ефективність навчальної 

діяльності, розвиток інтересу до навчання, формування самостійної думки, 

підготовка до життя. 
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МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГІЧНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ  

                 Браїла Віра Василівна, методист РМК відділу освіти Хустської РДА 

                                                       Закарпатської області 

В статті акцентується увага на особливостях методичого супроводу професійного 

вдосконалення педагогів засобами та можливостями районного методичного кабінету. 

Охарактеризовано основні форми та методи роботи, які забезпечують ефективний 

методичний супровід та задовольняють освітні інтереси, запити та потреби кожного 

педагога. 

 

Сучасна освіта перебуває на шляху модернізації змісту та форм роботи. 

В умовах розбудови національної системи освіти важливого значення 

набуває інноваційна діяльність методичних служб, яка характеризується 

системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в 

освітньому процесі.  

Удосконалення рівня професійної компетентності вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів – один із основних напрямів 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=55712


реформування сучасної системи освіти. Головний нормативно-правовий 

документ Міністерства освіти і науки України свідчить: „Педагогічні та 

науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати 

професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру”. Саме 

тому на сучасному етапі модернізації системи освіти й виховання в Україні 

особливої гостроти й актуальності набувають питання підвищення й 

розвитку професійної компетентності вчителів загальноосвітніх шкіл.  

Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє 

модернізація методичних служб через впровадження сучасних навчальних, 

виховних, управлінських технологій, стимулювання професійного зростання 

педагогічних кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності. На нашу 

думку основні зусилля мають бути зосереджені на вирішенні 

загальнодержавних освітніх пріоритетів як складової інноваційної моделі 

розвитку суспільства, забезпеченні європейського рівня якості й доступності 

освіти, духовної зорієнтованості освіти, демократизації та гуманізації 

освітнього процесу.  

Методична робота з педагогічними кадрами в Хустському районі 

Закарпатської області спрямована на здійснення науково-методичного 

забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, підвищення 

професійної компетентності педагогічних працівників дошкільних, 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та розвиток їхньої 

творчої ініціативи. Районний методичний кабінет виконує функцію 

координатора організації системи безперервного навчання педагогічних 

кадрів у міжкурсовий період.  

Сучасний методичний кабінет – це установа, яка:  

 здійснює свою діяльність на основі нормативно-правової бази;  

 забезпечує науково-методичну роботу як систему з високим рівнем 

ефективності;  

 є центром інноваційних ідей та організатором їх реалізації ;  

 здійснює управління інноваційним процесом;  



 використовує і створює інтелектуальні продукти;  

 має професійно підготовлений творчий колектив.  

 Методична діяльність РМК здійснюється на діагностичній основі, 

основними аспектами якої є вдосконалення педагогічної майстерності, 

оволодіння новітніми технологіями навчання, моніторинг навчально – 

виховного процесу. Продумане та правильне діагностування допомагає 

ліквідувати формальний підхід до організації методичної роботи, обрати ті 

форми, які задовольняють інтереси, запити, потреби кожного педагога в 

постійному підвищенні професійного рівня відповідно до вимог сьогодення. 

Аналіз ситуації і вивчення потреб ринку праці довели необхідність 

формування педагога нового типу – з високим рівнем професійної 

компетентності, педагога – майстра.[4] У цьому процесі провідна роль 

належить методичному моніторингу, об’єктами якого є: рівень професійної 

компетентності педагогів; аналіз педагогічної діяльності; аналіз 

результативності інноваційної діяльності. 

Варто зазначити, що ефективність науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами значною мірою визначається рівнем творчого 

потенціалу районних (міських) методичних кабінетів (центрів), 

технологічною компетентністю та сформованістю інноваційної культури 

методичних працівників.  

На нашу думку методист повинен бути професійно компетентним, 

мати високий рівень загальної і психолого-педагогічної культури, різнобічні 

знання, які дозволяють використовувати в своїй діяльності кращі досягнення 

вітчизняного і зарубіжного досвіду. Суспільні трансформації спонукають 

методистів до рефлексивного мислення, бути фасилітаторами, тобто 

створювати умови для особистісного розвитку педагога, володіти змістом 

сучасної освіти і тенденціями змін в освітньому просторі та методологією 

організації роботи педагогічних кадрів.  

