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Сучасний глобалізований світ позначений швидкою зміною звичних 

зразків поведінки, способу життя, що потребує від людини нової „техніки 

існування”, яка забезпечувала б її успішну адаптацію до реалій соціальної 

дійсності, давала змогу планувати і здійснювати свою діяльність на засадах 

самопізнання, самоорганізації, самоствердження. Це зумовлює необхідність 

виховання особистості, здатної діяти самостійно, усвідомлено робити вибір і 

нести відповідальність за його наслідки, генерувати ідеї, нестандартно 

мислити, не тільки інтеріоризувати готові знання чи готові зразки розумових 

і практичних дій, а й створювати свої, індивідуальні, такі, що виявляються в 

самостійному вирішенні теоретичних і практичних завдань. Як наслідок, 

актуалізується необхідність посилення уваги до питань, пов’язаних із 

самостійною пізнавальною діяльністю зростаючої особистості. 

Питання виховання самостійності учнів в освітньому процесі 

привертали увагу Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервега, 

Й. Песталоцці, К. Ушинского.  

Теоретичні аспекти формування пізнавальної самостійності школярів 

набули висвітлення в працях Л. Арістової, М. Данилова, Б. Єсипова, 

П. Підкасистого, І. Якиманської та ін., які звертаються до вивчення 
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соціально-психологічної значущості активності й самостійності школярів у 

процесі навчання, розробляють дидактичні засоби організації їх самостійної 

діяльності.  

Вивченню шляхів, методів, способів, рівнів та внутрішніх умов 

формування пізнавальної самостійності присвячено наукові розвідки 

Д. Богоявленського, Л. Вяткіна, Б. Єсипова, І. Лернера, В. Макарова та ін.  

Дослідження Е. Голанта, Н. Дайрі, П. Підкасистого,  

Н. Половникової, О. Нельсона містять розробки особливостей організації 

самостійної діяльності як засобу розвитку пізнавальної самостійності 

особистості.  

Однак, незважаючи на вагомість численних досліджень проблеми 

пізнавальної самостійності дітей шкільного віку, вона залишається відкритою 

для наукового пошуку й вивчення можливостей її подальшого розвитку.  

Мета статті – проаналізувати різні підходи до розкриття сутності 

поняття „пізнавальна самостійність”. 

У розумінні сутності пізнавальної самостійності можна простежити 

кілька підходів. Найбільш відомими з-поміж них є ті, в яких ця категорія 

розглядається з позиції діяльності або з позиції психологічних властивостей 

індивіда.  

Вагомий внесок у визначення методичних засад пізнавальної 

самостійності зробив І. Лернер, який тлумачить її як „сформоване в учнів 

прагнення і вміння пізнавати в процесі цілеспрямованого творчого пошуку”. 

За такого підходу увага акцентується на діяльності, а не на самій особистості. 

Основною формою реалізації цієї діяльності названо залучення школярів до 

вирішення пізнавальних задач, які містять проблему, самостійне розв’язання 

якої „приводить учнів до нових для них знань і способів вирішення. ... 

Пізнавальні задачі слугують не лише формою прояву пізнавальної 

самостійності, а й ... педагогічним засобом її формування” [3, с.35]. 

Самостійність передбачає, що дитина сама здатна організовувати свою 



діяльність відповідно до поставленого завдання. Звідси робиться висновок, 

що пізнавальна самостійність характеризується творчим початком, 

готовністю до пошукової діяльності. 

Ґрунтуючись на такому розумінні сутності пізнавальної самостійності, 

І. Лернер вирізняє вміння, сформованість яких свідчить про певний рівень її 

сформованості, а саме: 

1. Уміння самостійно й доказово робити один чи декілька 

безпосередніх висновків з однієї умови задачі. 

2. Уміння доходити кількох паралельних та ізольованих один від 

одного безпосередніх висновків на основі кількох різних даних умов. 

3. Уміння робити один або декілька опосередкованих висновків з однієї 

або кількох даних умов (усі висновки ізольовані один від одного). 

4. Уміння робити опосередковані висновки на основі виявлення зв’язку 

між різними даними умови [2, c.29]. 

Психолого-дидактичний підхід до визначення сутності пізнавальної 

самостійності запропонувала Н. Половникова, надаючи перевагу 

особистісним якостям індивіда й процесуальному аспекту його діяльності. У 

цьому випадку під пізнавальною самостійністю розуміється „готовність 

(здатність і прагнення) своїми силами проводити цілеспрямовану пізнавальну 

діяльність”. Здатність базується на наявних знаннях і володінні методами 

здійснення діяльності. Опорні знання складають змістовий аспект 

пізнавальної самостійності, а методи пізнавальної діяльності – її технічний 

або процесуальний аспект”. Прагнення до пізнавальної діяльності 

детермінується наявністю внутрішніх спонук – відповідних мотивів, які 

„становлять спонукальний аспект пізнавальної самостійності”  [9, с.45]. 

Аналогічної думки дотримується Ю. Мізіна, розглядаючи пізнавальну 

самостійність як здатність і готовність особистості до самостійного 

вдосконалення знань, умінь, навичок, до самостійного пошуку нового. На її 



переконання, пізнавальна самостійність виявляється в умінні самостійно за 

допомогою різних способів здобувати нові знання, використовувати їх у 

своїй подальшій навчальній і практичній діяльності, у виробленні 

самостійних оцінних суджень, наявності пізнавальних інтересів та здатності 

їх задовольняти [4]. 

Згідно з позицією С. Рубінштейна, інтерес – це „тенденція особистості, 

що полягає в спрямованості або зосередженості її помислів на певному 

предметі. ... Інтерес – мотив, який діє в силу своєї усвідомленої значущості та 

емоційної привабливості” [12, с.631].  

У науковій літературі відомі й інші тлумачення інтересу. Наприклад:  

єдність прояву внутрішньої сутності суб’єкта й відображення об’єктивного 

світу, сукупність матеріальних і духовних цінностей людської культури у 

свідомості суб’єкта (А. Здравомислов); прояв спрямованості особистості 

(М. Добринін); специфічне ставлення особистості до об’єкта, зумовлене його 

життєвою значущістю та емоційною привабливістю (О. Ковальов);  

ставлення до предмету, яке створює тенденцію надання йому домінуючої 

уваги (Б. Теплов); активне пізнавальне ставлення людини до світу 

(В. Мясищев). 

На думку М. Кухарєва, пізнавальний інтерес проявляється як вибіркова 

спрямованість психічних процесів людини на об’єкти та явища 

навколишнього світу, як прагнення, потреба особистості займатися певною 

галуззю явищ, процесів, діяльності та як спонукач (мотив) активності 

особистості (діяльність набуває привабливості), як стимул до дії, подолання 

труднощів і як почуття задоволення, радості [1, с.4].  

 На думку П. Підкасистого, будь-яка діяльність може бути 

представлена як система, що містить такі компоненти, як: 1) змістовий 

(знання, виражені в поняттях або образах сприйняття та уявлень); 

2) оперативний (різні дії, оперування вміннями, прийомами як у 



зовнішньому, так і у внутрішньому плані дій); 3) результативний (нові 

знання, способи розв’язання, новий соціальний досвід, ідеї, погляди, 

здібності та якості особистості [6, с.108]. Провідною ознакою самостійної 

діяльності науковець вважає те, що мета діяльності містить водночас і 

функцію управлення цієї діяльністю.  

Визначивши пізнавальну самостійність як засіб навчання, за 

допомогою якого вчитель залучає учнів до самостійної пізнавальної і 

практичної діяльності, цілеспрямовано організовує і керує цієї діяльністю з 

урахуванням різних рівнів пізнання учнів, П. Підкасистий обгрунтував 

класифікації типів і систематизації самостійної роботи школярів у навчанні 

за двома провідними ознаками: 1) за рівнем системи підпорядкованих понять, 

які покладаються в основу того чи іншого типу самостійної роботи; 2) за 

характером пізнавальних процесів у діяльності учня під час роботи з тими чи 

іншими поняттями. Це дало йому змогу виокремити чотири типи самостійної 

роботи: 1) самостійна робота за зразком; 2) реконструктивна самостійна 

робота; 3) варіативні самостійні роботи на застосування споріднених 

узагальнено-теоретичних понять науки; 4) творчі самостійні роботи й 

описати їх дидактичні характеристики. 

П. Підкасистий вважає, що самостійна робота – не є ані формою 

організації навчальних занять, ані методом навчання. Він пропонує 

розглядати її як засіб залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності, 

спосіб її логічної і психологічної організації,  який в кожній конкретній 

ситуації засвоєння навчального матеріалу відповідає поставленій 

дидактичній меті і завданню, а саме:  

 формує в учня на кожному етапі його руху від незнання до знання 

необхідний обсяг та рівень знань, умінь і навичок для розв’язання певного 

класу пізнавальних задач і відповідного просування від нижчих до вищих 

рівнів мислиннєвої діяльності; 



 виробляє в учнів психологічне настановлення на самостійне 

систематичне поповнення своїх знань і вироблення вмінь орієнтуватися в 

потоці наукової інформації під час вирішення нових пізнавальних задач;   

 є важливим засобом педагогічного керівництва самостійною 

пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання [6].  

За умови розгляду пізнавальної самостійної діяльності як процесу, 

П. Підкасистий пропонує вирізняти в ньому такі складові: виокремлення 

учнем пізнавальної задачі, загальної і часткових (уміння вибрати в структурі 

навчальної ситуації мету, побачити задачу); добір, визначення і застосування 

адекватних способів дій, спрямованих на вирішення задачі (вміння вибирати 

шляхи і засоби для її вирішення); виконання операцій контролю (стеження) 

за тим, чи вирішується поставлена задача знайденими і реалізованими 

способами (вміння застосовувати засвоєні знання й навички в процесі 

практичного вирішення задачі). 

До обов’язкових елементів структури самостійної діяльності школяра 

П. Підкасистий залічує: визначення мети діяльності (цілевизначення і ціле 

покладання); визначення предмету діяльності і добір засобів діяльності. 

Звідси основними критеріями самостійної пізнавальної діяльності названо: 

1) зміст пізнавального акту як безпосередньої мети пізнавальних дій; 

2) співвіднесення змісту та мотиву пізнавальної діяльності, яка виконується. 

Заслуговує на увагу думку дослідника про те, що пізнавальна 

самостійна діяльність може реалізовувати в двох напрямах. Перший з них 

пов’язаний з привласненням індивідом готових знань, готових зразків 

розумових і практичних дій для розв’язання поставлених задач. Другий 

напрям передбачає створення свого, індивідуального, такого, що виявляється 

в самостійному вирішенні теоретичних і практичних завдань [6, с.152].  

Отже, у контексті діяльнісного підходу самостійна робота передбачає 

не просто самостійну діяльність учні, спрямовану на засвоєння готових знань 



за готовими алгоритмами, що передбачає відсутність безпосередньої 

допомоги і контролю з боку вчителя, а становить цілісну взаємопов’язану 

систему діяльності вчителя та учня як суб’єктів освітнього процесу, мета 

якого полягає в мотивуванні й залученні учня до самостійної пізнавальної 

діяльності та створення умов для розвитку й формування в нього таких 

якостей і вмінь, як здатність до саморегуляції, самоактивізації, 

самоорганізації, самоконтролю які в подальшому дадуть йому змогу 

самостійно щось вивчати, оволодівати новими видами діяльності.  

Т. Шамова вважає пізнавальну самостійність однією з інтегративних 

якостей особистості, яка пов’язана з „вихованням позитивних мотивів до 

навчання, формуванням системи знань і способів діяльності щодо їх 

застосування і набуття нових, а також з напругою вольових зусиль” [14, с.69]. 

Наголошуючи на тому, що ця якість характеризує прагнення й уміння 

особистості без сторонньої допомоги оволодівати знаннями і способами 

діяльності, вирішувати пізнавальні задачі, дослідниця виокремлює в її 

структурі три найбільш суттєві компоненти: мотиваційний, змістово-

операційний і вольовий, підкреслюючи їх взаємозв’язок і 

взаємозумовленість.  

Отже, у запропонованому Т. Шамовою підході простежується 

безпосередній зв’язок  прояву самостійності у пізнавальній діяльності з її 

мотивацією. Під мотивом розуміється усвідомлена спонука, яка визначає і 

зумовлює цілеспрямовану самостійну пізнавальну діяльність. Мотив 

діяльності, своєю чергою, зумовлений пізнавальною потребою і пов’язаний з 

пізнавальним інтересом.  

Змістово-операційний компонент пізнавальної самостійності, за 

Т. Шамовою, охоплює володіння системою провідних знань і способів 

навчання. Водночас наголошується, що сформоване стійке прагнення до 

поповнення знань й оволодіння новими способами діяльності можливе лише 



за умови володіння певною системою провідних знань і вмінь самостійно їх 

здобувати.  

Мотиваційний і змістово-операційний компоненти пізнавальної 

самостійності тісно пов’язані з вольовими процесами. Звідси актуалізується 

вольовий компонент, який поряд з прагненням досягти заданої мети 

передбачає докладання особистістю певних вольових засиль. 

Подаючи таку структуру пізнавальної самостійності, Т. Шамова 

виділяє три рівня її сформованості: репродуктивний, частково-пошуковий і 

дослідницький, кожний з яких характеризується певним вираженням 

названих компонентів [14, с.41]. 

Як систему внутрішніх утворень та їх зовнішнього прояву (практичних 

дій із самоосвіти) розглядає пізнавальну самостійність В. Пустовойтов. 

Однією з провідних її ознак він вважає підпорядкованість усіх дій учня 

вирішенню перспективної, значущої для нього задачі, спрямованість усієї 

діяльності на досягнення поставленої мети [10]. Пізнавальна самостійність, 

на його переконання, пов’язана із саморозвитком особистості, спрямованим 

на ствердження індивіда в суспільстві. Соціальний аспект цього феномену, 

вважає В. Пустовойтов, найбільшою мірою проявляється в мотивації 

саморозвитку й виборі змісту того, що вивчається. 

На основі такого підходу автор доходить висновку, що пізнавальна 

самостійність – це якість особистості, яка включає єдину систему 

спрямованості, здібностей і вмінь індивіда своїми силами здійснювати 

пізнавальну діяльність, зокрема, самостійно оволодівати загально 

навчальними та спеціальними знаннями, вміннями і навичками з метою 

вирішення задач, які є значущими для нього як для члена суспільства. Рівень 

знань, який склався на певний момент, становить змістовий аспект 

пізнавальної самостійності; набір умінь самостійно оволодівати знаннями 

виражає її процесуальний (операційний) компонент; прагнення проявляються 



через детерміноване мотивами бажання навчатися (самовдосконалюватися) і 

спрямовуються на досягнення деякої соціально зумовленої мети; здібності 

характеризують природні задатки. Всі компоненти взаємопов’язані й 

взаємозумовлені.  

Отже, можна твердити, що пізнавальна самостійність як якість 

особистості проявляється в самостійній пізнавальній діяльності. У науковій 

літературі набули доволі ґрунтовного висвітлення практичні психолого-

педагогічні прийоми розвитку пізнавальної активності й самостійності. Усі 

вони формуються навколо усвідомлення особистістю невідповідності між 

своїми внутрішніми можливостями та об’єктивною необхідністю пізнання. В 

основі прийомів розвитку пізнавальної активності і самостійності – активна 

самостійна пізнавальна діяльність учнів [7, с.97]. Активізація цієї діяльності є 

ключовим фактором розвитку пізнавальної самостійності, найважливішою 

умовою реалізації поставлених цілей, джерелом і способом  саморозвитку 

особистості [13, с.141, 165]. Тобто, розвиток пізнавальної самостійності – це 

насамперед активізація самостійної пізнавальної діяльності.  

Поряд з визначенням сутності пізнавальної самостійності, 

виокремленням структурних компонентів цієї особистісної якості, 

дослідники звертаються до виявлення її джерел. Такими найчастіше 

вважаються: 

 природні задатки (насамперед анатомо-фізіологічні особливості 

центральної нервової системи; 

 пізнавальні потреби (з ними пов’язана продуктивна творча 

пізнавальна активність особистості  [11, с.57]); 

 потреба в самоосвіті, яка містить наступні потреби: в інформації 

(необхідна для орієнтування людини в навколишньому середовищі), в 

оволодінні вміннями, навичками, способами, засобами і прийомами 



пізнавальної діяльності, в умінні передбачати результати своєї діяльності, в 

позитивних емоціях [8, с.285–186]; 

 соціальні потреби (в тому числі потреба в досягненні й потреба в 

пошуковій активності) [5, с.15–16]). 

Таким чином, пізнавальна самостійність зумовлена як психологічними 

факторами, так і практичною підготовкою. Психологічна основа пізнавальної 

самостійності містить цілі, мотиви, нахили, інтереси, силу волі особистості, 

здібності, досвід емоційно-вольового ставлення до пізнавальної діяльності та 

ін., детерміновані природними задатками, соціальними і пізнавальними 

потребами. 

 Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що серед науковців не 

існує однозначного розуміння сутності пізнавальної самостійності. Водночас 

за всієї багатоманітності підходів до цього питання, більшість авторів 

виокремлює структурні компоненти пізнавальної самостійності, пов’язані зі 

знаннями, мотивами, вольовими властивостями, операційними вміннями. 

 Наголошується на тісному взаємозв’язку пізнавальної самостійності та 

самостійній пізнавальній діяльності. Остання, будучи основним засобом  

реалізації пізнавальної самостійності, передбачає вирішення індивідом 

пізнавальних задач, які сприяють оволодінню новими знаннями і способами 

дій. 

 Розвиток пізнавальної самостійності можливий завдяки залучення 

індивіда до активної самостійної пізнавальної діяльності. 

 Багатоманітність педагогічних прийомів розвитку пізнавальної 

самостійності свідчить про складність цього феномену й незавершеність 

дослідження впливу різних факторів на її розвиток, що актуалізує 

можливість розробки нових і вдосконалення наявних шляхів і засобів 

формування цієї особистісної якості. 
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У статті обґрунтовано необхідність підготовки педагогів закладів позашкільної 

освіти до етнокультурного виховання учнів. Вказано результати констатувального 

експерименту, що був проведений з метою з'ясування стану підготовленості педагогів 

закладів позашкільної освіти до формування етнокультурної компетентності в учнів. 

Представлено методичні рекомендації для проведення занять з педагогами з метою 

підвищення їх фахового рівня з проблеми етнокультурного виховання учнів. Вказано 

результати впровадження у практику роботи експериментальних закладів програми з 

підготовки педагогів. 

Ключові слова: заклад позашкільної освіти, педагог закладу позашкільної освіти, 

програма, етнокультурне виховання учнів. 

 

Нині проблема етнокультурного виховання учнів набуває все більш 

значущий характер. Виховання дітей на основі кращих народних традицій і 

народної художньої творчості розглядається як чинник збереження 

культурної самобутності, етнічної ментальності, національних цінностей 

народу.  

Одним із ефективних засобів етнокультурного виховання є діяльність 

закладів позашкільної освіти по залученню учнів до занять декоративно-

ужитковим мистецтвом, що ґрунтується на вивченні, засвоєнні і трансляції 

української традиційної народної культури як суспільно-історичного явища, 

в якому відбився світогляд, морально-етичні і естетичні цінності 

українського народу.  

З метою з'ясування стану підготовленості педагогів закладів 

позашкільної освіти до формування етнокультурної компетентності в учнів 

та подальшого вдосконалення цього процесу, було організовано 

експериментальне дослідження.  

Нами було проведено констатувальний експеримент, що проходив у 



декілька етапів: 

- аналіз навчальних програм гуртків закладів позашкільної освіти   з 

метою вивчення впливу їх змісту на формування етнокультурної 

компетентності та ознайомлення з напрямком роботи кожного керівника 

гуртка;  

 - ознайомлення із змістом річних навчально-виховних планів закладів 

позашкільної освіти, вивчення тематики семінарів, інших форм підвищення 

кваліфікації педагогів; 

- відвідування масових заходів, що проводилися в експериментальних 

закладах;  

 - відвідування відкритих занять гуртків декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

- проведення опитування педагогів; 

- аналіз одержаних результатів, формулювання висновків. 

Аналіз стану програмного забезпечення гуртків у закладах 

позашкільної освіти дало можливість виділити декілька суттєвих проблем:  

1) відсутнє чітке розуміння сутності типових і відмінних характеристик 

різних програм гуртків, їх типології і науково обґрунтованих підходів до 

розробки програм у позашкільній освіті. У практиці існує велика кількість 

програм різного змісту, негативним є те, що в багатьох регіонах і окремих 

закладах існують свої підходи до створення програмного забезпечення;  

2) особисто розроблена програма - показник професійної майстерності 

педагога. Чим вище професійний рівень, тим більш якісною і 

багатоплановою повинна бути програма. Але специфікою позашкільної 

освіти є те, що програми розробляють спеціалісти всіх сфер життєдіяльності 

людини. Звідси різний ступінь готовності педагога до розробки програм, 

розуміння програми як документа. 

 3) педагоги-практики не володіють в необхідній мірі прийомами 

теоретичного аналізу, оцінки, структурування, подачі інформації; 



4) невміння педагогів правильно визначити цілі і завдання.  

Для об'єктивності висновків було додатково проаналізовано ряд занять, 

що проводились у експериментальних закладах позашкільної освіти. 

Відвідані заняття характеризувалися не завжди раціональною структурою та 

відповідними методами і прийомами проведення.  

Подальше вивчення стану проблеми в практиці роботи позашкільних 

навчальних закладів, виявлення ролі педагогів у формуванні етнокультурної 

компетентності проводилося за допомогою розробленої нами анкети, яка 

складалася з ряду питань: “Чи існує зв’язок між рівнем професійної 

кваліфікації педагога і індивідуальним досягненням його вихованців?”; “У 

чому полягає основна мета програми Вашого гуртка?”; “Які якості Ви 

виховуєте у своїх вихованців?”; “Як Ви розумієте сутність поняття 

етнокультурного виховання?”; “Які чинники, на Ваш погляд, впливають на 

етнокультурне виховання учнів?”; “Дайте загальну оцінку сформованості 

етнокультурної компетентності у Ваших вихованців”. 

Аналіз результатів анкетування дозволив виявити протиставлення між 

розумінням педагогів у необхідності формування етнокультурної 

компетентності у вихованців та їх здатності до цієї діяльності. 70% 

опитуваних дали вірну, але неповну відповідь щодо розуміння поняття 

етнокультурне виховання: “етнокультурне виховання – процес вивчення 

національної культури; … вивчення культурно-історичних особливостей; … 

обізнаність дітей в проведенні народних свят, обрядів тощо”. 

 Подальше дослідження дало можливість зробити такий висновок: 

завдання етнокультурного виховання, формування етнокультурної 

компетентності не відображені належним чином у програмах гуртків 

декоративно-ужиткового, а тому не конкретизуються і не набувають 

значущості в діяльності педагогів на кожному занятті.  

Нам також було цікаво з’ясувати, в чому педагоги вбачають причини 

труднощів у роботі з формування етнокультурної компетентності. Аналіз 



відповідей засвідчив, що основною причиною є відсутність методичних 

рекомендацій, посібників (66,3%). Серед труднощів було названо і причини 

іншого характеру: недостатнє розуміння важливості даної проблеми 

керівниками позашкільних навчальних закладів, небажання педагогів 

ускладнювати собі життя, зайве навантаження на теми, які вивчаються. 

На основі вищевикладеного, нами було зроблено висновок, що успішне 

виховання підростаючого покоління безпосередньо пов'язане з 

удосконаленням фахової підготовки педагогів, їх професійної майстерності, 

ерудиції, культури. Жодна інша професія не ставить таких високих вимог до 

людини, як професія педагога, вчителя, вихователя. Педагог зобов'язаний 

бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських 

цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури. 

Тому з метою підвищення фахового рівня педагогів закладів 

позашкільної освіти, нами було розроблено програму  «Етнокультурне 

виховання учнів» (автори: Корнієнко А.В., Цариніна С.П.), яка розрахована 

на 36 годин. 

Мета програми – підвищення рівня професійної майстерності у 

педагогів закладів позашкільної освіти, набуття знань про умови формування 

етнокультурних компетентностей, ціннісних орієнтацій, актуальних якостей 

особистості у вихованців.  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 

Кількість годин 

теоретичних 

 

практичних 

 

усього 

1.  Вступ 1 1 2 

2.  Етнокультурне виховання як 

соціально-педагогічна проблема 

1 1 2 

3.  Декоративно-ужиткове мистецтво як 

засіб етнокультурного виховання 

 

1 

 

1 

 

2 

4.  Умови етнокультурного виховання у 

позашкільних навчальних закладах 

 

2 

 

2 

 

4 

5.  Методи педагогічного дослідження  2 2 4 

6.  Методи етнокультурного виховання 

учнів   

4 4 8 



7.  Форми етнокультурного виховання 

учнів в позашкільних навчальних 

закладах 

1 1 2 

8.  Особливості планування роботи з 

урахуванням наскрізної програми  

1 5 6 

9.  Форми роботи з батьками з 

етнокультурного виховання учнів 

 2 2   4 

10.  Підсумок  1 1 2 

 Разом 16 20 36 

 

З метою зацікавлення, спонукання для самостійного подальшого 

розвитку педагогів, заняття варто проводити у різних формах, що носять 

теоретичний і практичний характер. 

 Насамперед, на першому вступному  занятті керівникам гуртків, 

доречно запропонувати тренінгові вправи «Я – унікальна і неповторна 

особистість», «Психологія успіху», спрямовані на сприяння складанню 

атмосфери довіри і позитиву, формуванню навичок групової взаємодії та 

удосконаленню навичок планування. Ознайомити з планом роботи і 

обґрунтувати вибір тем занять. На початку заняття проводимо анкетування 

педагогів,  з метою визначення тем з методики етнокультурного виховання, 

що цікавлять керівників гуртків. 

Пропонуємо педагогу закладу ряд вправ на розвиток особистої 

автентичності. 

Вправа1.  «Самопрезентація». Учасникам пропонується по черзі 

розповісти про себе, свою індивідуальність, особистісні якості. Для вправи 

потрібен папір і ручки. Які вони отримують у ведучого. Кожен учасник пише 

вверху своє ім’я поділяє аркуш на дві частини вертикальною лінією.Ліву 

позначає знаком «+», а праву знаком «-». У правій частині записуємо. Те що 

подобається учаснику у житті (у собі, в природі, в інших людях), а в правій 

колонці фіксуємо, те, що є неприємним. Потім усі зачитують свої записи в 

голос. 

 Вправа 2. «Вимір власного «Я»» Педагогам пропонуємо закінчити 

речення: 



Я – ніби птах, тому що…… 

Я – можу бути вітерцем, тому що….. 

Я – ніби мураха, тому що……. 

Я – склянка води…. 

Я – почуваю себе шматочком льоду, коли…. 

Я – можу бути вітерцем, тому що …. 

Я – почуваю себе скелею…. 

Я – чудова квітка…. 

Я – можу бути небесною зіркою…. 

Я  - стежинка…. 

Я – пісенька….  

Я – цікава книжка…. 

Я – стежка…. 

Я – можу бути буревієм 

Я – людина….  

Я – можу бути…. 

По закінченню вправи аналізуємо і обговорюємо відповіді. Що вас 

вразило? Які речення ви відразу продовжили, а над якими роздумували? Які 

не було бажання продовжувати? Які думки вам близькі? 

Вправа 3.«Моє професійне Я» 

Протягом  10 хвилин пропонуємо педагогам відповідати на питання 

«хто я?» та занотовувати відповіді на аркуші паперу. Звертаємо увагу, що 

вірних або невірних відповідей не має тому потрібно фіксувати те, що 

першим спадає на думку.  

Радимо звернути увагу, чи повторюються відповіді, що може свідчити 

про відповіді: до минулого, теперішнього чи майбутнього. Біля кожної з 

відповідей ставимо «+» – якщо дана властивість подобається або «-» – якщо 

не подобається. Кількість позначок відображає ставлення респондента до 

себе:  з любов’ю чи критично до окремих рис свого характеру . Розподіляємо 



відповіді на 3 категорії: «Я такий, тому що це залежить від мене» 

(позначаємо  ці відповіді літерою «Я»); 

«Я такий, тому що це залежить від інших людей» (літера «Л»); 

«Я такий, тому що це залежить від долі (літера «Д»); 

Підраховуємо кількість  скільки відповідей у кожній категорії.  

Ключ. Якщо у вас переважають літери «Д» та «Л»  - можливо ви 

вважаєте себе іграшкою в руках долі або інших людей та відмовляєтесь від 

того, щоб відчувати себе власником власного «Я». 

Якщо переважає літера «Я»  - ви керуєте власним життя, але якщо цих 

літер у вас понад 75 %, поміркуйте, чи не веде це до того, що ви намагаєтесь 

контролювати усі події власного життя. 

Звертаємо увагу на ті якості, які відмічено позначкою «-», яку літера 

стоїть біля них, чи залежать вони від респондента, чи від інших людей або 

від долі. Потім необхідно підкреслити ті небажані властивості, які 

респонтент здатен змінити.  Дивимося, скільки небажаних якостей можуть 

бути зміненими та  думаємо як саме цього можна досягнути. 

А тепер  міркуємо, які риси є найбільш цінними в контексті   

професійної діяльності та ставимо біля них літеру «ПУ» (професійний успіх). 

А які  властивості,  заважають професійному розвитку? Ставимо біля 

них позначку «ПН» - «професійні невдачі».  

 Після того, як всі учасники висловляться, тренер підсумовує всі 

названі позитивні та негативні професійні риси та утворює два переліки – 

позитивних професійних якостей та негативних професійних якостей, які 

занотовує на дощці. 

Тренінгові вправи «Психологія успіху» 

Успіх людини залежить від його особистих якостей і від його 

поведінки, бажань. Існують закони, які гарантують успіх. Це закони 

мислення, що сприяють успішній поведінці і організації подій. Наприклад, 

закон причини і наслідків – нічого не відбувається просто так усе 



відбувається з якої не будь причини. Саме важливе у даному законі це те, що 

думки являються причинами. Якщо ви бажаєте, щоб у вашому житті щось 

відбулося подумайте про це. 

Учасникам пропонується вправа «Лист до золотої рибки»: подумати, 

чого вони бажають у житті; уявити, що про це їх запитує золота рибка «Чого 

тобі потрібно?». Радимо записати на папері 10 побажань. Перевіряємо чи 

відповідають вони таким умовам: 

1. Позитивне формулювання (без не). 

2. Указана приватна дія (тобто те, що залежить від мене). 

Виправляємо формулювання в залежності від умов. Зачитуємо, 

розбираємо. Багато людей не реалізують свої бажання бо невірно їх 

формулюють. 

           Ознайомлення з законом очікування: у житті ми отримуємо те, чого 

очікуємо, а не те, чого бажаємо. Чим багатше, вищі очікування, тим ближче 

успіх. 

Пропонуємо учасникам написати на папері, чого вони більш за все 

очікують у найближчий час, яких подій, змін у собі чи оточуючих. 

Порівнюємо даний список зі списком бажань, чи є співпадіння. Або бажаємо 

одного, а чекаємо іншого. Визначаємось, який зі списків ближче до нас і 

найбажаніше. 

Вправа закінчується обговоренням та осмисленням своїх бажань, 

перспективою їх реалізації.  

Друге заняття «Етнокультурне виховання як соціально-педагогічна 

проблема»  доцільно проводити у вигляді лекцій у поєднанні з 

презентаційним матеріалом. На початку заняття необхідно активізувати 

слухачів, запропонувавши бесіду, яка вмішує у себе питання: «Що вбирає в 

себе поняття «етнокультурне виховання»?», «Які найважливіші якості ми 

повинні розвинути у підростаючого покоління?».  Ставимо проблемне 

запитання : «За допомогою яких педагогічних інструментарієв ми маємо 



змогу здійснювати етнокультурне виховання, формувати етнокультурну 

компетентність у дітей?». Пропонуємо звернутись до витоків понять «етнос», 

«етнічні спільноти». Розповідь супроводжуємо показом презентації на тему: 

«Історичні особливості розвитку людських спільнот і витоки української 

нації». 

Третє заняття «Декоративно-ужиткове мистецтво як засіб 

етнокультурного виховання»  пропонуємо провести у формі тематичної 

дискусії, тобто круглого столу. Метод круглого столу використовується, як 

правило, для проведення занять з метою обговорення  теоретичних проблем і 

обміну досвідом. Кожен керівник готує доповідь зі свого виду декоративно – 

ужиткового мистецтва, пов’язуючи її з особливостями регіону. Проводиться 

аналіз, обговорення, коментування, обмін думками і обґрунтування впливу 

мистецтва на розвиток  нації у різних аспектах: педагогічних, політичних, 

психологічних, економічних, тактичних, правових. Щоб створити сприятливі 

умови для активної участі всіх учасників у цьому процесі, слід 

дотримуватися рекомендацій, які стосуються проведення дискусії. Також 

можна широко застосовувати технічні засоби. Завдання ведучого полягає в 

тому, щоб спрямувати дискусію в необхідне русло, вміло поєднуючи різні 

погляди щодо предмета дискусії, звертаючи особливу увагу на суттєві 

аспекти проблеми, що вивчається. Ведучий має забезпечити змістовний і 

всебічний аналіз проблеми, намагаючись уникати поверхового її 

обговорення. В заключному виступі потрібно узагальнити колективну думку 

і визначити основні напрями самостійної роботи педагогів над проблемою, 

що аналізується.  

Четверту тему «Умови етнокультурного виховання у позашкільних 

навчальних закладах» розкриваємо на протягом двох занять.  На першому: 

ознайомлюємось з поняттям «умови», «педагогічні умови» за допомогою 

лекції  і вносимо елементи бесіди, з метою активізації педагогів. Надаємо 

творче завдання на наступне заняття, що буде проходити у формі 



«педагогічного ярмарку». Проведення заняття у формі ярмарки ідей потребує 

підготовки заздалегідь. Такий захід є впровадження новітніх технологій в 

педагогічну діяльність, обміном досвідом, можливістю показати кращі зразки 

форм роботи з формування етнокультурної компетентності у вихованців. 

Одночасно ярмарок переслідує ще одну мету – сприяти підвищенню 

професійної майстерності педагогів, їхньому творчому зростанню. Педагоги   

презентують свої творчі ідеї щодо підвищення рівня етнокультурної 

компетентності вихованців, представляючи використання у своїй роботі 

поєднання різних форм, або різних технік, комплексні заняття, цікаві форми 

співпраці  з батьками, школами, громадськими організаціями, підводимо до 

сформування педагогічних умов етнокультурного виховання учнів у закладі 

позашкільної освіти. Після демонстрації, за допомогою таємного голосування 

обираємо найцікавіші ідеї.  

Теоретичний матеріал пʼятої теми «Методи педагогічного 

дослідження» подаємо у формі лекції. Наголошуємо на тому, що сучасна 

система методів науки досить різноманітна. Варто зупинитися на такому 

методі як питування - незамінний прийом отримання інформації про 

суб'єктивний світ людей, їх прагнення, мотиви діяльності, думки. Він 

приваблює дослідників тому, що вважається майже універсальним методом. 

Педагогу дуже часто необхідна інформація про такі явища і процеси, які 

недоступні прямому спостереженню і які не знаходять необхідного 

відображення в різних документах.  

Практична робота з даної теми полягає у розробці анкет для вихованців 

гуртків декоративно – ужиткового напрямку закладу позашкільної освіти. 

Для цього завдання розподіляємо керівників гуртків на три творчі групи, 

кожна з яких отримує завдання на основі методик А. Березіна, Р. Берези, 

В. Борисова, П. Щербаня, розробити власну методику оцінювання рівня 

сформованості  етнокультурної компетентності учнів. Кожна творча група 

складає анкети для окремої вікової категорії дітей (молодша, середня і вища). 



На шостому занятті «Методи етнокультурного виховання учнів»   

ознайомлюємо педагогів з поняттям методу проектів, етапами і методикою 

проведення, використовуючи розроблену презентацію з даної теми. Надаємо 

наочний приклад проектів розроблених вихованцями закладу.   

 На наступному занятті запропоновуємо педагогами взяти участь у 

роботі над проектом «Відкрий для себе Україну». Проект спрямований на 

розширення знань учнів про Україну, свого регіону, формуванню 

національної свідомості. Поділяємо керівників гуртків на творчі групи за 

допомогою гри «Збери листівку». Повідомляємо, що кожна група це 

експерти у різних галузях мистецтва: перша група – історики; друга група – 

мистецтвознавці; третя група – журналісти. Історики оброблюють 

інформацію, користуючись підручниками.  Інтернет ресурсами і складають 

презентацію та розроблюють тестові завдання для вихованців з історії 

козацтва, звичаїв, побуту. Мистецтвознавці працюють над складанням 

ігрових  завдань з народних ремесел. Журналісти здійснюють підбірку 

фольклору даного регіону і оформлюють отриману інформацію у вигляді 

презентації. По закінченню роботи проводиться творчий захист групового 

завдання.  

Проводячи заняття з теми «Форми етнокультурного виховання 

учнів в позашкільних навчальних закладах»,   поділяємо керівників 

гуртків на малі групи по 2 – 3 чоловіка і надаємо кожній групі творче 

завдання і пропонуємо список джерел інформації. Завдання: 

 заняття – лекції; 

 заняття – проблемні ситуації; 

 заняття – дискусії; 

 заняття – круглий стіл; 

 заняття – прес – конференція; 

 майстер – клас; відкритий урок. 

 Алгоритм виконання творчого завдання: 



1.Підготувати рекламну  презентацію заняття, звернувши увагу на: 

 доцільність заняття; 

 різноманітні форми заняття; 

 структура заняття; 

 умови, які сприяють вдалому проведенню заняття; 

2. Провести фрагмент заняття. 

При вивченні теми «Особливості планування роботи з урахуванням 

наскрізної програми» доречно поетапно, конкретно на прикладі одного з 

гуртків декоративно – ужиткового напряму продемонструвати накладання 

наскрізної програми на робочу програму керівника гуртка. За допомогою 

метода «мозкової атаки» серед педагогів генерувати ідеї по впровадженні 

наскрізної програми у різних напрямах роботи  в закладах позашкільної 

освіти. Практична частина вивчення теми передбачає  розробку плану роботи 

гуртка на рік педагогом  з урахуванням навчальних тем наскрізної програми. 

Вивчення теми «Форми роботи з батьками з етнокультурного 

виховання у сучасному житті» передбачає обговорення питання 

традиційних форм роботи і використання їх у етнокультурному виховані:  

відкриті заняття у гуртках декоративно – ужиткового мистецтва, виставки 

робіт для батьків, робота з батьківським активом (за допомогою метода» 

мозкового штурму» підбираємо теми для роботи), батьківські збори, 

консультації, день відкритих дверей. Використовуємо презентаційний 

матеріал для демонстрації застосування нетрадиційних форм роботи у 

етнокультурному вихованні: наочні – розповсюдження матеріалів з 

здійснення етнокультурного виховання у сімейному колі: інформація про 

родинні традиції нашого регіону, обряди, викладання на сторінках у 

соцмережі поради батькам, результати виставок, конкурсів, методичні 

рекомендації з проведення майстер – класів з декоративно – ужиткового 

мистецтва в домашніх умовах; організація і проведення у закладах 

позашкільної освіти суспільних разом з батьками масових свят (Свята 



осіннього циклу, Масляна, зустріч весни) та майстер – класів; влаштування 

суспільних виставок і конкурсів родинних робіт; виготовлення за допомогою 

різних технік декоративно – ужиткового мистецтва дерева родоводу, 

сімейних оберегів. 

Підсумкове заняття варто зробити у формі фотозвіта, в якому може 

бути висвітлено  цікаві елементи занять, творчих завдань. А також 

пропонуємо педагогам взяти участь в анкетуванні. Обробка відповідей 

надасть змогу виявити  теми, які найбільш сподобались, які були засвоєнні 

керівниками гуртків, а також теми, які потребують ще більш ретельного 

вивчення, пропозиції щодо удосконалення роботи.   

 Впровадження у практику роботи експериментальних закладів 

програми з підготовки педагогів забезпечило помітне зростання ефективності 

процесу етнокультурного виховання учнів, що підтверджено результатами 

експерименту. Так, в експериментальних групах динамічніше, ніж у 

контрольних, відбулися процеси зменшення кількості учнів із низьким 

рівнем етнокультурної вихованості та збільшення їх кількості з середнім та 

високим рівнями.  Кількість учнів з низьким рівнем зменшилася на 14,7 %, із 

середнім  зросла на 6,8 %, з високим  на 7,9 %.  
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В статье обоснована необходимость подготовки педагогов учреждений 

внешкольного образования по проблеме этнокультурного воспитания учеников. Указано 

результаты констатирующего этапа експеримента, который был проведен с целью 



уточнения состояния підготовки педагогов учреждений внешкольного образования по 

формированию этнокультурной компетентности у учеников. Представлено 

методические рекомендации для проведения занятий с педагогами с целью повышения их 

профессинального уровня по проблеме этнокультурного воспитания учеников.  

Учебно-тематический план программы обучения педагогов содержит темы: 

этнокультурное воспитания как социально-педагогическая проблема, декоративно-

прикладное искусство как средство этнокультурного воспитания, условия 

этнокультурного воспитания в учреждениях внешкольного образования, методы 

педагогического исследования,  методы и формы этнокультурного воспитания, 

особенности планирования работы соответственно программы, формы работы с 

родителями учеников по проблеме этнокультурного воспитания.  

Указано результаты внедрения в практическую деятельность экспериментальных 

учреждений программы по подготовке педагогов.  

Ключевые слова: учреждение внешкольного образования, педагог внешкольного 

образования, программа, этнокультурное воспитание учеников.  
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The article substantiates the need to train teachers in institutions of out-of-school 

education on the problem of the ethno-cultural education of students. The results of the 

ascertaining stage of the experiment, which was conducted to clarify the state of training of 

teachers of out-of-school education institutions on the formation of ethno-cultural competence 

among students, are indicated. Presented methodological recommendations for conducting 

classes with teachers in order to improve their professional level on the problem of ethnocultural 

education of students. 

The curriculum for the teacher education program contains topics: ethnocultural 

education as a socio-pedagogical problem, arts and crafts as a means of ethnocultural 

education, conditions of ethnocultural education in non-formal educational institutions, methods 

of pedagogical research, methods and forms of ethnocultural education, features of work 

planning according to the program , forms of work with parents of students on the problem of 

ethnocultural education. 

