
МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ ЮННАТІВСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

            Повноцінний розвиток особистості дитини може
відбуватися лише тоді, коли вона стає суб’єктом практичної
діяльності.
        Сучасне позашкілля є  саме  тим освітньо-виховним
простором,  де  діти  мають  змогу  постійно  реалізувати
набуті  під  час занять знання  за інтересами.                  

І. Бех

Юннатівський  рух  –  це  унікальне  явище,  своєрідний  масштабний
педагогічний експеримент, започаткований у минулому столітті,  втілюється в
життя і до нині та показує  чудові результати.           

 У юннатівського руху Укаїни, як і в кожній справі, є свій початок і
свої  витоки,  які  повняться  вивченням,  охороною  і  збагаченням  природи
рідного краю. 

Розглядаючи  в  історико-педагогічному аспекті  проблеми розвитку і
становлення  юннатісього  руху,   екологічної  освіти  та  виховання  учнів  у
закладах позашкільної  освіти, можна стверджувати, що поетапному розвитку
педагогічної думки в Україні відповідали певні форми і методи організації
навчання та виховання учнівської молоді, а їхній взаємозв’язок з соціально-
економічними і політичними змінами в суспільстві призводив до відповідних
змін у змісті,  меті та завданнях освітніх і виховних технологій навчальних
закладів,  і зокрема, і позашкільних.

Доцільною  є  характеристика  цих  процесів  за  двома
взаємопов’язаними напрямами. 

Перший  напрям  –  це  історико-генетичний  аналіз  розвитку  і
становлення системи позашкільної освіти в Україні, як специфічної освітньої
галузі. 

Другий напрям, який логічно пов’язаний з першим – це дослідження
соціально-педагогічних та історико-педагогічних передумов розвитку змісту,
форм та методів екологічної освіти і виховання учнів у закладах позашкільної
освіти. 

Отже, вихідною позицією у розгляді сутнісних характеристик змісту
цих двох напрямів є актуалізація проблеми взаємодії людини і навколишнього
середовища,  визначення  особистістю  свого  місця  в  довкіллі  та  значення
природи у формуванні її світогляду. 

Історія  юннатівського руху в  Україні,  починаючи  з  садово-городніх
шкіл,  засвідчує,  що  позашкільне  навчання  і  виховання  виникло  та
розвивалось  на  основі  різних  за  формами  об’єднань,  але  за  єдиним
покликанням – інтересом.

 Перші  юннатівські  об’єднання  не  були  такими різноманітними,  як
сьогодні. Діти йшли до них, щоб дізнатися про рослини і тварини, пізнати



причину  виникнення  тих  чи  інших  явищ  природи,  опанувати
найелементарніші  навички  вирощування  сільськогосподарських  культур
(овочевих, зернових, плодових та декоративних рослин).

Вже мислителі Київської  Русі,  заглиблюючись у сутність людського
буття, дошукуються його сенсу, ставлять питання: в чому сутність  природи
людини  і  яке  її  ставлення  до  природи.  Знання  про  природу  давали
підручники, перекладені з грецької мови: «Фізіолог» – популярна зоологія,
основана на реалістичних і фантастичних описах тварин, і  «Шестиднев» –
тлумачення 6 днів створення світу, відомостей з Біблії в образних, казкових
формах.  Частіше  за  все  вчені  були  одночасно  релігійними  діячами.  Так,
знаменитий  письменник  і  філософ  Ілларіон  був  митрополитом;  відомий
письменник, лікар Агапіт – ченцем Печерського монастиря; філософ, оратор
Климентій  Смолятич  –  митрополитом;  письменник  і  проповідник  Кирило
Туровський – єпископом.

Для  України  період  кінця  ХІХ  та  початку  ХХ  століть
характеризуєтьтся  тим,  що   на  допомогу  школі,  батькам  та  суспільству
прийшли  численні  просвітницькі  товариства,  які  створювались  і  успішно
працювали  у  більшості  міст.  Так,  на  Київщині  –  це  Київське  товариство
грамотності,  Товариство  сприяння  початковій  та  середній  освіті,
Фребелівське  товариство,  Товариство  ім.  К.Д.  Ушинського,  Київський
педагогічний клуб та інші.  У різні  часи в них працювали відомі педагоги,
вчені  і  громадські  діячі,  зокрема  Т. Лубенець,  Б.  Грінченко,  М.  Лисенко,
Олена Пчілка, Леся Українка,  І. Стешенко, подружжя Русових, О. Яната та
інші. 