Аналіз літератури дає можливість виділити наступні змістові блоки в 

діяльності методиста:  



 координація діяльності районних, шкільних методичних формувань; 

керівництво методичним активом;  

 діагностика професійної компетентності педагогічних працівників; 

 керівництво підвищенням професійної майстерності педагогічних 

кадрів; керівництво процесом виявлення, моделювання, вивчення, 

узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;  

 науково-методичний супровід наукової та пошукової діяльності 

вчителів; 

 співпраця з науковими установами, інститутами післядипломної 

педагогічної освіти, іншими районними (міськими) методичними 

кабінетами; організація роботи з обдарованими дітьми; 

консультування; підготовка та видання друкованої продукції [5]. 

Вчитель як суб’єкт педагогічного процесу є головною діючою особою 

будь – яких перетворень у системі освіти[2]. Практика стверджує, що 

джерела саморозвитку школи й освіти в цілому знаходяться у творчості 

вчителів, їхній професійній компетентності, творчій майстерності, 

інноваційній діяльності. Відтак виникає потреба у вчителеві, який 

характеризується системним сприйняттям педагогічної реальності, володіє 

сучасними педагогічними технологіями [3]. Саме через діяльність педагогів 

реалізується державна політика, яка спрямована на зміцнення 

інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток науки і техніки, 

збереження і примноження культурної спадщини. Успіх вчителя залежить від 

майстерності методиста, його особистісних якостей: організованості, 

відповідальності, комунікабельності. Сучасний методист – це лідер 

професійного й особистісного зростання вчителя, своєрідна візитна картка 

методичного центру будь-якого рівня. Саме тому основні напрями та 

завдання роботи Хустського РМК спрямовані на зростання фахового рівня 

педагогів.  

Аналіз головної стратегії педагогічної діяльності дає можливість 

виділити три типи педагогічної спрямованості – істинно педагогічної, 



формально педагогічної та псевдопедагогічної. Очевидно, що тільки перший 

тип спрямованості сприяє досягненню професійного «акме» вчителя і 

виявляється в стійкій мотивації на формування особистості учня засобами 

навчального предмету, на переструктурування предмета в розрахунку на 

формування первинної потреби школяра в знанні, носієм якого є педагог. 

Слід зазначити, що рівень продуктивності діяльності вчителя залежить від 

того, на отримання якого результату зорієнтований педагог: проміжного чи 

кінцевого. Сучасна школа як соціально – педагогічна система має 

забезпечити досягнення позитивних освітніх результатів, які б відповідали 

вимогам суспільства та створювали умови для розкриття потенціалу 

особистості як учня, так і вчителя. 

Слід зазначити, що серед критеріїв професійної компетентності 

педагога є суспільна значущість результатів праці фахівця, його авторитет, 

соціальний статус у конкретному виді діяльності, а також професійна 

готовність до змін, соціально – педагогічна ерудиція, здатність оперувати 

інформацією, готовність до постійного самонавчання та саморозвитку, 

комунікабельність та емоційна стабільність, здатність до ухвалення рішень та 

організації діяльності, відкритість.[6,7] 

Згідно визначених критеріїв сформовано пріоритетні напрями роботи 

методиста: зміна професійної позиції вчителя щодо здійснення інноваційної 

діяльності; формування практичного досвіду на основі філософії освіти ХХІ 

століття; опанування сучасних науково – педагогічних знань про 

психологічні особливості та методичного інструментарію в навчально – 

виховній роботі; удосконалення професійних умінь та навичок 

проектувально – продуктивного типу, застосування ефективних інноваційних 

технологій; створення умов для постійного вдосконалення професійної 

компетентності педагогів, заохочення і підтримки кращих із них. 