The results of the implementation of the program for the training of teachers in practical 

activities of experimental institutions are indicated. 

Key words: institution of out-of-school education, teacher of out-of-school education, 

program, ethnocultural education of students. 
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Аналізуються особливості перцептивно-мисленнєвої діяльності особи-стості, що 

складають основу її психологічної готовності до розвязування творчих задач. 

Акцентується увага на системоутворюючій ролі побудови образу шуканої конструкції 

при вирішенні актуальної задачі. Формулюються критерії проявів творчого мислення 

старшокласників при розв’язуванні еври-стичних задач. Подається аналіз результатів 

розвязування учнями експери-ментальних завдань конструктивного спрямування. 

Ключові слова: сприймання, мислення, образ, евристична задача, творчість. 

 

Актуальність дослідження. Важливість психологічного дослідження 

перцептивно-мисленнєвої діяльності учнів обумовлена необхідністю 

формування у молоді психологічної готовності до творчої праці на 

виробництві. Адже від здатності людей розв’язувати творчі задачі, від 

ефективності їх праці в різних сферах творчості залежить значною мірою 

рівень конкурентоздатності країни.  

Успішність розв’язування задачі визначається насамперед мірою 

адекватності сприймання особистістю інформації, заінтегрованої в її умові. 

Вміння творчо «взяти похідну» від наявної інформації відповідно до 

сформульованих умов задачі – основа творчого сприймання інформації. 

Пономарьов Я. О. зокрема розрізняє творчу задачу і проблему, оскільки 

творча задача завжди мисленнєва, однак може і не бути пізнавальною або 

може співпадати з елементарною пізнавальною задачею, яку можна і 

потрібно розв’язати, не набуваючи попередньо на усвідомленому рівні нових 

знань. Ця задача ставиться самою ситуацією і якщо вона співпадає з 
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елементарною пізнавальною задачею, в результаті її розв’язання виникає 

нове знання, яке цілком відповідає необхідній трансформації ситуації. 

Відомо, що проблема є складною пізнавальною задачею. Отже, щоб 

розв’язати проблему, слід перетворити проблемну ситуацію в ситуацію 

мисленнєвої задачі. При вирішенні проблеми виникає нове знання, актуальне 

для загального розв'язку. Інструментальне знання, напрацьоване за 

підсумками розв’язання однієї елементарної задачі, знову реалізується як 

принцип дії в іншій, більш складній ситуації. Спочатку цей щойно 

напрацьований спосіб дій є обмеженням у функціональному діапазоні, і його 

використання є успішним лише в ситуації аналогічній, майже конгруентній, 

оскільки дії на цьому рівні ще не досить абстраговані. «Для перетворення 

часткового способу в принцип треба поглибити рівень абстракції, 

«відфільтрувати» дії, що об’єктивно містять принцип, від чуттєвих елементів 

ситуації, часто випадкових. Це і є те, що ми називаємо «формалізацією 

інтуїтивного ефекту» [4, с. 102]. 

Разом з тим Пономарьов Я. О. наголошував, що прийняття рішення в будь-

яких ситуаціях на психологічному рівні (і особливо в ситуаціях граничної 

складності) складається з двох видів: з перетворення пізнавальної проблеми в 

мисленнєву задачу та з розв’язування мисленнєвої задачі, причому даний 

механізм є механізм прийняття творчих рішень, тобто тих, які неможливо 

отримати безпосередньо, спираючись на апарат логіки» [4, с. 103]. 

Вихідні передумови.  В залежності від того, над розв’язанням якого завдання 

працює людина, один і той же предмет може сприйматися по іншому, 

оскільки сприймання завжди включені до виконання якоїсь діяльності. 

Відсутність певної конкретної задачі ускладнює процес сприймання і в 

результаті сприйняття бувають нечіткими, неповними. Адже відомо, що 

навіть при частій взаємодії з об’єктами їх образи залишаються нечіткими, 

якщо чітке їх сприйняття не вимагається умовою задачі. 



Особливо вищесказане стосується розв’язування конструктивно-технічних 

задач учнями, коли адекватне сприймання умови такої задачі вимагає, 

нерідко, як вивчення структурно-функціональних властивостей 

конструктивних елементів (в тому числі і в наочно-дійовому плані), так і 

детального прорисовування серій ескізів проміжних розв’язків цієї задачі з 

метою побудови оптимального варіанту розв’язку. Саме тому розвитку 

спостережливості, точності, багатосторонності сприймання необхідно 

приділяти належну увагу уже в дитячому віці, особливо в процесі гри і 

навчання, починаючи із занять в дошкільних навчальних закладах і 

закінчуючи науково-дослідною роботою старшокласників по лінії Малої 

академії наук – в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, позашкільних 

закладах (центрах творчості дітей та молоді, станціях юних техніків, 

натуралістів і туристів тощо). 

При сприйманні задіюється весь інформаційний потенціал людини, тому 

сприймання не є лише сумою відчуттів, а складним інтегральним поєднанням 

також і відповідним чином проструктурованих нагромаджень інформації 

щодо минулого досвіду взаємодії суб’єкта з навколишнім світом, що 

стосується як характеристик об’єктів цього світу, так і операціонального 

інструментарію, спрямованого на побудову задумів розв’язування актуальних 

задач і зокрема на забезпечення саморегуляції в діяльності суб’єкта при 

подоланні ним ускладнюючих умов, супроводжуючих процес сприймання 

інформації. 

Відомо, що сприймання об’єкта залежить від інформаційного контексту, в 

якому воно здійснюється. Залежність сприймання цілого від сприймання 

його частин, залежність сприймання величини від сприймання структури 

цілого, залежність сприймання частини від сприймання цілого та ін. 

співвідношення, що складають основу численних форм ілюзорного 

сприймання, по-суті, обумовлені багатофункціональністю сприйманих 

об’єктів та їх складових. Адже в залежності від системи координат, в яких 



розглядатимуться об’єкти сприймання та їх складові у всій їх взаємодії, 

матимемо відповідні прояви їх структурно-функціональних особливостей. До 

того ж, слід мати на увазі, що у внутрішній взаємодії певні структурні чи 

функціональні складові об’єкта можуть виконувати генералізуючу функцію 

при сприйманні інших складових об’єкта, бути домінуючими при сприйманні 

даного об’єкта у взаємодії з іншими об’єктами. 

Оскільки в будь-якому сприйманні є певна доля узагальненості інформації (в 

залежності від інтелектуального контексту, в який включається сприймання), 

сприймаючи одиничне, людина, сприймає його як частковий випадок 

загального. «По мірі того, як ми інакше розуміємо дійсність, ми інакше і 

сприймаємо її. В залежності від рівня і змісту наших знань, ми не лише по-

іншому розмірковуємо, але й по-іншому безпосередньо бачимо світ» [5, с. 279]. 

Виклад основного матеріалу. Сприймання людини повсякчас спрямовується 

і формується напрацюваннями суспільної практики людської цивілізації і 

будь-який процес сприймання ґрунтується на взаємодії сприйманого об’єкта 

з певним чином проструктурованою системою уявлень, ієрархічною 

системою понять. Разом з тим, зростання рівня узагальненості сприймання 

збільшує число ступенів його свободи, а отже і якість структурно-

функціонального аналізу та аналітико-синтетичного перетворення образу 

сприйманої дійсності. 

Так, підключення до процесу сприймання інтересів та емоцій людини 

спрямовує сприймання у певному напрямку, воно спочатку набуває 

мимовільного характеру; а підключення вольового компоненту трансформує 

процес сприймання в мисленнєво-регульовану діяльність – усвідомлюване 

спостереження. Адже, «сприймання людини є в дійсності складною єдністю 

чуттєвого і логічного, чуттєвого і смислового, відчуття і думки. Воно завжди 

не лише сенсорна данність, але і осмислення її об’єктивного значення» [5, 

с. 282]. 



Осмислене сприймання об’єктів передбачає їх впізнавання, але може бути не 

лише ототожненням певного об’єкта як такого, що раніше був нами 

сприйманим, а і узагальненим впізнаванням, коли розпізнається певний 

об’єкт, сприйманий тут і зараз. 

За твердженням В.О. Моляко, «траєкторія пошуку кінцевого образу 

проходить через точки біфуркації, коли багатократно можуть прийматись 

певні рішення, здійснюються співставлення, здійснюється вибір і т.п. в 

потоці розв’язання (сприймання), який регулюється, спрямовується, 

зорганізується саме стратегіальним вектором – «оцінщиком всіх такого роду 

мікроситуацій вибору, оцінювання і т. ін.» [2, с. 15]. 

Отже, образ сприймання є зображенням, певною формою інформації, яка, 

пройшовши «випробування» на відповідність вимогам задачної ситуації, має 

шанс трансформуватись в мисленнєвий образ. Він є знаком, символом, 

кодом, більш чи менш адекватним орієнтиром в пошуках напряму руху 

мислення. Однак, при цьому він лишається завжди суб’єктивним, оскільки 

завжди має особистісне забарвлення – в ньому знаходять проекцію: минулий 

досвід людини, її мотиваційна сфера, її інтереси, погляди, переконання. 

Якщо проструктурувати складові творчого потенціалу і їх компоненти у 

вигляді „піраміди”, то основу „піраміди” складатиме готовність до 

розв’язування задач, а на її вершині має бути впевненість людини у собі, в 

своїх силах, що є результатом узгодженості, збалансованості, необхідної 

розвинутості всіх складових, актуальних для успішного творчого пошуку. 

При цьому дефіцит прогностично необхідної інформації швидко долається, а 

наявні труднощі щодо оперування „будівельним матеріалом для побудови 

шуканих конструкцій” та „інструментом для розв’язування творчих задач” 

оперативно нейтралізуються за рахунок збалансованості мотиваційно-

вольового компоненту (те, заради чого людина береться за вирішення 

проблеми, а також рівень розвитку її саморегуляції щодо подолання впливу 

на неї зовнішніх і внутрішніх негативних чинників, в залежності від якого ці 



труднощі можуть бути реалізовані людиною  як стимули до саморозвитку – 

так би мовити, очевидна шкода може бути трансформована на користь, 

причому не лише для даної людини, але і для інших людей). 

Звичайно, дуже важливим є  те, наскільки багатий (об’ємний, різноманітний), 

проструктурований (добре організований), динамічний (в разі необхідності 

швидко актуалізується, трансформується відповідно до змінюваних умов 

його реалізації) „будівельний матеріал”, потрібний для розв’язування творчої 

задачі. 

Не менш  важливою для успішності творчої діяльності людини є 

досконалість її творчого інструментарію: системи прийомів, методів, тактик, 

стратегій творчого пошуку. При цьому важливим є рівень системної 

організації творчого інструментарію особистості. 

1. Людина застосовує певні прийоми й способи творчості з метою 

оволодіння ними як інструментами розв’язування задач. 

2. Людина володіє засобами творчості, які необхідні для виконання 

творчих завдань. 

3.  Мають місце прояви стратегій (систем задачно і особистісно 

зумовлених дій) комбінаторних дій, пошуку аналогів та антиподів на різних 

етапах розв’язування творчої задачі: на етапі вивчення її умови, етапі 

розробки задуму її розв’язання та на етапі матеріалізації задуму. 

Отже, вектор готовності до розв'язування творчих задач спрямований від 

ситуативного застосування певних засобів конструктивної діяльності до 

стратегіальної організації мислення. 

Проаналізуємо особливості проявів творчого мислення старшокласників при 

розв’язуванні евристичних задач. Підсумки аналізу результатів розв’язування 

експериментальних завдань старшокласниками дають підстави зробити такі 

висновки. 

Неоптимальність розроблених учнями розв’язків задач пояснюється, як 

правило, насамперед недостатнім вивченням вихідних умов задачі, що 



зумовлює в результаті формулювання досліджуваними неадекватних 

шуканих умов задачі. 

Так, при розв’язуванні винахідницької задачі № 3 досліджуваних нерідко 

вводить в оману помічення такого хибного в даному випадку орієнтира як 

необхідність загострити кінчик гвіздка. В результаті процес мислення 

спрямовується не на пошук заданої у завданні конструкції, а на необхідність 

трансформації самого гвіздка.  

До «інструменту саморегуляції» процесом розв’язування задачі слід, зокрема, 

віднести здатність розв’язуючого до систематичного співвіднесення 

отриманих в процесі розв’язування даних з вимогами задачі, в результаті 

чого мають коригуватись дії, спрямовані на пошук оптимального розв’язку 

задачі. При цьому є також важливим наскільки досліджуваний може 

скоординувати в процесі роботи над задачею не лише вимоги умови задачі, а 

і адекватно оцінити, інтерпретувати ті результати, що отримані в ході 

пошуку рішення, наскільки він усвідомлює доцільність виконуваних ним 

мислительних дій. Адже навіть у випадках, коли розуміє умову задачі і має 

інформацію, необхідну для її розв’язування, він нерідко потребує серії 

підказок, які «підштовхують» його до знаходження вірного розв’язку саме 

даної конкретної задачі, однак не здійснюють відчутного впливу на 

удосконалення можливостей його мислительного апарату. 

Отже, можемо говорити про різні ступені готовності учнів до розв’язування 

творчих задач, що в першу чергу пов’язано з адекватністю формулювання 

учнем шуканих умов розв’язуваної задачі, відповідністю шуканих умов 

задачі вихідним її умовам, конструктивною довершеністю розв’язку задачі. 

Розв’язки винахідницьких задач, виконані досліджуваними, як правило, 

характеризуються їх неоптимальністю, тобто значною віддаленістю від 

оптимального (еталонного розв’язку). Запропоновані даними учнями 

розв’язки задач певною мірою відображають принциповий розв’язок задачі, 

при цьому отриманий результат лише деяким чином відповідає певним 



вимогам задачі. Наприклад, розробляючи протиголольодні пристосування 

для взуття, учні нерідко пропонують «набити туди гвіздків». 

При розв’язуванні задачі № 9 переломним моментом для досліджуваних є 

розуміння того, що крейду слід покрити шаром чогось такого, що 

перешкоджало забрудненню б рук. 

При виконанні завдання про крейду шукані конструкції можуть 

вибудовуватись за трьома рівнями:  

1) коли для ізоляції рук від крейди пропонується використовувати 

якийсь матеріал, що не фіксується стосовно крейди; 

2) ізолюючий матеріал прилаштовується до крейди міцніше 

(наприклад, крейда обгортається ізоляційною стрічкою); 

3) за принципом аналогії (наприклад, як олівець, помада) до крейди 

примонтовується ізоляційна стрічка або дерев’яний кожух як у олівця. 

Разом з тим слід мати на увазі, що при виконанні винахідницької задачі № 1 

ми, зокрема, можемо спостерігати «перетікання акценту задачної ситуації» 

так би мовити зі сфери трансформації задуму її розв’язування в сферу 

трансформації стратегії (інструментарію) її розв’язання. Так, ряд 

досліджуваних з метою розв’язання цього експериментального завдання 

пропонують обійтись без додаткових підручних засобів, а просто перегнути 

кілька разів лист заліза по лінії необхідного розрізу, аж до цілковитого 

від’єднання потрібної частини листа. 

За підсумками аналізу отриманих результатів досліджуваних можна поділити 

у найпершому наближенні на схильних до художнього конструктивного 

мислення (художній дизайн) і до технічного конструктивного мислення. 

Цікаво, що представники другого типу, сформувавши ідеальний розв’язок 

задачі № 10 (наприклад, «за допомогою дрелі зробити маленькі дірочки на 

початку і в кінці тріщинки»), після марних зусиль розробити витончену 

конструкцію підсвічника відмовляється продовжувати шукати розв’язок цієї 

задачі. 



Отже, з метою дослідження проявів творчого мислення при аналізі 

результатів розв’язування учнями експериментальних завдань 

конструкторського спрямування (і особливо творчих технічних) необхідно 

реалізовувати не лише такі критерії як оригінальність та поліваріантність, а 

також і критерії: конструктивна довершеність (рівень довершеності створеної 

конструкції, її оптимальності, вишуканості структурної і функціональної її 

складових елементів) і конструктивна доцільність (рівень відповідності 

створеної конструкції вимогам задачі). 

Таблиця 1 

Результати розв’язування старшокласниками  

евристичних задач (група № 1) 

 
№  

зада

чі 

Конструктивна 

доцільність (%) 

Конструктивна 

довершеність 

(%) 

Оригінальність 

(%) 

Поліваріатив- 

ність 

(%) 

Сума 

% 

1 0,37 0 0 5,62 5,99 

2 0,74 0 0,74 6,74 8,24 

3 0,37 0,74 0,74 5,24 7,12 

4 3,7 4,12 3,37 6,37 17,6 

5 3,0 1,87 2,62 5,24 12,73 

6 1,5 1,87 0,37 6,74 10,49 

7 0,37 0,37 0,37 3,37 4,49 

8 0,74 0,37 0,37 5,24 6,74 

9 5,24 3,0 4,12 5,62 19,1 

10 1,12 1,12 1,12 4,12 7,5 

 

В таблиці 1 представлені результати розв’язування евристичних задач 

учнями 10-11 класів (21 учень) ЗОШ № 22 І-ІІІ ступеня м. Києва, які 

навчаються на 10-12 (далі група № 1). За кожен варіант розв’язку задачі 

нараховувався 1 бал, тобто поліваріативність визначалась кількістю 

запропонованих розв’язків.  

Максимальна оцінка за оригінальність задуму, його конструктивну 

доцільність та конструктивну довершеність – по 3 бали. Так, наприклад, саме 

максимальна кількість балів була нарахована за кожним із вищезазначених 

трьох показників стосовно запропонованого досліджуваним Сергієм У. 

єдиного варіанту розв’язання задачі № 10 («зробити отвір в кінці тріщини») . 



Як бачимо, найбільша кількість розв’язків розроблена стосовно задач № 2 

(про скидання снігу з покрівель) та № 6 (про протиголольодні 

пристосування), однак оцінки цих варіантів за рештою показників були 

незначними. Це пояснюється тим, що школярам було важко уявити ці задачні 

ситуації у всіх вимірах їх структурно-функціональних характеристик. З тих 

же причин виявилась мінімальною кількість балів за поліваріативність 

відносно задач № 7 (про залізничні стрілки), так само, як і за рештою 

показників: конструктивна довершеність, конструктивна доцільність і 

оригінальність – по 0,37 %. 

Найбільш зрозумілими для досліджуваних виявились задачні ситуації: № 9 

(про крейду) і № 4 (про підсвічник). З крейдою вони мають справу мало не 

щодня, а підсвічник в різних заданих варіаціях легше уявити, ніж домінуючі 

образи стосовно інших задач. Саме тому розв’язки задачі № 9 

характеризуються і найбільшою оригінальністю 4,12 %, задач № 4 – 3,37 % (2 

місце). Показник конструктивної довершеності також є максимальний 

відносно задумів розв’язування задачі № 4 (4,12 %), задача № 9 – 3,0 %. 

Розв’язки задачі № 9 також «лідирують» за показником конструктивної 

доцільності (5,24 %). На другому місці – розв’язки задачі № 4 (3,7 %). На 

третьому місці задача № 5 (про обід): дещо вищими є (порівняно з іншими 

задачами): конструктивна довершеність (1,87%), конструктивна доцільність 

(3,7%) та оригінальність (2,62%). 

Разом з тим, не досить вивченою для школярів виявилась задача № 8 (про 

пересування меблів). Здавалося б – знайома для учнів ситуація, але разом з 

тим має місце значна невпевненість в її аналізі: конструктивна доцільність – 

0,74 %; конструктивна довершеність і оригінальність – по 0,37%. Цікаво, що 

учні молодшого шкільного віку, розв’язуючи цю задачу, пропонують значно 

оригінальніші і досконаліші розв’язки, ніж старшокласники, яким, здавалося 

б, здійснити структурно-функціональний аналіз цієї задачної ситуації зовсім 



не важко. «Напрошується» гіпотеза про певну байдужість цих 

старшокласників стосовно розв’язування домашніх побутових задач. 

Певні труднощі стосовно адекватного аналізу умов мали місце при 

розв’язуванні задач № 1 і № 3. На перший погляд все так просто (про це 

свідчить показник поліваріативності – розв’язків порівняно чимало: 

відповідно 5,62 % і 5, 24 %, а в той же час конструктивна доцільність по 

кожній із задач становить 0,37 %, а конструктивна довершеність і 

оригінальність для задачі № 3 – 0,74 %; а для задачі № 1 – 0 %). 

У зв’язку із вищезазначеним цікаво прослідкувати рейтинг загальної 

кількості балів за всіма чотирма показниками стосовно всіх десяти 

евристичних задач. Найбільша кількість балів припадає на задачу № 9 (про 

крейду) – 19,1 %, на другому місці задача № 4 (про підсвічник) - 17, 6 %, на 

третьому – задача № 5 (про обід) – 12,73 %, слідом за нею – задача № 6 (про 

протиголольодні пристосування) – 10,49 %. 

Найменша кількість балів у задачі № 7 (про залізничні стрілки) – 4,49%, адже 

дійсно для адекватного розв’язування досліджуваними цієї задачі є 

необхідною їх обізнаність стосовно властивостей наявних і шуканих 

конструктивних елементів, причому за умов їх взаємодії на фоні заданого 

градієнта температур. 

Розв’язки задачі № 1 характеризуються показником – 5,99 % (оскільки при 

розв’язуванні цієї задачі учням важко виокремити для себе домінуючі 

складові задачної ситуації). На третьому місці з кінця - «загадково 

недоступна для розуміння старшокласниками» задача № 8 (про пересування 

меблів) – 6,74%. 

В цілому виокремлені показники: конструктивна доцільність конструктивна 

довершеність, оригінальність і поліваріативність, а також порівняно 

складний спосіб її кількісного обчислення, дозволяють проаналізувати 

прояви творчого потенціалу досліджуваних стосовно розв’язування ними 

евристичних задач. 



Як видно із таблиці 1, кількісні значення показників: конструктивна 

доцільність, конструктивна довершеність, оригінальність та 

поліваріативність демонструють потенціальні можливості кожної із десяти 

евристичних задач стосовно їх реалізації з метою вивчення проявів творчого 

мислення досліджуваних в процесі науково-технічної творчості. 

Проаналізуємо, як розв’язували ці експериментальні задачі учні 11 класу 

Фастівського ліцею-інтернату (раніше він називався обласним природничо-

математичним ліцеєм), в якому навчаються інтелектуально обдаровані учні 

Київської області і який вже багато років є базовим закладом фізико-

математичного факультету Національного педагогічного університету ім. 

М.П.Драгоманова. 

Досліджувані з групи № 2 більш системно підходять до вирішення 

експериментальних задач. Так, при розв’язуванні задачі № 7, до задачної 

ситуації включаються не лише названі у вихідній умові задачі стрілки і сніг, а 

також земля, на якій знаходяться стрілки. Досліджуваний: «Потрібно 

сконструювати обігрівач, який помістимо в землю під стрілкою» (Олександр 

К.). А розв’язуючи задачу № 6, цей учень пропонує використати конструкцію 

із м’якої гуми і ланцюжків. Хоча разом з тим, учні з групи № 2 дають і 

варіанти розв’язків дуже практичні, які були відсутні в реєстрі розв’язків, 

виконаних групою № 1.  

Слід зазначити, що досліджуваних із групи № 2 майже зовсім не зацікавила 

задача № 4 (на відміну від групи № 1). Як правило, учні відповідали, що такі 

підсвічники є в продажу і їх можна просто купити разом із свічками. Лише 

дехто із досліджуваних групи № 2 замислювались над  розробкою 

конструкції заданих підсвічників. 

Однак учні з групи № 2 дають і відповіді, які дуже відрізняються від 

відповідей досліджуваних з групи № 1 своєю практичною довершеністю. 

Наприклад, Е.М.: «Підсвічники з наперстків. Не плавляться і не горять». 



Задача № 9: «зараз є механічні олівці, у які вставляються стержні. Замість 

стержня потрібно вставити крейду, звичайно отвір повинен бути більшим» 

(Олеся Г.); «Один кінець крейди пофарбувати або облити крейду олією» (Артем 

К.). 

Задача № 2: «Потрібно сконструювати дуже високий дах: під кутом 30°» 

(Олександр К.); «Слід такий матеріал використати для виготовлення даху, з 

якого сніг спадатиме сам» (Віктор Ш.). 

Наприклад, такий розв’язок задачі № 3 (хоча і не еталонний, однак в 

певному розумінні технічно виправданий): «Просвердлити перед цим 

маленький отвір відповідного діаметра, а вже потім забивати гвіздок» (С.К.). 

Щодо так би мовити «гендерних» особливостей в розв’язуванні 

досліджуваними евристичних задач. Так, в розумінні дівчат домінуючою 

шуканою умовою задачі № 3 є знаходження такого способу забивання 

маленького гвіздка, щоб при цьому не забити пальці. В результаті 

пропонується такий «розв’язок»: «Потрібно взяти плоскогубці з довгими 

ручками і молоток з довгою ручкою» (Олеся Г.) 

Цікаво, що деякі учениці ліцею-інтернату досить сміливо і точно підходять 

до розв’язування тих евристичних задач, стосовно яких вони мають достатній 

обсяг прогностично необхідної інформації. Наприклад, задача № 3: «До 

місця, в яке треба забити гвіздок, можна прикласти шматочок пінопласту 

таким чином, як вам це потрібно, щоб зробити кілька ударів по гвіздку, а 

потім прийняти пінопласт» (Ірина К.). Ця ж учениця для розв’язування задачі 

№ 4 пропонує «взяти ковпачки із звичайних ручок і повставляти в них 

свічки». В такому ж ракурсі вона підходить і до пошуку розв’язку задачі № 9: 

«Одягти на шматочок крейди спеціальний чохол так, щоб було видно кінець 

крейди, яким можна писати». Разом з тим лишаються поза увагою задачі № 1, 

№ 10, а також № 8 (про пересування меблів), тобто ті експериментальні 

задачі, що потребують відповідного обсягу науково-технічних знань.  



Розв’язуючи задачу № 8 (про пересування меблів) ліцеїсти, завдяки досить 

розвинутій комбінаторній складовій мислення, нерідко звертаються до 

формулювання шуканих умов задачі № 8, які значно відрізняються від 

початкових умов. Так, ці досліджувані пропонують «меблі зовсім не 

пересувати, адже майже всі меблі можна розібрати, а потім знову скласти». 

Тобто в даному випадку учні виходять за межі даної задачної ситуації, 

прагнуть знайти цілком новий розв’язок. 

При розв’язуванні евристичних задач учні ліцею-інтернату намагаються 

використати свої знання і зокрема з фізики. Наприклад, стосовно задачі № 8 

вони рекомендують: «щоб підняти меблі, під низ покладіть труби і потім, 

коли зустрінеться поріг, покладіть під труби дошки» (С.К.). При 

розв’язуванні задачі № 5 пропонують із залізного обода зробити «люстру 

Чижевського». 

Таблиця 2 

Результати розв’язування старшокласниками  

евристичних задач (група № 2) 

 

№  

задачі 

Конструктивна 

доцільність 

 (%) 

Конструктивн

а 

довершеність 

(%) 

Оригінальніст

ь 

(%) 

Поліваріативніст

ь 

(%) 

Сума 

% 

1 0,7 0,7 0 6,2 7,6 

2 1,2 0,7 1,4 6,4 9,7 

3 3,8 3,6 3,8 5,6 16,6 

4 1,4 1,2 1,7 5,7 10 

5 2,8 1,9 5,5 6,9 17,1 

6 0,7 0 1,2 6,4 8,3 

7 0,23 0,23 0,46 6,2 7,1 

8 1,2 0,4 1,2 5,2 8 

9 2,4 1,4 2,6 6,2 12,8 

10 0 0 0 2,8 2,8 

 

Отже, якщо у досліджуваних з групи № 1 найбільший інтерес викликало 

розв’язування задачі № 4 (про підсвічник), то у досліджуваних з групи № 2 – 

задачі № 3 (про забивання маленького гвіздка) та № 5 (про металевий обід), 

які є значно складнішими порівняно із задачою № 4. А от найменший інтерес 

для групи № 2 представляла задача № 10 (про призупинення розвитку 



тріщини), це свідчить про відсутність в учнів даної  групи стійкого 

глибинного інтересу до розв’язування задач науково-технічного характеру, 

який би мав бути домінуючою рисою особистості учня ліцею природничо-

математичного профілю. 

Як видно із порівняння результатів розв’язування евристичних задач 

досліджуваними з групи № 1 і групи № 2, кількісні співвідношення значень 

показників конструктивної доцільності, конструктивної довершеності, 

оригінальності та поліваріативності свідчать про прояви більш високого 

рівня конструктивного мислення при розв’язуванні експериментальних задач 

досліджуваними групи № 2.  

Висновки. Отже, ефективність науково-технічної діяльності старшокласників 

залежить від їх психологічної готовності до розв'язування творчих задач, 

зокрема: до адекватного структурно-функціонального аналізу інформації в 

процесі побудови шуканої конструкції; до реалізації елементів стратегій і 

тактик конструювання інформаційних систем на різних етапах розв'язування 

творчої задачі: вивчення її умови, розробки задуму, його матеріалізації. 

І якщо процес вирішення старшокласниками експериментальних задач на 

вільне конструювання характеризується проявами стратегій аналогізування, 

комбінування, реконструювання, то при розв’язуванні експериментальних 

задач на принциповий винахід домінуючими є прояви стратегії 

аналогізування. Це зумовлюється складністю структурно-функціонального 

аналізу інформації в процесі конструювання задуму розв'язування 

винахідницької задачі, необхідністю адекватного врахування структурних і 

функціональних властивостей елементів конструювання. 

Виявлено, що тактика базової деталі виконує системоутворювальну функцію 

при розв’язуванні старшокласниками творчих конструкторських задач. При 

цьому побудова шуканого образу залежить від рівня структурованості 

актуальної інформації, на основі якої конструюється образ, а також від рівня 

системної організації стратегіального інструментарію учня: його здатності 



реалізовувати елементи комбінування, аналогізування, реконструювання з 

метою розв'язування задачі. Якщо здатність до «комбінування» грунтується 

на адекватному аналізі різного роду параметрів конструкції, в т.ч. у процесі її 

трансформації, об’єднання, роз'єднання елементів, то здатність до 

«аналогізування-реконструювання» має за основу адекватну оцінку базових 

інформаційних модулів конструкції, коли питома вага аналога може бути 

зведена до нуля, а отже аналог трансформується в його антипод. 
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Перцептивно-мыслительная деятельность в процессе решения 

                                               эвристических задач 

 Третяк Т. М., кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, старший 

старший научный сотрудник лаборатории психологии творчества Института психологии 

имени Г. С. Костюка НАПН Украины, г. Киев 

Анализируются особенности перцептивно-мыслительной деятельно-сти личности, 

составляющие основу ее психологической готовности к реше-нию творческих задач. 

Акцентируется внимание на системообразующей ро-ли построения образа искомой 

конструкции при решении актуальной зада-чи. Формулируются критерии проявлений 

творческого мышления старше-классников при решении творческих задач. Дается анализ 

результатов решения учащимися экспериментальных задач конструкторской 

направленно-сти. 

Ключевые слова: восприятие, мышление, образ, эвристическая задача, твочество. 

The peculiarities of personality’s perceptive-mental activity, that is the basis of its 

psychological readiness for creative tasks solving, are analyzed. The attention is paid on system-

forming role of searched construction’s image creation while ac-tual task solving. Criteria of 



senior pupils’ thinking manifestations, while heuristic tasks solving, are formulated. The analysis 

of the pupils’ constructively oriented experimental tasks’ solving results is given. 

Keywords: perception, thinking, heuristic task, creation. 
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В статті представлено особливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

в процесі розв’язування ними творчих задач на конструювання. Творчий потенціал людини 

розглядається відповідно до концепції В.О. Моляко як сфера можливих творчих проявів 

особистості. Головним фактором розвитку творчого потенціалу особистості є процес 

розв'язування творчих задач. Показано, що особливості творчого потенціалу молодших 

школярів при розв'язуванні конструктивних задач обумовлені домінуючою мисленнєвою 

стратегією аналогізування, комбінування чи реконструювання. Встановлено, що 

розв’язування творчих задач на конструювання сприяє активізації пошукової діяльності 

дитини та розвитку її творчого потенціалу.  

Ключові слова: творчий потенціал, творча задача, конструювання, стратегії 

аналогізування, комбінування, реконструювання. 

 

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими практичними 

завданнями. Швидкий розвиток науки і техніки, нестабільна економічна 

ситуація в країні наповнюють повсякденне життя людини різного роду 

труднощами і проблемами, які часто вимагають негайного свого вирішення, а 

вона не завжди готова продуктивно їх вирішувати. Важливою умовою 

ефективного, адекватного, вчасного реагування особистості в таких 

ситуаціях є активізація її творчого потенціалу. Для своєчасної активізації 

творчого потенціалу людини необхідно створити такі умови, які б формували 

в індивіда особистісну готовність до творчості, вміння ще з дитинства 

реагувати на складні ситуації творчо, не боятися проявляти власну 

індивідуальність, застосовувати всю сукупність своїх можливостей для 

розв’язання нових, часом складних задач. Саме здатність до творчості, до 

створення нового, оригінального, унікального, які є центральною складовою 



творчого потенціалу, забезпечать особистості продуктивне вирішення нових 

задач. 

Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань загальної 

проблеми, якій присвячується стаття. Обдарованість є однією з найбільш 

важливих вищих психічних систем взаємодії людини з навколишнім світом. 

Безумовно, обдарованість нерозривно пов'язана з рештою всіх психічних 

функцій людини, з її свідомістю, пізнанням, загальними установками і 

диспозиціями, особистісними структурами, емоційною сферою і т.д. Основні 

функції обдарованості – максимальне пристосування до світу, оточення, 

знаходження рішень у всіх випадках, коли створюються нові, непередбачені 

проблеми, що вимагають саме творчого підходу [1; 2; 6].  

Згідно з В.О. Моляко, творчий потенціал людини – це сфера можливих 

творчих проявів особистості. «Ми притримуємось такого розуміння творчого 

потенціалу, яке містить досить широкий спектр конкретних складових, а 

саме: задатки, загальний інтелект, інтереси, допитливість, емоційне 

забарвлення процесів пізнання, наполегливість, креативність, інтуїцію, 

особистісні стратегії та тактики розв’язку проблем» [6, с. 6]. Центральним 

інтегральним, системним фактором творчого потенціалу особистості є 

здатність до творчості, тобто здатність до конструктивного, нестандартного 

мислення та поведінки, а також до усвідомлення і розвитку власного досвіду. 

Творчий потенціал, як зазначає В.О. Моляко, яку б багатомірну він не мав 

структуру, все ж є потенційними можливостями досягнень, а «творча 

особистість», «обдарованість», «талант» реалізують ці можливості [6]. 

Мета статті: здійснити аналіз розвитку творчого потенціалу учнів 

молодшого шкільного віку в процесі розв'язування ними задач на 

конструювання. 

Виклад методики і результатів дослідження. Важливим питанням, на 

нашу думку, що безпосередньо стосується нашого дослідження, є питання 



діагностики та розвитку творчих можливостей учнів, адже творчий 

потенціал, здатність до творчої діяльності від природи присутні кожному, 

тому педагогам в процесі роботи з дітьми варто вбачати в кожній дитині 

«потенційного креатива», побачити своєрідну його індивідуальність і 

намагатись розвивати її.  

Молодший шкільний вік в психології характеризується певними 

особливостями розвитку мислення: основним новоутворення молодшого 

шкільного віку є довільність психічних процесів та їх інтелектуалізація, 

усвідомлення дитиною динаміки своїх змін, виникнення здатності до 

планування та виконання дій у внутрішньому плані, уміння ніби «збоку» 

розглядати та оцінювати свої думки та дії, поява рефлексії – уміння 

об’єктивно аналізувати свої думки та вчинки з погляду їх відповідності 

задуму та умовам конкретної діяльності. У 6-10 років виробляються 

адекватні оцінки та самоконтроль як важливі форми самосвідомості, 

усвідомлюється певне коло своїх обов’язків і прав, формується реалістичний 

образ-Я. Саме в цьому віці з’являються ті якості психіки, котрі будуть 

визначальними у формуванні творчого потенціалу за відповідних умов 

навчання та виховання.  

Одним із факторів розвитку творчих якостей особистості, як зазначає В. О. 

Моляко [3], є те, що вони формуються саме в творчій діяльності, яка 

безпосередньо пов’язана з творчим мисленням. Тому обов’язковим моментом 

розвитку творчого мислення є використання задач «відкритого типу», що 

сприяє проявам оригінальності і становленню творчого начала особистості. 

Виховання в дітей потреби в творчій праці, на думку Е.О. Фарапонової, 

повинно складати основу формування психологічної готовності до праці в 

школі. Це дозволить вивести трудове виховання на той рівень, який 

відповідний вимогам цього часу: готовність проявляти самостійність, творчу 

активність, ініціативність, взаємодопомогу і відповідальність в праці [5].  



Важливою умовою розвитку творчого ставлення до діяльності молодших 

школярів є, як ми вважаємо, формування конструктивного мислення 

молодших школярів. В процесі конструктивної діяльності в дитини 

з’являється можливість спробувати себе в чомусь, створюється можливість 

здійснювати пробні практичні дії з елементами конструктора, в результаті 

чого учень отримує продукт власної діяльності. При цьому відбувається 

активізація мислення, фантазії, стимуляція до творчих пошукових дій. 

Отже, розглядаючи проблему формування творчо розвиненої особистості, 

готової до виконання певної діяльності (учбової, професійної) науковцями 

відзначається роль знань, умінь, навичок, систематичне включення творчого 

компоненту в процес учбової діяльності, яка є провідною в молодшому 

шкільному віці, адже привнесення саме творчого компоненту в навчальний 

процес активізує в учнів даного віку мотиваційний, мисленнєвий компонент, 

сприяє виникненню інтересу до виконуваної діяльності, забезпечує 

реалізацію їх творчого потенціалу, що, в свою чергу, забезпечує ефективне 

засвоєння навчального матеріалу.  

Враховуючи те, що конструювання є важливим засобом розвитку творчих 

здібностей дітей, водночас є основою, на якій будується розвиток творчої 

особистості. Конструювання відноситься до продуктивної дитячої діяльності, 

створення конструкції, як продукту діяльності, тісно пов’язано з розвитком 

процесів пізнання (сприймання, наочно-дієвого та наочно-образного 

мислення) і є ефективним засобом психічного розвитку дітей. 

В ході навчання дітей конструювати варто поєднувати завдання, які б 

сприяли формуванню предметних, ігрових дій, в ході яких відбувається 

ознайомлення з структурною, функціональною стороною предметного світу. 

Навчання спостережливості, споглядання, вивчення предмета, його аналіз, 

прогнозування майбутнього результату спрямовані на формування у дитини 

основ продуктивної конструкторської діяльності. 



Основною особливістю дитячого конструювання є встановлення 

просторового розміщення елементів предмета і підпорядкування його певній 

логіці. Конструктивна творчість передбачає складний комплекс розумових і 

практичних дій і включає два основні етапи: етап задуму, де відображується 

власне перетворююча діяльність мислення і уяви дитини; етап практичної 

реалізації задуму. Ці етапи знаходяться в тісному взаємозв’язку, оскільки 

дитячі задуми уточнюються і удосконалюються в ході практичної 

реалізації,що, в свою чергу, сприяє розумовому розвитку учнів.  

Як відомо, якщо в процесі навчання не виникає інтересу, зацікавленості, 

методика, якою б вона не була, не принесе бажаного результату. Творчі 

завдання стимулюють у дітей пізнавальну (пошукову) активність, вчать їх 

аналогізувати, комбінувати, реконструювати, створюючи при цьому 

суб’єктивно новий продукт. При цьому важливе значення має стимуляція 

творчого процесу. По-перше, це створення умов для розвитку фантазії і уяви, 

коли фантазування виступає як здатність до різноманітних комбінацій 

предметів та явищ, елементів і т.п., що є джерелом дитячої творчості. По-

друге, це вміння створювати образ того об’єкта, який необхідно реалізувати в 

процесі конструювання за умови досить високого рівня здатності до уяви, але 

розвиток яких неможливий без додаткових умов (стимульного матеріалу, 

методики).  

З метою керування розвитком уяви і фантазування, узагальненням і 

конкретизацією образів, можна запропонувати геометричні форми, 

напівформи різного розміру та кольору. Практична діяльність з 

геометричними фігурами є важливим засобом розвитку наочно-дійового і 

наочно-образного мислення, тих типів мислення, які переважають в дітей 

молодшого шкільного віку В процесі розв’язування конструктивних задач, де 

стимульним матеріалом є конструктор з геометричних форм, відбувається 

активне використання і закріплення набутих на уроках математики знань і 

умінь в нових умовах, відбувається формування вмінь перетворювати об’єкт 



за заданими умовами, відповідно до функціональних властивостей і 

параметрів об’єкту, впізнавати і виокремлювати геометричні фігури, 

відбувається формування елементарних навичок побудови. 

В процесі конструктивної творчості в учнів формується здатність діяти 

цілеспрямовано, свідомо управляти і контролювати свої дії. Це дозволяє 

розробляти різноманітні плани для досягнення мети, мисленно узгоджувати 

ці плани, щоб знайти найкращий варіант розв’язку. Тому метою розвитку 

конструктивного мислення є також формування вмінь розглядати 

різноманітні шляхи, плани, різні варіанти досягнення мети, різні способи 

розв’язування задач; оперуючи предметами в мисленнєвому плані, уявляючи 

різні варіанти їх зміни можна швидше знайти потрібний результат. 

В процесі роботи з геометричними формами у дітей удосконалюються 

сенсорні навички, розвивається мислення, оскільки розкладаючи складні 

фігури на прості і, навпаки, створюючи із простих фігур більш складні, 

школярі закріплюють і поглиблюють свої знання про геометричні фігури, 

вчаться розрізняти їх за формою, величиною, кольором, просторовим 

розміщенням. Такі заняття відкривають можливості для розвитку творчого 

конструктивного мислення учнів та дозволяють активізувати їх творчий 

потенціал. 