На  засіданнях  цих  товариств,  як  підтверджує  аналіз  численних
архівних матеріалів, громадівці неодноразово обговорювали питання освіти й
виховання дітей, зокрема у позаурочний час. Аналізуючи архівні  матеріали
можна  зробити  висновок  про  те,  що  майже  всі  відомі  на  той  час
просвітницькі  товариства,  починаючи з 1902 року, брали активну участь у
проведенні  різноманітних  природоохоронних  заходів  з  дітьми,  все  ж
найбільшої популярності в ці роки набуло свято «День лісу», що проходило
кожного року більше ніж у тридцяти містах України. 

Запровадженню  юннатівського  руху  в  Україні  сприяли виконавчі
органи земств (Земські управи), що відали справами земського господарства
і управління.  Законом від 07 лютого 1895 року значно посилювався контроль
адміністрації  за  їхньою  діяльністю,  а  Законом  від  12  червня  1900  року
звужувалися  функції  управ  у  продовольчій  сфері.  Незважаючи  на
адміністративні  обмеження, Земські управи  створили мережу губернської та
повітової агрономічної служби, займалися просвітництвом серед сільського
населення, організовували курси, виставки сільськогосподарської продукції,
відкривали школи,  налагоджували ветеринарну службу. 

В архіві збереглись свідчення про освіту юнаків і дівчат, переважно із
заможних  родин.  Відомо,  що  Земська  управа  від  02  серпня  1913  року
повідомила про відкриття двох професійно-навчальних закладів з обробітку
дерева та сільськогосподарських земель.   



Вже у 1918-1920 роках значного поширення набувають дитячі клуби
при комунах, народних будинках, що діють при заводах і  фабриках. І хоча
період 1917-1920  років  був надзвичайно складний і насичений політичними
подіями, але відіграв значну роль у розвитку позашкільної освіти.  Урядом
(Центральною Радою) було створено Департамент позашкільної освіти, який
заклав  підвалини створення закладів нового типу не лише в Києві, але й в
інших містах України.

 З  ініціативи  прогресивної  педагогічної  громадськості,  а  також  за
підтримки меценатів і добродійних комісій, на території України в кінці ХІХ
століття  при  народних  будинках  були  відкриті  перші  клуби  для  дітей.
На початку ХХ ст. в Ніжині, Києві, Харкові організовуються і перші будинки
юнацтва.

Вже у  березні  1919 року в  матеріалах  VIII з’їзду РКП(б)  (березень
1919 р.) підкреслюється, що в план просвітницької діяльності на селі повинна
входити агрокультурна освіта:  «… не повинно бути шкіл,  курсів,  будь-якої
просвітницької  діяльності  на  селі,  без  принципу  поєднання  навчання  з
виробничою працею». Школа повинна була стати пропагандистом передових
ідей землеробства. 

Перші  гуртки  юннатів  створювались  в  окремих  школах,  на  базі
сільськогосподарських станцій ще в 20-ті роки минулого століття.  Юннати
вивчали  переважно  рослинництво,  рідше  –  тваринництво,  всі  знання
закріплювались  на  практиці:  вони   вирощували  сортове  насіння,  овочеві,
баштанні культури,  проводили  сільськогосподарські  досліди,  утримували
дрібних тварин (переважно – кролів). 

Згодом  сільськогосподарський  ухил  у  навчанні  проголошено
практично обов’язковим для сільських шкіл. Ставиться вимога,  щоб кожна
семирічка на селі мала ділянку землі, знаряддя праці, тварин, щоб планувала
свою роботу, згідно з завданнями економічного та культурного розвитку села.
Рішення Наркомпросу УРСР про агрономізацію трудових семирічок на селі
(1925) призвело до збільшення кількості позакласних та позашкільних форм
роботи.  Досягнення  юних  натуралістів  всіляко  пропагуються,  їх
функціонування  стає  мало  не  обов’язковим  елементом  освіти  і  взято  під
жорсткий контроль.

 У Постанові ЦК РКП(б) від 24 липня 1925 року «Про піонерський
рух»  стверджується,  що  дитячі  сільськогосподарські  гуртки,  гуртки  юних
натуралістів мають діяти в єдиному руслі з піонерами і комсомолом.

У цей складний період життя нашої держави розвиток позашкільної
освіти відповідав потребам суспільства, вимогам соціального захисту дітей і
підлітків,  їх  оздоровленню,  розвиткові  культпросвітницької  роботи,
подоланню неписемності та бездоглядності.