Варто зазначити, що під час проведення заходів методист не лише 

віддає перевагу активним й інтерактивним методам роботи, а й наповнює їх 

творчим змістом, аналізує їх результативність. Отже, методист виконує роль 



фасилітатора – надає допомогу в особистісному і професійному розвитку 

вчителів, створює умови для формування в них здатності набувати новий 

досвід, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї з метою 

вдосконалення освітньої практики 

Методичний супровід професійного зростання педагогічних кадрів 

 

 

 

Однією з ефективних форм у роботі РМК є проведення тренінгів 

педагогічної 

взаємодії, що в 

свою чергу сприяє 

активізації творчого 

потенціалу 

педагогів, 

допомагає подолати 



стереотипи й бар’єри, розвиває уміння керувати креативним процесом, 

допомагає учасникам усвідомити свій творчий потенціал. Для забезпечення 

надання якісних освітніх послуг та формування інформаційного середовища 

системи загальної середньої освіти в районі Хустський РМК через систему 

методичної роботи сприяє підвищенню рівня оволодіння ІКТ педагогічними 

працівниками, розробляє шляхи модернізації й використання навчальних та 

методичних матеріалів на основі ІКТ. Оскільки здійснювати ефективне 

навчання сьогодні лише за допомогою підручника – це означає стримувати 

доступ до надання якісних освітніх послуг. Адже епоха глобалізації, 

стрімкого технічного прогресу вимагає систематичного поєднання 

традиційних методів, прийомів та форм роботи з інформаційними 

технологіями.  

 

 

 

 

Професійна компетентність вчителя – поняття динамічне, багатогранне 

й багатоаспектне, його зміст змінюється у відповідності із процесами, що 

відбуваються в суспільстві й освіті. Структура професійної компетентності 

також повинна періодично видозмінюватися, коригуватися в зв’язку зі 

стрімким розвитком науки й практики. Питання визначення змісту, форм, 

рівнів, механізмів та структури „професійної компетентності” учителя 

загальноосвітнього навчального закладу потребують подальшої розробки, 

систематизації, аналізу й узагальнення.  
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The article focuses on the features of methodological support of teachers’ professional 

development with the help of district instructional capabilities and means. Basic forms and 

methods of work that provide effective methodological support and meet the educational 

interests, requests and needs of each teacher were characterized. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ХІМІЇ 

Є.В.Сотнікова 

                            Харківській державний автомобільно-дорожній коледж 

Інтеграція України до Європейського та світового освітнього 

простору викликала необхідність переглянути підходи до навчання студентів, 

проаналізувати фактори, що гальмують підвищення якості формування 

життєспроможної особистості. 

Виходячи із нових реалій і потреб суспільства, ми повинні зрозуміти, 

що людина, щоб реалізуватися в суспільстві, повинна вчитися все своє життя, 

активно діяти і природно сприймати зміни. 



Сьогодні від системи освіти чекають випускника, який здатний діяти 

в нестандартних ситуаціях, самостійно приймати рішення, відповідати за свої 

вчинки, відстоювати, аргументувати та захищати власну думку. 

Цього можна досягти лише за допомогою інтерактивного навчання. 

Його сутність полягає в тому, що викладач організовує пізнавально-

навчальну діяльність студента таким чином, що він самостійно розв’язує 

певні проблеми, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті 

знання в процесі взаємодії «студент– інформація», «студент – ситуація», 

«студент – знання», «студент – група». 

На мою думку, найбільш ефективною технологією навчання є 

проектна технологія, яка заснована на самостійній діяльності студентів у 

розробці проблеми й оформленні певним чином практичного результату 

розробки. 

Реалізація навчального проекту складається з кількох етапів          

(Додаток №1). Завдання для проекту повинно відповідати віку, здібностям 

студентів, темі та мати практичне значення для подальшої роботи. Викладач 

має бути постійно присутнім при роботі студентів, щоб вчасно надати 

допомогу, проконсультувати з приводу літератури, скоординувати їх дії . 

Студенти повинні знати, що викладач завжди поруч, але основна 

спрямованість цієї роботи – самостійність. Метод проектів сприяє 

формуванню життєвої компетентності студентів, дає можливість розв’язати 

проблему біологічної соціалізації особистості, тобто вміння бачити та 

застосовувати в реальному житті знання з біології, розуміти зміст і методи 

біологічного моделювання, вміння будувати біологічну модель, досліджувати 

її. Студенти повинні усвідомити, що біологія не існує в безповітряному 

просторі, біологічні поняття, аксіоми, виникають з реальності й за мету 

мають дослідження світу за допомогою біологічного моделювання.  



В своїй педагогічній практиці я використовую проекти різних типів 

(Додаток № 2). На перших курсах я віддаю перевагу творчим та 

інформаційним проектам. У більшості випадків вони мають бути 

короткотривалими. Обдаровані студенти, які випереджають у своєму 

розвитку однолітків, з успіхом розробляють і особисті довготривалі проекти. 