Спираючись на методологічні положення процесу конструктивної творчості 

В. О. Моляко [4; 7], відповідно до нашого дослідження процес розв’язування 

творчих задач на конструювання можна представити перебігом наступних 

етапів: 1) ознайомлення з умовою задачі є початковим етапом виникнення 

задуму майбутньої конструкції; 2) розуміння умови задачі є етапом, на якому 

вихідні її умови трансформуються в шукані і відповідно до цих умов 

здійснюється цілеспрямований пошук елементів конструювання, що 

відповідають умовам задачі; 3) формування первинного задуму здійснюється 

на основі теоретичного і практичного досвіду розв’язуючого задачу і 

характеризується виникненням образа-орієнтира; 4) формування остаточного 



задуму є етапом, на якому здійснюється перехід від створених в образному 

плані задумів до практичного конструювання з геометричних форм і 

характеризується розвитком початкового образа-орієнтира в провідний образ, 

що включає загальні уявлення про кінцевий продукт діяльності; 5) кінцевий 

розв’язок характеризується практичним втіленням конструктивного задуму. 

Ми вважаємо, формування конструктивного задуму, починаючи від 

виникнення первинної ідеї та закінчуючи матеріалізацією задуму, 

детермінована стратегіальними мисленнєвими діями та відіграє провідну, 

вирішальну роль у створенні конструкції. Таким чином, у нашому 

дослідженні, відповідно до специфіки конструктивної діяльності, 

обумовленої віковими особливостями (молодший шкільний вік), 

стратегіальні тенденції – провідні мисленнєві дії учня, спрямовані на аналіз 

умови задачі, формування та реалізацію конструктивного задуму суб’єктом. 

Тобто, можна сказати, що в процесі роботи над конструкцією дитина 

застосовує певну мисленнєву стратегіальну тенденцію. Ми вирішили 

запропонувати розв’язування задач на конструювання, які безпосередньо 

спрямовують творчу діяльність на аналогізування, комбінування та 

реконструювання.  

З метою активізації конструктивної діяльності ми використали розроблений 

нами комплекс розвивальних вправ «Творче конструювання», який включає 

теоретичну та практичну частину. Теоретична частина полягає в 

ознайомленні із сутністю аналогізування, комбінування, реконструювання. 

Для більш ефективного розуміння того, як проявляються означені мисленнєві 

дії в процесі творчої діяльності, учням пропонуються наочні зображення із 

використанням відповідних стратегіальних тенденцій. Практична частина 

передбачає розв’язування молодшими школярами задач на аналогізування, 

комбінування, реконструювання. Враховуючи вік учнів, деякі завдання 

проводяться в ігровій формі, що викликає у них живий інтерес до діяльності, 



сприяє розвитку уяви та активізації фантазії. Також використовуються 

підказки, орієнтовні запитання, ілюстрації. 

1. Навчання стратегії комбінування. Учням розповідається, що коли 

поглянути навколо, то неважко помітити, як усі навколишні предмети, які нас 

оточують, створювались в результаті поєднання кількох елементів, частин… 

Наприклад, такий предмет як «стілець» був створений шляхом поєднання 

таких окремих елементів, як «ніжки», «спинка» та «місце сидіння». На 

такому стільці зручно сидіти, його можна переставляти. Згодом для офісних 

приміщень було модифіковано звичайний стілець таким чином, що замість 

чотирьох ніжок були використані колеса, прикріплені до певної основи. Так, 

завдяки поєднанню основної частини стільця та невеличких коліс, в 

результаті комбінаторних дій було сконструйовано стілець, який мав 

декілька функцій: на ньому можна вже не тільки сидіти, але й проїхати 

невеличку відстань та обертатись навколо.  

Отже, під комбінуванням як мисленнєвим прийомом ми розуміємо 

використання та сполучення структурних і функціональних ознак 

різноманітних об’єктів та механізмів для побудови нової конструкції. 

Розповідаючи про комбінування, ми також демонструємо зображення 

«Русалонька» та «Кентавр». Пояснюємо, що автор, зображуючи міфологічні 

істоти, поєднує тут різні частини тіла тварин та людей. Шляхом поєднання 

напів-людини та напів-риби створюється русалонька, яка схожа на красиву 

дівчину, яка може жити у воді, швидко плавати, як риба. Так само, 

поєднавши напів-людину та напів-коня, художник зображує кентавра і цим 

самим намагається підсилити мужність та силу чоловіка, здатного на 

перемогу. 

Також класично до комбінування ми відносимо і зображення на орнаменті, 

показуємо дітям, як різні елементи орнаменту поєднуються в загальному 



інтер’єрі. Крім того, комбінування ми можемо спостерігати при виконанні 

аплікацій, в мозаїках, фресках.  

З метою формування прийомів комбінування структур учням пропонуються 

завдання на побудову ритмічних орнаментів. На смужках паперу діти 

повинні сконструювати ритмічний орнамент (якомога красивіший) із 

конструктора, до складу якого входять геометричні фігури з картону, різного 

кольору. Умова задачі представляється у текстовій формі і дається підказка, 

що фігури можна накладати одна на одну повністю чи частково, а також 

використовувати під різним нахилом. На наступних етапах роботи учням 

забороняється використовувати якусь геометричну форму. Введення заборон 

використовувати певну геометричну форму здебільшого спонукає учнів до 

активного використання прийомів накладання кількох форм одна на одну та 

під різним нахилом для створення привабливої композиції, яка в ритмічному 

орнаменті повинна повторюватись. 

З метою формування структурно-функціонального комбінування учням 

пропонується завдання у ігровій формі. Гра називається «Дивовижні 

перетворення». Перед учнями ставиться завдання з наявних геометричних 

форм сконструювати «килим-літак», щоб на ньому можна було вирушити у 

казкову далеку подорож.  

За власним задумом учні шляхом комбінування геометричних форм 

створюють структуру конструкції та при цьому намагаються зобразити 

певний візерунок, щоб «килим-літак» мав привабливий зовнішній вигляд. 

При побудові конструкції основна частина учнів створювали конструкцію 

«килима-літака» квадратної форми без якихось «зайвих» пристроїв до нього. 

Проте були випадки, коли учні, проявивши фантазування, добудовували 

різного роду конструкції для додаткового відображення якихось функцій 

«килима-літака». Після того, як «килим-літак» було сконструйовано, дітям 

повідомлялось, що цей казковий килим можна перетворити на ракету, на якій 

можна було б вирушити у казкову подорож. Конструкцію ракети учні 



створювали за власним задумом. При цьому робився наголос на тому, що 

конструкцію необхідно намагатися відобразити якомога детальніше. 

Аналізуючи роботи дітей, можна констатувати, що до створення 

конструкцій діти підходять із захопленням, конструкцію намагаються 

створити досить детально, відображуючи в ній різні структурні елементи та 

функціональні властивості.  

Після того, як роботу над ракетою було завершено, дітям повідомлялось, що 

цей казковий «килим-літак» можна перетворити на чудовий корабель і 

відправитись у далеке плавання. Конструкцію корабля учні також створюють 

за власним задумом. Експериментатор нагадує, що конструкція корабля має 

бути виконана якомога детальніше. На кінцевому етапі «дивовижних 

перетворень» школярам пропонується скласти ще що-небудь за власним 

бажанням, на що може перетворитись казковий «килим-літак» та назвати 

конструкцію. 

Створюючи конструкції за власним бажанням, учні здебільшого у процесі 

конструювання орієнтуються не на структуру (форму) елементів 

конструктора, а на власні вподобання чи бажання. В процесі конструювання 

створюється досить детальна конструкція з певними функціональними 

властивостями. При розв’язуванні даного завдання дітьми були створені такі 

конструкції: будинок, літак, вертоліт, автомобіль, підводний човен, швидка 

медична допомога, літаюча тарілка, робот і т.п.  

Підсумовуючи, можна сказати, що при розв’язуванні задач на комбінування 

учні проявляють зацікавленість як до процесу конструювання, так і до 

кінцевого результату. Проведення заняття у формі гри сприяє гарному 

настрою, активізації пам'яті, уяви, вдумливості, учні намагаються продумати 

і відтворити кожну деталь у створюваній конструкції.  

2. Навчання стратегії аналогізування. Учню повідомляється, що стратегія 

пошуку аналогів в конструктивній діяльності базується на встановленні 



суттєвої схожості між певними структурами, функціями, принципами 

якихось об’єктів, предметів, побудов. Вся мисленнєва діяльність направлена 

на побудову конструкції, аналогічної (схожої) до тієї, яка береться за основу 

за певними ознаками, творчий пошук спрямовується на знаходження 

схожості, яка стосується різних структур, функцій, ознак того чи іншого 

продукту творчості.  

Наприклад, давай подивимось, проаналізуємо і порівняємо дві такі 

конструкції: двохколісний велосипед і мотоцикл. Що в них схожого і чим 

вони відрізняються один від одного? Так, вони зовні за структурою досить 

схожі один на одного: два колеса, схожі сидіння, руль, хоча в мотоциклі 

використовуються більш громіздкі структурні частини. Також вони мають 

подібні функції – і на велосипеді, і на мотоциклі можна їздити. Проте 

мотоцикл, порівняно з велосипедом, має більш складну будову, для 

полегшення фізичних навантажень під час їзди і збільшення швидкості він 

має двигун, який «змушує» рухатись мотоцикл, а на велосипеді потрібно 

крутити педалі.  

Також для прикладу аналогізування пропонуємо школярам порівняти птаха 

і літак. Якщо подивитися на зображення і порівняти ці дві конструкції, то 

можна сказати, що конструктор, який винайшов літак, в якості орієнтира 

обрав птаха, адже він зовні дуже схожий на птаха (можна сказати, що 

зовнішня схожість між літаком і птахом свідчить про структурне 

аналогізування). В той же час, завдяки технічним якостям, конструкція 

літака, як і птаха, піднімається в небо, тобто може літати. Отже, при побудові 

конструкції літака відбулося перенесення і структурних ознак (зовнішня 

схожість) і функціональних ознак – літати в небі (схожість функцій – літати в 

небі).  

З метою формування в учнів умінь шукати аналоги можна запропонувати 

завдання на вільне конструювання з напівформами половини круга. Учням 

дається інструкція: «Із наявних елементів конструктора треба зобразити 



предмети, які б нагадували дану напівформу та можуть бути отримані за 

допомогою цієї напівформи. Назвати зображення». 

Можна констатувати, що при побудові конструкцій учні шляхом поєднання 

та накладання напівформ одна на одну створювали досить детальні 

конструкції, продумуючи як розмістити деталі, який підібрати колір, щоб 

конструкція була привабливою і щоб відповідала задуму. Враховуючи 

діапазон, детальність, естетичне оформлення створюваних дітьми 

конструкцій, можна вважати, що використання напівформи половини круга 

активізує дитячу увагу, сприяє вмінню аналізувати та виокремлювати в 

навколишніх, добре відомих предметах геометричні форми, практичним і 

мисленнєвим шляхом із частин створювати єдине ціле – конструкцію. 

3. Навчання стратегії реконструювання. На відміну від пошуку аналогій 

реконструювання пов’язане з принциповими змінами, контрастами, зі 

змінами чогось на протилежне. В практичному плані застосування 

реконструювання пов’язане з найбільш оригінальними змінами, 

трансформаціями. В якості ілюстрації мисленнєвої дії реконструювання 

можна продемонструвати зображення звичайної тарілки і «літаючої тарілки», 

пояснюючи, якщо уважно розглянути і проаналізувати зображення, то можна 

помітити, що спільним між цими двома зображеннями є те, що в їх основі 

побудови (структури) покладено таку геометричну фігуру, як круг. Проте в 

них зовсім різне призначення (функція). Ми всі знаємо, що в побуті тарілку 

використовують як столовий прибор. А «літаюча тарілка» – це космічний 

корабель, який призначений для польотів на інші планети. Отже, порівнюючи 

їх технічні властивості та призначення, з впевненістю можна сказати, що 

вони кардинально відрізняються одна від одної. 

Знайомлячи дітей із стратегіальною мисленнєвою дією реконструювання, 

можна показати також картину В. М. Васнєцова «Килим-літак», пояснивши, 

що в даному випадку реконструкція полягає у незвичайному, метафоричному 

змісті зображення. Загалом, оцінюючи конструкцію відповідно до 



змістовного наповнення, будь-яка фантастична, метафорична конструкція 

може бути віднесена до реконструкції.  

З метою навчання дітей здатності до реконструкторських дій, можна 

запропонувати завдання, які спрямовують учнів на пошук фантастичних 

рішень. Для реалізації даної мети заняття варто проводити в ігровій формі, в 

якості стимульного матеріалу використати конструктор, до складу якого 

входять геометричні фігури з картону різного кольору: квадрат, трикутник, 

круг. Дітям повідомляється, що до нас завітали гості з невідомої для нас 

планети «Зет». Прилетіли вони на дивовижному космічному кораблі, який 

зовсім не схожий на той, який можна побачити у нас на Землі. Учням дається 

інструкція: за власним задумом побудувати людину з іншої планети, яка 

повинна якомога більше відрізнятися від людини, що живе на нашій планеті і 

також сконструювати незвичайний космічний корабель та прокоментувати 

створену конструкцію. 

Аналізуючи конструкції дітей, можна сказати, що вони відповідально 

підходять до виконання завдання, при розв’язуванні завдань демонструють 

фантастичні рішення. В якості орієнтира для створення інопланетянина діти 

використовують образ людини-землянина, але оскільки умовою задачі є те, 

що інопланетянин має відрізнятися від людини, то діти цю умову виконують 

шляхом збільшення розмірів певних частин тіла (побудови довгих ніг, рук, 

великої голови, тулуба і т.п.) та наділення інопланетян незвичними 

властивостями, наприклад: гарно бачить вночі, швидко пересувається, 

харчується травою, має дуже гарну фізичну підготовку). Тобто, можна 

сказати, що формування задуму конструкції інопланетянина відбувається на 

основі пошуку аналогічних минулому досвіду структур та функцій людини з 

використанням прийому аглютинації.  

Отже, можна сказати, що в результаті конструювання створюються 

конструкції, основним орієнтиром при створення задуму конструкції є 

структурний аналог з минулого досвіду. Проте, шляхом наділення 



конструкцій незвичними функціональними властивостями та збільшення чи 

зменшення розмірів створюються за змістом фантастичні конструкції, що є 

ознакою здатності до використання мисленнєвих реконструюючих дій.  

Учням можна також запропонувати завдання створити «Космічний 

зоопарк». Дітям дається інструкція: уявіть, що ви прилетіли на планету «Зет» 

і завітали до «космічного зоопарку»; за допомогою запропонованих 

геометричних форм сконструюйте якомога більше космічних тварин, але щоб 

вони якнайбільше відрізнялись від земних та назвіть їх. 

Отже, конструкція, створена завдяки реконструкції, обумовлена 

стратегіальними мисленнєвими діями реконструювання, яка полягає у певній 

перебудові структур, задум реалізується у формі фантастичних рішень. 

Проведена нами серія завдань за описаною методикою свідчить, що в учнів 

молодшого шкільного віку формуються вміння шукати аналоги (близькі і 

віддалені), комбінувати структури та функції, знаходити оригінальні варіанти 

рішення задачі, самостійно приймати рішення, вміння утримувати зоровий 

образ майбутньої конструкції, причому конструювання буде тим успішніше, 

чим детальніше і точніше учень уявляє, з яких частин ця конструкція 

складається, як ці частини пов’язані між собою і відповідно буде вищим і 

рівень конструктивного мислення. 

В процесі розв’язування таких задач в учнів формується вміння творчо 

визначати способи конструювання і на цій основі створювати власні 

конструктивні задуми. Набутий досвід творчого пошуку в мисленнєвому 

плані дозволяє учням розв’язувати запропоновані творчі задачі на 

конструювання, коли вимоги задачі подаються в словесній формі. На основі 

аналізу побудовчого матеріалу та вимог задачі в учнів формується уміння 

творчо створювати власний задум як по структурі, так і за способом 

конструювання. 



Отже, зміст оптимізації процесу конструювання полягав у формуванні 

мислительних тенденцій, що досягалось завдяки розв’язуванню задач на 

аналогізування, комбінування та реконструювання, які вимагали пошуку 

нових варіантів розв’язку. Комплекс запропонованих розвивальних вправ 

«Творче конструювання» сприяє розвитку фантазування, уяви, більш 

ґрунтовному структурно-функціональному аналізу елементів конструктора, 

формуванню цілеспрямованих дій у процесі формування конструктивного 

задуму та розвитку конструктивного мислення учнів молодшого шкільного 

віку в цілому. Систематичне розв’язування творчих завдань з урахуванням 

певних мисленнєвих тенденцій та певних ускладнюючих умов дасть 

можливість учням молодшого шкільного віку підготуватися до творчої 

діяльності та до професійної творчої діяльності. 
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В статье представлены особенности развития творческого потенциала младших 

школьников в процессе решения ими творческих задач на конструирование. Творческий 

потенциал человека рассматривается в русле концепции В.А. Моляко как сфера 

возможных творческих проявлений личности. Главным фактором развития творческого 

потенциала личности является процесс решения творческих задач. Показано, что 

особенности творческого потенциала младших школьников в процессе решения 

конструктивных задач обусловлены доминированием стратегии аналогизирования, 

комбинирования или реконструирования. Установлено, что решение творческих задач на 

конструирование положительно влияет на активизацию поисковой деятельности 

ребенка и развитие его творческого потенциала.  

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая задача, конструирование, 

стратегии аналогизирования, комбинирования, реконструирования. 
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The article presents the features of junior pupils’ creative potential development in the creative 

constructing tasks solving. The creative potential of a person is considered in accordance with 

the V. O. Molyako’s conception as a sphere of possible personality’s creative displays. The main 

factor of the personality’s creative potential development is a process of creative tasks solving. It 

is shown, that the peculiarities of the junior pupils’ creative potential in the process of 

constructing tasks solving are caused by the dominant strategic tendency of analogizing, 

combining or reconstruction. It was ascertained that the solving of creative constructing tasks 

contributes to activating the searching activity of a child, the development a child’s creative 

potential. 

Key words: creative potential, creative task, constructing, strategies of analogizing, combining, 

reconstruction. 
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У статті аналізуються прояви уяви в процесах сприймання дошкільниками відносно 

складних об’єктів. Відомо, що види сприймання умовно поділяються на дві групи: прості 

та складні. До першої групи входять сприймання властивостей предметів (форми, 

кольору, величини), сприймання цілісних предметів, простору, часу, руху, в сприйманні 

яких активну участь беруть відчуття. До другої групи відносяться складні об’єкти, 

складні за змістом образи, а саме: ілюстрації, тексти, природа, музика, відношення 

людей, у сприйманні яких беруть участь мислення, пам’ять, уява. Для кожного виду 

сприймання існують набір перцептивних дій і еталонів, які дитина засвоює в образах і 

вербальній формі, спираючись на свій попередній досвід. Поступово розвиток процесу 

сприймання у дітей удосконалюється, збагачується новими перцептивними діями, 

еталонами, словниковим запасом, комплексною організацією пізнавальної діяльності, 

узгодженістю з іншими психічними процесами. У статті розглядається синергійний 

характер проявів уяви в процесах сприймання і аналізується певна частина таких 

синергійних проявів, а саме: коли новий образ об’єкту домінує і мало актуалізує образи 

уяви; коли образи уяви виходять на перший план і витісняють якоюсь мірою образи нових 

об’єктів; коли йдеться про досягнення динамічного балансу між образами уяви і 

образами сприймання.  

Ключові слова: творче сприймання, уява, синергія, складні об’єкти сприймання, нова 

інформація, старший дошкільний вік. 

Актуальність дослідження та постановка проблеми. Не зважаючи на 

безумовну актуальність уяви не тільки у творчості, але й в повсякденному 

житті людини, ця проблема ще й до сьогодні досліджена надзвичайно мало, 

досить сказати, що в радянській та сучасній вітчизняній психології 

представлено буквально декілька монографій з цієї тематики [3, 4, 7, 8], тому 

дослідження механізмів уяви є актуальним завданням вікової психології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку уяви в 

дитячому віці привертає все більше уваги вітчизняних і зарубіжних 

психологів як проблема формування творчих здібностей дитини. У 

дослідженнях Л. А. Венгера, Л. С. Виготського, О. В. Запорожця, О. М. 

Д’яченко, Н. М. Палагіної показана можливість формування уяви на ранніх 



стадіях онтогенезу, а що стосується ролі уяви в ігровій та повсякденній 

поточній діяльності дітей, то, як зазначають відомі вчені, її важко 

переоцінити [3, 5, 10].  

Дослідження психологів показують, що уява дитини розвивається 

поступово, з накопиченням нею певного досвіду [1, 5, 6, 7], адже всі образи 

уяви засновані на тих уявленнях і враженнях, які дитина отримує в 

реальному житті, але маленькій дитині дуже важко навчитися відрізняти 

фантазію від реальності. Так, творець психоаналізу 3. Фрейд, наприклад, 

розглядав уяву як первинну форму дитячої свідомості. Згідно з Фрейдом, 

свідомість дитини в ранньому дитинстві вільна від реальності і тільки 

обслуговує її бажання і фантазії, а афективна уява, так само як і творчість, є 

вираженням несвідомих конфліктів, які прямо пов’язані з розвитком 

природжених тенденцій. Фрейд вважав, що основна функція уяви – це 

захисна функція особистості, захист «Я» та компенсація негативних 

переживань, які породжуються несвідомими процесами.  

Приблизно ту ж позицію продовжував і розвивав Ж. Піаже, який вважав 

вихідною точкою розвитку дитини мислення, яке не спрямоване на дійсність, 

тобто міражне мислення або уяву, а дитячий егоцентризм є перехідним 

ступенем від пізнавальної уяви до реалістичного мислення. Лише у старшому 

віці, за думкою вченого, дитина починає враховувати реальність і 

пристосовуватися до неї. У дослідженнях Піаже розвиток пізнавального 

мислення пов’язувався у дитини з розвитком символічної функції, а уява 

розглядалась як особлива форма репрезентативного мислення, яка дозволяє 

дитині передбачати зміни оточуючої дійсності [11].  

І. А. Барташнікова, О. О. Барташніков, як і інші дослідники, визначають, що 

найбільш чутливий, «сенситивний» період для розвитку уяви є саме 

дошкільний вік [1, 2, 6]. Так, на ранніх етапах розвитку уява дитини у 3-4 

роки ще невіддільна від реальних дій з ігровим матеріалом і визначається 

характером іграшок, подібністю предметів-замінників з предметами, які вони 



замінюють. Поступово необхідність у зовнішніх опорах зникає і у віці 6-7 

років у дитини вже немає такої залежності її гри від ігрового матеріалу. Уява 

старших дошкільників може спиратися вже і на такі предмети, які зовсім не 

схожі на ті, які вони замінюють [1]. Відбувається процес інтеріоризації – 

перехід до ігрових дій з предметом, якого насправді нема, до уявлення дій з 

ним подумки. Наявність відтворюючої та поява творчої уяви у дітей 

старшого дошкільного віку сприяє тому, що їх ігри стають багатшими за 

змістом, цікавіші, а побудови образів набувають творчого та активного 

характеру. 

Отже, у працях сучасних дослідників уява розглядається як форма 

активності, що виражається у зміні і гнучкому використанні «елементів» 

досвіду, а сам процес роботи уяви дошкільників полягає у створення нових 

образів шляхом переробки вже наявних уявлень і понять, які вони реалізують 

у своїх іграх. Так, дитина не просто копіює і відтворює у своїх іграх те що 

бачить і чує від дорослих, а вносить багато змін, своїх елементів, вільно 

комбінуючи свої враження із змістом вигаданих історій, казок, розповідей, 

мультфільмів. Можна вважати, що творча уява старших дошкільників є 

складною переробкою отриманих уявлень, доповнення одних образів 

елементами інших і виступає початковою ступіню в розвитку справжньої 

творчої уяви.  

У своїх витоках уява пов’язана із зародженням знакової функції свідомості, 

а саме, у дітей від 5 до 7 років спостерігаються дві найважливіші функції та 

лінії розвитку уяви [5]. Перша пов’язана з освоєнням знаково-символічної 

діяльності і визначається роллю механізмів уяви в оволодінні дитиною 

довільним увагою, пам’яттю, логічним мисленням. Основні механізми 

дитячої уяви такі: варіювання (прагнення змінити наявне в досвіді); 

моделювання (як загальний механізм ігрового дії і спосіб відтворення подій 

на новому матеріалі); схематизація (скорочення і розчленування реальності з 

подальшим перенесенням дії і функцій предмета на інші об'єкти); і 



деталізація (механізм, який підсилює яскравість образів уяви і забезпечує 

доробку образів у відповідності з умовами дії). Удосконалення цих 

механізмів уяви та їх взаємозв’язок створюють передумови для формування 

знаково-символічної функції свідомості дитини та розвитку її інтелекту. 

Друга функція уяви пов’язана з орієнтовно-дослідницької пізнавальною 

діяльністю, що дозволяє дитині зрозуміти сенс людської діяльності та своїх 

власних дій для себе і для інших, можливість в уяві «програти» різні варіанти 

дій і їх наслідків. Ця лінія розвитку уяви безпосередньо пов’язана з 

вихованням дитини та з формування у неї певного усвідомленого емоційного 

ставлення до навколишнього. 

Виклад основного матеріалу. У даній статті ми розглянемо синергійний 

характер проявів уяви в процесах сприймання і проаналізуємо певну частину 

таких синергійних проявів, а саме, коли новий образ об’єкту домінує і мало 

актуалізує образи уяви; коли образи уяви виходять на перший план і 

витісняють якоюсь мірою образи нових об’єктів; і коли йдеться про 

досягнення динамічного балансу між образами уяви і образами сприймання.  

Наш підхід ґрунтується на положеннях про включення у психічні процеси 

сприймання нової інформації як провідної ролі більш чи менш творчого 

аналізу і інтерпретації та актуалізації оперативної уяви, яка в першу чергу 

ґрунтується на наявних образах, що накопичились у досвіді дитини; тобто 

йдеться про синергію відносно автономних процесів сприймання, проявів 

пам’яті (установки) та уяви, що актуалізуються в залежності від міри новизни 

нового об’єкту. Відомо, що синергія – це співпраця, сприяння, допомога, 

співучасть, спільництво (від грец. Συνεργία: Σύν – разом, Еργον – справа, 

праця, робота), яка підсумовує ефект взаємодії двох або більше факторів, що 

характеризується тим, що їх дія істотно перевершує ефект кожного окремого 

компонента у вигляді їх простої суми. Ці синергійні процеси можуть бути 

описані в парадигмі трансформації образів при розв’язанні нових задач, коли 



йдеться про перехід від праобразів до образів-орієнтирів та провідних образів 

(В. О. Моляко) [9].  

Види сприймання умовно поділяються на дві групи: прості та складні. Так, 

до першої групи входять сприймання цілісних предметів та їх властивостей 

(форми, кольору,величини і т.п.), сприймання простору, часу, руху і т.д., у 

сприйманні яких активну участь беруть відчуття. До другої групи 

відносяться «складні» об’єкти, а саме: ілюстрації, тексти, природа, музика, 

відношення людей, у сприйманні яких вже активно беруть участь мислення, 

пам’ять, уява. Для кожного виду сприймання існують набір перцептивних дій 

і еталонів, які дитина засвоює в образах і вербальній формі, спираючись на 

свій попередній досвід. Поступово розвиток процесу сприймання у дітей 

удосконалюється, збагачується новими перцептивними діями, еталонами, 

словниковим запасом, комплексною організацією пізнавальної діяльності та 

узгодженістю з іншими психічними процесами. А у старшому дошкільному 

віці з’являється вже творча уява та розвинена схильність дітей до 

фантазування.  

С. Е. Поляков, порівнюючи образи сприймання і образи уяви, відзначає, що 

образи уяви є чимось на зразок «слідів» минулих образів сприймання і 

відрізняються від них нестабільністю, фрагментарністю, спонтанністю 

виникнення, але, незважаючи на безліч відмінностей, вони змістовно і 

феноменологічно споріднені образам сприймання [12]. Образи уяви як би 

«вбудовуються» в поточне сприймання і таким чином, сприймання дітьми 

реальності – це не тільки виникаючі перцептивні образи, скільки якісь 

синтетичні образи, що включають поряд з першими, образи уявлень і 

спогадів (пам’яті).  

Саме послідовність образів сприймання і уявлення сприйманого об’єкта 

створює у дитини в кінцевому рахунку, синтетичний образ сприймання, тому 

можна виділити власне перцептивний образ та підсумковий образ 

сприймання. Перший – результат вродженої здатності формувати при 



сприйманні зовнішнього об’єкта психічне явище, щось на зразок миттєво 

виникаючої у психіці картинки, а другий – це поточний процес появи в 

психіці перцептивних образів і образів уяви, розгорнутий у часі, 

трансформований мисленням образ сприйманого об’єкта в те, що можна 

назвати «підсумковим образом сприймання». Самі образи уяви – це отримане 

раніше шляхом активної взаємодії з реальністю і перероблене на основі 

попереднього особистісного досвіду, особливим чином структуроване знання 

про неї, це особливі чуттєві моделі конкретної частини навколишньої 

реальності в рамках загальної чуттєвої моделі навколишньої дійсності. 

Тепер розглянемо властивості образів-сприймання і порівняємо їх з 

властивостями образів-уявлень. Так, властивостями образів-сприймання є: 

предметність – у процесі сприймання формується образ предмета, в якому всі 

його властивості об’єднані і сприймаються як складова частина загального, а 

не як окремі властивості; цілісність – властивості предмета в образі об’єднані 

так, що предмет сприймається як цілісне утворення, яке виділяється із 

загального фону і відрізняється від інших предметів; структурність, коли 

кожна властивість цілісного предмета має своє місце, по-різному пов’язана з 

іншими властивостями, наприклад, розміри, колір і форма одних деталей 

відрізняється від інших деталей, а також виділяються головні і другорядні 

деталі і властивості предмета або явища; і константність як збереження 

образу предмета і його впізнавання при змінах окремих його властивостей і 

частин, просторового положення. 

А властивостями образів-уявлень виступають: узагальненість – збереження 

в образі предмета найбільш узагальнених властивостей, таких, які характерні 

для цілого класу таких же предметів; фрагментарність – збереження в образі 

тільки частини властивостей або найбільш важливих частин і деталей, з яких 

складається особливість предмета; вибірковість – збереження або 

відтворення тільки того, що значимо для дитини відповідно до завдань її 

діяльності; та схематичність – властивості предметів запам’ятовуються менш 



яскравими і виразними, ніж в реально сприймаємих предметах, і можуть 

запам’ятатися в образній або умовної формі, у вигляді знаків-символів, які 

заміщають, а не відображають окремі властивості і особливості предметів. 

Образи-сприймання і образи-уявлення відрізняються у дітей і дорослих. 

Так, образи-сприймання у дітей є більш предметними, а у дорослих вони 

більш структурні, константні. Образи-уявлення у дітей більш конкретні, 

яскраві, образні, а у дорослих, навпаки, схематичні та узагальнені. 

Впізнавання знайомих предметів у дітей відбувається повільніше, за одним 

або двома найбільш яскравими ознаками, сукцессивно, розгорнуто у часі, у 

дорослих впізнавання миттєве, симультанне. 

Відображення в образах властивостей предметів їх особливостей є змістом 

образів. Так, за змістом образи умовно поділяються на дві групи видів 

сприймання: прості та складні. До першої групи входять сприймання 

цілісних предметів та їх властивостей (форми, кольору, величини і т.п.), 

сприймання простору, часу, руху і т.д., в сприйманні яких активну участь 

беруть відчуття. До другої групи відносяться «складні» об’єкти, а саме: 

ілюстрації, тексти, природа, відношення людей, у сприйманні яких активно 

беруть участь мислення, пам’ять, уява. Для кожного виду сприймання 

існують набір перцептивних дій і еталонів, які дитина засвоює в образах і 

вербальній формі, спираючись на свій попередній досвід.  

Крім властивостей образів-сприймання і образів-уявлень, а також видів 

сприймання існує така особливість образів, як їх характер, що обумовлений 

індивідуальними особливостями дитини, її темпераменту, особливостями 

організації процесу переробки інформації, які можуть посилювати чи 

послаблювати, прискорювати або сповільнювати сприймання якоїсь 

інформації. Крім того, життєвий досвід і умови виховання формують 

індивідуальні особливості потреб, мотивів, вольової та емоційної сфери, 

характеру, а також особливості та ступінь розвитку пізнавальних процесів і 

самого сприймання. Всі ці особливості можуть істотно впливати на 



сприймання: виділяти одну інформацію і відкидати іншу, по-різному її 

систематизувати, узагальнювати. 

Отже, як ми бачимо, сприймання це складний динамічний процес, який 

розвивається в діяльності і тісно взаємопов’язаний з уявою та іншими 

пізнавальними процесами і особистістю дитини в цілому, проходить окремі 

стадії розвитку і забезпечує умови для її творчо-інтелектуального розвитку. 

Образи сприймання – це суб’єктивні психічні моделі, що виникають у 

процесі взаємодії з реальністю і які залежні від попереднього досвіду дитини, 

вони не дані їй у готовому вигляді від народження, а формуються поступово, 

з накопиченням перцептивних образів і розвитком пізнавальних процесів. У 

процесі взаємодії з об’єктами реальності початково недиференційовані 

образи сприймання піддаються трансформації, і як її результат у дитини 

виникають конкретні моделі зовнішніх об’єктів, які несуть певний сенс для 

неї, поступово ускладнюються і уточнюються [12]. Так, образи сприймання 

перетворюються в повноцінні чуттєві моделі, які заміщають психічні функції 

об’єктів зовнішньої реальності, і виступають умовними аналогами того, що 

дитина сприймає і що має для неї особливе значення. Таким чином, ми 

робимо загальний висновок про включення у психічні процеси сприймання 

нової інформації оперативної уяви (репродуктивної або творчої), яка в першу 

чергу ґрунтується на наявних образах, що накопичились у досвіді дитини, 

уяви, що актуалізується в залежності від міри новизни та складності нового 

об’єкту. 

Висновки і подальші перспективи дослідження. Основним вектором 

здійсненого теоретичного аналізу є саме спроба розгляду уяви в її проявах у 

процесі сприймання старшими дошкільниками об’єктів різної складності. 

Функціонування уяви розглядається в системі образних трансформацій 

творчих перцептивних процесів. Образи, що складають зміст вказаних 

процесів, водночас характеризують перцептивно-мисленнєву і уявну, 

фантазійну складові творчості у відповідних її проявах та вимірах.  
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В статье анализируются проявления воображения в процессах восприятия 

дошкольниками относительно сложных объектов. Известно, что виды восприятия 

условно делятся на две группы: простые и сложные. В первую группу входят восприятие 

свойств предметов (формы, цвета, величины), восприятие целостных предметов, 

пространства, времени, движения, в восприятии которых активно участвуют 

ощущения. К другойгруппеотносятсясложныеобъекты, сложные по содержанию образы, 

а именно: иллюстрации, тексты, природа, музыка, отношения людей, в восприятии 

которых принимают участие мышление, память, воображение. Для каждого вида 

восприятия существует набор перцептивных действий и эталонов, которые ребенок 

осваивает в образах и в словесной форме, с опорой на предыдущий опыт. Постепенно 

развитие процесса восприятия у детей совершенствуется; обогащается новыми 

перцептивными действиями, эталонами, словарным запасом, комплексной организацией 

познавательной деятельности, согласованностью с другими психическими процессами. В 

статье рассматривается синергийный характер проявлений воображения в процессах 

восприятия и анализируется определенная часть таких синергийных проявлений, а 

именно: когда новый образ объекта доминирует и мало актуализирует образы 

воображения; когда образы воображения выходят на первый план и вытесняют в какой-

то мере образы новых объектов; и когда достигается динамический баланс между 

образами воображения и образами восприятия.  



Ключевые слова: творческое восприятие, синергия, воображение, сложные объекты 

восприятия, новая информация, старший дошкольный возраст. 

THE ANALYSIS OF CREATIVE PERCEPTION AND IMAGINATION DISPLAYS IN 

CHILDREN. 

 Vaganova N. A. 

 

 

In the article the imagination’s displays in the processes of relatively difficult objects’ 

perception by preschool children are analyzed. It is known, that the kinds of perception can be 

conditionally divided on two groups: simple and difficult. The first group includes perception of 

integral objects and their qualities (form, color, size), perception of space, time, movement, in 

the perception of which the sensations take an active part. The second group includes difficult 

objects, namely: illustrations, texts, nature, music, human relations, in the perception of which 

thinking, memory and imagination take an active part. For each kind of perception there is a set 

of perceptive actions and etalons, which a child adopts in the images and verbal form, grounding 

on its previous experience. Gradually the development of perceptive process of a child is 

improved, enriched by new perceptive actions, etalons, vocabulary, complex organization of 

mental activity, coordination with other mental processes. In this article we observe the synergic 

character of imagination’s displays in the processes of relatively difficult objects’ 

perception,some part of such synergic displays, namely: when new image of an object dominates 

and lightly actualizes the images of imagination; when images of imagination move into first 

plane and displace in some extent the images of new objects, and when it concerns the dynamic 

balance achievement between images of imagination and images of perception.  

Keywords: creative perception, imagination, synergy of processes of perception and 

imagination, difficult objects, new information, preschool age. 
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Методичні матеріали учасників другого (очного) туру 3-го етапу 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 

«Методист - 2018» 
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       (З ДОСВІДУ РОБОТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ У 

    ФАХОВИХ КОНКУРСАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ) 

 

Гнибіда Олена Анатоліївна, методист Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру, переможець Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

"Джерело творчості" у номінації «Методист-2018» 

 
 

Стаття містить матеріали на допомогу педагогічним працівникам закладів 

позашкільної освіти щодо підготовки та участі у Всеукраїнського конкурсі 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело 

творчості" та інших фахових конкурсах: рекомендації щодо структури портфоліо, 

узагальнення власного досвіду, пошуку теми дослідження, якісного оформлення 

матеріалів, підготовки та проведення презентації власного досвіду. 

 

 Що є для педагога участь у фахових конкурсах різних рівнів? 

Часто можна почути, що це показуха, яка не має нічого спільного з 

роботою і не відображає реального досвіду педагога. Але хочу не погодитися 

з такою думкою. Так більша частина педагогів відгороджується від 

необхідності розвиватися, вивчати додаткову літературу, підвищувати свою 

комп’ютерну грамотність, бо вважають, що вони і так все знають і вміють. 

Конкурси ж мобілізують творчий потенціал педагога, перешкоджають його 

професійному вигорянню, стимулюють до пошуку нових форм і методів 

роботи, примушують бути завжди в тонусі, готовими до інновацій. Перемога 

в конкурсах значно підвищує самооцінку педагога, стимулює до подальшого 

самовдосконалення. І, навіть, якщо не вдалося вибороти перемогу, є 

можливість повчитися у своїх досвідченіших колег, здобути нових друзів та 

можливість вийти за рамки свого закладу освіти, розширити кордони 

професійного спілкування. 

Я вважаю, що підготовка до участі та сама участь у конкурсах є однією 

з дієвих форм курсової перепідготовки педагога, бо дає потужний поштовх 

до постійної самоосвіти, самовдосконалення, самоусвідомлення, 

саморозвитку. 



Вже недостатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, 

діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним 

фахівцем. Сьогодні треба розуміти, що сучасний учитель має знати більше, 

ніж його учні, та його знання не повинні обмежуватися предметом і 

методикою його викладання. Він має бути в курсі передових технологій, 

орієнтуватися в сучасній політиці, економіці, мати знання в різних сферах 

суспільного життя тощо. Педагог повинен постійно самовдосконалюватися, 

тому що його робота пов'язана з постійним оновленням. 

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». 

А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, 

досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія 

сучасного педагога. 

 
 

«Вчитель готується до гарного уроку все життя. Така духовна й філософська 

основа професії й технології нашої праці: щоб дати учневі іскорку знань, вчителеві 

необхідно вбрати ціле море світла.» 

В.О.Сухомлинський 

 

«Виховання, отримане людиною, закінчено, досягло своєї мети, коли людина 

настільки дозріла, що володіє силою і волею самого себе утворювати протягом 

подальшого життя, і знає спосіб і засоби, як вона це може здійснити як індивідуум, що 

впливає на світ.» 

А. Дістервег 

 

 

 

І. З ЧОГО ПОЧАТИ СВОЮ ДОСЛІДНИЦЬКО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1.1. Алгоритм дій: 

1. Аналіз усіх своїх накопичених матеріалів з метою їх систематизації. 

2. Окреслення переліку питань та проблем, які найбільш цікаві для 

автора. 

3. Визначення найбільш цікавої теми для дослідження, зважаючи на її 

інноваційність, актуальність, наявність деякого власного досвіду і, 

звичайно, зацікавленість автора у її подальшому вивченні (перевагу 

надавати проблемам, які вивчені недостатньо, які мають потенціал для 

майбутнього і які цікавлять автора найбільше). 

4. Визначення викликів сьогодення, які спонукають до роботи над даною 

темою. 

5. Визначення бар’єрів, що заважають у роботі. 



6. Постановка цілі, формулювання задач і визначення етапів роботи з 

окресленням часових проміжків. 

7. Одночасно проведення роботи з формування власного портфоліо, яке 

дуже зручно розмістити на Google-диску, хоча можна для цього 

використовувати й інші онлайн-платформи. Якщо у педагога ще немає 

портфоліо, то участь у конкурсах спонукає його зробити, а далі 

використовувати у своїй діяльності, так як на сьогодні зберігання 

інформації у «хмарах» - це самий надійний спосіб збереження 

накопичених матеріалів, забезпечення легкого доступу до зазначених 

матеріалів не тільки для себе, а і для інших користувачів, незалежно від 

місця їх проживання. 

8. Проведення власне свого дослідження. 

9. Належне оформлення накопичених матеріалів. 

10. Підготовка до захисту: виступ, презентація, підготовка дидактичних 

матеріалів, майстер-класів, фрагменту заняття. 

11. Власне захист. 
 

1.2. Структура портфоліо педагога: 

Портфоліо – це набір матеріалів за певний проміжок часу, який дає 

можливість зробити висновок про професійну діяльність педагога. 