Як   свідчать історичні дослідження, з 1925 року розпочався перехід
до планового розвитку мережі позашкільних закладів. 

У  січні  1925  року  на  Першому  Всеукраїнському  з’їзді  вчителів
наголошувалося, що Народний комісаріат освіти України надає ще більшого
значення  справі  соціального  виховання  дітей.   З  цього  року  створюється



мережа  літніх  майданчиків  не  тільки  органами  освіти,  а  й  відділами
комунального господарства. Починає удосконалюватися система управління
позашкільною освітою.

Знаменним   у  юннатівському  житті  став   1925 рік.   Рік  відкритя
біологічної станції в місті Києві, у 1926 році указом Наркомосу УРСР була
перейменована в центральну дослідно-педагогічну агробіостанцію, згодом у
Республіканську  станцію  юннатів  (РСЮН)  імені  Валі  Котика  (партизана-
розвідника,  Героя  Радянського  Союзу), Український  державний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді   (УДЕНЦ),  а  з  2001  року  –  в
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН
України. Засновником і першим директором цього закладу (з 1925 по 1934
роки)  був Трескін  Ф.М.  Процес  становлення та  розвитку Республіканської
станції юних натуралістів (нині НЕНЦ) з 1959 р. по 1992 р. відбувався під
керівництвом Манорик Л. П.

У  20-х  роках  ХХ  століття  було  визнано,  що   екологічна   освіта
потрібна  для  культурного  поступу  країни  як  найкращий  засіб  виховання
гармонійно  розвиненої  особи.  В  цей  період формується  широка  державна
суспільна  система  позашкільної  роботи,  визначаються  її  основні  форми  і
методи. 

Спеціалізовані  гуртки  з’являються  після  1920  року  у  Харківській,
Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській областях. 

Так, перший сільськогосподарський осередок почав працювати у 1920
році на базі Носівської сільськогосподарської станції Чернігівської області, де
гуртківці  вивчали  овочівництво,  рослинництво,  займалися  насінництвом,
вирощували кормові і декоративні рослини. 

У  1925  році  у  Харкові,  з  особистої  ініціативи  директора  зоопарку
Евальда М.П., створено гурток юних біологів зоопарку, в 1932 році юннати
з’явилися  у  Київському  зоопарку,  в  1937  р.  засновано  клуб  юннатів  у
Миколаївському зоопарку, а у 30-ті роки почали створюватись перші дитячі
технічні  та  сільськогосподарські  станції  у  містах  –  Харкові,  Одесі,
Дніпропетровську, Києві, які проводили значну роботу із залучення школярів
до практичної сільськогосподарської праці на колгоспних ланах, присадибних
і пришкільних ділянках і в близькому довкіллі.

Починаючи з 1931 - 1935 років  в Україні  у всіх обласних центрах
значно розширилася мережа станцій юних натуралістів,  клубів та секцій за
підтримки промислових, комунальних і сільськогосподарських підприємств.

 У 1937 р. юннатівський рух  в Україні  переживає нове народження.
Але за старою назвою – фактично, новий зміст. Всесоюзним шефом юннатів
стає  Трохим  Лисенко.  Основна  мета  юннатівського  руху  –   мічурінське
перетворення  природи,  зароджується  і  впродовж  кількох  років  набуває
широкого розмаху  в Україні рух «Юних Мічуринців». 

У  всіх  позашкільних  закладах  натуралістичного,  біологічного  і
сільськогосподарського  профілю  та  більшості  шкіл  створюються  куточки
живої природи, навчально-дослідні ділянки, сади, шкілки лісових і плодових
та ягідних культур, де нового розмаху набуває плідна дослідницька робота
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учнів. У навчально-виховному процесі закладів позашкільної освіти України
(станцій юних натуралістів,  відділах і  секціях біології  Палаців та будинків
піонерів)  дослідницький  метод  утверджується  у  повних  правах,  одержує
розвиток  і  запроваджується  в  масову  педагогічну  практику  всіх  без
виключення закладів освіти. 

Саме  кінець  30-х  років  ХХ  ст.  ознаменувався  першими  по-
справжньому  реальними  практичними  діями  учнів  з  вивчення  і  охорони
природи, це участь поряд з дорослими у створенні системи лісосмуг майже
на  всій  території  України,  вивчення  та  впровадження  перших  біологічних
методів боротьби зі шкідниками лісових та сільськогосподарських культур,
зародження  і  практичне  втілення  у  педагогічну  практику  позашкільних
закладів  систематичного  природоохоронного  моніторингу  та  принципів,
форм і методів поресурсної охорони довкілля. 