Обдарованих студентів я залучаю до науково-дослідницької роботи. 

Їхні результати зацікавлюють інших студентів.  

Перед тим, як залучити студентів до ведення проектної роботи, я 

поступово збільшую ступінь самостійності в навчально-пізнавальній 

діяльності і зменшую різні види викладацької допомоги. Крім цього я 

формую у студентів наступні вміння та навички: рефлексивні (осмислення 

задачі, для розв’язання якої недостатньо знань; вміння відповідати на 

запитання: чому слід навчитися для розв’язання поставленої задачі?); 

дослідницькі (вміння самостійно генерувати ідеї, залучаючи знання з різних 

галузей знань; знаходити інформацію, якої не вистачає в інформаційному 

полі; висувати власну гіпотезу; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; 

знаходити декілька варіантів розв’язання даної задачі); комунікативні 

(вміння вести дискусію, відстоювати свою точку зору, домовлятися і 

знаходити компроміс, обирати в доброзичливій атмосфері найбільш 

оригінальне, раціональне, правильне рішення); презентаційні (уміння 

використовувати різні засоби наочності під час виступу, відповідати на 

незаплановані і несподівані запитання); вміння і навички співпраці 

(колективне планування роботи групи, взаємодія з будь-яким партнером, 

надання взаємодопомоги у групі під час розв’язання спільних задач, навички 

ділового партнерського спілкування, вміння знаходити і виправляти помилки 

в роботі інших учасників групи). 

Для цього я під час проведення пар використовую такі прийоми 

інтерактивних технологій, як презентація, реклама, мікрофон, тренажер, ток-

шоу, робота в групах, в парах, карусель, мозковий штурм, рольові ігри. Я 



привчаю студентів мислити й діяти самостійно, не допускати підказування і 

копіювання, постійно створюю у навчальному процесі проблемні ситуації, 

вимагаю від студентів їх самостійного аналізу, розуміння та осмислення. 

Навчаючи, застосовую різні види і форми пізнавальної діяльності, поєдную 

аналіз із синтезом, індукцію з дедукцією, співставлення з протиставленням, 

часто застосовую аналогію.  

Під час проектної роботи я дотримуюсь основних вимог до 

використання методу проектів: 

1) наявність значущої в дослідницькому, творчому плані 

проблеми, яка вимагає дослідницького пошуку для її 

розв’язання (наприклад, дослідження функції, складання 

опорних схем і таблиць, узагальнення задач); 

2) практична, теоретична, пізнавальна значущість 

передбачуваних результатів; 

3) самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність 

студентів; 

4) визначення кінцевих цілей проектів; 

5) визначення базових знань із різних галузей, необхідних для 

роботи над проектами; 

6) використання дослідницьких методів: визначення 

проблеми, завдань дослідження, які випливають із проблем 

висунення гіпотези, їх розв’язування, обговорення методів 

дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз здобутих 

даних, підбиття підсумків, корегування, висновки. 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Алгоритм роботи над навчальним проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження теми проекту: 

 збір необхідної інформації; 

 аналіз зібраної інформації; 

 висновки, пропозиції. 

Результати: 

 оформлення результату; 

 презентація результату; 

 оцінка. 

 

Склад проектних груп 

Організація проекту: 

 визначення теми й мети проекту; 

 формулювання проблеми; 

 гіпотези її розв’язання 

Планування діяльності в проекті: 

 визначення джерел інформації; 

 опис бажаних кінцевих результатів; 

 розподіл завдань. 
 



Додаток №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типи проектів 

За домінуючою 

діяльністю 

 

Дослідницькі 

 

Творчі 

 

Рольові проекти 

Інформаційні 

проекти 

 

Рольові проекти 

 

Прикладні 

За кількістю 

учасників 

За тривалістю 

виконання 

За предметно-

змістовною 

діяльністю 

 

Особисті 

Коротко-

термінові 

 

Монопроект 

 

 

 

Парні 

 

 

 

Середньої 

тривалості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжпредметний 

проект  

 

 

 

Групові 

 

 

 

Довготривалі 

(від місяця до 

кількох місяців) 