Портфоліо педагога може мати наступну структуру: 

1. Загальні відомості (анкетні відомості; звання та нагороди; відомості 

про підвищення кваліфікації; результати атестації) 

2. Результати педагогічної діяльності (розділ включає матеріали, які 

показують динаміку педагогічної діяльності): 

· навчальні програми гуртка (комплексні, інтегровані, авторські, 

інноваційні); 

· анотація власного досвіду роботи, в якій зазначено провідну ідею, мету, 

новизну, практичну значущість; 

· розробки занять гуртка; 

· результати участі вихованців у конкурсах, фестивалях, змаганнях, 

виставках; 

· проектні, творчі, дослідницькі роботи вихованців; 

· інформація про організацію виховної роботи з вихованцями; 

· результати моніторингу якості навчально-виховного процесу у  гуртку; 

· матеріали роботи з батьками вихованців; 

· відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських 

організацій тощо, що висвітлюють творчі здобутки педагога. 

3. Науково-методична діяльність (у розділі розміщують методичні 

матеріали, що свідчать про роботу педагога з розвитку професійної 

компетентності): 

· власні методичні розробки: методичні рекомендації, науково-методичні 

посібники тощо; 



· публікації у фахових виданнях; 

· творчі роботи, виконані на курсах підвищення кваліфікації; 

· матеріали виступів на педагогічних радах, семінарах; 

· інформація про участь у роботі конференцій, майстер-класів, творчих 

груп, методичних об’єднань району, області; 

· результати участі у професійних і творчих конкурсах; 

· інформація про участь в експертній роботі; 

· матеріали про організацію самоосвітньої роботи педагога. 

У портфоліо можуть бути представлені фото-, відеоматеріали, що 

висвітлюють творчі здобутки педагога та його вихованців. 

3. Оформлення портфоліо. 

Портфоліо педагога являє собою папку–накопичувач з файлами згідно з 

визначеною в закладі структурою. Педагог має право включати додаткові 

розділи, рубрики, матеріали, елементи оформлення, які підкреслюють його 

індивідуальність, педагогічний почерк. 

Папка й зібрані матеріали повинні мати естетичний вигляд. Методисти 

надають допомогу в організації роботи зі створення портфоліо. 

4. Презентація портфоліо 

Презентація портфоліо проводиться публічно на засіданні атестаційної 

комісії. Презентація може проходити у формі виставки навчально-

методичних матеріалів. Мета презентації – за короткий час представити 

результати виконаної роботи за певний  період часу. 

 

ІІ. З ДОСВІДУ РОБОТИ (ПРИКЛАД) 
 

 Анотація власного досвіду роботи у сфері позашкільної освіти 
  

Креативний дизайн простору +  

розумне використання технологій 

 = нескінченні можливості для навчання 

Project XQ 

  

Тема досвіду: “Методичний супровід створення еколого- 

натуралістичного центру нового покоління “Еко-Нub”. 
Адреса досвіду: м. Краматорськ, Донецький обласний еколого-

натуралістичний центр. 

Роки вивчення: 2015-2018 рр. 

Форми узагальнення: усні повідомлення результатів вивченого, 

узагальнення передового педагогічного досвіду у виступах на нарадах, 

педрадах, курсах, семінарах, конференціях; письмові повідомлення 

результатів вивченого, узагальнення передового педагогічного досвіду у 

формі методичних листів, методичних розробок, статей у газетах і журналах, 

видання брошур, збірників матеріалів конференцій і семінарів; наочно-



демонстраційна популяризація передового педагогічного досвіду – 

організація виставок, спеціальні стенди при методкабінетах тощо. 

За інноваційним потенціалом досвід має комбінаторний характер, 

оскільки конструктивно поєднує провідні ідеї компетентнісного підходу, 

технологій і методик використання інформаційно-комунікативних 

технологій. 

Актуальність досвіду. Інфраструктура більшості закладів позашкільної 

освіти України побудована на припущеннях, які вже не є релевантними для 

сучасних вихованців. 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. Щоб створити прогресивний заклад позашкільної освіти, 

потрібно змінити нашу думку про те, як організовувати час, використовувати 

простір та застосовувати нові навчальні технології.  

Провідна ідея досвіду – створення методичного контенту для роботи 

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. 

Новизна полягає у створенні на основі здобутого досвіду абсолютно 

нового сучасного закладу позашкільної освіти та його методичне 

обґрунтування та наповнення. 

Практична значущість полягає в оновленні змісту позашкільної освіти 

в цілому та пошуку абсолютно нових форм і методів організації освітнього 

процесу задля досягнення максимального результату. 

Колектив ДОЕНЦ розпочав роботу над проектом створення еколого-

натуралістичного центру нового покоління «Eko-Hub» («hub» - «хаб» - 

«вузол, з’єднання, центр»).  

Загальна ціль 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.   

Мета проекту: перетворити Донецький обласний еколого-

натуралістичний центр на такий, який відповідатиме вимогам сучасності. 

Конкретні цілі проекту: 

1.    Створення енергонезалежного навчального простору в «розумному 

будинку» (Passiv Dom — український автономний самонавчальний 



модульний будинок, створений за технологією 3D-printing, modulOne або  

modulTwo), який можна розташовувати в будь-якому місці та в разі потреби 

перевозити в інше, та мобільного еколого-просвітницького центру, 

обладнаного у салоні комфортабельного автобуса, що на сьогоднішній час 

дуже актуально для переміщеної установи. 

2. Створення бази для проведення агро-, фіто-, еко-, фауністичних 

досліджень. 

3. Забезпечення методичного супроводу закладу освіти нового типу. 

Виходячи із зазначених цілей, постає питання забезпечення 

надсучасного закладу нового покоління педагогічними працівниками, які 

мають відповідний рівень кваліфікації, готові змінити себе і свої підходи до 

навчання та виховання підростаючого покоління. Для роботи у таких 

закладах потрібні висококваліфіковані спеціалісти, здатні працювати у ІТ-

просторі із використанням сучасної техніки та високих технологій. 

Метою моєї методичної роботи є формування підґрунтя нового рівня 

професійної компетенції педагогічних працівників, їх підготовка до роботи у 

закладах нового типу через систему використання нових, ефективних 

прийомів підвищення кваліфікації педагогів майбутнього, підвищення 

інноваційної культури кожного педагога. Для проведення такої роботи, в 

першу чергу, необхідно створити команду, яка спроможна вирішувати 

поставлені завдання (дифузія інновацій Еверетта Роджерса).  

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, працює EdEra (Education Era) – освітній проект, завданням якого є 

зробити навчання в Україні якісним та доступним. Ми намагаємося 

використовувати всі можливості, які надає нам Інтернет: наприклад, 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 (фото № 1). Уже третій рік поспіль працює віртуальна 



школа педагогічної майстерності “Світоч”. У проведенні методичних веб-

семінарів допомагає сервіс https://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 наступним 

чином: 

●    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. 

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. Наразі підготовлені спеціалісти уже 

працюють із вихованцями, їх батьками, проводять тренінгові заняття з 

педагогами, що дає перші результати. 

Важливе значення надаємо STEAM-освіті, послідовності курсів або 

програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти 

після школи або для 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. 



Усе це разом і складає методичний контент закладу позашкільної 

освіти нового типу. Наразі йде накопичення нових методик, напрацювання 

системи методів, прийомів, формування нової структури методичного 

супроводу закладів Нової української школи.  

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).  

Заклад позашкільної освіти майбутнього матиме 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. 

 

                 ІІІ. 2 ЕТАП 3-ГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ             

ЗАКЛАДІВ "ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ" 

 

3.1. Виступ-презентація власного досвіду на тему: «МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГО- НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ «ЕКО-НUB» 

 

Гнибіда Олена Анатоліївна, учасник другого (очного) туру 3-го етапу 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 

«Методист - 2018» 
 

Донецький обласний еколого-натуралістичний центр 

 
(1 слайд - титульний) 

Добрий день, шановні колеги! Я, Гнибіда Олена Анатоліївна, методист Донецького 

обласного еколого-натуралістичного центру, рада представити вам сьогодні «Моє 

педагогічне кредо». 

 



 
2 слайд «Виклики, бар’єри та шляхи вирішення» 

Головним викликом сьогодення є війна, завдяки якій наш заклад є 

переміщеною установою, яка стоїть перед вибором: що робити далі. У нас 

позаду – досвід наших попередників, попереду новий шлях, а на сьогодні ми 

маємо новий колектив, відсутність приміщення, недостатню спеціалізацію 

педагогів, відсутність матеріальної бази. Щоб іти далі, треба подолати 

бар’єри: відсутність елементарної підготовки педагогів позашкільної освіти, 

слабке фінансування освіти, відсутність екологічної культури і освіти 

населення, тотальну безвідповідальність, що породжується застарілим 

світоглядом більшості українців, 

Є різні шляхи вибору подальшої дороги: ми можемо нічого не робити і 

плисти за течією, можемо запитати поради 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. 

Але, виходячи з основних напрямів Нової української школи, ми 

вирішили будувати свою дорогу, використовуючи при цьому і надбання 

традиційної педагогіки, і прогресивний досвід інших країн, і творчий 

потенціал свого колективу, враховуючи побажання сучасних дітей, їх батьків 

та досягнення сучасної науки і техніки.  



 
3 слайд "Ідея, ціль, задачі» 

 В основу проекту 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, використовувати простір 

та астосовувати нові навчальні технології.  

Ціль нашого проекту – створити дієздатну модель закладу 

позашкільної освіти майбутнього (гіперпосилання на 4 слайд «Модель 

закладу»), 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. 

 (Повернутися до 3 слайду) 

Перед нами постало ряд завдань:  

(гіперпосилання на 5 слайд «Завдання проекту») 

1. Підготовка педагогів: 

 формування підґрунтя нового рівня професійної компетенції 

педагогів, які працюватимуть у закладі 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-

просвітницький 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. 



 
(6 слайд «Покрокова підготовка педагогів») 

 Першим кроком нашої діяльності у проекті було проведення 

моніторингових заходів з педагогічним колективом (гіперпосилання на 7 

слайд): 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. 



 
(Повернутися до 6 слайду за гіперпосиланням) 

 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. 

(Гіперпосилання на 8 слайд «Крок 2. Створення команди») 

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. 

(Повернутись до слайду 6) 

Третім кроком стало створення системи перепідготовки педкадрів 



 
 



 
(Гіперпосилання на 9 слайд «Крок ІІІ. Створення системи перепідготовки 

педагогів») 

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: саме 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. І 

на сьогодні підготовлені спеціалісти уже працюють з вихованцями, їх 

батьками, проводять тренінгові заняття з педагогами, що дає перші 

результати. 

(повернутися на 6 слайд) 

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. 



(Перехід на 11 слайд  «Методичний контент») 

 
Утворена команда і 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 (Education Era) – 

освітній проект, завданням якого є зробити навчання в Україні якісним та 

доступним, вчимо педагогів користуватися інструментами GoogleApps 

(гіперпосилання на слайд 13), 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 із значною віддаленістю в умовах переміщеного закладу 

позашкільної освіти досить широко використовуємо таку форму методичного 

спілкування, як веб-семінари, у проведенні яких допомагає сервіс Рadlet 

(гіперпосилання на слайд 12) (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.  

З метою репрезентації досвіду використовую власний сайт, створений 

на sites.google.com.  

Уже другий рік як ДОЕНЦ підключився до сервісу E-schools 

(гіперпосилання на слайд 14), 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 для 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. 

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. Зараз йде накопичення нових методик, напрацювання 

системи методів, прийомів, формування нової структури методичного 

супроводу закладів Нової української школи.  

(Гіперпосилання на 15 слайд) 

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. 



 
(Слайд «Потяг») 

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.; 

 Цикл тренінгів «Моніторингові дослідження навколишнього 

середовища», м.Київ, 2017-2018 рр.; 
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» 

 Весняна толока позашкільників. 
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 2016, 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. Натхнення – це 

лише початок процесу, який через співпрацю і оцінку оточуючих може 

сягнути вершин. А натхнення у нас доволі 



(Останній слайд «Моє педагогічне кредо») 

 
А закінчити хочу словами, які я визначила своїм педагогічним кредо: 

«Креативний дизайн простору + розумне використання технологій = 

нескінченні можливості для навчання». Project XQ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Фрагмент заняття з педагогами (для методистів, а для керівників гуртків 

– заняття гуртка). 

 
 



 

 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 



 

 
 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 
 



 



 



3.3. Дидактичні матеріали. 

3.3.1.Буклет «QR-коди в позашкіллі» 

 
 



 
 

3.3.2. Буклет «Донецький обласний еколого-натуралістичний центр» 
 



 
 

 
 



3.3.3. Брошура 

 
 



 

 

3.3.4. Гімн ДОЕНЦ 

 
 

 



 

IV.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 
 

4.1. Методичні рекомендації по підготовці фото-, відеоматеріалів та 

слайд-фільмів до участі в конкурсах відповідного наповнення 
 

Гнибіда О.А., методист Донецького  

обласного еколого-натуралістичного центру 

 

При підготовці конкурсних матеріалів слід керуватися наступними 

вимогами. 

 

4.1.1. Загальні вимоги до створення відеофільму 

Термін відеофільм походить від терміна кінофільм (англ. cine-film –

 кіноплівка, кінофільм), який у широкому розумінні означає твір 

кіномистецтва. Відеофільм відрізняє від кінофільму спосіб фіксації даних: 

кінофільм – на фотографічних плівках із використанням кінокамер, а 

відеофільм – на відеокасетах і відеодисках із використанням відеокамер. 

Для невеликих за розміром кіно- та відеофільмів використовують 

термін кліп (англ. clip – стискувати, обрізати), або відеокліп. Останнім 

часом відеокліпи широко використовуються у музичній індустрії. Їх 

називають музичними відеокліпами. 

За своєю структурою і технологією створення потокові презентації 

фактично є відеофільмами (відеокліпами), призначеними для представлення 

чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо. Для створення 

потокових презентацій використовують відеоредактори. 

На першому етапі, перед початком створення відеофільму, необхідно 

розробити його сценарій. Сценарій – це детально розроблений план 

проведення якого-небудь заходу, здійснення яких-небудь дій. Сценарій 

навіть невеликого відеокліпу повинен мати внутрішню структуру 

(композицію). Сценарій повинен бути детальним, з посекундним 

плануванням усіх дій. 

На другому етапі відбувається зйомка всіх епізодів згідно із сценарієм, 

готуються фотографії, рисунки, підбирається музика, записується звуковий 

супровід. Часто відеофільм створюється на основі раніше відзнятого 

відеоматеріалу. Наприклад, фільм про певний період історії країни, фільм-

розповідь про життя визначних людей, навіть фільм про ваш клас, мабуть, 

буде створюватися на основі вже існуючих документальних кадрів, 

фотографій, документів тощо. 

На третьому етапі здійснюється монтаж – процес опрацювання та 

структурування окремих об’єктів (кадрів) для отримання цілісного твору – 

відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, 



уточнюється сценарій, накладається звук і титри – текстові коментарі до 

кадрів тощо. 

 

Технічні вимоги до відеофільмів, що подаються на конкурс: 

1. Тривалість відеофільму повинна становити від 5 до 15–20 хвилин. 

2. Наявність у змісті відеосюжету титрів із назвою фільму (на початку 

відеофільму), інформацією про його авторів, оператора(-ів), монтажера(-ів), 

звукорежисера(-ів) тощо (якщо такі є).  

3. Відеофільм обов’язково повинен мати режисерські рішення, 

відповідати певному сценарію. Зазначені складові є головними при оцінці 

якості відеофільму. 

4. Найяскравішими і зрозумілими для глядача є ті фільми, в яких самі 

їхні «герої» спілкуються один з одним, дають пояснення навколишнім подіям 

чи місцевостям, коли наявна закадрова розповідь ведучого тощо. 

5. Обов’язковим є наявність прикінцевого титрового супроводу із 

зазначенням прізвищ автора(-ів), оскільки засвідчує їхнє авторство, і певним 

чином свідчить про автентичність відповідного твору. Також у титровому 

супроводі потрібно вказувати авторів і назви (бажано – і джерело) 

використаних музичних композицій, легальність їх застосування у фільмі, 

збереження авторських прав на медіапродукт тощо. 

6. Відеофільм, поданий на конкурс, повинен мати вигляд одного 

окремого відеофайлу (рекомендовані розширення файлу: .avi, wmv, mp4, 

mpeg4 тощо). 

7. Рекомендовані для обробки відеофільмів та аудіофайлів найпростіші 

комп’ютерні програми: ВидеоМАСТЕР (©AMS Software), Windows 

MovieMaker, SwitchSoundConverterPlus, Windows MovieMaker, Audacity, 

WavePadSoundEditor, AdobePremiereElements, SonyVegas, AvidLiquid, 

CanopusEdius, PinnacleStudio, UleadVideostidio та ін. 

8. Відеофільми можуть представлятися: 

• на дисках DVD у вигляді окремого відеофайлу. На обкладинці 

диску має бути підписана назва відеофільму, його тривалість та відомості про 

автора (авторів). Дуже добре, якщо диск буде міститися у конверті або 

коробці для дисків, що мають відповідне тематичне оформлення; 

• завантажуються на один з Інтернет-відеохостингів (наприклад, 

YouTube – посилання на розміщений відеофайл треба обов’язково надати у 

заявці). 

10. Не приймаються до участі у конкурсі роботи, які не містять 

відеоряду, тобто, побудовані за принципами статичних кадрів, тобто 

формуються виключно або переважно із динамічних світлин (фотографій), 

виконані у форматі презентації, фотопрезентації (.ppt, .pps і т.п.) та містять 

лише музичний супровід. Неприпустимо виставляти для участі у конкурсі 

запозичені відеоматеріали, комбіновані відеоряди із неавторських 

відеосюжетів тощо. Подібні роботи журі знімає з конкурсного відбору. 



 

4.1.2. Створення слайд-фільму 

Слайд-фільм – це послідовна демонстрація фотографій або слайдів зі 

звуковим супроводом або без нього. 

Слайдова презентація – набір слайдів до певної теми. 

Слайд – це зображення екранної сторінки, на якій можуть бути тексти, 

малюнки, фотографії, графіки і діаграми, засоби для відтворення звукового 

інтерв’ю чи відео сюжету та інші елементи. 

Слайдові презентації використовують здебільшого для супроводу 

доповіді. Звукові чи відео ефекти на них не є головними елементами. 

Головне завдання розробника слайдової презентації – подання текстових та 

графічних даних. 

Особливість слайдової презентації – інтерактивність: користувач може 

керувати процесом демонстрування слайдів, показувати їх протягом різних 

проміжків часу, переходити від одного слайда до іншого в довільному 

порядку чи призупиняти їх показ. 

Якщо звук чи відео є головними елементами в презентації і вона має 

здійснюватися автоматично, тобто без постійної участі доповідача, то 

презентацію створюють як потокову. 

 

4.1.3. Вимоги до структури та змісту презентації 

Перед створенням презентації на комп’ютері її потрібно спланувати 

або, як часто говорять, спроектувати. Зробити це можна на папері або за 

допомогою програм опрацювання презентацій, які надають користувачеві 

можливості для створення структури самої презентації. 

Під час розробки композиції презентації планується приблизна 

кількість слайдів і об’єктів, які будуть на них розміщені, тобто зміст 

презентації. Визначається структура презентації, використання в презентації 

слайдів різних типів, а також система навігації – переходи від одного слайда 

до іншого, наявність гіперпосилань та інших елементів керування. Потім 

переходять до розробки композиції кожного зі слайдів. 

Під час створення презентації також слід враховувати: 

1. Мету презентації — треба починати із визначення суті того, про що 

потрібно повідомити аудиторію, та конкретизації фактів і форм їх подання 

для відповідної аргументації (застосування таблиць, діаграм, схем, вдало 

дібраних зображень тощо сприяє кращому сприйняттю даних та є зручною 

формою для їх аналізу). 

2. Аудиторію, для якої створюється презентація – вік, навчальні та 

пізнавальні інтереси, психологічні особливості тощо. 

3. Приміщення, де планується демонстрація, та його обладнання. Якщо 

для демонстрації використовується один екран, то чим більшим є 

приміщення, тим більшими мають бути зображення і меншим обсяг дрібного 

тексту. Якщо під час показу освітлення буде недостатнім, потрібно 



використовувати світлі кольори фону слайдів. Це створить ілюзію світла і 

зосередить увагу аудиторії на змісті презентації. 

Разом з тим існують загальні рекомендації та вимоги щодо оформлення 

та змісту презентацій. Зокрема, під час створення презентацій бажано 

врахувати такі поради: 

● Матеріал повинен бути стислим, інформативним та структурованим; 

● Кожен слайд має відображати одну думку; 

● Текст має складатися з коротких слів та простих речень; 

● Рядок має містити 6-8 слів; 

● Всього на слайді має бути 6-8 рядків тексту; 

● Загальна кількість слів на слайді не повинна перевищувати 50; 

● Дієслова мають бути в одній часовій формі; 

● Заголовки мають бути короткими та лаконічними, привертати увагу 

аудиторії та узагальнювати основні положення та головну думку 

слайду; 

● У заголовках слід використовувати великі і малі літери; 

● Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) 

треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати зверху 

слайда (лівому верхньому кутку); 

● Другорядну інформацію бажано розміщувати знизу слайда; 

● Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац; 

● Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу; 

● Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних і стилістичних помилок; 

● Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) 

для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал 

компактно й наочно; 

● Наявність маркованих та нумерованих списків також структурує 

інформацію; 

● Графіка має органічно доповнювати текст; 

● Пояснення розміщують якнайближче до ілюстрацій, з якими вони 

мають з'являтися на екрані одночасно. Підписи до ілюстрацій доцільно 

розміщувати під нею; 

● Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних 

на одному слайді має бути не більше чотирьох; 

● При оформленні презентації варто враховувати фізіологічні 

особливості сприйняття кольорів; 

● Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише 

створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації; 

● Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. 

Продуктивність сприйняття інформації збільшується, якщо одночасно 

задіяні зоровий і слуховий канали (зарубіжні джерела це називають 



принципом модальності). Тому рекомендується там, де це можливо, 

використовувати для тексту й графічних зображень звуковий супровід. 

Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття 

інформації становить 15 %, зорового – 25 %, а їх одночасне залучення 

підвищує ефективність сприйняття до 65 %. 

Проте, пам’ятайте, що людина спроможна одночасно запам’ятовувати 

не більше трьох фактів, висновків, визначень. 

 

 

 

 

Вимоги до вибору кольорів при оформленні презентації 
Фізіологи та психологи вже давно займаються вивченням дії світла і 

кольору на фізичний та емоційний стан людини. Для створення ефективної та 

гармонійної презентації слід правильно вибрати її основний колір. 

Основний колір презентації – це колір тла більшості слайдів, який і 

буде створювати загальний настрій глядача. 

Під час вибору основного кольору слід зважати на так звану 

психологічну характеристику кольорів. Вона виражає вплив кольорів на 

психічний стан людини. Цей вплив може відрізнятися залежно від віку, 

соціального статусу та настрою людини. 

Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як 

подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, помаранчевий, 

жовтий). Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають 

сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-

зелений, зелений). Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, 

коричневий. 

Як правило, в кольоровій гамі презентації використовується 2–3 

кольори. Можуть також використовуватися 2–3 кольори, що є відтінками 

основного і додаткових кольорів. Бажано, щоб кольорова схема була 

однаковою для всіх слайдів. 

Складовою кольорової гами презентації і кожного зі слайдів є колір 

символів тексту. У правильному доборі кольорів символів тексту може 

допомогти таблиця, що відображає рівень розпізнавання (читабельності) 

тексту на певному тлі. 

Вимоги до формату зовнішнього оформлення мультимедійної 

презентації 

1. Дотримання єдиного стилю оформлення. 

2. Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft 

Power Point будь-якої версії в єдиному стилі. 

3. Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 15-

20 шт. 

4. Має бути титульний, інформаційний та закріплюючий слайди. 



5. Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її 

виконав (прізвище, ім’я, школа, місто). На закріплюючому слайді 

вказується, звідки взяли інформацію і ілюстрований матеріал (автор, рік 

видання, адреса сайту). 

6. Формат слайдів. 

Параметри сторінки: 

- розмір слайдів – екран; 

- орієнтація – альбомна; 

- ширина – 24 см.; 

- висота – 18см.; 

- нумерація слайдів з «1». 

7. Формат видачі слайдів – «Презентація на екрані». 

8. Оформлення слайдів: 

- шрифти для використання: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. Не 

можна змішувати різні типи шрифтів в одній презентації; 

- написання: звичайний, курсив, напівжирний; 

- колір і розмір шрифту має бути підібраний так, щоб всі надписи чітко 

читати на вибраному полі слайду. 

9. В титульному і завершувальному слайді використання анімаційних 

об’єктів не допускається. 

10. Не слід заповнювати один слайд великим об’ємом інформації. 

11. Потрібно використовувати короткі слова та речення. 

12. Найбільш важлива інформація повинна знаходитись в центрі 

екрану. 

13. Вимоги до інформації: достовірність, повнота, використання 

сучасних джерел інформації, достатність. 

14. Вимоги до тексту: науковість, логічність, доступність, 

однозначність, лаконічність, завершеність. 

15. Відсутність граматичних та інших помилок. 

16. На одному слайді рекомендується використовувати не більш ніж 3 

кольори: один для фону, другий для заголовку, третій для тексту. 

17. Для фону слід використовувати більш холодні відтінки (синій, 

зелений). 

18. В мультимедійній презентації необхідно підібрати таке 

співвідношення: фон – колір шрифту, яке не стомлює очі і дозволяє легко 

читати текст. 

19. Використовуйте можливості комп’ютерної анімації для 

представлення інформації на слайді. 

20. Слід використовувати ефекти анімації в середині слайду та при 

зміні слайду. 

21. Анімація об’єктів повинна проходити автоматично. Анімація 

об’єктів «gj щелчку» не допускається. 



22. Таблична інформація вставляється в матеріал, як таблиця 

текстового процесора MS Wordабо табличного поцесора MS Excel. 

23. Не слід використовувати таблиці з великою кількістю даних. 

24. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного 

процесора MS Excel. 

25. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні сприяти 

правильному сприйняттю запропонованого матеріалу (Н.: Не «Ми у лісі», 

а краще використовувати «Дослідження рослинності лісу за ярусами»). 

26. Для файлу мультимедійної презентації слід надати ім’я, він 

повинен мати розширення ppt. Наприклад: Петренко А. С. – petrenko_as.ppt 

або as_petrenko.ppt. 

27. Бажано добавляти в мультимедійну презентацію звукові 

фрагменти, мультиплікації, фрагменти фільмів для забезпечення 

емоційного впливу. 

Типові помилки у презентаціях: 

● Відсутність титульного слайду з темою уроку, метою, прізвищем, 

повним ім’ям та по батькові автора презентації; 

● Відсутність останнього слайду зі словами «Дякую за увагу!»; 

● Відсутність підсумку уроку, висновків; 

● Під час розкриття теми лексика не відповідає віковим особливостям 

учнів початкових класів; 

● Слайд містить обсяг інформації, завеликий для сприйняття; 

● Відсутні джерела інформації: література, інтернет-сайти; 

● Недоцільне використання анімації (займає багато часу, заважає логіці 

сприйняття змісту, надмірна кількість анімаційних об’єктів); 

● Презентація дублює картинну наочність, не має ніякої цінності для 

активізації активності дітей на уроці. 

 

4.1.4. Мистецтво фотографії 

Художня фотографія — один із видів образотворчого мистецтва 

(живопис, графіка тощо), створення технічними засобами зорового образу 

документального значення, який виразно й достовірно відбиває момент 

дійсності. 

Фотографія повинна не просто відображати дійсність, а повинна нести 

інформацію. Слід враховувати освітленість, композиційне рішення, наявність 

ідеї, контрастність, яскравість кадру, його смислове наповнення. 

 

10 правил композиції в кадрі 

1. Контраст 
Щоб привернути увагу глядача до вашої фотографії, у кадрі повинен бути 

контраст: 

 Більш світлий предмет знімають на темному тлі, а темний на світлому; 



 Не фотографувати людей на жовтому або коричневому тлі, колір фото 

буде неприродним; 

 Не знімати людей на строкатому тлі, такий фон відволікає увагу 

глядача від моделі. 

 

2. Розміщення 

Важливі елементи сюжету не повинні бути хаотично розміщені. Краще, 

щоб вони утворювали прості геометричні фігури. 

 

3. Рівновага 
Об'єкти, розташовані в різних частинах кадру, повинні відповідати один 

одному за обсягом, розміром і тоном. 

 

4. Золотий перетин 
Правило золотого перетину було відомо ще в стародавньому Єгипті, його 

властивості вивчали Евклід і Леонардо да Вінчі. Найпростіший опис золотого 

перетину: найкраща точка для розташування об'єкта - приблизно 1/3 від 

горизонтальної або вертикальної межі кадру. Розташування важливих 

об'єктів в цих зорових точках виглядає природно і притягує увагу глядача. 

 

5. Діагоналі 

Один із найефективніших композиційних премов - це діагональна 

композиція. 

Суть її дуже проста: основні об'єкти кадру ми маємо в своєму 

розпорядженні по діагоналі кадру. Наприклад, від верхнього лівого кута 

кадру до правого нижнього. 

Цей прийом гарний тим, що така композиція безперервно веде погляд 

глядача через всю фотографію. 

 

6. Формат 
Якщо в кадрі переважають вертикальні об'єкти – знімайте вертикальні 

кадри. Якщо фотографуєте краєвид – знімайте горизонтальні кадри. 

 

7. Точка зйомки 
Вибір точки зйомки прямо впливає на емоційне сприйняття знімка. 

Запам'ятаємо кілька простих правил: 

 Для портрета найкраща точка на рівні очей; 

 Для портрета в повний зріст – на рівні пояса; 

 Намагайтеся кадрувати кадр так, щоб лінія горизонту не поділяла 

фотографію навпіл. Інакше глядачеві буде складно сфокусувати увагу 

на об'єктах в кадрі; 

 Тримайте камеру на рівні об'єкта зйомки, інакше ви ризикуєте 

отримати спотворені пропорції. Об'єкт, знятий зверху, здається менше, 



ніж є насправді; Так, знімаючи людину з верхньої точки, на фотографії 

ви отримаєте людину маленького росту. Фотографуючи дітей або 

тварин, спустіться до рівня їх очей. 

 

8. Напрямок 

Наш мозок звик читати зліва направо, так само ми оцінюємо і знімок. 

Тому смисловий центр краще розташовувати в правій частині кадру. Таким 

чином погляд і об'єкт зйомки як би рухаються назустріч один одному. 

При побудові композиції завжди враховуйте цей момент. 

 

9. Кольорова пляма. 

Якщо в одній частині кадру присутня пляма кольору, то в іншій повинно 

бути щось, що приверне увагу глядача. Це може бути іншою колірною 

плямою або, наприклад, дією в кадрі. 

 

10.  Рух у кадрі 
Знімаючи рухомий об'єкт (автомобіль, велосипедиста), завжди залишайте 

вільний простір попереду об'єкта. Простіше кажучи, розташовуйте об'єкт так, 

як ніби він тільки "увійшов" в кадр, а не "виходить" з нього.  

 

Основні недоліки конкурсних фотографій: 

● Невідповідність тематиці фестивалю; 

● Невірний формат; 

● Невдале композиційне рішення; 

● Переобтяження кадру другорядною інформацією; 

● Невміння акцентувати увагу глядачів на основній ідеї кадру; 

● Відсутність назви роботи та виконавців; 

● Не зазначений керівник роботи; 

● Слабке естетичне оформлення; 

● Граматичні помилки та описки в тексті; 

● Явний плагіат; 

● Фотороботи, представлені на конкурс, повинні мати не тільки 

змістовну, але і художню цінність, вирізнятися сюжетністю. 

 

4.1.5. Соціальні аспекти навчання 

  

Наступні інструменти використовують потужності соціальних медіа 

задля допомоги вихованцям у процесі навчання, а педагогам для взаємодії. 

 

1. Edmodo: Edmodo –  це освітній сайт, який являє собою усічену 

соціальну мережу за типом Facebook або ВКонтакте, яка дозволяє 

спілкуватися вчителям та учням, об'єднавшись навколо процесу 

https://www.edmodo.com/


навчання у школі. Є також можливість робити записи російською 

мовою. 

 

  2.   Grockit: Grockit об'єднує учнів під час навчання, що проходить 

курсами на цьому великому соціальному сайті. 

  

3.   EduBlogs: EduBlogs пропонує надійне і безпечне місце для ведення 

блогів, як для себе, так і для всього вашого класу. 

  

4.   Skype: Skype може бути відмінним інструментом для підтримки 

зв'язку з іншими педагогами або навіть участі в нарадах у режимі 

онлайн. Більше того, він може допомогти вчителям співпрацювати з 

іншими класами, навіть в інших країнах. 

  

5.   Wikispaces: Wikispaces дозволяє вчителю поділитися онлайн зі своїми 

учнями уроками, медіа та іншими матеріалами, дати їм можливість 

об'єднатися один з одним для співпраці з метою побудови своїх 

власних освітніх Wiki на Wikispaces. 

  

6.   Pinterest: на Pinterest ви можете прикріпити практично будь-яке 

зображення, яке ви вважаєте цікавим і важливим для розміщення, 

багато вчителів використовують його як сховище розгорнутих планів 

уроків, проектів і різних надихаючих матеріалів.  

7.   Schoology: завдяки соціальному сайту Schoology освітяни можуть 

керувати заняттями, залучати до них учнів, обмінюватися контентом і 

спілкуватися з іншими вчителями. 

  

8.   Quora: незважаючи на те, що Quora може використовуватися для 

широкого спектру різних цілей, він слугує відмінним інструментом для 

педагогів. Його можна використовувати для співпраці і спілкування з 

іншими професіоналами даної сфери або для залучення школярів у 

дискусії після занять. 

  

9.   Ning: Ning дозволяє будь-якому користувачеві створювати 

персоналізовані соціальні мережі, які можна чудово використовувати 

як педагогам, так і учням. 

  

https://grockit.com/
http://edublogs.org/
http://www.skype.com/ru/
http://www.wikispaces.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.schoology.com/home.php
https://www.quora.com/
http://www.ning.com/


10.   OpenStudy: ви можете мотивувати школярів на спільну колективну 

роботу з вивчення навчального матеріалу, використовуючи соціальний 

сайт OpenStudy. 

  

11.     ePals: одним з найбільш незаперечних переваг Інтернету є 

можливість зв'язатися з ким завгодно і де завгодно. ePals цим якраз і 

займається, але орієнтується при цьому на учнів, допомагаючи їм 

вивчати мови і розуміти різні культури, що відрізняються від їхніх 

власних. 

  

 Безпосередньо навчання 

  

Наступні освітні інструменти допоможуть вам зробити заняття 

захоплюючими, веселими і цікавими, а головне, більш ефективними. 

  

1.   Khan Academy: Khan Academy – багато вчителів використовують цю 

прекрасну колекцію матеріалів з математики, природничих наук, а 

також лекції з фінансів і всілякі вікторини, щоб доповнити свої 

навчальні матеріали. 

  

2.   MangaHigh: MangaHigh пропонує вчителям величезну кількість 

освітніх ресурсів на базі ігрового навчання з математики. 

  

3.   FunBrain: якщо ви шукаєте велику колекцію навчальних ігор, ви 

можете сміливо зупинитися на FunBrain. Тут вчителі можуть знайти 

для себе наочні захоплюючі і веселі посібники з математики і читання. 

  

4.   Educreations: Educreations –  це дивовижний онлайн-інструмент для 

iPad, який дозволяє вчителям (або учням) створювати навчальне відео 

відповідно до заданої теми. Ідеальний варіант для навчання або 

демонстрації учнями своїх знань. 

  

5.  Animoto: Animoto дозволяє легко створювати відео-уроки або 

презентації для школи та обмінюватися ними з учнями. 

  

6.   Socrative: Socrative доступний для комп'ютерів, мобільних пристроїв і 

планшетів, це система учнівських відповідей за допомогою ігор та 

http://openstudy.com/
http://www.epals.com/#%21/main
https://www.khanacademy.org/
https://www.mangahigh.com/en/en_us/
http://www.funbrain.com/
https://www.educreations.com/
https://animoto.com/
http://www.socrative.com/


вправ, які можна проходити на будь-якому пристрої. Більше того, 

вчителі можуть легко відстежувати успіхи учнів і оцінювати їх. 

  

7. Knewton: адаптоване навчання активно обговорюється в даний час і 

Knewton дозволяє кожному вчителю отримати до нього доступ і 

активно використовувати. Сайт персоналізує навчальний онлайн 

контент для кожного студента відповідно до його або її індивідуальних 

потреб. 

  

8.   Kerpoof: на Kerpoof учні можуть отримати незабутню творчу 

самореалізацію у процесі навчання, використовуючи ігри, інтерактивні 

заходи, інструменти малювання і багато іншого, що буде для них 

одночасно і захоплюючим, і пізнавальним. 

  

9. StudySync: StudySync - це освітня платформа з повнофункціональним 

інструментарієм для викладання та навчання, включаючи цифрову 

бібліотеку, щотижневі публікації практичного призначення, онлайн-

твори і експертні оцінки, базові завдання і мультимедійні уроки. Цей 

сайт може надати велику допомогу у проведенні шкільних уроків. 

  

10. CarrotSticks: на сайті CarrotSticks вчителі можуть скористатися 

широким спектром навчальних ігор з математики, даючи школярам 

можливість попрактикуватися із задоволенням. 

  

Планування заняття та інструментарій 
  

Використовуючи наступні технічні інструменти, ви зможете об'єднати 

тематично важливі уроки і створення дивовижних і незабутніх учнівських 

проектів. 

  

1. Teachers Pay Teachers: у вас є відмінні уроки, якими ви хотіли б 

поділитися? Шукаєте що додати до власного уроку? На сайті Teachers 

Pay Teachers ви можете зробити обидві речі: продати власні матеріали 

для проведення шкільного заняття, а також придбати високоякісні 

ресурси, запропоновані іншими вчителями. 

  

2.   Planboard: Planboard – цей дивовижний онлайн-інструмент створений 

спеціально для вчителів, з ним ви можете оцінити і упевнитися, 

http://www.knewton.com/
http://www.disneyinternational.com/
http://www.studysync.com/our-product/what-is-studysync/
http://www.carrotsticks.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://www.planboardapp.com/


наскільки добре організовані ваші уроки і наскільки правильно 

проходить ваш шкільний день. 

  

3. Timetoast: Timetoast є досить-таки відмінним інструментом для 

учнівських проектів, що дозволяє їм створити зручний, інтерактивний 

графік реалізації проекту по хвилинах. 

  

4. Capzles: на Capzles представлено безліч різних можливостей для 

проведення шкільного уроку, там неодмінно знайдеться додаток, що 

буде відповідати вашим потребам. Capzles дозволяє легко зібрати в 

одному місці різні мультимедіа, такі як фотографії, відео, документи і 

навіть пости у блогах, що робить його ідеальним для викладання, 

навчання або створення онлайн-проектів. 

  

5. Prezi: хочете створити презентації, від яких ваші учні будуть у захваті? 

Скористайтеся таким онлайн-інструментом як Prezi, який дозволяє 

легко перетворити ваш урок у щось неймовірне, і навіть дозволяє 

співпрацювати з учителями. 

  

6.   Wordle: створюйте приголомшливі хмари слів за допомогою Wordle, 

вони стануть відмінним доповненням до уроків (будь-якої) мови. 

  

7.   QR-коди: QR-коди (або quick response codes, швидкі коди відповіді) у 

сфері освіти можна зустріти все частіше і частіше. Якщо ви хочете бути 

в тренді, вам знадобиться інструмент для створення і управління 

кодами - такий як Delivr, а також для читання кодів, як будь-який з тих, 

які перераховані на цьому сайті. 

  

8.   Quizlet: Quizlet полегшує педагогам процес створення навчальних 

посібників для школярів, особливо різних карток, які допомагають 

легко запам'ятати важливу інформацію. 

  

9.   MasteryConnect: наскільки успішність ваших учнів знаходиться у 

відповідності з державними та іншими базовими стандартами? 

MasterConnect дозволяє її легко відстежувати і аналізувати, як і інші 

особливості навчання школярів. 

  

http://www.timetoast.com/
http://www.capzles.com/
http://prezi.com/
http://www.wordle.net/
http://www.delivr.com/
http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/
http://quizlet.com/
https://www.masteryconnect.com/learn-more/


10. Google Docs: за допомогою (російськомовного) Google Docs педагоги 

разом з учнями та колегами можуть створювати і спільно 

використовувати документи, презентації, електронні таблиці, а також 

залишати відгуки та враження про створені учнями проекти. 

  

11. YouTube: не всі школи дозволяють використовувати YouTube, але ж 

на сайті представлено безліч прекрасних навчальних матеріалів для 

занять у школі. Є навіть спеціальний освітній канал, орієнтований 

тільки на вчителів та учнів. 

  

12. TED-Ed: TED є не тільки прекрасним сайтом для отримання 

натхнення, але також містить численне відео, яке структурується за 

темою і неодмінно стане корисним для навчання буквально всьому: 

починаючи з того, як працює болезаспокійливий засіб до 

шекспірівських сонетів. 

  

13. Glogster: Glogster – це соціальний сервіс, який дозволяє комбінувати 

музику, фотографії, відео та багато іншого, що ви тільки побажаєте. 

Тобто дозволяє створювати мультимедійні постери, плакати тощо. Це 

відмінний спосіб для створення навчальних матеріалів і зручний 

інструмент для творчих проектів. 

  

14. Creaza: хочете взяти із собою у ХХІ століття свої шкільні проекти? 

Creaza допоможе вам здійснити задумане, пропонуючи інструменти 

для мозкового штурму, створення мультфільмів, а також редагування 

аудіо та відеоматеріалів. 

  

15. Mentor Mob: На Mentor Mob ви чи ваші учні можете створити 

навчальний плейлист, що є, по суті, колекцією високоякісних 

матеріалів, які ви можете використовувати для вивчення конкретної 

концепції. 

  

  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/u/0/?showDriveBanner=true
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/education
http://ed.ted.com/
http://edu.glogster.com/?ref=com
http://www.creazaeducation.com/
https://www.mentormob.com/


 

Корисні інструменти 
  

Наступні інструменти допоможуть вам залишатися на зв'язку, 

організовувати, а також нарощувати легкість побудови мультимедійних 

занять і засобів навчання. 

  

1.   Evernote: ви можете збирати прекрасні ідеї, фотографії, записи або ще 

що-небудь цікаве на своєму акаунті Evernote (російськомовному), 

маючи доступ до нього у будь-якому місці. Це той інструмент, який ви 

повинні мати у себе при плануванні уроків. 

  

2.   Twitter: в освіті існує безліч способів використання Twitter. Вчителі 

можуть зв'язуватися з іншими педагогами, брати участь у чатах, 

ділитися своїми ідеями, або навіть використовувати Twitter під час 

уроків, щоб достукатися до учнів. 

  

3.   Google Education: Google пропонує цілий ряд цікавих ресурсів, що 

стосуються освітніх технологій для вчителів, в тому числі електронну 

пошту і сумісні з нею додатки, відео, плани уроків, професійний 

розвиток і навіть освітні гранти. 

  

4. Dropbox: за допомогою простого безкоштовного (російськомовного) 

сервісу Dropbox легко зберігати, обмінюватися, і мати доступ до 

всілякої інформації з будь-якої точки світу. 

  

5.   Diigo: Diigo дозволяє використовувати Інтернет немов паперові 

матеріали, створюючи можливість під час читання щось підкреслити, 

виділити, зробити закладки, замітки або навіть прикріпити стікер. 

  

6.   Apple iPad: Apple iPad – це один з найбільш затребуваних, хоча і 

вартісних, високотехнологічних інструментів, які використовуються у 

проведенні сучасних шкільних уроків. Він став улюбленцем педагогів і 

школярів в багатьох країнах світу. 

  

7.   Aviary: Aviary являє собою набір інструментів, які дозволяють легко 

редагувати зображення, ефекти, зразки, музику та аудіо або ж 

створювати і змінювати скріни. 

https://evernote.com/intl/ru/
https://twitter.com/
https://www.google.com/intl/ru_ua/edu/
https://www.dropbox.com/
https://www.diigo.com/
http://www.apple.com/ipad/
https://www.aviary.com/


  

8.   Jing: якщо ви навчаєте дітей, розповідаючи їм про технології, або про 

що-небудь інше, хороша програма скриншоту буде вам просто 

необхідна. Jing – це відмінний вибір, який дозволяє вчителям робити 

скріншоти у вигляді зображень, відео, редагувати їх і обмінюватися 

результатами. 

  

9.   Popplet: ви і ваші учні можете використовувати Popplet, щоб 

обговорювати важливі ідеї, створювати інтелектуальні карти, 

обмінюватися і співпрацювати. 

  

10. Google Earth: Google Earth (російськомовний) може 

використовуватися як дивовижний і швидкий спосіб навчити учням 

географії або розповісти про геологію, про те, що відбувається в будь-

якій точці світу. 

  

11. DonorsChoose: вам необхідно фінансування вашого шкільного 

проекту? Ви можете отримати його за допомогою сайту DonorsChoose, 

який з'єднує нужденних вчителів з охочими надати фінансову 

допомогу. 

  

12. SlideShare: на SlideShare ви можете завантажити свої презентації, 

документи, відео та обмінюватися ними з учнями та колегами. І навіть 

більше, ви можете скористатися матеріалами, які виклали інші 

користувачі сайту. 

  

13. LiveBinders: LiveBinders як технологічний інструмент дозволяє 

зібрати і систематизувати різні ресурси, а також надає інструменти для 

підключення та роботи інтерактивної дошки. 

  

14.   AudioBoo: за допомогою такого інструменту як AudioBoo, ви 

зможете записати і поділитися аудіо з вашими учнями. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techsmith.com/jing.html
http://popplet.com/
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.donorschoose.org/
http://www.slideshare.net/
http://www.livebinders.com/welcome/home
https://audioboom.com/about/education


 

 

 

 

Матеріали  Всеукраїнського відкритого рейтингу якості 

позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників»  

 

 

 Система роботи з обдарованою учнівською молоддю в Полтавському 

обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 

 

 

НАЗВА ДОСВІДУ: «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

ОБДАРОВАНИХ ВИХОВАНЦІВ» 
Важливим напрямом діяльності закладу є робота з обдарованою 

учнівською молоддю. Розвиток творчих здібностей вихованців – вимога 

сьогодення, без якої неможливо виховати креативну особистість, здатну 

самостійно вирішувати поставлені перед нею завдання. Даний напрям роботи 

реалізується через запровадження інноваційних форм освітнього процесу. 

Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений 

інтерес до певної галузі науки. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони 

самі шукають собі роботу, частіше складну, інтелектуальну, із задоволенням 

нею займаються, присвячуючи їй увесь вільний час. Обдаровані діти вільно і 

швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками, показуючи 

високий рівень досягнень. 

АДРЕСА ДОСВІДУ: м. Полтава, провулок Госпітальний, 10 

АВТОР ДОСВІДУ: педагогічний колектив Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

 

ТЕОРЕТИЧНА БАЗА: у нашій країні педагогіка дитячої 

обдарованості почала розвиватись як наука наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

століть. П.Ф. Кацтерев, В.П. Вахтеров, А.Н. Острогорський, А.П. Модестов, 

Л.Ф. Зеленкевич, В.М. Екземплярський, Б.І. Грінченко та інші фахівці 

розробляли наукові й практичні основи діагностики й підтримки 

обдарованих дітей. У той час проводились конференції, створювались школи, 

накопичувався досвід, що став надбанням світової педагогіки. 

Сучасні дослідники Ю. Гільбух, О. Зазимко, А. Запорожець, В. 

Красноголов, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, М. Подд’яков, Г. 

Суворова, Д. Узнадзе, Ю. Юркевич та інші розглядають поняття 

обдарованості, вивчають його особливості, вказують, що основні труднощі 

виявлення ознак обдарованості дитини помічають у тому, що важко 

визначити власне індивідуальне, відносно незалежне від вікового і нелегко 

передбачити, чи виявиться ця якість стійкою в особистості на наступних 



етапах, доволі важко передбачити хід подальшого становлення 

обдарованості. Тому сучасні дослідження природи обдарованості спрямовані 

на розкриття співвідношення біологічного і соціального в природі 

обдарованості.  

Дуже важливо побачити прояви обдарованості, приділити увагу, 

забезпечити умови розвитку дитини, організувати спілкування з однолітками, 

дозвілля тощо. 

Основним завданням є підтримка обдарованої дитини, визначення її 

здібностей, адже така дитина є особливою цінністю для суспільства.  

Безперечно, питання навчання і виховання здібних дітей ми вирішуємо, 

враховуючи всі надбання науки і практики, але, звичайно, відповідно до 

пізнавальних інтересів і можливостей наших вихованців. 

Значну увагу ми приділяємо польовим практикам, науково-

дослідницьким експедиціям, дослідженням у природі з дітьми. Польові 

практики – це поєднання вивчення природи з практичною діяльністю щодо її 

охорони. Зверєв І.Д. виділяє такі групи умінь, якими повинні оволодіти 

вихованці: 

- розпізнавати та описувати об’єкти та явища; 

- виявляти природні взаємозв’язки; 

- оцінити вплив людини на природні явища, прогнозувати їх 

наслідки; 

- приймати правильні рішення щодо покращення навколишнього 

природного середовища; 

- виконувати спеціальні дії щодо захисту та покращення 

навколишнього природного середовища; 

- дотримуватись правил поведінки при особистому спілкуванні з 

природними об’єктами і їх комплексами в усіх видах діяльності; 

- пропагувати ідеї турботливого ставлення до природи. 

 

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ ДОСВІДУ: 

 

І. СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ УЧНІВСЬКОЮ 

МОЛОДДЮ 

В ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОМУ ЦЕНТРІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Увага до інновацій, експерименту, творчого пошуку – ось кредо 

педагогічного колективу Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (ПОЕНЦУМ). 

Увесь освітній процес спрямований на формування соціально зрілої 

людини, що буде успішною в майбутньому. Навчання озброює її знаннями і 

вміннями, а виховання формує життєву компетентність. 



Педагоги прагнуть створити в Центрі атмосферу, в якій кожна дитина 

зможе відчути себе особистістю, реалізувати свій потенціал, стати 

повноцінним членом суспільства. 

Сьогодні еколого-натуралістичний центр – навчальний заклад, де 

формується людська індивідуальність, розвивається жива душа на засадах 

загальнолюдських ідеалів, що відкриває широкі перспективи для 

самореалізації, забезпечує кожному вихованцеві, слухачеві умови 

розвиватись відповідно до своїх природних можливостей. У закладі 

сформовано систему виховання, яка покликана сприяти вирішенню широкого 

комплексу завдань наукової організації виховного процесу. 

СХОДИНКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ВИХОВАНЦЯ, СЛУХАЧА ЦЕНТРУ 

 

 
 

Зміст роботи ПОЕНЦУМ був спрямований на виконання єдиної 

методичної проблеми, над якою працював педагогічний колектив 5 років: 

«Створення умов для поєднання екологічного виховання дітей та 

учнівської молоді з оздоровчими заходами і дослідницькою діяльністю 

на природоохоронних територіях».  

Педагогічним колективом створена модель екологічного виховання 

дітей та учнівської молоді, яка поєднує в собі навчальний і виховний процеси 



під час занять у творчих учнівських об’єднаннях, в обласному дитячо-

юнацькому оздоровчому таборі «Еколог», під час проведення польових 

екологічних практик на природоохоронних територіях області та обласних 

екологічних експедицій «Чиста хвиля» у формі байдаркових походів по 

основних ріках області. 

Така модель дозволяє у цікавій та пізнавальній формі доносити до 

підлітків знання про єдність оточуючого світу, виховувати справжніх 

господарів своєї землі. 

 

 
 

Важливим напрямом діяльності Центру є робота з обдарованими та 

здібними дітьми, яка включає наступне: 

 залучення учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності в 

секціях хімії, біології, екології, аграрних наук та наук про людину 

Полтавського територіального відділення Малої академії наук України; 

 пошук, залучення обдарованих дітей до роботи в обласній очно-

заочній біологічній школі; 

 залучення дітей до ронауково-оздоровчого проекту ПОЕНЦУМ 

«Наукова зимова предметна школа»; 

 організація проведення обласної польової екологічної практики на 

території природно-заповідних об’єктів області; 



 проведення обласної екологічної експедиції «Чиста хвиля» у формі 

байдаркових походів; 

 відпочинок та оздоровлення в обласному дитячо-юнацькому 

оздоровчому таборі «Еколог» для обдарованих дітей; 

 ведення портфоліо обдарованих вихованців.  

Гуртки вищого рівня ПОЕНЦУМ мають на меті допрофесійну 

підготовку школярів. Знання, як теоретичні так і практичні, які вихованці 

отримують під час роботи в творчих учнівських об’єднаннях, допомагають їм 

у виборі майбутньої професії, орієнтують до вступу у вищі навчальні 

заклади. 

 

 

 

 

 

Компоненти професійної орієнтації в закладі 
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Система роботи з обдарованими і талановитими дітьми 
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У центрі ведеться різнопланова діяльність, що направлена на формування 

духовного, пізнавального, комунікативного, естетичного та фізичного 

потенціалу особистості учня, на розвиток його суб’єктивності, 

індивідуальності та творчості. Педагоги постійно знаходяться у пошуку 

нових форм і методів виховання учнів. 
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Очікуваний результат: 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ 
1. СТРУКТУРА ОЧНО-ЗАОЧНОЇ БІОЛОГІЧНО ШКОЛИ 

ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО 

ЦЕНТРУ  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Сучасний стан суспільного розвитку, динамічні зміни в усіх сферах 

людської діяльності зумовлюють зростання потреби суспільства у 

формуванні творчої особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, 

творчих можливостей, здатної до створення та засвоєння інновацій у будь-

якій галузі, внаслідок яких саме суспільство змінюється і прогресує. Саме 

така особистість є найбільшою цінністю у всіх країнах, а для незалежної 

України, яка впевнено робить перші кроки на шляху розбудови 

високорозвиненої правової демократичної держави, проблема розвитку 

творчих здібностей, активізації творчої діяльності і її громадян набуває 

пріоритетного значення. 

Вирішення цього важливого завдання покладено насамперед на систему 

освіти, що потребує принципово нових підходів до навчання, виховання та 

підготовки до самостійного життя юного покоління, постійного оновлення 

форм та методів навчання з метою їх ефективного впливу на розвиток 

особистості учнів. 

Перед педагогічним колективом ПОЕНЦУМ постало завдання пошуку та 

підтримки обдарованої, творчої учнівської молоді, нової генерації 

української творчої еліти, підготовки старшокласників до проведення 

науково-дослідних і експериментальних робіт членів Малої академії наук та 

НТУ України, вступу їх до вищих навчальних закладів. 

Ось із цією метою в листопаді 2000 року була створена очно-заочна 

біологічна школа (ОЗБШ), що діє як структурний підрозділ ПОЕНЦУМ. У 

своїй роботі керується Законами України «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», Положенням про Малу академію наук і НТУ 

України». 

Очно-заочна біологічна школа – нетрадиційна форма роботи з 

обдарованими учнями, основною метою якої є забезпечення допрофесійної 

підготовки, створення умов для творчої самореалізації та всебічного 

розвитку особистості та є одним із перспективних напрямків виявлення, 

підтримки таланту, обдарувань, які сприяють подальшому розвитку 

здібностей, формуванню особистості. 

ОЗБШ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді працює по двох секціях: хімії та біології та здійснює 

навчально-виховний процес за 2-річними програмами з заочною формою 

навчання. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ОЧНО-ЗАОЧНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ (ОЗБШ) 

Учасниками освітнього процесу очно-заочної біологічної школи є учні 

10-11 класів закладів загальної середньої освіти області, які зараховуються 

згідно заявок та результатів написання контрольних робіт. 

Основними документами, що регулюють освітній процес є: 

– навчальний план, який затверджується директором обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за погодженням 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації; 

– журнал обліку проведених викладачами занять; 

– відомості оцінок за результатами кожного семестру. 

Відповідно до навчального плану, очно-заочна біологічна школа 

самостійно визначає підручники, посібники, яким надано гриф Міністерства 

освіти і науки, а також форми та методи навчання, виховання, систему 

оцінювання знань учнів, порядок проведення заліків семестру. Переведення 

учнів на другий рік навчання здійснюється за умови успішного закінчення 

першого року. Порядок випуску визначається згідно з Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964. 

Керівниками гуртків створені навчальні програми для роботи з 

обдарованими дітьми, які погоджені засіданням методичної ради 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

М.В.Остроградського та затверджені наказом Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

«Основи фізіології людини» 

«Знавці неорганічної хімії» 

«Прикладна зоологія» 

«Систематика та екологія тварин» 

«Основи біології» 

«Юний хімік» 

«Знавці ботаніки» 

«Знавці органічної хімії» 



Організація освітнього процесу регламентується навчальним планом і 

розкладом занять, який розробляється школою і затверджується директором 

ПОЕНЦУМ Бедніною В.Г. 

Біологічна заочна школа у межах часу, передбаченого навчальним 

планом, встановлює структуру навчального року – за семестрами, а також їх 

тривалість. Тривалість семестру регламентується розкладом занять. Розклад 

занять складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням 

педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог. Навчальний рік починається 1 

жовтня. Після першого року навчання для слухачів біологічної школи 

проводиться польова практика. 

 

3. НАУКОВО-ОЗДОРОВЧИЙ ПРОЕКТ «НАУКОВА ЗИМОВА 

ПРЕДМЕТНА ШКОЛА» 

У 2016 році колектив закладу почав роботу над науково-оздоровчим 

проектом «Наукова зимова предметна школа». Було розроблено ряд 

установчих документів: 

- Положення про проведення обласної зимової наукової предметної 

школи; 

- наказ Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 

«Про затвердження Положення про проведення обласної зимової наукової 

предметної школи»; 

- навчально-тематичний план обласної зимової наукової предметної 

школи ПОЕНЦУМ; 

- план виховних заходів для слухачів зимової наукової предметної 

школи. 

3 січня 2017 року науково-оздоровчий проект запрацював. Обласний 

дитячо-юнацький оздоровчий табір 

«Еколог», що є структурним підрозділом 

ПОЕНЦУМ, гостинно прийняв перших 100 

слухачів, які до 20 січня навчалися, 

поповнювали багаж свої знань, відпочивали, 

розважалися. 

Другий рік поспіль на базі обласного 

дитячо-юнацького оздоровчого табору «Еколог» проходить обласна зимова 

наукова предметна школа.  

Учасниками Школи є вихованці очно-заочної біологічної школи ПОЕНЦУМ, 

переможці та призери предметних олімпіад природничого напряму, члени 

Малої академії наук України – представники міст, районів та ОТГ області. 

Метою діяльності Школи є задоволення потреби учнів у додатковій 

освіті з дисциплін природничого циклу, виявлення та підтримки обдарованої 

молоді, підготовки старшокласників до проведення науково-дослідницьких і 

експериментальних робіт у системі Малої академії наук України, участі в 



предметних олімпіадах, задоволення її потреб у професійному 

самовизначенні, змістовний відпочинок під час зимових канікул. 

Зміст роботи предметної школи спрямований на поєднання навчання з 

оздоровчими заходами, національно-патріотичним вихованням, виховною, 

науково-дослідницькою роботою, музейною педагогікою, зустрічами з 

учасниками АТО, молодіжними організаціями тощо. 

Навчальний процес у Школі здійснюється відповідно до навчального 

плану і навчальних програм та проходить за такими напрямками: 

- систематика та екологія тварин, 

- ботаніка з основами екології;  

- загальна біологія та фізіологія людини; 

- неорганічна та органічна хімія. 

До викладацької діяльності залучені 

науково-педагогічні працівники Полтавського 

національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, Полтавської державної аграрної 

академії, Полтавського національного 

технічного університету імені Ю. Кондратюка, 

які мають вчений ступінь та вчене звання а 

також працівники ПОЕНЦУМ – учителі-методисти, спеціалісти вищої 

кваліфікаційної категорії. 

 

4. ПОЛЬОВА БІОЛОГІЧНА ПРАКТИКА – ГОЛОВНА ЛАНКА 

ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ 

Польова практика – це нова форма роботи з дітьми в природному 

середовищі. Тематичні екскурсії, комплексні екологічні експедиції 

дозволяють лише частково розв’язати проблеми практичного вивчення 

рослинного та тваринного світу. 

Серед найголовніших завдань польової практики з учнями можна 

назвати такі: 

- виховання любові до природи рідного краю; 

- закріплення теоретичних знань, набутих під час занять гуртків; 

- оволодіння методами польових зоологічних та ботанічних 

досліджень; 

- вивчення фауни оточуючої місцевості; 

- проведення самостійних спостережень за живими об’єктами; 

- виконання дослідницьких робіт; 

- виявлення рідкісних видів рослин та тварин і їх охорона. 
Адміністрація закладу організовує польову практику у формі наметового табору 

протягом 20 діб на базах природо-заповідних територій Полтавської області 

(регіонального ландшафтного парку “Нижньоворсклянський” Кобеляцького району та 

геологічної пам’ятки природи «Бутова гора» Шишацького району, де знаходилась 

садиба видатного вченого, першого президента Української академії наук 

В.І.Вернадського.)  



Заняття під час практики проводять викладачі Полтавського 

національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, які працюють в 

центрі на умовах сумісництва. Заняття передбачають як лекційні, 

лабораторні форми навчання, так і проведення практичних досліджень та 

самопідготовку учнів. 

 

     
Під час практики учні ознайомлюються з характеристикою екосистем 

(ліс, водойми, луки, агроценози), та технікою і методикою збору ботанічного 

та зоологічного матеріалу, видовим складом рослин і тварин Полтавщини, 

занесених до Червоної книги України, вивчають хребетних та безхребетних 

тварин непроточних і проточних водойм (р.Псьол та Нардового озера). 

Екологічні дослідження зводяться до визначення антропогенного впливу на 

біогеоценози листяного лісу Бутової гори, визначення місця 

несанкціонованих вирубок лісових насаджень. 

У подальших етапах практики учні отримують індивідуальні або 

групові завдання, які міняють при переході від одного біотопу до іншого, що 

допомагає вирішувати головну мету практики - навчити кожного учня 

польових методів дослідження різних груп рослин і тварин та закріпити 

вивчену теорію. 

Отже, під час польової практики слухачі ОЗБШ поповнюють багаж 

своїх знань з різних біологічних дисциплін, ознайомлюються з науковою 

спадщиною академіка В.І.Вернадського, отримують навички топографічної 

зйомки, прогнозування погоди, навчаються самостійно спостерігати за 

тваринами в природних умовах, правильно обробляти зібрану інформацію, 

робити науково обґрунтовані висновки. Логічним завершенням практики є 

складання заліків з ботаніки, хімії, зоології безхребетних та зоології 

хребетних. 

Під час проведення практики поєднуємо освітню мету з оздоровленням 

на екологічно чистих природоохоронних територіях. Поряд з отриманням 

поглиблених знань учні одержують і заряд бадьорості, після обіду діти 

відпочивають біля річки під наглядом плаврука та беруть участь у різних 

спортивних змаганнях. А ввечері для них проходить розважальна програма з 

дискотекою, які організовують керівники з виховної роботи. 



Результати практик часто знаходять своє продовження на рівні 

наукових робіт Малої академії наук. 

 

5. РОБОТА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ ПОЛТАВСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

Наукове товариство учнів ПОЕНЦУМ є дієвим осередком 

дослідницької роботи, що об’єднує вихованців гуртків вищого рівня закладу, 

здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого 

інтелектуального і культурного рівня, що бажають поглибити свої знання, 

уміння та навички як з окремих навчальних дисциплін, так і в галузі сучасних 

наукових знань у цілому. НТУ працює за двома секціями: хімії та біології. 

Наукове товариство учнів ПОЕНЦУМ працює за моделлю, що 

передбачає: 

1. Органічне поєднання індивідуальних та колективних форм 

пізнавальної й дослідної діяльності обдарованої учнівської молоді. 

2. Залучення обдарованої учнівської молоді до активної пошуково-

дослідницької діяльності - розроблення та реалізація індивідуальних, парних 

та групових проектів, що поєднують теорію та практику, постановку певного 

завдання й його практичне виконання. 

Головні завдання, що розв’язуються при застосуванні проектної 

технології, – це набуття й використання знань для розв’язання нових 

пізнавальних завдань, розвиток комунікативних навичок, уміння 

користуватися дослідницькими прийомами; 

Проведення літньої польової екологічної практики для слухачів ОЗБШ 

на базах природно-заповідних територій Полтавської області. Вже декілька 

років поспіль практика проходить на території геологічної пам’ятки природи 

«Бутова гора», що на Шишаччині.  

3. Залучення обдарованих учнів до участі у предметних олімпіадах, 

міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях. 

конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук. 

Кожного року вихованці наукового товариства учнів ПОЕНЦУМ 

беруть участь в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН, оминаючи міські та районні етапи конкурсу. 

Так у 2018 році 13 вихованців товариства взяли участь у ІІ етапі 

конкурсу, 6 із них стали переможцями та призерами.  

 

 

6. ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ «ЧИСТА 

ХВИЛЯ» 

Щорічно 12 слухачів ОЗБШ стають учасниками обласної екологічної 

експедиції “Чиста хвиля”, яка започаткована ПОЕНЦУМ в 1995 році та 



проходить за підтримки обласного фонду навколишнього природного 

середовища. Експедиція організовується у формі байдаркового походу. 

З 17 по 27 липня 2018 року ПОЕНЦУМ було проведено обласну 

екологічну експедицію «Чиста хвиля». Маршрут походу проходив по річці 

Псел на території Миргородського, Шишацького та Гадяцького районів 

Полтавської області. 

 

 
Участь в експедиції «Чиста хвиля» взяли найактивніші слухачі 

обласної очно-заочної біологічної школи ПОЕНЦУМ та члени Малої 

академії наук. Науковий супровід під час експедиції здійснював вчитель хімії 

вищої кваліфікаційної категорії Полтавської гімназії № 17 Недоруб 

Олександр Юрійович. 

Під час експедиції проводиться систематична і цілеспрямована 

екскурсійна діяльність: діти відвідують визначні місця, пов’язані з історією 

та культурою рідного краю. 

Також в експедиції діти мали змогу змістовно відпочити: їх чекали 

посвята в екологи, купання у річці, спортивні ігри, пісні під гітару біля 

вогнища, свято Нептуна, дискотеки. 

Усі учасники експедиції отримали свідоцтва юного природоохоронця 

та свідоцтва учасника обласної екологічної експедиції «Чиста хвиля – 2018». 

Щорічно вихованці Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді беруть участь у Всеукраїнських зборах учасників 

екологічних експедицій, походів, практик. Юних ботаніків та юних зоологів, 

які проходять в різноманітних куточках України. 

У 2017-2018 навчальному році вихованці наукового товариства учнів 

також мали змогу взяти участь у таких всеукраїнських масових заходах: 

- Всеукраїнський конкурс досягнень юних зоологів і тваринників. 

- Всеукраїнська олімпіада DreamEko (конкурс міжшкільних наукових 

проектів з питань захисту довкілля) 

 -  Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків. 

- Всеукраїнський конкурс «IntelEko – Україна 2018». 



- Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів еколого-натуралістичного напряму. 

- Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт». 

- Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста». 

-  Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів. 

 

 

 

ІII. ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 

«ЕКОЛОГ»  

ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

У 2003 р. рішенням сесії обласної ради майновий комплекс 

Міськомлинянського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ст. 

Зіньківського району було передано обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді і в 2005 р. відбулося відкриття обласного дитячо-

юнацького оздоровчого табору "Еколог" для талановитих та обдарованих 

дітей як структурного підрозділу ПОЕНЦУМ, що внесло інновацію в 

структуру і діяльність нашого закладу.  

На базі табору діти не тільки відпочивають, а й займаються пошуковою 

і дослідницькою роботою. Адже на відпочинок приїздять переможці та 

призери районних, обласних, всеукраїнських конкурсів, акцій, предметних 

олімпіад, відмінники навчання, дослідники Малої академії наук (протягом 4-

х оздоровчих змін – понад 500 обдарованих дітей щоліта). Для цього 

вводяться посади керівників гуртків, які займають компетентні педагоги .  

На цьому педагогічний колектив не зупинився і, продовжуючи творчий 

інноваційний шлях розвитку, запропонував юннатам дослідити територію, 

прилеглу до табору. 

Вивчаючи місцевість і збираючи гербарії, юними науковцями під 

керівництвом викладачів Полтавського національного педагогічного 

університету виявлено близько 700 видів рослин. У їх складі 16 рідкісних і 

малопоширених видів. Серед них 6 – занесені до Червоної книги України, 10 

– охороняються в Полтавській області, 5 – малопоширені в регіоні. Чотири 

види – представники родини зозулинцевих, які в науковому відношенні 

являють собою групу видів із цікавою біологією. Сальвінія плаваюча та 

латаття біле належать до групи реліктів. Цікавою знахідкою було 

місцезнаходження первоцвіту – весняно-бореального виду. 

Досліджувана територія в околицях обласного дитячо-юнацького 

табору "Еколог" за пріоритетними критеріями наукової цінності 

характеризується досить високими характеристиками і цілком відповідає 

статусу ландшафтного заказника місцевого значення.  

Проведення екскурсій у таборі сприяє реалізації завдань екологічної 

освіти й виховання, розширенню екологічного світогляду дітей, формування 

їх екологічної свідомості та підвищенню екологічної культури. Розробка, 



закладання та використання екологічних стежин на заповідних територіях є 

найефективнішим шляхом пізнання реальних процесів у природі і 

формування відчуття індивідуальної відповідальності за стан довкілля 

рідного краю. З цією метою проводились екскурсії по екологічних стежках. 

І маршрут – «Юннатівський» закладено на території табору і 

передбачає три зупинки: № 1 - «У царстві лучних трав»; № 2 - «Плодовий 

сад»№; № 3 - «Вирощені людиною». 

 

 
 

ІІ-ий маршрут, велосипедний, закладений в околицях с. Міські Млини 

на заплаві р. Ворскла і передбачає ознайомлення дітей із біорізноманіттям 

місцевості, вивченням екологічних об’єктів та явищ: зупинка № 1 - ГЕС 

«Ворскла – біла річка»; зупинка № 2 - «Серед лучного різнотрав’я»; зупинка 

№ 3 - «Водойми на заплаві»; зупинка № 4 - «В царстві лучно-болотних 

орхідей»; зупинка № 5 - «Боброва». 

У 2013 році була створена ще одна екологічна стежина, яка має 13 

зупинок, а саме: «Оглядова», «Зелені супутники людини», «Біля криниці», 

«Степовий схил», «Куточок лісу», «Болото», «Серед різнотрав’я  лук», «Біля 

дуба», «Панорама», «Агроекосистема», «Мальовничі пагорби-шишаки», 

«Життя без сміття», «Природа і ми».  

 

 



 

ІV. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ДІАГНОСТИКИ 

ЗДІБНОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ ОЧНО-ЗАОЧНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ 

ШКОЛИ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Ніхто не знає сили своїх здібностей,  

доки їх не випробує. 

Джон Локк 

Розглянемо використання деяких тестів на прикладі та покажемо 

можливість їх застосування для діагностики здібностей у слухачів першого 

курсу очно-заочної біологічної школи ПОЕНЦУМ – перспективної форми 

роботи з обдарованими учнями, основною метою якої є забезпечення 

допрофесійної підготовки, створення умов для творчої самореалізації та 

всебічного розвитку особистості (35 вихованців секції біології). 

Дослідження напрямків здібностей у дітей відбувалось за 

допомогою тесту «На виявлення напрямків здібностей розвитку 

особистості», що проводився на початку навчального року.  

Кожному вихованцеві видавались контрольні листи з номерами 

запитань, поруч з якими він повинен вписати знак „+”, якщо відповідь на 

задане питання позитивна, або знак „-”, при негативній відповіді. 

Було задано 50 запитань. 

У діаграмі 1 подано результативність виявлення напрямків здібностей у 

вихованців очно-заочної біологічної школи. 

 

 

Діаграма 1 

Результативність виявлення напрямків здібностей у 
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З діаграми видно, що найбільша кількість вихованців - з 

математичними та природничими здібностями. Здібності до спорту, музики 

та артистичності виявлені в меншої кількості слухачів, організаторські та 

технічні здібності проявило лише 2 учні. 



Тест на виявлення творчих здібностей у школярів застосовувався 

також для 35 слухачів очно-заочної біологічної школи Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Кожному учневі було видано картку з 23 питаннями, на які потрібно 

дати відповідь «Так» чи «Ні». Після цього картки опрацьовувались. Дані 

опрацювання поміщено в таблицю № 1. 

Таблиця 1 

Показники 

схильності 

дитини до 

творчості 

Кількість дітей з різною вираженістю показників 

творчості 

погано 

виражений 

посередньо 

виражений  

добре виражений 

Розмаїття 

інтересів 

6 16 13 

Незалежність 3 20 12 

Гнучкість, 

пристосування 

2 11 22 

Наполегливість 8 15 12 

Допитливість 4 15 16 

Відомості про 

сімейне оточення 

5 9 21 

З таблиці видно, що схильність дитини до творчості складається з 

таких його показників як розмаїття інтересів, незалежність, гнучкість та 

пристосованість, допитливість, наполегливість та вплив сім’ї. 

Перша якість – це розмаїття інтересів. Під час дослідження ми бачимо, 

що серед дітей домінує середній рівень – 45%, високий рівень становить 

37%, низький – 17%. Показники свідчать про те, що учні мають широке коло 

інтересів. Вони намагаються володіти більш ширшою інформацією, а це один 

з головних факторів, який свідчить про творчий потенціал особистості. 

Наступний показник – незалежність. Для творчої особистості досить 

важливо бути незалежною. Якщо педагог буде чітко вказувати схему дій, то 

учень не матиме можливості проявити власні вміння та навички. 57% 

опитаних показали середній рівень незалежності, 34% високий рівень та 

низький – 9%.  

Важливою творчою рисою характеру є гнучкість, пристосування. 

Аналіз результатів показав, що 63% вихованців мають високий рівень, 31% – 

середній рівень та 6% – низький рівень.  

Наполегливість дуже важлива для досягнення успіху в будь-якій 

справі. Результати діагностики свідчать, що 43% учнів має середній рівень 

наполегливості при виконанні завдання, справи, високий рівень має 34% 

опитаних та низький – 23% учнів. 

Показники такої якості як допитливість свідчать, що 45% учнів мають 

високий рівень. Такі діти постійно шукають нові способи мислення, люблять 



вивчати нові речі, шукають різні можливості вирішення завдань. Середній 

рівень мають 43% першокурсників та низький – 11%. 

Для вибору правильних методик виховання та навчання, створення 

програм за якими проходить навчальний процес у закладі, потрібно перш за 

все скласти картину здібностей вихованців, враховуючи їх нахили та 

можливості за допомогою діагностування. 

Саме з цією метою для вихованців першого курсу очно-заочної 

біологічної школи ми проводимо діагностику здібностей за допомогою тесту 

на виявлення творчих здібностей у школярів та дослідження напрямків 

здібностей у дітей, які дозволяють дітям цілком виявити всю гаму своїх 

здібностей. 

Усього в дослідженні на початку 2017/2018 навчального року взяло 

участь 35 учнів (одна група) із секції біології, що становить 50% від загальної 

кількості першокурсників-біологів.  

Після проведення тесту на виявлення творчих здібностей у школярів 

було досліджено, що такі показники як розмаїття інтересів, незалежність, 

наполегливість та допитливість в учнів виражені посередньо; гнучкість, 

пристосування та сприятливий вплив сімейного оточення виражені добре. 

Але є і такі діти, в яких показники схильності до творчості виражені погано і 

їх треба розвивати. 

З цього можна зробити висновок, що більшість вихованців схильні до 

творчості. Мають велике розмаїття інтересів, незалежні в своїх діях, 

наполегливі, допитливі, а їхні батьки позитивно впливають на розвиток їх 

творчості. 

Результати дослідження напрямків здібностей у дітей показують, що 

більшість слухачів схильні до природничих та математичних наук, мають 

добре розвинені спортивні, музичні та артистичні здібності. 

У результаті даних досліджень ми прийшли до висновків, що дані 

методики діагностування ефективні і їх можна застосовувати в 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах. 

Враховуючи нахили та можливості вихованців, які було визначено 

протягом дослідження, дані такі рекомендації педагогам очно-заочної 

біологічної школи: 

1. Під час освітнього процесу очно-заочної біологічної школи слід 

впроваджувати такі методи навчання, що передбачають дискусії, оригінальні 

експерименти, проекти, залучати вихованців до дослідницьких конкурсів. 

2. Дбаючи про розвиток творчих здібностей, вчити їх не тільки тому, 

як розв’язувати ті чи інші проблеми, а й тому, де можна знайти відповіді на 

поставлені запитання. 

3. Створювати атмосферу допитливості на заняттях, формувати 

вміння вести дискусію. 

4. Систематично застосовувати парні та групові форми роботи. 

5. Давати завдання кількох варіантів складності. 



6. Надавати дитині свободу у виборі діяльності. 

 

V. ДОСЛІДЖЕННЯ «МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ТА 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ» 

(проведене слухачкою обласної очно-заочної біологічної школи  

Бойко Ларисою, науковий керівник: Чайка Тетяна Василівна, методист 

ПОЕНЦУМ) 
 

Проблема професійного самовизначення постає перед кожною 

молодою людиною, яка закінчує навчання у загальноосвітній школі. 

Головною метою нашого дослідження стало вивчення взаємозв'язку 

між локалізацією контролю та мотивами вибору професії учнями 9 та 11 

класів. 

Методами дослідження було обрано анкету відкритого типу, 

 та Опитувальник (ДДО) ״Диференційно-діагностичний опитувальник״

Роттера. 

Емпіричною базою дослідження стала очно-заочна біологічна школа 

ПОЕНЦУМ. Дослідження проводилось у жовтні – листопаді 2017 року.  

Було протестовано й опитано 62 учні 9 та 11 класів від 14 до 17 років. 

Серед респондентів виявлено 49 інтерналів – людей, які беруть на себе 

відповідальність за власні дії і причини їх бачать в особливостях своєї уваги, 

мислення, здібностей, внутрішніх переживань (79%), та 13 екстерналів – 

людей, схильних приписувати причини своїх дій і вчинків зовнішнім 

факторам. Вони завжди шукають причини своїх невдач у зовнішніх 

обставинах (21%). 

У результаті дослідження ми пересвідчилися, що існують відмінності у 

становленні інтерналів до вибору професії. Інтернали скоріше обирають ті 

професії, які лежать у межах їхніх професійних схильностей (32.7% проти 

23% у екстерналів). Інтернали частіше пояснюють свій вибір саме цікавістю 

майбутньої професії (64% проти 46%), тоді як на вибір екстерналів частіше 

можуть вплинути соціальна значимість(5% проти 0%). Інтернали є більш 

вільними у виборі професії, 65,4% з них заперечують будь-який вплив на свій 

вибір (серед екстерналів таких 46.1%). На екстерналів частіше впливають 

батьки та родичі (46.1%), тоді як до порад старших прислухаються тільки 

30.6% інтерналів. 

Отже, ми довели, що інтернали є більш відповідальним та вільними у 

виборі професії. 

 

                                                        ВИСНОВКИ 

Система роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді з обдарованою та талановитою учнівською 

молоддю пройшла випробування часом.  



Проведені педагогами та вихованцями дослідження показують 

ефективність даної системи роботи. 

Упровадження інноваційних організаційних форм навчання та 

інноваційних технологій дало позитивні результати: 

- збільшило популярність Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді серед батьків, дітей та учнівської 

молоді; 

- зросла кількість старшокласників, які бажають навчатися в гуртках 

вищого рівня – очно-заочній біологічній школі обласного еколого-

натуралістичного центру; 

- вихованці гуртків закладу повною мірою оволодівають технологією 

дослідницької роботи в природному середовищі; 

- якість знань випускників 2018 року значно зросла у порівнянні з 

2010 роком, що виявилося під час зовнішнього незалежного оцінювання з 

біології і хімії. 

Випускники очно-заочної біологічної школи показують високі 

результати навчання у закладах вищої освіти України, повертаються 

працювати у заклади освіти, займаються науковими дослідженнями, мають 

активну життєву позицію. 

 

 

 

 

 

 

Підвищення енергії  

інноваційної взаємодії між профільним обласним закладом 

позашкільної освіти і регіоном  

через організацію діяльності методичної служби 

 
(на прикладі комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр  

дітей та учнівської молоді”  

Дніпропетровської обласної ради) 

 
 

        Останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до позашкільної освіти 

як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого 

постало питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або 

реформування діяльності закладів позашкільної освіти.  

При цьому головним залишається визначення, що позашкільна освіта - 

це спеціально організована діяльність, яка має яскраво виражену власну 

специфіку впливу, що дає їй певні переваги перед іншими засобами 



виховання. Це, передусім, добровільність участі дітей у позашкільній роботі; 

диференціація її за інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності; 

постановка конкретних практичних завдань перед кожним вихованцем у його 

творчому становленні; оволодіння знаннями та уміннями за індивідуальними 

планами тощо. 

Посилення вимог до якості позашкільної освіти зумовлює необхідність 

організації роботи щодо психологізації освітнього процесу як основи для 

розкриття особистісного, інтелектуального та творчого потенціалу 

вихованців. Тому в організації роботи закладу позашкільної освіти належна 

увага має приділятися створенню сприятливого психологічного клімату, що 

забезпечується особистісно орієнтованим стилем спілкування, 

використанням інтерактивних технологій, налагодженням співпраці 

педагогів, вихованців і батьків.  

Педагоги сучасних ЗПО повинні спрямовувати свою діяльність на 

активний пошук інноваційних технологій навчання і виховання, а 

оволодіваючи ними, втілювати в освітній процес.  

Важливу роль у роботі кожного сучасного закладу позашкільної освіти 

відіграє правильно організована методична діяльність, яка проводиться з 

метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників 

та підвищення ефективності навчально-виховного процесу і об’єднує в єдине 

ціле всю систему роботи навчального закладу.  

Організація ефективної методичної роботи у ЗПО набуває підвищеного 

соціального значення, адже вона сприяє розв’язанню проблеми оптимізації 

виховної роботи в позашкільному освітньому просторі, розробленню та 

впровадженню інноваційних навчально-виховних методик і технологій.  

У зв’язку з зазначеним методисти ЗПО спрямовують методичну роботу 

на удосконалення освітнього процесу в позашкільному закладі, забезпечення 

нових форм і методів діяльності, підвищення майстерності педагогічних 

працівників.  

Головним завданням у роботі методистів сучасного обласного закладу 

позашкільної освіти є задоволення потреби педагогічних працівників 

профільних ЗПО в оволодінні передовими технологіями навчання і 

виховання, у накопиченні нових знань, покликаних розкривати творчий 

потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його педагогічну культуру.  

Саме тому в КЗО “ОЕНЦДУМ” значна увага приділяється створенню 

системи методичної роботи, всі форми і методи якої сприяють залученню до 

роботи в сучасному закладі позашкільної освіти педагогічних кадрів з 

високим рівнем професіоналізму, творчим потенціалом до цілеспрямованої 

роботи по досягненню спільних задач.  

Зміст методичної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідає основним 

завданням і принципам позашкільної освіти: системності та систематичності, 

науковості, оперативності, мобільності, прогностичності, оптимального 



поєднання індивідуальних, групових та масових форм роботи та на основі 

врахування потреб учнів та реального рівня професійної компетенції педагогів. 

Важливим у процесі зростання професіоналізму педагогічних 

працівників є науково-методичний супровід вирішення професійних завдань. 

Головною ідеєю цього напряму, є сервісний підхід. Поняття «сервіс» 

включає в себе цілеспрямовані, технологічно перевірені процеси 

обслуговування, які базуються на професійній підготовці персоналу, 

підприємницькому розрахунку менеджменту та високій ефективності. 

В основі реалізації методичного сервісу лежить створення системи 

методичних послуг та організація процесу обслуговування освітніх запитів 

педагога. Тобто за підтримки методиста педагог проектує індивідуальну 

програму професійного розвитку–розробляє індивідуальний методичний 

маршрут.  

Методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” здійснює процес удосконалення 

професійної компетентності педагогічних працівників закладів позашкільної 

освіти області шляхом організації та проведення:  

 курсів підвищення кваліфікації; 

 обласних семінарів та семінарів-практикумів; 

 тренінгів, майстер-класів; 

 нарад-навчання, практичних занять; 

 конкурсів професійної майстерності тощо. 

В контексті даної творчої роботи зроблена спроба представити тільки 

деякі напрями діяльності методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” у 

підвищенні енергії інноваційної взаємодії між обласним закладом 

позашкільної освіти і регіоном. 

 

РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ КЗО “ОЕНЦДУМ” 
 

Працівники методичного сектору КЗО “ОЕНЦДУМ” проводять значну 

інформаційно - аналітичну діяльність за еколого-натуралістичним напрямом 

позашкільної освіти відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю, Плану 

навчальних семінарів для педагогічних працівників закладу позашкільної 

освіти Міністерства освіти і науки України, розпорядчих документів 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Важливу інформаційно-аналітичну функцію виконують накази по 

кожному масовому заходу (організаційні та аналітичні), які готуються 

працівниками методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ”, проводяться через 

департамент освіти і науки облдержадміністрації і доводяться до відома 

кожного керівника органів управління освітою в містах і районах області, 



голови об’єднаної територіальної громади через освітні сайти департаменту 

та КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

В закладі налагоджене постійне електронне листування із закладами 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, управліннями, 

відділами освіти міст і районів, відділами освіти об’єднаних територіальних 

громад області, яке дозволяє оперативно доносити інформацію про терміни і 

вимоги до проведення організаційно-масових заходів для дітей та молоді та 

методичних заходів для працівників освіти, зокрема позашкільної ланки.  

Для організації оперативної звітності стосовно участі закладів освіти 

міст і районів, громад в масових і методичних заходах на початку кожного 

календарного року працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ” готується циклограма 

подання звітних матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом 
позашкільної освіти, яка розсилається для оперативного реагування на 

управління і відділи освіти міст і районів, громади області. В ній 

зазначаються терміни подачі звітності по кожному заходу, заклад, який є 

організатором проведення заходу на обласному та всеукраїнському рівні 

(КЗО “ОЕНЦДУМ” чи НЕНЦ), формат заходу (очний чи заочний), контактні 

дані працівника методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ”, який відповідає за 

організацію і проведення того чи іншого масового або методичного заходу. 

Одним із головних пріоритетів роботи методичної служби КЗО 

“ОЕНЦДУМ” є впровадження в освітній процес та навчально-методичну 

діяльність педагогічних колективів закладів освіти новітніх освітніх 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, здатних забезпечити 

подальше удосконалення рівня еколого-натуралістичної роботи, доступність 

та ефективність освіти, модернізувати і зробити більш ефективною 

методичну діяльність закладів.  

Найважливішу інформаційно-аналітичну функцію виконує створений 

КЗО “ОЕНЦДУМ” обласний еколого-натуралістичний сайт 

dneprunnat@ukr.net, який на сьогодні є єдиним обласним освітнім сайтом, де 

висвітлюється вся інформація про стан позашкільної екологічної освіти в 

закладах освіти області, проведення організаційно-масових заходів еколого-

натуралістичного профілю (анонси, листи, накази організаційні по 

проведенню та аналітичні по підсумках проведення масових та методичних 

заходів тощо).  

На сайті оперативно розміщуються циклограми подання звітних 

матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, листи 

про проведення методичних заходів (семінарів, круглих столів тощо, 

конкурсів з фахової майстерності), презентуються найкращі зразки 

видавничої продукції, творчі роботи окремих учнів, педагогів та закладів 

освіти – переможців масових та методичних заходів обласного та 

всеукраїнського рівня. 

Над поповненням сайту працюють всі педагогічні працівники закладу: 

методичний персонал розміщує поточну організаційну та аналітичну 



документацію відповідно до своїх напрямів роботи, керівники гуртка ведуть 

розділ “Юннатівські цікавинки”, для якого готують тематичні науково-

популярні статті. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” налагоджена тісна співпраця з прес-центром 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, який розміщує на сайті 

ДОН всю інформаційно-аналітичну інформацію за еколого-натуралістичним 

напрямом позашкільної діяльності, з якою мають змогу ознайомитись 

керівники управлінь і відділів освіти, ОТГ області. 

За підсумками кожного проведеного методичного або масового заходу 

працівниками методичного кабінету закладу готуються інформаційно-

аналітичні довідки, які розміщуються на сайтах департаменту освіти і науки, 

на власному сайті та на сайті НЕНЦ в рубриці “Електронна газета”.  

 

                          КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
 

КЗО “ОЕНЦДУМ” як заклад обласного підпорядкування виконує 

важливу координаційно-методичну функцію стосовно розвитку позашкільної 

та позакласної екологічної освіти і виховання в закладах освіти області всіх 

рівнів і форм власності. 

Незважаючи на значне скорочення протягом двох останніх років 

внаслідок процесів децентралізації, в Дніпропетровській області діє 

розгалужена мережа закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

спрямування, яка на сьогодні ще поки залишається найбільшою серед інших 

областей України і складає 12 закладів: обласний - 1, в містах області – 7, в 

сільських районах – 4. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” координує також діяльність комунального 

навчального закладу “Криничанський центр учнівської молоді”, який єдиний 

серед комплексних закладів позашкільної освіти області має еколого-

натуралістичний відділ. 

Всі заклади загальної середньої освіти, в яких екологічна освіта і 

виховання є пріоритетними напрямами у роботі, теж координуються 

методичною службою КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Кожний працівник методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ” щорічно на 

підставі наказу по закладу відповідно до регіонального розподілу веде 

кураторство еколого-натуралістичного напряму роботи закладів освіти 

міст і районів області, тобто опікується всіма питаннями стосовно 

проведення освітнього процесу в закладах освіти своїх закріплених регіонів, 

розвитку пріоритетних напрямів роботи, професійного рівня кадрового 

складу тощо.  

З метою оцінки стану позашкільної еколого-натуралістичної роботи на 

місцях, надання якісної методичної допомоги щодо інформування педагогів з 

основними вимогами до проведення профільних масових і методичних 

заходів обласного всеукраїнського рівня, організації змістовної участі дітей 

та молоді в цих заходах, вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого 



досвіду роботи педагогів-позашкільників протягом року методисти та 

заступники директора-куратори закладів освіти відповідно до закріплених 

міст і районів проводять методичні виїзди. 

Під час виїздів куратори надають працівникам управлінь та відділів 

освіти, вчителям біології, географії, інших природничих дисциплін, 

вихователям закладів дошкільної освіти, заступникам директорів шкіл по 

виховній роботі, учням методичні консультації за різними проблемними 

питаннями за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти.  

За підсумками кожного методичного виїзду в заклади освіти міст і 

районів працівниками методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” готуються 

аналітично-інформаційні довідки стосовно стану того питання, яке 

перевірялося під час виїзду, які зберігаються в методичному кабінеті закладу 

для подальшого використання в роботі. 

В останні роки через суспільні процеси, пов’язані з децентралізацією 

влади, в області, як гриби після рясного дощику, з’являються нові владні 

структури - об’єднані територіальні громади, і їх кількість постійно зростає. 

Як відомо, вони мають вагомі важелі стосовно контролю за питаннями 

розвитку освіти на своїх територіях, бо до них відійшли багато освітніх 

закладів, з якими колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” співпрацював багато років.  

Тому перед методичною службою КЗО “ОЕНЦДУМ” постала нова 

задача – налагодження співпраці з ОТГ, тому в наказі про кураторські 

обов’язки методичних працівників врахований і розподіл ОТГ. 

На підставі укладених договорів КЗО “ОЕНЦДУМ” вже налагоджена 

постійна тісно співпраця з чотирма ОТГ області: Могилівською, 

Слобожанською, Солонянською, селищними радами, Вербківською 

сільською територіальною громадою.  

Громади активно залучають учнів та педагогів закладів освіти до участі 

в обласних організаційно-масових та методичних заходах за еколого-

натуралістичним напрямом позашкільної освіти, а КЗО “ОЕНЦДУМ”, в свою 

чергу, допомагає представникам цих ОТГ наданням методичних 

консультацій, навчально-методичної літератури, а також ініціює проведення 

методичних виїздів в заклади освіти громад з метою надання допомоги у 

розбудові та розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти. 

Приємно, що ця копітка робота вже приносить свої плоди. В 2018 році 

на теренах Могилівської сільської ради (Царичанський район) була вперше в 

історії дніпропетровського еколого-натуралістичного позашкілля створена 

філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”. Тепер у працівників методичної 

служби КЗО “ОЕНЦДУМ” з’явилося ще одне кураторське зобов’язання – 

розбудова та розвиток філії.  

З метою надання методичної допомоги в організації і проведенні 

позакласної та позашкільної діяльності еколого-натуралістичного напряму, 

ознайомлення педагогів з плануванням профільних методичних і 



організаційно-масових організовані методичні виїзди до філії, в ході яких 

проводяться наради з наданням інформації про планування роботи за 

еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти (проведення 

екологічної та практичної природоохоронної діяльності, робота з 

обдарованою молоддю, дослідницька діяльність в галузі сільського, лісового 

господарства, квітникарства і озеленення, розвиток прикладної 

натуралістичної творчості, проведення профільних семінарів-практикумів, 

тренінгів, курсової підготовки педагогів, участі педагогів в фахових 

конкурсах з педагогічної майстерності обласного та всеукраїнського рівня).  

 

СЕМІНАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Серед координаційних функцій методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” 

важлива роль відводиться проведенню семінарської діяльності. 

Протягом року закладом традиційно організовуються і проводяться 

обласні семінари для всіх категорій педагогічних працівників СЮН/ЕНЦ – 

директорів та заступників, завідуючих відділів, методистів, керівників 

гуртка, для викладачів природничих дисциплін закладів загальної середньої 

освіти, закладів соціальної реабілітації тощо. 

В останні роки категорії учасників обласної семінарської діяльності 

розширилися за рахунок представників об’єднаних територіальних громад, 

відповідальних за питання освіти.  

Як правило, протягом календарного року кожний методист готує і 

проводить семінар або семінар-практикум для педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти і позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму, представників об’єднаних територіальних громад, 

відповідальних зо освітній напрямок.  

Адміністрація (директор і заступники) є відповідальними за 

проведення семінарів або семінарів-практикумів для директорів закладів 

позашкільної еколого-натуралістичної освіти міст і районів, які проводяться, 

як правило на початку кожного нового навчального року у вересні та на 

початку кожного календарного року у січні на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”, а 

протягом календарного року (за окремим календарним графіком) – на базі 

районних/міських СЮН/ЕНЦ, 

Для висвітлення певних тематичних питань для участі в семінарах 

працівниками методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно запрошуються 

викладачі закладів вищої освіти, КВНЗ “Дніпропетровська академія 

неперервної освіти”, представники державних і громадських 

природоохоронних організацій, фахівці науково-дослідницьких установ 

тощо. 

Після проходження на базі НЕНЦ двома представниками методичної 

ланки КЗО “ОЕНЦДУМ” Всеукраїнського тренінгу з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді за програмою “З Україною в серці”, 



створеного колективом науковців (автори тренінгу доктор психологічних 

наук, професор, дійсний член НАПН України І.Д.Бех, доктор педагогічних 

наук, професор Ж.В.Петрочко, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник В.І.Кириченко) і отримання ними відповідних 

сертифікатів, до плану проведення методичних заходів КЗО “ОЕНЦДУМ” 

був включений і цикл обласних національно-патріотичних тренінгів за 

цією програмою, які проводяться два рази на рік – в березні та жовтні з 

видачею їх учасникам сертифікатів про проходження тренінгу. 

Декілька років тому як одна з форм проведення семінарської діяльності 

з метою підвищення рівня екологічної обізнаності педагогічних працівників 

закладів освіти області в галузі заповідної справи, реалізації обласної 

програми “Вивчаємо заповідні території України” КЗО “ОЕНЦДУМ” було 

започатковано виїзні міжрегіональні наради-навчання для педагогічних 

працівників закладів освіти.  

Вони проводяться безпосередньо на територіях природно-заповідних 

структур регіону та України за участю фахівців природно-заповідної справи 

науковців, громадських діячів тощо. 

За роки проведення цей вид роботи дуже добре себе зарекомендував 

серед педагогічного активу області. Педагоги освітніх установ стали 

учасниками таких методичних заходів на базі Казантипського природного 

заповідника (АР Крим), Кільченського ландшафтного заказника 

(Дніпропетровська область). 

В останні роки така обласна нарада - навчання для педагогів 

проводиться на базі Канівського природного заповідника (Черкаська 

область), учасниками якої є  педагогічні працівники (заступники директорів, 

методисти, керівники гуртка) закладів позашкільної еколого-натуралістичної 

освіти області, вчителі природничих дисциплін базових закладів загальної 

середньої освіти, представники об’єднаних територіальних громад, з якими 

співпрацює КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Програмою заходів наради-навчання, як правило передбачене 

ознайомлення учасників з основними напрямами діяльності Канівського 

природного заповідника, проходження екологічного маршруту по території 

заповідника “Велике Скіфське городище”, проведення оглядової екскурсії по 

музею природи КПЗ. 
 

 

                  КУРСОВА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ 
 

Позашкільна освіта – важлива ланка в структурі освіти України, а її 

значимість у тому, що для дітей – це розвиток пізнавальної, практичної, 

творчої та соціальної компетентності особистості, можливість самореалізації 

у майбутньому; для батьків – безпечна, змістовна зайнятість дітей у вільний 

час у закладах освіти, їх навчання, виховання, розвиток, соціалізація, 

допомога у підготовці до самостійного відповідального життя, для держави – 



одна з найефективніших інвестицій у найближче і віддалене майбутнє. І саме 

від професійної компетентності педагога та його вміння трансформувати свої 

знання учневі значною мірою залежить виконання поставлених  суспільством 

завдань перед позашкільною освітою. 

Для кожного сучасного закладу позашкільної освіти важливою ланкою 

у процесі розвитку професійної майстерності педагогів є підвищення їх 

кваліфікації. 

Вже на постійній основі методичною ланкою КЗО “ОЕНЦДУМ” 

спільно з комунальним вищим навчальним закладом “Дніпропетровська 

академія неперервної освіти” (бувший Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти) з метою підвищення педагогічної 

майстерності педагогічних працівників проводяться курси підвищення 

кваліфікації для методистів і керівників гуртка еколого-

натуралістичного профілю. 
Навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації для 

керівників гуртків, методистів ЗПО спрямовані на досягнення загальної мети 

– приведення фахового та кваліфікаційного рівнів педагогів у відповідність 

до сучасних вимог щодо формування професійної компетентності 

педагогічних кадрів, використання сучасних педагогічних технологій і 

методик, методологічної основи управління, теорії і практики сучасного 

навчально-виховного процесу, напрямів оновлення змісту, форм і методів 

організації навчально-виховної роботи.  

Діюча система заходів, у яких беруть участь педагоги, сприяє 

підвищенню їх фахової майстерності. 

Слухачам курсів пропонуються лекції, тренінги, практичні заняття, 

екскурсії, майстер-класи, семінари відповідно до профільності курсової 

підготовки, які проводяться педагогічними працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

викладачами ДАНО, Дніпровського національного університету. 

Під час навчання слухачами опрацьовуються такі модулі: теоретико - 

педагогічний, спеціально-професійний та діагностико-аналітичний, за різною 

тематикою, наприклад: 

 Історія юннатівського руху на Дніпропетровщині. Позашкільна 

екологічна освіта Придніпров’я на сучасному етапі розвитку освіти; 

 Психолого-педагогічні аспекти вчительсько-батьківської 

взаємодії; 

 Організація дослідницької роботи з квітникарства з дітьми 

молодшого шкільного віку; 

 Організація роботи з талановитою молоддю в закладах освіти 

області. Залучення учнівської молоді до участі в творчих та інтелектуальних 

конкурсах еколого-натуралістичного напряму; 



 Участь педагогічного активу закладів освіти в конкурсах з 

фахової майстерності як вектор інноваційного розвитку системи 

позашкільної освіти; 

 Сучасні підходи до організації і проведення дослідницької роботи 

з в галузі сільського та лісового господарства в умовах закладів освіти; 

 Туристичне та ландшафтне різноманіття Степового Придніпров’я 

та можливості його дослідження на рівні позашкільних еколого-

натуралістичних закладів (на території природного об’єкту Діївські плавні м. 

Дніпро); 

 Зміни у регіональній заповідній справі. Участь юннатівського 

активу Дніпропетровщини у проведенні екологічних та природоохоронних 

заходів (на території природного об’єкту Діївські плавні м. Дніпро); 

 Майстер-клас “Флористичні основи картмейдинга. Виготовлення 

вітальних листівок з використанням природного матеріалу” тощо. 

По закінченню курсів кожним слухачем готується і захищається 

курсова робота відповідно до профілю його діяльності, захист яких 

проходить в останній день роботи курсів на круглому столі “Технологія 

створення іміджу сучасного закладу позашкільної освіти”. 

За підсумками курсової підготовки всім слухачам видаються свідоцтва 

встановленого зразку. 

За аналітичними даними, всього з 2006 по 2018 рік ( за 12 років) 

курсову підготовку за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної 

освіти пройшли 270 педагогів. 

Для забезпечення якісної роботи курсів підвищення кваліфікації 

методичною ланкою КЗО “ОЕНЦДУМ” у між курсовий період постійно 

вивчаються потреби та творчі інтереси педагогів. На основі цих замовлень і 

пропозицій протягом року оновлюється та уточнюється тематика занять, 

удосконалюються форми їх проведення.  

Також всебічна увага колективом КЗО “ОЕНЦДУМ” як 

координаційним закладом з розвитку позашкільної екологічної освіти в 

області приділяється навчанню педагогів ЗПО на кафедрі методики 

позашкільної та позакласної роботи НЕНЦ. 

За ініціативи та частковій фінансовій підтримці адміністрації закладу 

курсову перепідготовку на цій кафедрі НЕНЦ проходять (за змогою) 

директори, заступники та методисти рай/міськ СЮН/ЕНЦ області. 

Педагогічні працівники ЗПО області активно залучаються до участі у 

всеукраїнських та міжнародних методичних заходах, які організовуються і 

проводяться МОН України, НЕНЦ, Інститутом проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України, де також підвищують свій 

професійний рівень.  
 



РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ПЕДАГОГІВ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ ЇХ УЧАСТІ В КОНКУРСАХ ФАХОВОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 

 
З метою підвищення якості позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування, поширення кращих здобутків педагогів-

новаторів, розвитку творчого потенціалу працівників ЗПО методичною 

ланкою КЗО “ОЕНЦДУМ” щорічно проводяться конкурси з педагогічної 

майстерності.  

Декілька років тому КЗО “ОЕНЦДУМ” був започаткований обласний 

конкурс педагогічної майстерності “Кращий керівник творчого 

учнівського об’єднання еколого-натуралістичного профілю”. Конкурс 

проводився з метою привернення уваги органів влади, громадськості до 

проблем позашкільної освіти і виховання, підвищення іміджу позашкільних 

освітніх закладів,  рейтингу та соціального статусу педагога-позашкільника, 

удосконалення фахової майстерності педагогів, підтримка талановитих 

педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої 

педагогічної діяльності, створення інформаційного банку даних кращих 

прикладів педагогічного досвіду роботи керівників творчих учнівських 

об’єднань еколого-натуралістичного профілю. 

В 2014 році конкурс був трансформований у конкурс “Краще творче 

учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”, який теж 

проводиться щорічно з метою пошуку нових форм, методів і моделей 

організації еколого-натуралістичної роботи з дітьми та учнівською молоддю, 

розвитку екологічної культури молоді на основі залучення до практичної 

діяльності з поліпшення місцевого природного середовища. 

Також працівники методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” в якості 

членів журі щорічно залучаються до участі в 2-ому (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” за еколого-
натуралістичним напрямом. 

Також методичною данкою КЗО “ОЕНЦДУМ” з метою підвищення 

якості позашкільної освіти, розвитку творчого потенціалу педагогів, 

популяризації досвіду роботи в галузі позашкільної екологічної освіти і 

виховання щорічно проводиться обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

науково - методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти.  

Творчі роботи переможців обласного етапу конкурсу беруть участь у 

фінальному етапі, який проводиться Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. 

Проведення конкурсу науково - методичних розробок та віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти серед 

педагогів області сприяє поліпшенню науково-методичного забезпечення 



закладів освіти, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширенню 

інноваційних досягнень, передового педагогічного досвіду. 

Популяризації діяльності закладів освіти еколого-натуралістичного 

профілю області, їх творчих здобутків та перспективного досвіду педагогів 

значно сприяє участь у Всеукраїнських навчальних семінарах, конференціях, 

нарадах, форумах, узагальненні педагогічного досвіду, де учасники заходів 

мають змогу презентувати і свій особистий досвід роботи, і перспективні 

сучасні напрями діяльності своїх позашкільних установ. 

Також відповідно до положень про фахові конкурси КЗО “ОЕНЦДУМ” 

проводить обласні етапи конкурсів: “Цікава школа”, “Дивовижна теплиця”, 

“Виховати особистість”, бере особисту участь та залучає педагогічні 

колективи СЮН/ЕНЦ області до участі у Всеукраїнському рейтингу якості 

позашкільної освіти “Золота когорта позашкільників” та Всеукраїнській 

виставці видавничої продукції з позашкільної освіти. 

На кожному методичному семінарі для директорів районних/міських 

СЮН/ЕНЦ методичні працівники КЗО “ОЕНЦДУМ” націлюють колективи 

профільних ЗПО, враховуючи їх значний особистий досвід роботи та 

багаторічні напрацювання в галузі позашкільної екологічної освіти і 

виховання, на участь у рейтингу та читаннях. І ця робота дає свої плоди. За 

останні 3 роки (3 2015 по 2017 рік) перемогу в цих заходах на 

всеукраїнському рівні отримали 6 закладів (рейтинг якості позашкільної 

освіти “Золота когорта позашкільників”) та 34 педагога (виставка видавничої 

продукції з позашкільної освіти). 
 

 

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ 

ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” приділяє значну увагу 

забезпеченню кожного профільного закладу позашкільної освіти в містах і 

районах навчально-методичними матеріалами, необхідними для організації 

освітнього процесу, оновлення змісту методичного забезпечення за 

напрямами еколого-натуралістичної роботи, поширення досвіду роботи 

творчо працюючих працівників, підвищення іміджу позашкільної екологічної 

освіти і виховання. 

На початку кожного календарного року працівниками методичної 

служби КЗО “ОЕНЦДУМ” складається, а адміністрацією затверджується 

план створення навчально-методичної продукції на поточний рік.  

Як правило, він складається після методичних виїздів, які проводяться 

протягом року педагогами КЗО “ОЕНЦДУМ” в заклади освіти міст і районів, 



з урахуванням пропозицій і побажань керівників гуртка, методистів, вчителів 

природничих дисциплін.  

В план закладається видання різноманітних навчально-методичних 

видань (посібників, збірників, довідників, буклетів, альбомів, розмальовок, 

банерів тощо), які методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” не тільки готує сама,  

а й на договірній основі залучає науковців закладів вищої освіти, фахівців 

природно-заповідної справи, громадських діячів, художників, діячів 

мистецтв. 

Саме з урахуванням побажань від педагогів закладів освіти на місцях 

декілька років тому колективом КЗО “ОЕНЦДУМ” було прийнято рішення 

про започаткування видання серії навчально-методичних посібників 

“Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я”, яка б стала у нагоді 

педагогам різних освітніх ланок при проведенні гурткових занять, уроків, 

екскурсій, походів, експедицій, організації дослідницької та пошукової 

діяльності з дітьми різних вікових категорій.  

Збірники, які видаються в рамках цієї серії, охоплюють всі напрями 

позашкільної еколого-натуралістичної діяльності: організацію роботи з 

творчо обдарованими дітьми та молоддю, проведення науково-дослідницької 

діяльності з квітникарства, озеленення та ландшафтного дизайну, аграрних 

наук та лісового господарства за завданнями вчених, організацію практичної 

природоохоронної та екологічної роботи, збереження та розвиток 

декоративно-ужиткового мистецтва з використанням природних матеріалів, 

також в них висвітлюється передовий досвід роботи педагогів області в 

галузі позашкільної екологічної освіти. 

На сьогодні видано вже 32 випуски цієї серії, зокрема: 

Випуск 1 “Організація роботи гуртків еколого-натуралістичного напряму” 

Випуск 2 “Організація роботи гуртків сільськогосподарського напряму” 

Випуск 3 “Вирощування лікарських рослин»” 

Випуск 4 “На допомогу слухачам Малої академії наук” 

Випуск 5 “Каталог рослин Дніпропетровського обласного еколого- 

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді”  

Випуск  6 “Екологічна освіта і виховання в навчальних закладах” 

Випуск 7 “Перші кроки до великої науки” 

Випуск 8 “Організація роботи в шкільних лісництвах” 

Випуск 9 “Методика вирішення задач по хімії” 

Випуск 10 “Методичні рекомендації для керівників гуртків 

сільськогосподарського напрямку” 

Випуск 11 “Слава хлібу на столі” 

Випуск 12 “Перший Всеукраїнський семінар-практикум з ботаніки” 

Випуск 13 “Школа безперервного цвітіння” 



Випуск 14 “Організація роботи гуртків зоологічного спрямування” 

Випуск 15 “ХІІ Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів “Земля – 

наш спільний дім” 

Випуск 16 “У екотворчості немає меж” (частина І) 

Випуск 17 “У екотворчості немає меж” (частина ІІ) 

Випуск 18 “У екотворчості немає меж” (частина ІІІ) 

Випуск 19 “Школа юних квітникарів” 

Випуск 20 “Шевченківський сад” 

Випуск 21 “Вивчаємо птахів” (методичний посібник для керівників 

орнітологічних гуртків 

Випуск 22 “Ефективні форми екологічного виховання дітей” 

Випуск 23 “Організаційні форми літнього оздоровлення вихованців в 

умовах роботи сучасного позашкільного еколого-

натуралістичного закладу” 

Випуск 24 “Методичні рекомендації з озеленення територій шкільних та 

позашкільних освітніх закладів Дніпропетровської області” 

Випуск 25 “Організація роботи з творчо обдарованою молоддю” 

Випуск 26 “Розв’язування задач х хімії” 

Випуск 27 “Обласні масові заходи природоохоронного спрямування” 

(методичні поради для участі) 

Випуск 28 “Джерела народної творчості. Писанки Нижньої 

Наддніпрянщини” 

Випуск 29 “Рідкісні твердокрилі надродини Caraboidea (Coleoptera, 

Adephaga) Дніпропетровської області”; 

Випуск 30 “Робочий зошит юного зоолога (біологічна індикація стану 

навколишнього середовища з використанням безхребетних 

тварин: методи польових досліджень)” 

Випуск 31 “Робочий зошит юного ботаніка та еколога” 

Випуск 32 “Школа юних ветеринарів” 
 

За кожним таким збірником стоїть велика копітка праця методичної 

ланки КЗО “ОЕНЦДУМ”, члени якої на 80% є укладачами кожного випуску: 

підбирають тематику, складають зміст, коригують матеріали, працюють з 

видавництвами і типографіями, вичитують готові тексти і вносять правки… 



Збірники серії “Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я” 

користуються великим попитом у педагогічних працівників закладів освіти 

області, і вже давно стали своєрідною “методичною” візитівкою КЗО 

“ОЕНЦДУМ”.  

Працівники методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” вважають, що 

реалізація принципу безперервності екологічної освіти і виховання повинна 

починатися з співпраці закладів позашкільної і дошкільної освіти з метою 

формування первинних елементів екологічної культури і виховання 

особистості, починаючи з дитячих років, коли спостерігається найвищий 

потенціал творчої активності дітей. 

Усвідомлюючи над важливість єдності виховних сил батьків і педагогів 

у спілкуванні з дитиною раннього віку, завдяки багаторічному досвіду 

роботи педагогічного колективу КЗО “ОЕНЦДУМ” з дошкільними 

установами декілька років тому був розроблений інноваційний видавничий 

проект - навчально-методичний посібник “Екологічна абетка для дітей” 

для дітей дошкільного та учнів молодшого шкільного віку, який був 

розповсюджений серед закладів освіти області та отримав високу позитивну 

оцінку при апробації його в освітньому процесі. Цей посібник по праву 

вважається методичним «ноу-хау» організації і декілька років поспіль 

потребував перевидання, яке гальмувалося через брак коштів. Три роки тому 

вийшло з друку доповнене видання “Екологічної абетки для дітей”, в якому 

розміщені 4 кольорові вставки з світлинами видів вищих рослин і тварин 

(ссавці, метелики, птахи) Червоної книги України. Примірники цього 

оновленого видання були розповсюджені серед закладів дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти області.  

Вдалий проект по створенню “Екологічної абетки для дітей” став 

поштовхом для апробації в гуртках КЗО “ОЕНЦДУМ” та мережі СЮН/ЕНЦ 

області та видання іншої видавничої продукції, розрахованої на дітей 

початкової та основної ланки.  

Так, спільно з фахівцями-орнітологами еколого-туристичного 

об’єднання “Орлан” була розроблена розмальовка “Птахи нашого краю”, 

де представлені майже 20 видів птахів, розповсюджених на території 

Дніпропетровської області, містить як сторінки для розфарбовки з 

прекрасними малюнками художника Богдана Бучковського, так і кольорові 

авторські фото птахів фотографа-анімаліста Юрія Мухіна. 

Керівники проекту вважають, що розглядаючи фотографії та 

розфарбовуючи малюнки птахів, діти отримають і закріплять у своїй пам’яті 

інформацію про назву і характерні особливості зовнішнього вигляду 

пернатих мешканців рідного краю, які потім реалізовують на практиці під час 

екскурсій, виїздів в природу тощо. Спостереження за птахами, здатність 

визначати їх за зовнішніми ознаками чи по голосу значно збагачують 

спілкування дітей і дорослих з природою, наповнюють його новим змістом”. 



Ще декілька інноваційних проектів, розрахованих на дітей молодшого 

та основного шкільного рівня, були реалізовані колективом КЗО 

“ОЕНЦДУМ” в два останні роки. 

Це - книжки-розмальовки “Ентомологічні розмальовки. 

Антистрес” та “Цей загадковий світ живої і неживої природи. 

Антистрес”,. Укладачем і автором малюнків цих видань виступила керівник 

гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” Ольга Раковець, яка активно впроваджує в процес 

гурткової роботи із своїми вихованцями стиль “зенарт”, процес малювання в 

якому прирівнюється до “художньої медитації”. Розмальовки, створені в 

даному стилі, цікаві не лише дітям, а і дорослим. Для розфарбовування 

візерунків потрібно затратити деякий час, при цьому бути зосередженим, або 

навпаки розслабленим – що і є процесом художньої медитації. При цьому не 

обов’язково, щоб  кольори, якими розфарбовуються об’єкти, відповідали 

реальності. Часто це яскраві, на перший погляд непоєднувані кольори, яких 

нам не вистачає в реальному світі. Достатньо ввімкнути фантазію і передати 

свій настрій у кольорі. Малюнки, виконані в цьому стилі, знімають у дітей 

психологічну напругу, тривожність, почуття страху, тому і мають назву 

“антистрес ”. 

Після виходу Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді в Україні з метою збереження і відновлення національних звичаїв, 

традицій, обрядів, формування у вихованців патріотичних почуттів, поваги 

до історичної самобутньої спадщини українського народу, колективом КЗО 

“ОЕНЦДУМ” була видана розмальовка “Обряди і традиції українців”, 

автором малюнків якої виступив митець, місцевий художник Троян Каптар, 

який засобами художньої форми передає традиції, побут, звичаї українського 

народу. Автор вважає, що “мандруючи сторінками історичного минулого 

українців, пізнаючи культурні надбання нашого народу, ми можемо осягнути 

у всій повноті його мудрість та велич, відчути велику повагу до його 

культури, праці та буття”. 

За задумом укладачів розмальовка допоможе дітям початкового та 

основного шкільного віку зануритися в безцінний світ спадщини  

українського народу, доторкнутися душею до його культурних надбань, 

сформувати почуття патріотизму та національної гордості. 

Участь в методичних виїздах до закладів освіти області спонукала 

колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” до розробки та випуску серії плакатів “На 

допомогу керівнику гуртка та вчителю біології”. Цей напрямок видавничої 

діяльності закладу виявився дуже вдалим і актуальним. Плакатна продукція, 

видана КЗО “ОЕНЦДУМ”, розповсюджується серед закладів освіти всіх 

рівнів і форм власності і є додатковим сучасним наочним методичним 

матеріалом для організації позашкільної та позакласної роботи з учнями та 

вихованцями з біології, екології, дослідництва, виконує важливу 

інформаційно-просвітницьку функцію, а також сприяє розвитку нової 



екологічної свідомості дітей та молоді та підвищенню рівня екологічних 

знань. 

На сьогодні видано понад 20 плакатів цієї серії: 

 Птахи рідного краю; 

 Птахи водойм і узбереж; 

 Птахи наших міст і сіл; 

 Регіональний природоохоронний проект  “Дерево Життя”; 

 Зробимо довкілля джерелом натхнення; 

 Скарби світу рослин Січеславського краю; 

 Гуркова робота обласного ЕНЦ; 

 Балки Придніпров’я очима дітей; 

 Регіональні ландшафтні парки Степового  Подніпров’я; 

 Вчені-піонери вивчення тваринного світу Придніпров’я” 

 Сучасні біотехнології в сільському господарстві;  

 Альтернативні джерела енергії; 

 Збережемо первоцвіти Дніпропетровщини; 

 Рідкісні рослини  Дніпропетровщини; 

 Диво Самарського лісу; 

 До 110-річчя О.Л.Бельгарда,    вченого- степознавця ; 

 Наукова спадщина О.Л.Бельгарда; 

 Видатні діячі дніпропетровської  гідробіологічної школи; 

 Природний заповідник “Дніпровсько-Орільський”; 

 Регіональний ландшафтний парк “Дніпрові пороги”; 

 Орільський національний природний парк. 

Методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” знаходиться у постійному 

творчому пошуку щодо оновлення змісту навчально-методичних матеріалів, 

необхідних для організації освітнього процесу за еколого-натуралістичним 

напрямом, поширення кращого педагогічного досвіду роботи працівників 

ЗПО, і в цілому, підвищення іміджу позашкільної екологічної освіти і 

виховання. 

 

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

В методичному кабінеті КЗО “ОЕНЦДУМ” зібрана значна кількість 

методичної літератури, яка підібрана з досвіду роботи колег-

позашкільників області та інших регіонів країни.  

Завдяки реалізації щорічних Планів проведення організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю та семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників за еколого-натуралістичним напрямом 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України та Національного 



еколого-натуралістичного центру учнівської молоді педагоги КЗО 

“ОЕНЦДУМ” та закладів освіти міст і районів мають змогу відвідувати різні 

області України, знайомитися з регіональним досвідом проведення 

позашкільної еколого-натуралістичної роботи.  

Завдяки участі в таких заходах педагоги ЗПО області мають змогу 

ознайомитися з діяльністю обласних профільних еколого-натуралістичних 

установ в усіх регіонах України, обмінятися досвідом, взяти на замітку і 

застосувати у подальшій роботі найкращі побачені педагогічні “родзинки” та 

поповнювати обласний банк інноваційних технологій позашкільної еколого-

натуралістичної діяльності. 

В методичному відділі КЗО “ОЕНЦДУМ” за багато років зібрані 

методичні матеріали за різними напрямками позашкільної роботи з усіх 

областей України, які презентуються як передовий педагогічний досвід 

роботи наших колег під час засідань Школи молодого педагога, педагогічних 

і методичних рад, при проведенні обласних семінарів, тренінгів, майстер-

класів, круглих столів тощо. І за всі ці використані педагогічні “родзинки” 

колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” щиро вдячний всім нашим колегам. 

В кожному профільному навчальному кабінеті закладу та в кабінеті 

заступника директора з навчальної роботи створені виставкові методичні 

куточки “Методична поличка позашкільника”, де представлена власна 

видавнича продукція та методичні видання наших колег.  

Література, яка використовується в цих куточках, презентується 

педагогічним працівникам районних, міських закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму, вчителям природничих дисциплін 

закладів загальної середньої освіти, молодим педагогам КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

як додаткове навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та 

передовий педагогічний досвід в галузі екологічної освіти і виховання. 

З метою підвищення іміджу позашкільної екологічної освіти в регіоні, 

подання змістовної наочної інформації про структуру та основні сучасні 

напрями діяльності КЗО “ОЕНЦДУМ” та мережі профільних ЗПО області 

протягом останніх років колективом закладу приділяється посилена увага 

виготовленню презентаційних банерів.  

Банери, які виготовляються як працівниками методичної служби КЗО 

“ОЕНЦДУМ”, так і за допомогою залучених фахівців, широко 

використовуються під час проведення освітянських виставок, нарад, 

конференцій, семінарів, практикумів обласного та всеукраїнського рівня.  

На сьогодні для організації виставкової діяльності КЗО “ОЕНЦДУМ” 

створені та активно використовуються такі банери: 

 Позашкільна екологічна освіта і виховання в Дніпропетровській 

області; 

 Скарбниця юних талантів (розвиток декоративно-ужиткового 

мистецтва через організацію і проведення конкурсу “На кращого юного 

майстра народних ремесел”); 



 Організація роботи з обдарованою молоддю; 

 Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді – основні напрями діяльності; 

 Виховуємо юних господарів землі (робота з вищими та 

дослідними закладами за сільськогосподарським напрямом); 

 Сучасний еколого-натуралістичний рух Дніпропетровської 

області; 

 Історія і сьогодення Дніпропетровського обласного еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. 

 Обласна програма організації літніх наукових практик та 

комплексних екологічних експедицій для юннатів Дніпропетровської області 

“Вивчаємо заповідні території України”; 

 Обдаровані діти-надія України”; 

 Аграрна юннатія Дніпропетровщини”: 

 Плекаємо особистість засобами гурткової діяльності; 

 Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах 

роботи позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування; 

 Організація роботи шкільних лісництв в Дніпропетровській 

області; 

 Фауна Дніпропетровщини. Ссавці. Плазуни. Земноводні. 

Метелики”; 

 Фауна Дніпропетровщини. Птахи прибережної та паркової зони”; 

 Конкурси “Школа-мій рідний дім”, “Лелека”, “Земля-наш 

спільний дім”, “На кращого юного майстра народних ремесел”; 

 Участь обдарованої молоді Дніпропетровщини у Всеукраїнських 

та Міжнародних творчих та інтелектуальних конкурсах. 

Банери виконують важливу інформаційно-пропагандистську функцію і 

дозволяють оформлювати тематичні виставки за участю КЗО “ОЕНЦДУМ” 

на змістовному рівні. 

В приміщенні екологічної вітальні КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно працює 

виставка методичної літератури за еколого-натуралістичним напрямом 

позашкільної освіти, яка постійно оновлюється. 
 

ВИСНОВКИ 

 
В умовах сучасних суспільних змін внаслідок процесів децентралізації, 

коли в результаті наданих на місця повноважень тривожною і невизначеною 

є доля багатьох, в першу чергу, профільних закладів позашкільної освіти, 

коли свою життєздатність і право на існування колективам ЗПО в містах, 



районах, громадах треба доказувати майже не щодня, на одне з перших місць 

виступає збереження роками напрацьованої вертикалі: Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді – обласний ЕНЦ (СЮН) – 

районні/міські СЮН/ЕНЦ. 

Для ЗПО еколого-натуралістичного напряму на місцях як ніколи 

важлива сьогодні підтримка регіонального координатора, яким виступає 

обласний заклад позашкільної освіти, робота в міцній дружній команді. 

Методична служба обласного ЗПО відіграє у цій роботі чи не 

найважливішу роль, бо підвищення іміджу ЗПО на місцях в певній мірі 

залежить і від рівня методичного забезпечення діяльності закладів. 

Ключовою фігурою у вирішенні даної проблеми є методист, який повинен 

досконало володіти знаннями з основ методики педагогічних досліджень, 

організації освітнього процесу, сучасних досягнень психолого-педагогічної 

науки, передового педагогічного  досвіду тощо. 

Необхідність вирішення проблем сучасного ефективного науково -

методичного супроводу ставить перед позашкільною освітою завдання 

розвитку і забезпечення стратегічних і тактичних функцій у напряму 

постійного вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників. 

Реальні можливості змін у діяльності ЗПО залежать від того, які додаткові 

ресурси вони можуть отримати від методичної служби, від конкретного 

методиста. 

Тому методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” намагається сприяти 

виконанню життєво важливих для кожного ЗПО задач, а саме: 

 науково-методичне забезпечення профільного навчання учнів; 

 пошук нових технологій підвищення науково-методичного рівня 

освітнього процесу; 

 співпраця з різними соціальними інститутами, створення 

соціокультурного і соціоприродного середовища, що сприяє пошуку, 

залученню до навчання талановитих та обдарованих особистостей 

відповідно до інтересів та подальша їх підтримка;  

 підтримка зв’язків із школами, закладами освіти нового типу: 

гімназіями, ліцеями, коледжами; 

 проведення теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, творчих 

лабораторій, тренінгів, майстер-класів, зокрема для молодих 

спеціалістів; 

 навчання і виховання дітей з особливими потребами;  



 удосконалення форм роботи із запровадження інноваційних та 

ефективних управлінських технологій, орієнтованих на співпрацю всіх 

учасників освітнього процесу; 

 вивчення, систематизація та поширення передового педагогічного 

досвіду. 

В своїй діяльності методична ланка КЗО “ОЕНЦДУМ” використовує 

різні форми і методи роботи для досягнення тих освітніх завдань, які стоять 

перед позашкільною освітою, і сприяє підвищенню енергії інноваційної 

взаємодії між профільним обласним ЗПО і регіоном, що в сучасних 

суспільних умовах є одним з найвагоміших важелів у збереженні позашкілля. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО  ЯК НОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ   
          ВЗАЄМОДІЇ  ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(з досвіду роботи Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді) 

 

Законом України «Про освіту» визначено мету та завдання закладів 

позашкільної освіти – всебічний розвиток, виховання і соціалізація 

особистості, яка здатна до життя у суспільстві та цивілізованої взаємодії з 

природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання упродовж життя, 

готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, 

трудової діяльності та громадянської активності. 

Досягнення вище зазначеної мети забезпечується шляхом формування 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для 

успішної життєдіяльності, серед них  –  компетентність у галузі природничих 

наук, екологічна компетентність та компетентності, пов’язані  з ідеями 

здорового способу життя. 

Реалізація ідей компетентнісного навчання може бути успішно втілена 

в життя за умов розвитку всебічного соціального партнерства закладу освіти, 

адже лише в тісній співпраці на рівні закладів освіти, громад, держави, 



міждержавному,  можливо сформувати  особистість, підготовлену до  життя 

в сучасному світі. 

Суспільство, у тому числі й найбільш активна його частина, яка 

розбудовує місцеве територіальне самоврядування, не приділяє недостатню  

увагу розвитку  партнерських відносин  з освітою. 

Однак, заклади освіти, шукаючи ефективні методи і технології 

подальшого власного розвитку, вже частіше опановують нову для себе роль  

– агента змін у місцевій громаді й суспільстві та поширюють практику 

соціальної активності. 

Соціальне партнерство сьогодні – це принципова необхідність, бо 

очевидно, що успішно розвивається той заклад освіти, який відкритий для 

співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для 

просування вперед. 

Розвиток соціального партнерства – передумова виходу закладу на 

якісно новий рівень культурних, соціальних, політичних взаємин із 

громадськими організаціями та органами державної влади і місцевого 

самоврядування, а також суттєвий чинник підвищення ефективності освітніх 

послуг у навчальному закладі. 

Концепція партнерства навчального закладу передбачає здійснення 

постійного пошуку нових ресурсів для задоволення освітніх потреб учнів, 

вихованців  та їх батьків, запровадження інновацій; розробку проектів, 

програм, що враховують інтереси закладу і є корисними для соціального 

розвитку партнерів. 

 

                    І. ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО». 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ОСВІТІ. 

 

Сучасні вимоги до освіти загалом,  вимагають нових технологій 

організації освітнього процесу. Для досягнення  стандартів нового покоління 



неможливе без педагога нового покоління. Він повинен забезпечити умови 

для розвитку та соціалізації дітей та молоді, що можливо успішно 

реалізувати засобами соціального партнерства. 

Одним із механізмів соціального партнерства є  соціальне замовлення 

Замовником на соціально адаптованого громадянина своєї країни, який 

здатний навчатися упродовж життя, може виступати держава. «Держава 

забезпечує доступність і безоплатність освіти», як зазначено в статті 53  

Конституції України [1] та пропонує нові освітні принципи, правила та 

положення і впроваджує їх у життя в шкільних установах. 

Проблема соціального партнерства в умовах інформаційного 

суспільства важлива не лише для окремого навчального закладу, а й для 

громади, міста, області, країни. 

Соціальне партнерство – це система взаємозв'язків між 

представниками найманих працівників (переважно професійними спілками) – 

з одного боку, роботодавцями та їх об'єднаннями – з другого, і державою та 

органами місцевого самоврядування – з третього, що виражається у взаємних 

консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених 

принципах з метою дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і 

держави.  

Основні  принципи  соціального партнерства:  

- дотримання норм законодавства;  

- повноважність представників сторін;  

- рівноправ'я сторін в свободі вибору і обговоренні питань, які 

складають вміст колективних договорів і відносин;  

- добровільність сторін в прийнятті на себе зобов'язань;  

- систематичність контролю і відповідальність за виконання 

зобов'язань. 

Соціальне партнерство в сфері освіти можна визначити як загальні дії 

суб'єктів, що мають відношення до освітнього процесу. Для таких дій 



характерно мати однакові цілі і нести обопільну відповідальність за отримані 

результати. 

Соціальне партнерство в освіті – це спільна діяльність (добровільне і 

рівноправна взаємодія і взаємна підтримка) освітнього закладу та інших 

соціальних інститутів, спрямована на розробку, прийняття і реалізацію 

педагогічних і соціально-економічних рішень, що забезпечують підвищення 

ефективності розвитку, навчання та виховання дітей і підлітків, їх 

самовизначення та самореалізації в соціальному середовищі, взаємодія 

учасників освітнього процесу, вирішальних завдання перекладу потенційних 

форм системи освіти в актуальні, відповідальні загальному для всіх сторін 

інтересу - високому рівню освітньої підготовки випускника. Потенціал 

соціального партнерства забезпечується сукупністю різних видів ресурсів: 

інтелектуальних, економічних, кадрових, організаційних, методичних. 

Організація соціального партнерства загалом, як і в освіті, зокрема, 

ґрунтується на наступному: 

- Законодавчі акти. Закони, створені державою, є основним 

джерелом становлення та розвитку соціального партнерства. Ними 

регламентовано поле дій і межі можливостей учасників. 

- Управління на місцях. У кожному муніципальному окрузі є свої 

правила і закони, деякі з них стосуються і соціального співробітництва.  

- Суспільство і економіка. Система освіти тісно пов'язана з 

запитами громадськості та економічними змінами. І якщо життя людей 

входить щось нове, що не стосується освіти, ні прямо, ні побічно, то 

навчальний план все одно змінюється, щоб в подальшому учні та студенти 

відповідали очікуванням ринку. 

Соціальне партнерство освіті розглядається на трьох рівнях: 

- Взаємовідносини соціальних груп професіоналів всередині 

системи. 

- Партнерство працівників системи освіти з представниками інших 



організацій та соціальних інститутів. 

- Взаємовідносини самого інституту освіти та громадськості. 

Соціальне  партнерство для закладу освіти в умовах сьогодення є 

необхідним, оскільки дозволяє забезпечити підвищення якості освіти та 

професійної майстерності педагогів на основі практичного оволодіння 

методологією;  сформувати особистість, готову до адаптації в сучасних 

соціально-економічних умовах, підвищить якість культури управління і 

взаємодії з соціумом; покращити матеріальну базу закладу освіти; матиме 

позитивний вплив на діяльність закладів освіти через  громадське управління 

(створення громадської ради за участю науковців, батьків, громадськості). 

ІІ. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО, ЯК НОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ   

 

Основна мета Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді  щодо організації ефективного 

соціального партнерства – це забезпечення відкритості закладу позашкільної 

освіти його соціальному оточенню; розвиток партнерської взаємодії з  

різними соціальними інституціями у навчанні, вихованні та соціалізації 

вихованців, задоволення їх потреб в інтелектуальному, культурному й 

моральному розвитку, в отриманні допрофесійної освіти та кваліфікації в 

обраній сфері професійної діяльності, в можливості реалізувати власні 

життєві наміри.  

Завдання, що стоять перед педагогічним колективом Центру: 

- налагодження взаємовигідної співпрацю з органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, закладами загальної середньої 

та вищої освіти, батьківською громадськістю, об’єктами природно-

заповідного фонду, засобами масової інформації;  

- створення позитивного іміджу закладу позашкільної освіти; 

- впровадження нових освітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій; 



- забезпечення умов для професійного та особистісного зростання 

вихованців та педагогів освіти; 

- розвиток психолого-педагогічної та соціальної підтримки дітей, 

батьків і педагогів; 

- активізація діяльності органів самоврядування; 

- забезпечення умов для збереження і зміцнення здоров'я дітей; 

- створення організаційно-економічних умов забезпечення інноваційної 

діяльності в сфері освіти. 

Інститутами соціалізації є установи, які впливають на цей процес, 

спрямовують його на співпрацю суб’єктів. Вони розвивають особистість, 

розширюють її знання про світ, її розуміння того, якою є бажана й небажана 

соціальна поведінка (Додаток 1. Простір соціального партнерства 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді).  

Слід зазначити, що в Тернопільському екоцентрі  соціальне 

партнерство розглядають як засіб формування соціальної компетентності 

вихованців – усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та 

конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, в навчанні. Уміння 

працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, 

досягати компромісів. Повага до закону, дотримання прав людини і 

підтримка соціокультурного різноманіття [2].    

Соціальну компетентність розглядають також як складову життєвої 

компетентності школярів, яка характеризується спроможністю 

налагоджувати продуктивну взаємодію з іншими людьми, працювати в 

команді, знаходити консенсус, запобігати конфліктам, приймати самостійне 

рішення, відповідати за їхні наслідки для оточення, ціннісно ставитися до 

довкілля та власного «Я».   

Соціальна взаємодія закладу позашкільної освіти надає реальні  

можливості для роботи над формуванням у вихованців компетентностей 



нової української школи та соціальної, зокрема, оскільки, лише в суспільстві 

особа здатна набувати соціальних якостей.  

Необхідно підкреслити, що організація соціального партнерства 

закладу позашкільної освіти є вигідною і для педагогів ТОЦЕНТУМ, 

оскільки дозволяє досягнути цілей спільної діяльності соціальних партнерів 

(створення умов для обміну думками, пошуку проблем і відповідей на них, 

узгодження позицій, координація дій, колективний аналіз результатів та ін.), 

підвищити рівень професійної майстерності шляхом участі у конференціях, 

семінарах, вебінарах – засвоєння педагогами знань, необхідних для 

організації та наступної реалізації соціального партнерства у його подальшій 

професійній діяльності. 

Протягом 2018-2022  р.р. педагоги Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працюють над 

реалізацією  науково-методичної проблеми «Через екологію та творчість – до 

духовності дитини». Тому деякі аспекти соціальної взаємодії направлені на 

реалізацію даної проблеми.  

Пропонуємо модель соціального партнерства Тернопільського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 
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компетенціями. Але заклади позашкільної освіти не зможе досягти у цього 

успіху без взаємодії із закладами загальної середньої освіти. 

В 2018-2019 н.р. в закладі працює 65 творчих учнівських об’єднань, в 

яких займається 1024 вихованці, організована співпраця із 14  закладами ЗСО                      

м. Тернополя, школами с.Біла, с.Соборне, Тернопільською спеціальною 

загальноосвітньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної 

ради, де навчаються діти з порушенням функції слуху. Окрім того відкриті 

гуртки у Волинському ліцеї імені Нестора Літописця (3 групи «Юні 

ботаніки») та в школах ОТГ– Черниховецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Чернихівецької сільської ради Збаразького району, комунальний 

заклад навчально-виховний комплекс «Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст. - дошкільний навчальний заклад» Байковецької сільської ради 

Тернопільського району та комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів села Баворів» Великогаївської сільської ради.  

Партнерство зі школами здійснюється на основі укладання угод про 

співпрацю (Додаток 2), якими передбачаються зобов’язання  обох сторін та 

вказуються напрями взаємодії. 

Найбільш ефективними напрямами діяльності із закладами загальної 

середньої освіти, на нашу думку, є: 

 проведення спільних заходів: фестивалів, конкурсів, змагань; 

 проведення семінарів для працівників різних категорій 

(директорів, заступників директорів шкіл, класних керівників, соціальних 

педагогів, педагогів-організаторів, вчителів біології, хімії, географії); 

 реалізація спільних проектів, програм; 

 залучення педагогів шкіл до створення програм. 

Деякі приклади соціальної взаємодії з закладами загальної середньої 

освіти (ЗЗСО): 

Як приклад такої взаємодії можна навести цикл тематичних круглих 

столів із педагогами міста та області. В лютому та березні  було проведено 



круглі столи «Кліматична освіта та її інтеграція в навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів» для вчителів біології і екології  

закладів загальної середньої освіти м. Тернополя.  Перед учасниками 

круглого столу виступили Оксана Софінська, метеоролог Тернопільського 

гідрометеоцентру (Виступ: особливості змін клімату на території 

Тернопільської області протягом останнього століття), Іван Герц, директор, 

та Мирослава Березіцька, методист, Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (висвітлили питання 

кліматичної освіти та її інтеграції в курс предметів природничого циклу 

ЗЗСО). Присутні обмінялися досвідом, обговорили питання підвищення рівня 

екологічної освіти, як головного фактора, що зможе спрямувати молоде 

покоління на шлях вирішення кліматичних і екологічних проблем краю. 

Практичною частиною заходу став тематичний тренінг «Клімат змінюється – 

час діяти!», який для присутніх провела керівник гуртків Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Наталя Шум’як, тренер з кліматичної освіти – учасник Всеукраїнської 

програми SPARE Energy Hub. 

На 2019 рік заплановано продовжити проведення спільних тематичних 

заходів для педагогів закладів освіти області. 

18 квітня 2018 року на базі Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичного творчості учнівської молоді був проведений обласний 

навчально-методичний семінар для вчителів біології області «Дослідницький 

компонент у роботі шкільних навчально-дослідних земельних ділянок». 

В роботі семінару взяли участь науковці Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Розум 

Володимир – автор унікальної методики вирощування рослин «теплі грядки 

Розума», Розум Ігор – член клубу «Органічне землеробство», завідувачі 

методичних кабінетів, учителі опорних шкіл з біології та трудового навчання 

області. 



Учасники розглянули питання дослідницької діяльності учнів з 

природознавства та біології в системі роботи закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, впровадження елементів органічного землеробства в 

шкільне агробіологічне дослідництво. 

Протягом року для педагогів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти проведено цикл тренінгів з національно-патріотичного 

виховання «З Україною в серці» та з кліматичної освіти «Клімат змінюється. 

Час діяти!». Таких тренінгів було проведено по три для постійних груп 

педагогів. Учасники отримали сертифікати. 

Тернопільський облекоцентр залучає педагогів закладів освіти до 

створення програм гурткової роботи. Так за участю заступника директора з 

виховної роботи Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради Маніло Ольги 

Василівни програма гуртка «Флористика і фітодизайн інтер’єру» була 

адаптована  для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами  (наказ 

управління освіти і науки Тернопільської ОДА  від 02.09.2015 № 257). 

На базі Центру вчителі шкіл  міста проводять тематичні уроки, 

практичні роботи. Педагоги закладу залучені до їх проведення. Так, як 

приклад, в Зимовому саду ТОЦЕНТУМ проводять уроки 6 клас: 

«Різноманітність рослин. Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, 

води, температури)», «Вегетативне розмноження рослин. Регенерація. 

Практична робота «Вегетативне розмноження рослин». В Кутку живої 

природи та Акваріумному клубі 7 клас: «Різноманітність тварин. Риби. 

Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці», «Поведінка тварин, методи її вивчення. 

Вроджена і набута поведінка. Форми поведінки тварин: дослідницька, 

харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна, територіальна, соціальна» та 

інші. 

Окрім того були проведені спільні виховні заходи із ЗОШ м.Тернополя: 

«Посвята у юннати» та Свято зимуючих птахів (ЗОШ І-ІІІ ст. № 11), «Ми – 



діти твої, Україно» (ЗОШ № 8), «Історичний екскурс «До мови доторкнімось 

серцем» (ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- економічний ліцей № 9»  імені Іванни 

Блажкевич), Андріївські вечорниці (ЗОШ № 10) та ін. 

В закладі протягом року проводяться екскурсії, майстер класи, працює 

«Екологічна вітальня» для вчителів та учнів шкіл. 

У співпраці із закладами  є певні труднощі. В першу чергу це інертність 

адміністрацій деяких шкіл та їх педагогів, а також відсутність затвердженого 

на державному рівні механізму організації такої співпраці. 

 

Соціальне партнерство із закладами вищої освіти. 

Запорукою ефективності партнерства закладів позашкільної освіти та 

закладів вищої освіти є готовність педагогічних працівників – членів 

партнерства, здійснювати спільну діяльність, яка сприяє кращому розумінню 

специфіки кожного рівня освіти, можливостей реалізації освітніх реформ та 

різних форм професійного розвитку. 

Необхідність співпраці із закладами вищої освіти зумовлена потребою 

підготовки вихованців до навчання у них. 

Сучасним вихованцям потрібно ще з середнього шкільного віку 

демонструвати, що їх чекає в закладах вищої освіти, ознайомити з системою 

навчання. З цією метою проводяться екскурсії закладами вищої середньої 

освіти – Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, Тернопільського державного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського, Тернопільським національним технічним 

університетом ім.  Івана Пулюя. 

Окрім того існує проблема відірваності загальної середньої освіти від 

вищої. Студенти приходять неготовими до деяких видів діяльності, 

наприклад,  не мають навичок самостійної пізнавальної діяльності. Для 

подолання таких недоліків  педагоги Центру та викладачі закладів вищої 

освіти організовують спільні проекти, конкурси, презентації для вихованців, 



які б давали можливість сформувати в них ці навички. До організації таких 

заходів залучені і студенти, які б можуть керувати такими проектами, 

поділитись своїми знаннями та досвідом. 

Організація і проведення конкурсів, турнірів, інтелектуальних ігор, 

сприяє  розвитку творчості, таланту дітей є домінуючим вектором взаємодії 

ЗПО та ЗВО. 

Так, до роботи в журі щорічних обласних заходів (Зліт юних 

дослідників природи та Зліт юних натуралістів)  залучені науковці 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Переможці зльотів отримують Сертифікати на право 

проведення дослідницької роботи в лабораторіях педуніверситету. 

Під час проведення всеукраїнських заходів (V Всеукраїнський 

експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків (2016), Всеукраїнський 

експедиційно-польовий збір команд юних екологів (2017), Всеукраїнський 

зльіт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань (2018)) в 

складі журі працювали науковці Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопільського 

державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка та 

Кременецького ботанічного саду.  

Ще одна форма співпраці екоцентру та педагогічного університету та 

ТНПУ – педагогічна практика студентів ІV курсу географічного факультету 

(спеціальність  «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування»). 

З 2011 року щорічно відповідно до навчального плану  студенти 

протягом 6 тижнів проходять  педагогічну практику. План практики  

(Додаток 2) складений таким чином, що протягом першого тижня студенти 

знайомляться з роботою ЗПО, протягом  2-5 тижнів проводять заняття та 

виховні заходи у гуртках різних профілів, 6 тиждень – підсумковий.  



Окрім того, студенти беруть участь у підготовці  і проведенні заходів. 

Так, В період 12-18 лютого в Тернопільському обласному центрі еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді в рамках Тижня здорового 

способу життя, студентами було проведено тематичний круглий стіл 

«Навколишнє середовище і здоров’я людини». Участь в заході взяли 

професор, завідувач кафедри нормальної фізіології Тернопільського 

державного медичного університету ім. Івана Горбачевського Вадзюк Степан 

Несторович та метеоролог Тернопільського гідрометеоцентру Софінська 

Оксана Володимирівна ознайомила присутніх з кліматичними умовами 

Тернопільської області та їх впливом на організм людини. 

22 лютого педагоги та студенти-практиканти провели круглий стіл 

«Екологічні проблеми Тернопілля очима дітей» для вихованців Центру. На 

заході  учасники розглянули нагальні екологічні проблеми краю. Експертами 

були: Галина Синиця – головний спеціаліст управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської ОДА, Світлана Молодецька і Тетяна Придача – 

головні спеціалісти відділу благоустрою та екології Тернопільської міської 

ради, Любов Янковська – доцент кафедри геоекології та методики 

викладання екології Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. Володимира Гнатюка. Також студентами спільно з 

педагогами Центру і Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді було проведено 

тематичний круглий стіл «Кібербезпека. Безпечний інтернет для дитини». 

Окрім того, на базі ТОЦЕНТУМ проходять практичні заняття курсу 

«Позашкільна педагогіка» для студентів хіміко-біологічного факультету 

педуніверситету. Педагоги закладу (директор Герц І.І., заступник директора 

Кухарська Т.А., Сворінь Н.В.) залучені до проведення занять. 

Одна з ефективних форм взаємодії закладу позашкільної освіти із 

вищою школою – це спільне проведення або  участь педагогів у науково-



практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах.  Так, протягом 

2018 року педагоги Центру стали учасниками заходів: 

 - ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика (28 лютого, м.Суми); 

- Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування   

розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»  

(24-25 квітня  2018 р., м.Зборів); 

- Міжнародна  науково-практична  конференція «Розвиток професійної 

майстерності педагога»  (26-27 квітня 2018 р.,м.Тернопіль) та інші. 

Соціальне партнерство із Тернопільським обласним комунальним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти 
 

Педагоги екоцентру проходять курси підвищення кваліфікації на базі 

Тернопільського обласного комунального інституту  післядипломної 

педагогічної освіти.  Так, у 2018 році 12 керівників гуртків та 1 методист 

отримали свідоцтво про проходження курсів.  

Протягом року педагогами Центру було прочитано 6 лекцій в 

ТОКІППО для різних категорій педагогів.  

Традиційно щороку Центр спільно з ТОКІППО проводять ряд заходів. 

Так, у 2018 році було проведено обласний навчально-методичний семінар-

практикум «Інноваційні педагогічні технології в позашкільній освіті еколого-

натуралістичного напряму» для керівників екологічних гуртків профільних 

та багатопрофільних закладів позашкільної освіти. В рамках семінару-

практикуму Шум’як Наталія, керівник гуртків Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, переможець 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 

«Керівник біологічного гуртка» еколого-натуралістичного напряму 

позашкільної освіти, провела фрагмент заняття «Портрет майбутньої 

дитини». 



21 вересня було проведено обласний форум позашкілля «Сучасний 

освітній простір закладу позашкільної освіти: від концепції до реалізації», 

присвячений 100-річчю позашкільної освіти в Україні. В рамках заходу 

Центр презентував інструктивно-методичні та стендові матеріали, натуральні 

експонати, які розкривали роботу закладу позашкільної освіти, як 

координатора еколого-натуралістичної роботи в області, а  заступник 

директора з навчальної роботи Кухарська Т.А. презентувала виступ 

«Позашкільна освіта в новій редакції Закону України «Про освіту». 

Педагоги закладу позашкільної освіти беруть участь у заходах 

інституту. Так,  26-27 квітня педагоги Центру взяли участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності 

педагога», де заступник директора Кухарська Т.А. повела тренінг для 

педагогів закладів позашкільної освіти «Основи франчайзингу в закладах 

освіти». 

17-18 травня 2018 року на Тернопільщині проходила Міжнародна 

науково-практична конференція «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: 

наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво», у якій взяли 

участь провідні вчені України, Польщі, Австрії. 

Організував конференцію Тернопільський обласний комунальний 

інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з науковими установами 

України. На конференції від Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді керівник гуртків Наталія 

Шум'як виступила із доповіддю «Озеленення закладів освіти та його вплив 

на формування екологічних компетентностей школярів». 

20 листопада в ТОКІППО відбулась регіональна науково-практична 

конференція «Використання технологій менеджменту якості в управління 

закладами освіти». Участь в заході взяла заступник директора Кухарська Т.А. 

з доповіддю «Шляхи вдосконалення рефлексивної діяльності педагогів 

закладу позашкільної освіти». 



Працівники ТОКІППО залучені до роботи в журі конкурсів та акцій 

Центру. 

 

Соціальне партнерство з органами місцевого самоврядування 

Тернопільський обласний центр тісно співпрацює з Тернопільською 

обласною радою, управлінням освіти і науки Тернопільської ОДА, 

управлінням сім’ї та молоді Тернопільської ОДА, Тернопільською міською 

радою. 

Деякі спільні заходи за 2018 рік: 

- Великодній пленер «Розмалюємо писанку», організований 

Тернопільською міською радою. Під час оформлення писанок вихованці та 

педагоги закладу позашкільної освіти ознайомились з історією писанкарства, 

символами та їх значенням, вивчали особливості писанкарства нашого краю. 

Писанки виготовленні юними натуралістами серед інших прикрасили 

театральний майдан Тернополя. Заклад позашкільної освіти відзначений 

подякою міського голови Тернополя, а педагоги та гуртківці – грамотами 

Тернопільської міської ради. 

- Фестиваль дитячої творчості. На фестивалі діти разом з батьками 

і педагогами презентували свої вироби, проводили майстер-класи в 

Українському домі. Захід організований  Тернопільською міською радою. 

- різдвяно-новорічна виставка «Дідух –  Різдвяний дух» в 

Українському домі . Таку виставку Центр презентує щорічно з метою  

ознайомлення учнівської молоді з різдвяними традиціями, залучення її до 

вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу є важливим напрямом 

патріотичного виховання. Бо саме в такій атмосфері можна виховати 

людину-громадянина, людину-патріота, основними рисами якого є 

національна самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, 

шанобливе ставлення до народних традицій, звичаїв, обрядів. Цьогоріч 18 

грудня в рамках візиту у Тернопіль Президент України Петро Порошенко 



відвідав різдвяно-новорічну виставку «Дідух - Різдвяний дух» в 

Українському домі «Перемога», яку представили вихованці і педагоги 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді та учні закладів освіти області – учасники виставки-

конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет». Президент в взяв участь в акції 

«Подарунок Святого Миколая», під час якої учні та вихованці закладів освіти 

Тернополя виготовляли подарунки для воїнів ООС. Центр представила 

Попівчак Вероніка, вихованка гуртка «Юні фермери». 

 

Соціальне партнерство з батьківською громадськістю. 

Батьки, як основні замовники всебічно розвиненої особистості, 

взаємодіють зі ТОЦЕНТУМ  шляхом створення умов в сім'ї для розвитку і 

самореалізації особистості дитини та безпосередньо беручи участь у роботі 

Центру.  

Метою співпраці з батьківською громадськістю є: 

- Підвищення поінформованості батьків про діяльність Центру, рівня 

психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків; 

- Розробка тем педагогічної просвіти батьків і педагогів, програм 

відповідного навчання; 

- Створення  соціально-педагогічних умов для подолання відчуження 

батьків від закладу позашкільної освіти. 

У Центрі сьогодні створені куточки для батьків, де є план виховної 

роботи в гуртках, графік заходів, новинки педагогічної літератури, газетні та 

журнальні статті.  

Виконання батьками громадських доручень з виховання дітей - 

найбільш перспективна форма підвищення педагогічної культури батьків, 

озброєння їх педагогічними знаннями і досвідом. Саме така допомога 

навчальному закладу особливо цінується дітьми і підлітками, сприяє 

зближенню дітей з батьками і на цій основі - успішному розв'язанню багатьох 



складних питань виховання. Керівнику гуртків необхідно знати можливості і 

бажання батьків у цьому плані і повсякчас заохочувати їх до громадської 

роботи з дітьми і підлітками. Дуже добре, якщо постійне педагогічне 

доручення батька чи матері узгоджується і враховується за місцем їхньої 

роботи. 

Громадська виховна робота з дітьми неминуче розширює коло 

особистих інтересів батьків, надає життю сім'ї яскраво вираженої суспільної 

спрямованості. До такої роботи бажано залучити всіх батьків. 

Саме тому щорічно батьки залучені до проведення в Центрі  

благодійних заходів до Дня святого Миколая та до Великодня – діти 

збирають подарунки для  дітей з особливими потребами та воїнами Операції 

об’єднаних сил. Батьки допомагають збирати, пакувати подарунки,  

забезпечують перевезення їх.  

Активну участь в житті  Центру батьки беруть у вихідні дні. Центр 

працює без вихідних. Так, в 2018-2019 н.р. в суботу працює 11 груп  та 5 груп 

в неділю.  Щотижнево батьки відвідують заняття, допомагають у проведенні 

практичних робіт на НДЗД та в теплицях, навчаються разом з дітьми 

виготовляти композиції, доглядати за тваринами. Багато батьків відвідали 

майстер-класи по писанкарству, які проводяться  кожних вихідних протягом 

Великоднього посту та МК по виготовлення новорічно-різдвяної атрибутики 

(грудень). 

Приклад такого заходу: 25 березня 2018 р. Тернопільський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді спільно з 

Тернопільським міським товариством «ВЕРТЕП» на базі закладу 

позашкільної освіти провели фестиваль родинної писанки «Свято живе у 

родинному колі». 

25 родин вихованців ознайомилися з історією писанкарства, як одного з 

декоративних орнаментальних мистецтв на шкаралупі пташиних яєць. На 

фестивалі були представлені різні школи писанкарства, що характерні для 



Тернопілля – західно-подільська, лемківська, гуцульська. Майстри народних 

ремесел Семенець Тетяна, Кононюк Анжеліка, Осадца Ярослав ознайомили 

присутніх із значенням і різновидністю символіки у писанкарстві та іншими 

атрибутами великодніх свят, а також провели тематичний майстер-клас для 

учасників фестивалю. Захід завершився виставкою авторських робіт. 

 

Соціальне партнерство з відділом освіти Бродівської районної 

державної адміністрації Львівської області. 

 
Соціальне партнерство в галузі освіти – відносно нова категорія, мета 

якого полягає у особливому типу взаємодії закладів освіти щодо 

забезпечення якості освіти відповідно до нових вимог Державних стандартів 

та забезпечення якісної підготовки школярів на основі компетентностей. 

Вже другий рік поспіль такі партнерські стосунки налагодженні між 

Тернопільським обласним центром еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді та відділом освіти Бродівської районної державної 

адміністрації Львівської області. 

Так, 02 та 06 лютого 2018р. на базі закладу позашкільної освіти 

відбулися круглі столи для педагогів природничо-математичного циклу 

Бродівського району щодо впровадження інноваційно-педагогічних 

технологій в освітній простір. Учасники заходу обмінялись досвідом роботи, 

розробили спільні плани дій на поточний рік та на перспективу. 

В рамках соціального партнерства між Тернопільським обласним 

центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та відділом 

освіти Бродівської районної державної адміністрації Львівської області 24 

жовтня 2018 року на базі ОЗ «Бродівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4» відбувся тренінг 

з інтеграції кліматичної освіти в навчально-виховний процес «Клімат 

змінюється. Час діяти!» для вчителів географії закладів загальної середньої 

освіти Бродівського району. Програмою тренінгу передбачено впровадження 

у освітній процес інноваційних методів та технологій, розробка навчальних 



програм, проектів, що забезпечать ефективне формування екологічних 

компетентностей в учнівської молоді. В роботі тренінгу взяли участь понад 

30 педагогів. Тренінг провели Наталія Шум’як, тренер з кліматичної освіти, 

та Сидій Уляна, керівники гуртків Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

У рамках співпраці Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді з методичним кабінетом 

Бродівського районного відділу освіти Львівської області 29 листопада 2018 

року було проведено спільний семінар-практикум «Етноекологія: досвід та 

перспективи розвитку» для педагогів навчальних закладів та методистів 

районного методичного кабінету Бродівського районного відділу освіти. 

Керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Осадца Ярослав провів майстер-класу з 

виготовлення різдвяної атрибутики. Під час проведення заходу відбувся 

обмін досвідом з питань використання виховного потенціалу етноекології, як 

засобу, що сприяє вихованню в учнів інтересу до національної культури. 

 

Соціальне партнерство з об’єктами природно-заповідного фонду. 

Еколого-натуралістичний напрямок позашкільної освіти  передбачає  

залучення  до практичної  природоохоронної роботи, набуття знань і досвіду  

розв'язання  екологічних  проблем. Одним із шляхів реалізації цих  завдань є 

співпраця закладів позашкільної освіти з установами та об’єктами природно-

заповідного фонду. 

В 2016 р. був підписаний Договір про співпрацю між Тернопільським 

обласним   центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та 

Кременецьким ботанічним садом (Додаток 3).  

 Центр тісно співпрацює з об’єктами ПЗФ області. Так, в 2016 році на 

базі Кременецького ботанічного саду був проведений V Всеукраїнський 

експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків, 2017 р. на базі НПП 



«Кременецькі гори» – Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд 

юних екологів. 

Однією з найпопулярніших форм роботи на об’єктах ПЗФ є екскурсії, 

експедиції, спільні флешмоби. Вихованці закладу – постійні учасники 

заходів, які проводять Кременецький ботанічний сад. 

У 2017-2018 н.р. на базі Кременецького ботанічного саду працювали 

гуртки «Екологічний дизайн» (2 групи). Керівник – науковець 

Кременецького ботанічного саду – Голуб Юлія Володимирівна. 

22 серпня 2018 р. на базі Національного природного парку 

«Кременецькі гори» відбувся тренінг з екологічної освіти громадськості 

«Клімат змінюється. Час діяти!», який провела тренер з кліматичної освіти, 

керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Наталія Шум’як. 

Учасниками тренінгу стали працівники Кременецької міської ради, 

бібліотек, музею, наукових та освітніх закладів Кременеччини. У ході 

тренінгу активно обговорювались екологічні проблеми регіону та 

альтернативи їх вирішення, спільно створювали модель формування 

екологічної культури жителів міста. 

Вихованцями Центру проведено дослідницьку роботу «Вивчення 

популяції рослин родини Орхідних, занесених до Червоної книги України  на 

території   на базі Голицького ботанічного заказника». 

 

Соціальне партнерство з ЗМІ та Інтернет-взаємодія. 

 

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді тісно співпрацює з засобами масової інформації – 

телеканалами ТТБ (зараз  - Тернопільська філія ПАТ «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» ), ІНТБ та ТV-4, газетами.  



Раніше телеканал ІНТБ відзняв в Центрі цикл передач «Капітошка», 

присвячених догляду за рослинами, тваринами, виготовленню новорічно-

різдвяної атрибутики. 

Заходи, проведені Центром висвітлюються в ЗМІ обласного та 

Всеукраїнського рівня. 

Так, у 2018 році були відзняті наступні передачі:  

- «Арттерія» тема «Виготовлення дідухів» (канал ІНТБ, 

02.01.2018); 

- «Ранок з ТТБ», тема «Виготовлення дідухів» (канал ТТБ, 

06.01.2018); 

- Цикл передач «Хто в домі хазяїн?», тема «Догляд за домашніми 

улюбленцями (канал ТТБ, 14-15.01.2018); 

- Сюжет в «Новинах»  тема «Відкриття Еко-бібліотеки» (ІНТБ, 

28.09.2018); 

- Сюжет в «Новинах»  тема «Конкурс «замість ялинки – зимовий 

букет» (ТТБ, 13.12.2018) та інші. 

Окрім того на обласному радіо пройшов цикл передач «Екологічний 

вимір» за участю педагогів закладу. 

Працює сайт закладу, на якому висвітлені події в Центрі 

http://ecocentr.edukit.te.ua/  . 

Робота закладу висвітлюється на сайтах Національного еколого-

натуралістичного центру, Тернопільської обласної ради та управління 

освіти Тернопільської ОДА, а також у інтернет-виданнях – «Медіатор», 

«20 хвилин», «Te News» та ін. 

У соціальній мережі Facebook ТОЦЕНТУМ має сторінку «Екоцентр 

Екоцентр». 

Педагоги Центру використовують  ресурси Інтернету для отримання 

інтернет-освіти – освіта, що здійснюється з використанням ресурсів та 

технологій глобальної мережі Інтернет. Беруть участь у вебінарах, 

http://ecocentr.edukit.te.ua/


тренінгах, інтернет-марафонах від видавничої групи «Основа», цифрового 

видавництва MCFR, на сайтах  PROMETEUS та «Уміти». 

- курс «Критичне мислення для освітян» (Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів  PROMETHEUS); 

- вебінари «Інтелектуальна карта: використання в освітній діяльності»,  

«Табель обліку використання робочого часу: ведіть без помилок» та ін. 

(Цифрове видавництво МСFR Україна).  

Минулого 2017 року педагоги стали учасниками Всеукраїнського 

інтернет-марафону «Інноваційні технології та методики освіти» та 

вебінарів  «Виклики сучасної освіти в сучасному суспільстві» і  

«Створення середовища для навчання навичок ХХІ століття − Хакатони в 

освіті». 

 

Співпраця із КУ «Тернопільська міська  централізована  

бібліотечна система» 

Вже багато років триває соціальний діалог між ТОЦЕНТУМ та КУ 

«Тернопільська міська  централізована бібліотечна система». Так, на базі 

Тернопільської бібліотеки № 5 для дорослих уже 11 років проводить 

гуртки педагог Центру Мисак Галина, про що підписана Угода. Педагоги 

та вихованці закладу – постійні учасники і організатори заходів, які 

проводяться спільно з бібліотекою. Результатом співпраці стала  реалізація 

проекту «Еко-бібліотека» який був розроблений Тернопільською 

бібліотекою №5 для дорослих. 27 вересня 2018р. в рамках Бібліофесту – 

«Тернопільські читання по-особливому» відбулось відкриття Еко 

бібліотеки «Смакуй життя в зеленому стилі». Надія Данчевська, завідувач 

бібліотекою, ознайомила присутніх з територією творчості в стилі Еко, 

зокрема, глиняною інсталяцією, еко-продуктами, фото-зоною «Смакуй 

життя з ЕКО», аромотерапією, декором в стилі Еко, флористикою. Іван 

Герц, директор Тернопільського обласного центру еколого-



натуралістичної творчості учнівської молоді, висвітлив значення співпраці 

бібліотечних закладів із закладами позашкільної освіти щодо формування 

екологічної культури учнівської молоді. Працівники Центру Галина Мисак 

і Наталія Шум’як для присутніх провели майстер-класи із флористика та 

фітодизайну. На відкритті оновленого простору був присутній Леонід 

Бицюра – заступник міського голови з гуманітарних питань. 

У попередні роки за безпосередньої  участі педагогів закладу були 

відкриті Етно-центр  у бібліотеці для дорослих №4 (липень 2013 р., 

керівник гуртків Залужець Марія Дмитрівна) та Музей національної 

іграшки у бібліотеці № 5 для дітей (серпень 2013 р., заступник директора 

Кухарська Тетяна Анатоліївна).  За активну участь в роботі Музею, 

поповнення експозиції та співпрацю Кухарська Т.А. нагороджена Подякою 

КУ «Тернопільська міська  централізована  бібліотечна система» (2018 р.). 

Окрім того педагоги Центру (Каменярська Л.Р., Кухарська Т.А.) 

проводять тематичні майстер-класи з оформлення великодніх кошиків, 

виготовлення новорічно-різдвяної атрибутики для відвідувачів 

Центральної дитячої бібліотеки.   

Міжнародне партнерство 

Найвищий рівень соціального партнерства - співпраця з навчальними, 

позашкільними, вищими закладами освіти інших країн світу, їх вихованцями, 

педагогами, науковцями, що сприятиме покращенню роботи позашкільного 

закладу через обмін досвідом роботи, програмами навчання, взаємну участь у 

міжнародних конкурсах, олімпіадах, виставках та ін.  [4]. 

Ще з 2007 року Тернопільський центр співпрацює з  Валентиною 

Підліснюк, раніше – професор Університету Матея Бела  (м. Банська 

Бистриця, Словаччина), зараз – професор університету Яна Євангеліста 

Пуркінє (м. Устя над Лабем Чеської республіки), яка є науковим керівником 

проектів  «Впровадження органічного землеробства в шкільне агробіологічне 



дослідництво» (2007-2017 р.р., продовжено до 2022р.) та «Біопаливні 

культури, їх біологія та особливості вирощування» (2012-2020 р.р.).  

Зараз у  рамках співпраці Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді з університетом Яна Євангеліста 

Пуркінє (м. Устя над Лабем Чеської республіки) проводяться дослідження 

ролі Міскантусу гігантського в покращенні забруднених ґрунтів та 

використання його як біоенергетичної рослини. У рамках співпраці 

проведено спільні заходи – семінари, конференції, наради, круглі столи. 

В рамках проекту НАТО «Наука заради миру і безпеки» 6-7 жовтня 

2016р. у м. Львові відбувся міжнародний тренінг «Фітотехнології для 

очищення земель, забруднених в результаті військової діяльності». 

У роботі заходу брала участь методист Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Федун Галина, 

яка представила учасникам тренінгу проект Центру «Біоенергетичні рослини 

та їх роль у ремедіації ґрунтів». 

Дослідження які проводяться в рамках проекту викликали 

зацікавленість в учасників семінару-тренінгу, адже вони мають не тільки 

наукову цінність, а й відіграють важливу роль в інформаційно-

просвітницькій роботі серед учнівської молоді. 

Результати роботи екоцентр представив на IV Міжнародній 

конференції «Онтогенез рослин у природному та трансформованому 

середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти», що відбулася 4-6 

жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка. 

Роботу «Видовий склад ґрунтових фітофагів при вирощуванні біомаси 

Міскантусу гігантського» представила методист Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості Федун Галина Романівна. 

Традиційними в ТОЦЕНТУМ стали майстер-класи з писанкарства. 

Щороку їх відвідують багато тернополян та гостей міста. Постійними 



учасниками МК стали студенти Тернопільського державного медичного 

університету ім. І. Я. Горбачевського, Тернопільським національним 

технічним університетом ім.  Івана Пулюя із Бангладешу, Нігерії, Єгипту, 

Індії, Йорданії. За словами гостей: «Зробити якийсь національний виріб 

своїми руками – це найкращий спосіб пізнати культуру народу». 

 

 

ВИСНОВКИ 

 
Усвідомлюючи важливість соціального партнерства для розвитку, 

функціонування та іміджу закладу позашкільної освіти, колектив 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді поставив собі за мету удосконалення шляхів розвитку 

партнерської взаємодії з різними соціальними інститутами. Це є важливо для 

розвитку освіти в цілому, тому що обумовлюється підвищеною увагою до 

позитивного образу організації як суттєвого чинника діяльності 

педагогічного, учнівського і батьківського колективів. 

Формування іміджу закладу позашкільної освіти залежить не тільки від 

самого закладу, але й від соціального оточення. Гармонізація взаємовідносин 

з найближчим мікро-середовищем, з одного боку, та доведення до 

громадськості ключових установок сучасної освіти, з іншого, - це важливі 

складові іміджування. 

Щоб досягти найкращих результатів у вихованні підростаючого 

покоління педагоги-позашкільники, вчителі, батьки учнів, громадські 

організації та державні установи повинні об’єднати свої зусилля  з метою 

реалізації важливого завдання – всебічного і гармонійного розвитку дитячої 

особистості. Головна вимога до взаємодії закладу позашкільної освіти з 

соціальними партнерами полягає в єдності і системності підходу до 

виховання особистості дитини, особливо щодо формування її соціальної 

зрілості. 



Окрім того результатом стане оптимізація системи управління освітою, 

оптимізація змісту освіти та підвищення її  якості, вдосконалення 

матеріально-технічної бази, інформатизація системи освіти, якісне 

поліпшення кадрового забезпечення,  впровадження державно-громадських 

форм управління та, як результат, підвищення конкурентної спроможності 

освітньої установи. 
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У статті розглядається проблема формування екологічної культури у 

дітей молодшого шкільного віку засобами позашкільної роботи. 
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компетентності, форми занять. 

У сьогоднішньому світі екологічна ситуація є складною і з кожним 

днем вплив людини на екологічні системи стає ще помітнішим. За таких 

умов усе актуальніше постає питання про виховання у підростаючого 

покоління дбайливого ставлення до природи, і не лише до окремих тварин і 

рослин, а до всієї системи, що існує в живій природі, усього різноманіття 

взаємозв'язків і взаємозалежностей цієї системи.  

Законом України «Про освіту» зазначено, що екологічне виховання, 

засвоєння певного обсягу знань про природу є частиною всебічного розвитку 

дитини [6].  

У «Концепції національного виховання» велику увагу приділено 

формуванню екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи. 

В зв'язку з цим, були визначені завдання для загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів, що включають формування екологічної культури, 

оволодіння учнями знаннями про природу, залучення молоді до активної 

екологічної діяльності, виховання дбайливого ставлення до природних 

багатств України [15].  

Державним стандартом початкової освіти велика увага приділяється 

завданням, що направлені на формування у школярів уявлень і понять про 

навколишній світ, виховання гуманізму, творчої особистості, здатної 

екологічно мислити і проявляти турботу про природу.  

У «Концепції екологічної освіти України» екологічна освіта 

розуміється, як цілісне культурологічне явище, яке включає процеси 

навчання, виховання, розвитку особистості і направлене на формування 

екологічної культури, як складової системи національного і громадського 

виховання всіх прошарків населення України [14].  



Відповідно до нового базового Закону України «Про освіту» однією з 

десяти ключових компетентностей для Нової української школи є екологічна 

грамотність і здорове життя, уміння розумно та раціонально користуватися 

природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 

навколишнього середовища для життя і здоров’я людини [16].  

Витоки екологізації освіти, формування екологічної культури учнів 

були закладені в працях Я. А. Коменського, К. Д. Ушинського, 

В. О. Сухомлинського та ін., які підкреслювали значення спілкування дитини 

з природою для формування її моральних якостей [17, 30, 31].  

Особливості формування любові і дбайливого ставлення до природи і 

проблеми екологічного виховання висвітлені в роботах В. С. Крисоченко, 

І. Д. Звєрєва, Г. П. Пустовіт, Н. О. Пустовіт, В. В. Вербицького, 

А. Н. Захлебного та ін. [11, 18, 27]. 

У вирішенні проблеми формування екологічної культури у дітей 

молодшого віку було досягнуто значних успіхів: система шкільної та 

позашкільної освіти і виховання, що склалася на сьогодні, формує значний 

рівень екологічної компетентності – найважливішої складової екологічної 

культури. В умовах сучасної екологічної ситуації важлива екологізація всієї 

системи освіти і виховання підростаючого покоління.  

У системі формування екологічної культури дітей найбільший вплив 

має шкільне, позашкільне і сімейне виховання. Причому, позашкільна робота 

забезпечує перспективу поглиблення знань, отриманих на уроках у школі, 

навичок та умінь – у практичній діяльності, удосконалення морального 

досвіду в реальних умовах навколишньої дійсності.  

Наведемо приклади визначення екології в хронологічній послідовності.  

«Екологія – наука про спільноти» – Ф. Клементе, 1920 рік.  

«Екологія – наукова природна історія, що має справу з соціологією і 

економікою тварин» – англійський еколог Ч. Елтон, 1937 рік.  

«Екологія – вивчення структури та функцій природи» – американський 

вчений X. Одум, 1959 рік.  

«Екологія – наука про закони, які керують життям рослин і тварин у 

природному середовищі існування» – С. Шварц, 1972 рік.  

«Екологія – біологічна наука, що вивчає організацію та 

функціонування надорганізаційних систем різних рівнів: популяцій, 

біоценозів (спільнот), біогеоценозів (екосистем) і біосфери» – Біологічний 

Енциклопедичний Словник, 1986 рік.  

І. Д. Звєрєв визначав сучасну екологію як науку про взаємозв'язки 

живих систем різних рівнів з навколишнім середовищем, але до цього 

додавав взаємодію людини і природи [11].  

З перерахованих визначень видно розширення поняття екології та 

приєднання до неї проблеми взаємодії природи і людини [10].  

Слово «культура» прийшло в європейські мови з латинської (culture – 

обробіток, виховання, розвиток, шанування). Обсяг у цього поняття чималий: 



усе, що створено, оброблено людиною, вся сукупність продуктів людської 

діяльності.  

Формування екологічної культури в сучасних умовах передбачає 

виявлення пріоритетності екологічних цінностей на всіх рівнях взаємодії: 

матеріально-прагматичному, духовно-теоретичному та ціннісному. Ця 

взаємодія історично видозмінювалася в процесі еволюції. Закони екології – 

наукова основа природокористування, тому їх знання забезпечить 

гармонізацію відносин суспільства і природи. Без розкриття екологічних 

зв'язків неможливе формування екологічної культури школярів.  

У психолого-педагогічній літературі склався єдиний підхід з розкриття 

вказаного поняття. Багато вчених розглядають екологічну культуру 

особистості як складне утворення, що представляє синтез провідних 

елементів: системи знань, відносин, дій.  

Крисаченко В. С. [18] Екологічна культура — це такий напрям 

людської діяльності та мислення, від якого істотним чином залежить 

нормальне існування сучасної цивілізації, її сталий розвиток у майбутньому.  

Екологічна культура, на думку А. Н. Захлєбного – це закріплення в 

свідомості і діяльності молодшого школяра принципів природокористування, 

володіння навичками і вміннями вирішувати соціально-економічні завдання 

без шкоди для навколишнього середовища і здоров'я людей, також 

зазначається, що метою екологічної освіти і виховання є формування системи 

наукових знань, поглядів і переконань, які забезпечують становлення 

відповідального ставлення школярів до навколишнього середовища в усіх 

видах їх діяльності, формування екологічної культури [11]. 

Екологічна культура – це інтерес до природи і знання про неї, а також її 

охорони, естетичні та моральні почуття до природи, позитивна діяльність в 

природі, мотиви, що визначають вчинки дітей у природі. Безсумнівним 

залишається той факт, що базисом високої екологічної культури є відповідна 

екологічна свідомість.  

Також найважливішим показником екологічної культури молодших 

школярів є прояв емоційно-чуттєвої сфери, оскільки непізнана природа для 

них – щось цілісне, єдине, що викликає безпосередні яскраві почуття й 

емоції. У їхньому життєвому досвіді ще не завершене накопичення «перших» 

яскравих вражень, спостережень, переживань, отриманих у спілкуванні з 

природою. В основі формування екологічної культури лежить відповідальна 

особистісна поведінка на природі, активна участь у роботі щодо захисту і 

поліпшення природного оточення, пропаганда екологічних ідей.  

На думку відомих психологів, таких як Л. С. Виготський, І. Д. Бех, 

С. Л. Рубінштейн, А. Н. Леонтьєв, Л. В. Занков, період молодшого шкільного 

віку є найсприятливішим для формування основ екологічної культури, 

оскільки у цей час на основі емоційно-чуттєвого способу пізнання 

навколишнього світу інтенсивно формуються властивості і якості 

особистості, які визначать її сутність у майбутньому. 



При формуванні екологічної культури, слід враховувати, що саме 

дитинство є періодом бурхливого розвитку особистості, інтенсивного 

накопичення знань про навколишнє середовище, формування багатогранного 

відношення до природи та людей. Початкова школа один з етапів 

формування особистості людини. Чим вище рівень знань, умінь, навичок, 

моральної вихованості забезпечується в початковій школі, тим з більшою 

впевненістю ми можемо говорити про формування основ, як загальної 

культури особистості, так і культури екологічної.  

Метою екологічної освіти і виховання молодших школярів є 

становлення науково-пізнавального, емоційно-ціннісного, практично-

діяльнісного відношення до навколишнього середовища, до здоров'я на 

основі поєднання чуттєвого і раціонального пізнання природного та 

соціального оточення людини.  

У системі екологічної освіти і виховання молодших школярів, 

формування їх екологічної культури велику роль відіграє позашкільна 

робота.  

Позашкільна робота створює умови для набуття досвіду з прийняття 

екологічних рішень на основі отриманих знань. Значна роль позашкілля у 

залученні дітей до самостійної роботи, до спостережень короткочасних і 

довготривалих. У бесідах є величезні можливості для обговорення 

екологічних проблем, які грають інтегруючу роль у навчанні. Предметом 

обговорення можуть стати проблеми, які виражають зв'язок людини і 

природи, у яких можуть бути закладені протиріччя. Організовуючи 

позашкільну роботу, педагог повинен пам'ятати, що, крім навчання, вона 

повинна сприяти і відпочинку дітей від навчальної роботи в школі.  

Різноманітна природоохоронна діяльність учнів реалізується в усіх 

типах позашкільних занять: індивідуальних, групових, масових.  

Індивідуальні форми допускають діяльність учнів з підготовки 

доповідей, бесід, спостережень за тваринами і рослинами: виготовлення 

виробів, фотографування, малювання, ліплення.  

Групові – секційні заняття юних друзів природи; гуртки, факультативи 

з охорони природи і основ екології; екологічні квести; екскурсії; туристичні 

походи з вивчення природи; екологічний практикум.  

До масових форм належать: робота учнів з благоустрою та озеленення 

приміщень і території школи; масові природоохоронні акції та свята, 

конференції, екологічні фестивалі, рольові ігри; робота на пришкільній 

ділянці.  

Формування екологічної культури, як специфічної форми організації 

діяльності, на основі раніше сформованих компетентностей, ціннісних 

орієнтацій та ідеалів зумовлює потребу в екологічному вихованні та освіті.  

До форм виховання екологічної культури можна віднести наступні: 

традиційні навчально-виховні заняття, етичні бесіди, екологічні ігри, свята, 

акції, конкурси, екологічні казки, завдання екологічного змісту, екологічна 



стежка, екскурсії, практикуми, досліди – тобто, ті технологічні прийоми, які, 

по-перше, найбільшою мірою відповідають потребам і можливостям 

молодшого віку, а по-друге, дозволяють змінити споживацьке ставлення 

учнів до природи.  

Серед змістовних і організаційних засобів екологічної освіти молодших 

школярів особливе місце займає етична бесіда.  

Л. Д. Бобильова, Л. П. Молодова, Л. П. Симонова відзначають, що 

розмови з екології спрямовані, насамперед, на систематизацію та 

узагальнення знань про природні взаємодії і взаємовідносини людини з 

природою [1, 22, 28]. Для проведення бесід рекомендується цілий комплекс 

методів та методик: ігри, драматизації, обговорення ситуацій, репродукції 

творів живопису. Все це сприяє не тільки формуванню екологічних знань, а й 

становленню особистісної позиції, вихованню емоцій, почуттів, стосунків з 

навколишнім середовищем.  

Л. П. Симонова підкреслює особливе значення бесід, що мають 

сильний емоційний заряд. Такі бесіди, на думку автора, формують у дітей 

переконання в необхідності та можливості надання допомоги природі, 

збереження її краси і багатств, виховують любов до природи [1]. Бесіда – 

один з методів формування моральної свідомості особистості. За її 

допомогою учні озброюються знаннями, засвоюють норми і правила 

поведінки, формують поняття, розвивають почуття, навчаються оцінювати 

вчинки і застосовують знання на практиці. При виборі змісту етичних бесід, 

на думку багатьох авторів, педагог повинен зважати на особливості роботи з 

окремим дитячим колективом; рівень екологічної вихованості школярів, їхні 

життєві спостереження, існуючий досвід; конкретні виховні завдання.  

Дієвим засобом з організації діяльності молодших школярів є 

екологічні ігри. Т. В. Кучер, А. А. Лобжанідзе відзначали, що екологічні ігри 

– це форма екологічної освіти і виховання екологічної культури, заснована на 

розгортанні особливої ігрової діяльності учасників, стимулююча високий 

рівень мотивації, інтересу до природи. У процесі гри, вважають автори, 

більш успішно відбувається засвоєння учнями моральних норм поведінки, 

розвитку творчих можливостей, уяви, фантазії, естетичних почуттів. У грі 

діти починають активно діяти, роздумувати, переживати, оцінювати 

екологічну ситуацію, приймати рішення [19].  

Ігрова діяльність молодших школярів містить у собі багато інших 

різноманітних видів діяльності і тому є універсальною. Особливо важливим є 

те, що діти беруть участь в іграх без примусу, на добровільних засадах. 

Педагогічно грамотне керівництво ігровою діяльністю дозволяє розширити 

світогляд молодших школярів; залучити до природоохоронної діяльності 

велику кількість учнів; сприяє вихованню у дітей почуття відповідальності за 

стан рідної природи.  

Серед традиційних масових форм еколого-натуралістичної роботи, 

яким можна надати екологічну орієнтацію, слід виділити свята (День 



екологічних знань, День лісу, День Землі, День води та ін. ), акції (Стоп 

сміття, Жовте листя, Годівничка, Пролісок та ін. ) , конкурси (Природа і 

творчість, Моя країна – Україна, В об’єктиві натураліста, Тварини – наші 

друзі та ін. ). Зміст еколого-натуралістичних заходів може бути різним, але 

принципи їх організації здебільшого загальні. Не важливо, яка тема обрана 

для того чи іншого заходу, головне, щоб він був спрямований на всебічний 

розвиток школярів, формування їхньої активної життєвої позиції, 

громадянської відповідальності за долю рідної природи і надовго 

закарбувався в пам'яті всіх його учасників.  

Однією з найефективнішою форм роботи з молодшими школярами є 

казка. Її використовували такі видатні педагоги, як В. О. Сухомлинський та 

К. Д. Ушинський. В наш час казки використовують педагоги в навчально-

виховній роботі для формування морально-етичних та світоглядних якостей 

дітей. 

Казка є однією з доступних і приваблюваних форм розкриття 

взаємозв´язків та взаємозалежностей у природному світі. Через казково 

захоплюючий сюжет дитина легше сприймає і засвоює складний механізм 

взаємодії живих організмів між собою та неживою природою.[32] 

Наступною формою організації навчального процесу є екскурсія. Тому 

не дивно, що багато дослідників (А. А. Плешаков, А. Я. Герд, І. Д. Звєрєв, 

Т. І. Суравегіна, Л. П. Симонова та інші) приділяли велике значення 

екскурсіям у вихованні дітей, вони вважали , що формування в учнів 

відповідального ставлення до природи – складний і тривалий процес. Його 

результатом має бути не тільки оволодіння певними знаннями і вміннями, а 

розвиток емоційної чуйності, уміння і бажання активно захищати, 

покращувати, облагороджувати природне середовище.  

І. Д. Звєрєв підкреслював, що діяльність є кінцевим результатом прояву 

відносин, кінцевим результатом розвитку свідомості та почуттів. У 

діяльності, на його думку, виявляється і закріплюється багато мотивів 

ставлення до природи і формуються ті позитивні якості особистості, які 

визначають прагнення до життя в гармонії з природою. Характер вчинків, дій 

висловлює, наскільки є стійкими позиції школяра щодо навколишнього 

природного середовища [10].  

Поняття «практична екологічна діяльність» включає всі види і форми 

діяльності людини, пов'язані з раціональним вирішенням екологічних 

проблем. Вона передбачає як матеріальну діяльність людей зі збереження та 

поліпшення навколишнього середовища, так і духовну, пов'язану з розвитком 

екологічної культури особистості і її екологічної свідомості.  

Діяльність серед природи є об'єктивною основою для виникнення та 

розвитку взаємних відносин учнів (учнівські виробничі бригади, трудові 

аграрні об’єднання, шкільні лісництва, екологічні загони).  

Проаналізувавши літературу, ми дійшли до висновку, що позашкільна 

діяльність має безперечну перевагу в порівнянні з навчанням у класі, 



оскільки вона гнучкіше прив'язана до академічних вимог. У ній педагог може 

широко використовувати масові форми і методи пропаганди естетичної 

цінності природи та необхідності її охорони. Також, є дієвими прийоми 

виховання на прикладі заохочення. У колективі легко і традиційно 

організовуються змагання і конкурси, виставки, мистецькі гуртки, вечори і 

свята, присвячені турботі про природу.  

У системі екологічної підготовки, формування екологічної культури 

школярів, позашкільна робота забезпечує можливе закріплення, поглиблення 

знань, отриманих на заняттях у школі, навичок і умінь – у практичній 

діяльності, вдосконалення морального досвіду в реальних умовах 

навколишньої дійсності. Комплексне використання різноманітних форм 

позашкільної роботи сприяє формуванню обліку запитів та інтересів учнів у 

пізнанні навколишньої природи, розвитку їх творчого потенціалу.  

Екологічна культура є системним утворенням, яке існує і розвивається 

в сукупності і взаємозв'язку всіх її компонентів, тому процес формування її 

повинен здійснюватися на основі комплексного впливу на всі сфери 

особистості.  

Теоретичний аналіз психологічної та педагогічної літератури, яка 

розкриває суть та особливості екологічної культури учнів, дає нам підставу 

вважати, що екологічна культура формується за умови: 

- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів та 

пізнавальних можливостей учнів у процесі екологічного виховання і їх рівнів 

сформованості екологічної культури; 

- вибору оптимальних форм, методів і прийомів екологічного виховання 

засобами позашкільної роботи (заняття, бесіди, акції ,ігри, конкурсу, 

екскурсії, практичної діяльності, створення аналітичних ситуацій); 

- організації безпосередньої діяльності учнів з охорони і поліпшення 

навколишнього середовища, як під час навчання, так і в ході суспільно 

корисної праці.  
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          Формування логіко- математичної компетенції дошкільніків на  

                         екскурсіях та прогулянках в природі 
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дитини   «Сонечко»   смт. Драбів Драбівської селищної ради                                   

 

 

      Проблема навчання математики в сучасному житті набуває все більшого 

значення. Це пояснюється, перш за все, бурхливим розвитком математичної 

науки і проникненням її в різні галузі знань. Навчання в дитячому садку 

направлено, перш за все, на виховання у дітей звички повноцінної логічної 

аргументації навколишнього. Основою пізнання є сенсорний розвиток, що 

здобувається  за допомогою досвіду і спостережень. 

       Під математичним розвитком дошкільнят розуміють, як правило, якісні 

зміни в формах пізнавальної активності дитини, які відбуваються в 

результаті формування елементарних математичних уявлень. Діти набувають 

елементарні знання про множину , кількість, величину і форму предметів, 

вчаться орієнтуватися в часі і просторі. Вони опановують рахунком і 

вимірами лінійних і об'ємних об'єктів за допомогою умовних і 

загальноприйнятих мірок, встановлюють кількісні відносини між 

величинами, цілим і частинами.  Вирішуючи різноманітні математичні 

задачі, діти проявляють вольові зусилля, привчаються діяти цілеспрямовано, 

долати труднощі, доводити справу до кінця (знаходити правильне рішення, 

відповідь).  

     На заняттях з розвитку елементарних математичних уявлень у дітей 

виховують звичку до точності, акуратності, вміння контролювати свої дії. 

Діти постійно переконуються в тому, що будь-яка неточність, неакуратність 



в роботі призводить до помилкових результатів. (Розіклав предмети двох 

груп неточно один під одним, і не видно, чи порівну їх,  виміряв не акуратно 

- отримав неправильний результат.) Так в процесі навчання на заняттях з 

розвитку математичних уявлень у дітей виховують морально-вольові якості, 

необхідні майбутньому школяру. 

    У розвитку елементарних математичних уявлень важливу роль відіграє 

навчання вимірюванню, як початкового способу пізнання кількісної 

характеристики навколишнього, при цьому у дітей розвивається окомір, що 

вельми важливо для їх розвитку. Під впливом систематичного навчання 

математики діти опановують спеціальною термінологією: назвою чисел, 

геометричних фігур (коло, ромб, квадрат, трикутник і ін.), елементів фігур 

(сторона, вершина, підстава) і так далі. 

    Знайомство з величиною, з просторовими орієнтирами, формою у дитини 

починається дуже рано, вже з раннього віку. Вона на кожному кроці 

стикається з тим, що потрібно враховувати величину і форму предметів, 

правильно орієнтуватися в просторі, тоді як довго  може не відчувати 

наприклад, потреби в рахунку. Тому, поступове значення мають ті знання, до 

засвоєння яких дитина найбільш  схильна.  

      Необхідно приділити увагу збагаченню сенсорного досвіду дітей шляхом 

ознайомлення з величиною, формою, простором, і будувати навчання за 

принципом поступового руху: від конкретного до абстрактного, від чуттєвого 

пізнання до логічного, від есперіческого до наукового. 

  Уміння правильно визначити і співвідносити величину предметів, 

розбиратися в параметрах довжини  предметів - це необхідна умова і 

фундамент математичного розвитку дошкільника. Від практичного 

порівняння величин предметів дитина піде далі, до пізнання якісних відносин 

більше - менше, рівність - нерівність. Формування уявлень про величину 

предметів і розуміння відносин довше - коротше, вище - нижче, ширше - вже, 

більше - менше, дозволяє наочно показати дітям приховані математичні 

залежності, поглибити поняття про число, представивши його в новій для 

дитини функції відносин. 

     Форма, так само як і величина, є важливою властивістю оточуючих 

предметів, вона отримала узагальнене відображення в геометричні фігури. 

Іншими словами, геометричні фігури - це еталони, за допомогою яких можна 

визначити форму предметів або їх частин. 

    Не менш суттєвим є й просторова орієнтування дітей, так як в це поняття 

входить оцінка величини предметів, їх форми, положення щодо один одного і 

положення щодо суб'єкта. Дитина орієнтується, застосовуючи так звану 

чуттєву систему відліку, тобто на всі боки власного тіла. Вона практично 

співвідносить об'єкти з частинами тіла: вгорі - де голова, внизу - де ноги. 

Іншими словами, дошкільник освоює «схему» власного тіла, яка по суті, і є 

для нього системою відліку. 



    Найбільш складно для дітей поняття часу. Час сприймається 

опосередковано, через конкретні ознаки, але вони часто нестабільні, залежать 

від пори року, стану погоди. Засвоєння тимчасових понять, відбувається 

через оцінку об'єктивних показників (положення сонця, освітленість, погодні 

явища). 

    Уявлення  про кількість і рахунок  починаються з формування дочислових 

кількісних відносин: рівність - нерівність предметів , за величиною (довжині, 

ширині, висоті); рівність - нерівність груп по кількості предметів які входять 

до них. Дитина починає розуміти математичні відносини: більше, менше, 

порівну. Тільки після цього можна навчати її  рахунку, давати уявлення про 

числах в межах десяти, про відносини між послідовними числами, про 

кількісний складі числа з окремих одиниць і двох менших чисел, і вирішенню 

арифметичних задач. 

      Основне зусилля педагогів і батьків повинно бути направлено на те, щоб 

виховувати у дошкільника потребу відчувати інтерес до самого процесу 

пізнання, до подолання труднощів, що стоять на цьому шляху, до 

самостійного пошуку рішень і досягнення поставленої мети. Саме в цьому 

випадку вони можуть працювати з повною віддачею, не рахуючи часу, не 

шкодуючи сил і отримувати задоволення від самого процесу праці. 

    Роль природи у вихованні дитини величезна. Природа оточує дитину з 

ранніх років. І.Г. Песталоцці зазначав: що це-джерело, завдяки якому «розум 

піднімається від неясних, чуттєвихсприймань до чітких понять», а пізнання 

різних природних явищ йде в єдності з оволодінням мистецтвом мови. 

Особливу роль природи в розвитку логічного мислення і зв'язного мовлення 

підкреслював К. Д. Ушинський: він вважав логіку природи самої доступній, 

наочній і корисною для дитини. Своєю незвичайністю, новизною, 

різноманітністю природа емоційно впливає на дитину, викликає його 

здивування, бажання більше дізнатися, спонукає в передачі почуттів і думок 

у мові. Діти краще себе почувають в природних умовах,  зливаючись з 

природою. 

    Різноманітність, яскравість, краса природи, наочність її зв'язків і 

залежностей, забезпечують доступність їх розуміння дітьми і справляють 

істотний вплив на вдосконалення розумової діяльності, що проявляється в 

розвитку особистості, самостійності мислення. Природа дає  можливості для 

різноманітної діяльності дітей, що сприяє активному засвоєнню і 

використанню набутих знань, в тому числі і математичних.  

     Природа залишає глибокий слід в душі дитини, тому вона своєю 

яскравістю, різноманіттям, динамічністю впливає на всі його почуття. 

Дитина радіє, бачачи зелену траву, слухаючи щебетання птахів або 

стрекотіння коників, відчуваючи запах квітів. Їх захоплюють зелені луки і 

ліси, метелики, жуки, звірі, сніжинки які падють, струмочки і калюжки. 

     Нескінченно різноманітний світ природи пробуджує у дітей жвавий 

інтерес, допитливість, спонукає їх до гри, трудової та художньої діяльності. 



     Якщо ж говорити про роль природи у формуванні математичних знань, то 

вона дуже велика. Система ігор, вправ, практичних завдань сприяют пізнання 

навколишньої природи. Однак дитину потрібно знайомити з природою 

поступово, спочатку з близькими і доступними їй розуміння явищами, 

допомогти накопичити факти, отримані від спілкування з природою, 

направити її інтерес, створити умови, щоб у дитини формувати правильні 

уявлення про природу. 

      Знайомити дитину з природою можна в місті, у дворах, скверах і парках. 

Дитина повинна отримати початкові знання про природу, що відображають 

дійсність, яка потім ляже в основу формування у неї  математичного 

світогляду. Дитина повинна не бездумно дивитися на природу, а бачити і 

розуміти природні явища і зв'язок між ними, причинну  залежність, 

«дивитися» і «бачити» не одне і те ж. Уміння «бачити» не дається від 

народження, воно поступово виховується. Розглядаючи, обдумуючи, 

порівнюючи, зіставляючи дитина одночасно розвиває своє мислення і мову. 

«Якщо хочете навчити дитину логічно мислити, - ведіть її в природу »: - 

радив К.Д. Ушинський. 

       Беручи до уваги все вище сказане, формування інтересу до математики 

повинно здійснюватися по розділах: «кількість і рахунок», «величина», 

«Геометричні фігури», «орієнтування в просторі», «орієнтування в часі». 

        Через природу ми можемо закріпити математичні знання, такі як 

«кількість і рахунок ». Наприклад, ми говоримо дітям, що сонце - воно одне 

на всій землі, а зірок – їх багато, не злічити. 

       Форму і величину предметів можна закріпити при спостереженні. В 

зимку на прогулянці ми ліпимо сніговика, спочатку ми скачали один велику 

кулю, потім середню, а для голови найменшу. Навесні можна розглянути 

клумби для квітів, вони теж бувають різні за формою: круглі, квадратні, 

трикутні.   

      Орієнтуватися по параметра величини, можна спостерігаючи за деревами. 

При спостереженні предметом уважного розглядання можуть бути окремі 

об'єкти живої природи (дерева, квіти, овочі), при цьому діти з'ясовують їх 

особливості в дану пору року ( «восени листя на дерева жовті і червоні», 

«Навесні листочки маленькі зелененькі»). 

        Вихователь вчить дітей помічати і правильно позначати словом колір, 

форму, величину рослини. Наприклад, розглядаючи з дітьми квіти (золота 

куля, жоржина, нагідки), звертати увагу на їх колір ( «жовтий золота куля», 

«червона жоржина», «Помаранчеві нагідки»), величину квітки ( «найбільша 

квітка у жоржини, самі маленькі - у нагідок »), на величину і форму листя і 

стебла (« у золотої кулі стебло довге, листя велике, а у нагідок стебло 

коротке, а листочки маленькі »). 

      Діти вже в середньому віці знають назви дерев, що ростуть на ділянці 

дитячого садка (клен, тополя, береза). Тепер можна перевірити, чи знають 



вони, де у дерева стовбур, гілки, які за формою листя у берези, а які у тополі, 

чи однакового кольору стовбури у цих дерев? 

       У будь-який час року цікаво проходять розглядання і опис овочів і 

фруктів, їх форми, розмір. 

      Формувати і закріплювати уявлення про час можна через бесіду. 

Наприклад, в зимовий час ми спостерігаємо за сонцем: в першу половину дня 

воно світить, а в другу немає. 

       Просторову орієнтацію можна закріплювати під час прогулянок, ігор. 

Засвоїти напрямки вперед, назад, наліво, направо допомагають гри з 

використанням стрілок-покажчиків. 

    Для розвитку логіко-математичних компетенцій дошкільніків  особливе 

значення мають  прогулянки та екскурсії в природу. 

      Мета наповнення прогулянок  та екскурсій математичним змістом: 

• Розвиток математичних здібностей дошкільнят на основі інтегрованого 

підходу. 

   Завдання наповнення прогулянок та екскурсій математичним змістом: 
• Засвоєння та  закріплення математичних та природничих знань дітей. 

• Зміцнення здоров'я дітей, розвиток рухової активність через математичні 

завдання. 

• Формування інтересу до математичних  та природничих поннять. 

• Розвиток відчуттів і сприймань, уявлень про предмети, об'єкти і явища 

навколишнього світу (колір, розмір, форма, величина, кількість, орієнтування 

в просторі і часі). 

                                        Прогулянки та екскурсії в осінній період 

Завдання - орієнтири:  
        Розвиток умінь спостерігати осінні ознаки і явища природи, бачити 

красу осінньої природи. Формування навичок впізнавання дерев, чагарників 

по листю, плодам. Розширення уявлень про овочі та фрукти. Розвиток 

інтересу до краси рідної природи. 

В ході прогулянок та екскурсій  з дітьми: порівнюємо листочки за формою, 

величиною, кольором, спостерігаємо за розмаїттям кольорів і їх відтінків. 

Збираємо шишки (сортуємо, класифікуємо, групуємо, тренуємося в 

порядковому рахунку. Спостерігаємо за деревами, квітами, хмаринками. 

                              Прогулянки та екскурсії в зимовий період 

Завдання-орієнтири:  
     Розвиток умінь спостерігати зимові ознаки і явища природи. Розрізняти 

птахів за істотними ознаками, класифікувати їх на перелітних і зимуючих. 

Розширення уявлень про зв'язки між живою і неживою природою. Виховання 

дбайливого ставлення до птахів, бажання допомагати їм вижити в зимову 

пору. Розвиток дослідницького інтересу до природи. 

      В ході прогулянок та екскурсій з дітьми: звертаємо увагу на зовнішній 

вигляд дерев і галявин, тренувати дітей в умінні орієнтуватися в просторі. 

Виготовляємо годівниці для птахів, щодня підгодовуємо птахів. 



Спостерігаємо за тривалістю світлового дня взимку. Спостерігаємо за 

снігопадом, розглядаємо сніжинки, ліпимо з снігу грудочки і розглядаємо їх 

за величиною, формою. Порівнюємо дерева. Спостерігаємо за слідами на 

снігу. Проводимо досліди зі снігом. 

                         Прогулянки та екскурсії в весняний період 

Завдання-орієнтири:  
        Розвиток умінь спостерігати весняні ознаки і явища природи. 

Формування здатності виділяти особливості весняного стану рослин. 

Розширення уявлень про птахів, їх спосіб життя навесні. Развиток інтересу 

до життя комах навесні. Виховання радісного, емоційного, дбайливого 

ставлення до природи. 

      В ході прогулянок та екскурсії з дітьми: здійснюємо дослідження 

довжини і ширини потічків, порівнюємо їх. Вимірюємо довжину потічків 

кроками. Вимірюємо глибину потічків за допомогою палички. Спостерігаємо 

за калюжами. Пускаємо кораблики в калюжі і струмочки. Спостерігаємо за 

бурульками. Спостерігаємо за вітром і хмарами. Розглядаємо перші 

листочки, порівнюємо їх за величиною. 

                       Прогулянки та екскурсії в літній період 

Завдання-орієнтири:  
       Розвиток умінь спостерігати літні ознаки і явища природи, виділяти 

найпростіші зв'язки між умовами середовища і станом живих об'єктів. 

Формування уявлень про життєдіяльність рослин і тварин, здатності 

виражати емоційно-дбайливе ставлення. Развивати спостережливість і 

допитливості в процесі ознайомлення з неживою природою. 

В ході прогулянок та екскурсій з дітьми : здійснюємо спостереження за 

дощем, вітром, хмарами, сонцем, рослинами, комахами, птахами. Здійснюємо 

гри з піском, водою, вітром, природним матеріалом. 

       На сезонних щоденних прогулянках діти спостерігають за природними 

об'єктами і явищами, вчаться аналізувати сезонні зміни в житті навколишньої 

природи, займаються різними видами дитячої діяльності. 

   Також математичне розвиток на прогулянці здійснюється через - 

спостереження, індивідуальну роботу, рухливі і малорухливі ігри. Велике 

місце на прогулянках відводиться  спостереженнями за природними явищами 

і громадським життям. Спостереження проводимо  як з цілою групою дітей, 

так і з окремими дітьми. У процесі спостереження знайомимо  дітей з 

різними видами сенсорних еталонів (уявлення про кольори спектра, 

геометричні фігури, відносинах за величиною) і способами обстеження 

предметів (погладити, натиснути, прокатати). А так же формую вміння 

порівнювати предмети за основними властивостями (кольором, формою, 

розміром, встановлюючи тотожність і відмінність, підбирати пари і групи 

предметів на основі спільних сенсорних ознак.   

     Дидактичні завдання,  є одним із структурних компонентів, і виступають 

на прогулянці в ролі стимуляції дитячої активності. В залежності від 



спостереження дидактичні завдання включаємо в саме спостереження, або 

використовуємо протягом всієї прогулянки. Дидактичні завдання 

різноманітні за своїми цілями: (в даному випадку ми ведемо мову про 

розвиток математичних уявлень) - завдання на прогулянці пропонують на 

закріплення, поглиблення і розширення уявлень дітей. Так як дітям властиво 

з легкістю не тільки запам'ятовувати матеріал, але і забувати його. Тому, 

враховуючи  таку особливість повертаємося  до раніше пройденого матеріалу 

з метою його закріплення. А особливу увагу  приділяємо індивідуальній 

роботі з дітьми, які не можуть засвоювати знання нарівні з усіма. 

       Приклади дидактичних завдань на прогулянках та екскурсіях: 

 дидактичні завдання на орієнтування в просторі такі як - «Що справа?»; 

«Куди підеш і що знайдеш?»; «Чий будиночок?»; «Що змінилося» і т. 

Д.; 

 дидактичні завдання на орієнтування в часі, «Що було раніше, пізніше, 

вчора, сьогодні, завтра?»; «Коли це буває ?; 

 дидактичні завдання на закріплення форми, «На яку фігуру схоже?», 

«Склади візерунок»; 

 дидактичні завдання на установку розмірних відносин, т. е величину, 

«Якого розміру?», «Знайди протилежне», «Хто швидше?»; 

 дидактичні завдання на закріплення кількісних уявлень, «Порахуй», 

«Лічилки», завдання у віршах, які я підбираю відповідно до виду 

спостереження. 

                                   Рухливі і малорухливі ігри 

   Освоєння завдань математичного розвитку дітей здійснюю в ігрових, 

розвиваючих ситуаціях. Ігри з піском, снігом, водою, з предметами і 

іграшками збагачують уявлення дітей про різноманітні якості і властивості 

предметів навколишнього світу, про їх призначення, використання, 

пробуджують пізнавальну активність і інтерес до експериментування. 

Пропонуємо дітям рухливі ігри на закріплення математичних уявлень з 

пройдених тем відповідно до вікових особливостей, погодними умовами: 

  «На одній ніжці по доріжці» - пропозиція дострибати на правій нозі до 

покажчика, повернутися на лівій нозі - на орієнтування. 

     «Два морозу»; "Третій зайвий"; «Наввипередки парами», «Містечка» (двоє 

грають стають біля межі. Перед кожним на відстані 1м. Розставлені містечка. 

За сигналом діти біжать, збирають їх і повертаються назад. Перераховують 

принесені у кого більше) - на закріплення рахунку. 

      «Називаючи дні тижня» (за допомогою лічилки визначається черговість. 

Початківець грати підкидає м'яч і по черзі на кожен кидок називає день 

тижня. Коли всі діти виконують цю вправу, підраховують, у кого скільки 

промахів. Перемагає той, у кого не падав м'яч, і відповідає порядок днів 

тижня. 



     «День-ніч» - на закріплення орієнтування в часі. 

Не мало важливо, для ефективного проведення прогулянок та екскурсій мати 

виносний додатковий матеріал, який служить для закріплення, уточнення, 

конкретизації нових знань дітей про навколишній світ, а так само тренує їх 

спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, робити найпростіші 

висновки. У нашій групі є достатня кількість виносного ігрового матеріалу, 

який робить прогулянку насиченою, цікавою і наповнює її математичним 

змістом. Так само, для активізації рухової активності в зимовий період часу, 

завдяки активній роботі батьків, на ділянці зводяться снігові споруди: гірка, 

російська піч, «жаба» для метання м'ячів і сніжок, які доповнять і 

урізноманітнюють математичні ігри, завдання та спостереження. 

         Отже, різні математичні поняття, впроваджені в організовану освітню 

діяльність на прогулянці, екскурсії сприймаються дітьми без усвідомлення 

навантаження, де діти із задоволенням рахують, розмірковують, думають. 

Інтегрований підхід, що реалізується в процесі математичного розвитку 

дошкільників, забезпечує необхідний і достатній рівень розвитку дитини. 

      В ході роботи у дітей відбувається накопичення чуттєвого досвіду, 

розвивається спостережливість, увагу, пам'ять, здатність аналізувати і робити 

висновок. 

      Всі діти без перевантаження освоюють необхідний для подальшого 

просування «мінімум», але при цьому не гальмується розвиток більш здібних 

дітей.  
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Выступление заместителя председателя 

Казахстанского отраслевого профсоюза  

работников образования и науки  

А.Мукашевой  

 

Уважаемые участники и гости  Международного конгресса -

Образование и наука ради мира и развития общества!  

Позвольте мне передать пламенный привет участникам и гостям 

Конгресса от самого крупного общественного объединения Республики 

Казахстан - Казахстанского отраслевого профессионального союза 

работников образования и науки и выразить благодарность за приглашение и 

гостеприимство! 

Несмотря на свою молодость, наша страна за исторически короткий 

срок, добилась значительных результатов в своем развитии и заняла 

достойную нишу в мировом сообществе. Со дня своей Независимости 

Казахстан развивая сотрудничество со многими странами мира, показал себя 

открытой страной. Ярким свидетельством тому являются проведение в 

Астане  многих миролюбивых инициатив и мероприятий.  

Образование всегда было определяющей сферой в жизни общества. 

Благополучие, процветание государства, его положение в мировом 

сообществе определяются уровнем образования. Проблемы образования, 

положение педагога в обществе, его социальный статус – это проблемы, в 

решении которых заинтересованы общество и государство. 

В решении социально-экономических проблем педагога, повышении 

его статуса принимает активное Казахстанский отраслевой профсоюз 



работников образования и науки. Разрешите вкратце проинформировать о 

деятельности нашего профсоюза. 

Профсоюз отрасли является самой крупной членской организацией в 

составе Федерации профсоюзов РК. 

 Ключевая роль  в  деятельности Профсоюза отводится развитию 

социального партнерства, как фактора влияющего на повышение уровня 

защиты социально-экономических, трудовых прав, профессиональных 

интересов на всех направлениях. В соответствии с Трудовым кодексом РК в 

отрасли подписано и действует трехстороннее Отраслевое Соглашение 

между Профсоюзом отрасли, Министерством образования и науки РК и НПП 

РК «Атамекен». 

  Через механизмы социального партнерства решены вопросы по 

пособий по оздоровлению, прохождению ежегодного медицинского осмотра 

за счет средств работодателя, распределению нормативной учебной нагрузки 

педагогов, компенсации коммунальных услуг и на приобретение твердого 

топлива. Для сельских педагогических работников, предусмотрена 

повышенная на 25% по сравнению с городскими учителями заработная 

плата,  компенсация коммунальных услуг.  

 Благодаря совместной работе с социальным партнером в лице МОН РК 

были значительно повышены заработная плата и стипендии учащихся.  

 В профсоюзе создана и успешно функционирует правовая служба, 

которая проводит большую работу по защите законных прав и 

профессиональных интересов работников отрасли.  

 Основные направления деятельности профсоюза – организационное 

укрепление, нормотворческая деятельность, безопасность и охрана труда,  

профсоюзное обучение, работа с молодежью и трудящимися женщинами, 

оздоровление членов профсоюза и их детей, международное сотрудничество, 

информационная работа. 



 Президент РК Н.А.Назарбаев уделяет большое внимание развитию 

системы образования и улучшению социально-экономического положения 

работников отрасли. Во всех Посланиях Главы государства народу 

Казахстана значимое место занимает социальный блок. В недавнем 

октябрьском Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение 

доходов и качества жизни » Н.А. Назарбаев поручил уполномоченному 

органу в области образования разработать законопроект «О статусе 

педагога», представители отраслевого профсоюза вошли в состав рабочей 

группы и принимают активное участие в разработке архиважного для всех 

педагогов документа. 

 Относительно системы образования Республики Казахстан, в которой 

происходят большие реформы: внедряется обновленное содержание 

образование,  сопровождающееся коренными изменениями в педагогической 

теории и практике.  

Почему мы переходим на обновленку? Это связано, прежде всего, с 

глобализацией общества, мобильностью человеческих ресурсов, переменами 

в сфере информационно-коммуникативных технологий, инноваций в 

образовании и науке.  

Цель обновленной программы: развивать у учащихся  функциональное 

и творческое применение знаний, критическое мышление, проведение 

исследовательских работ, использование ИКТ, применение различных 

способов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально.  

Второй год параллельно с аттестацией действует профессиональный 

стандарт педагога, внедряется национальный квалификационный тест. 

Учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и 

реализующим образовательные программы среднего образования 

производится доплата за квалификацию педагогического мастерства от 30%  

до 50% от должностного оклада. 



Во всех уровнях организаций образовании республики внедрено 

трехязычие, планируется постепенный переход на латиницу.  

 Казахстан устойчиво находится в числе стран с самым высоким 

индексом развития образования, опережая другие государства  

постсоветского  пространства. Наши школьники с каждым годом 

завоевывают все больше наград на интеллектуальных состязаниях 

международного уровня.  

 Дорогие коллеги, позвольте в завершении своего выступления, 

пожелать всем здоровья, профсоюзного единства, мира.  

Благодарю за внимание! 
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