Таким чином,  30-ті  роки  визначені  періодом становлення  в  Україні
системи позашкільної  навчально-виховної  роботи  з  дітьми  та  становлення
системи природоохоронної освіти учнів. 

 У 1934 р. відбулась вагома подія в житті юннатів України — Перший
Всеукраїнський зліт юних натуралістів. Місце проведення — село  Снігурівка
на  Миколаївщині.  Юннати  доповіли  про  закладання  біля  шкіл  зразкових
овочевих ділянок про висадження більше мільйона плодових і декоративних
дерев, про заходи з охорони та приваблювання птахів. 

У серпні 1938 року в м. Києві відбувся Республіканський зліт юних
дослідників, якому передували районні та обласні зльоти, на яких визначали
кращих  юннатів  для  участі  у Всесоюзній  сільськогосподарській  виставці
(ВСГВ),  10  жовтня цього ж року Народний комісаріат освіти УРСР видав
наказ, який пропонував усім школам готувати юннатів до ВСГВ, повсюдно
організовувати  гуртки  юних  натуралістів  і  дослідників,  перед  закладами
освіти поставлено завдання практичної підготовки учнів. 

Творча  робота  гуртків  юннатів  була  перервана  підступним нападом
фашистської Німеччини у 1941 році.

 Після визволення території України від фашистських загарбників у
1943-му  на  початку  1944  року  Центральна  дослідно-педагогічна
агробіостанція  відновила  свою  діяльність,  почали  також  працювати  деякі
обласні станції. 

В перші  післявоєнні роки юннати включилися у вирощування кок-
сагизу  —  цінної  каучуконосної  культури,  яка  мала  на  той  час  велике
стратегічне  значення.  Водночас   займалися  озелененням  міст  і  сіл,
упорядкуванням  пам’ятників  та  могил  воїнів  «На  місці  знищеного дерева
посади десять молодих саджанців». 

У  період  1945-1950  років   координаційно-методична  діяльність
станцій  юних  натуралістів  зосереджується  на  розвитку  дослідництва,  у
прагненні  допомогти  зруйнованому  війною  господарству  України
докладається багато зусиль на відновлення садівництва.



У післявоєнний період, починаючи з 1946 року, відновлюється мережа
позашкільних закладів, здійснюються заходи з удосконалення організації та
управління позашкільною роботою. 

В цей час  приймається ряд постанов:  «Про завдання  з  покращення
позашкільної  роботи  з  дітьми» (1946  р.),  «Про  завдання  з зменшення
перевантажень  школярів  суспільною  та  іншою  навчальною  роботою»
(1948p.),  спрямованих  на  ефективне  вирішення  завдань  навчання  та
виховання  школярів  в  позаурочний  час,  розширення  мережі  позашкільних
закладів, клубів, станцій, гуртків.

 Важливу роль  у  подальшому  розгортанні  роботи  гуртків  у  школах  і
позашкільних навчальних закладах відіграла Постанова Уряду «Про заходи
поліпшення позашкільної роботи з дітьми», опублікована 22 листопада 1946
року. Уже в наступному році в Україні активізувалась робота щодо створення
в школах гуртків різного профілю. 

З   1917  по 1957 роки відбулося становлення і юридичне оформлення,
визначення  профілів  діяльності  позашкільних  закладів  різних  типів.
Навчально-виховний  процес  переважно  був  спрямований  на  розвиток
пізнавальних  інтересів,  здібностей,  нахилів  учнів,  які  займалися
безпосередньо в гуртках і клубах Палаців та Будинків піонерів, станцій юних
техніків, натуралістів. 

 У  школах  країни,  в  період  з   1957-1960  роки,    організовуються
учнівські  виробничі  бригади,  які   об’єднують  учнівську  творчу  молодь,
зміцнюють і розвивають зв’язки з ученими та передовиками виробництва. 

Республіканська  станція  юних  натуралістів, за   підтримки
Міністерства  освіти  та   сільського господарства  АН України,  у  1979  році
оголошує  конкурс «Юні господарі землі».
     Учнівська  виробнича  бригада   Комишуватської  середньої  школи
Новоукраїнського  району Кіровоградської  області  була  однією  з  перших,
створена   з  ініціативи  двічі  Героя  Соціалістичної  Праці  Гіталова  О.В.,
наставником якої він був упродовж всього свого життя.

У  1961  році  в  м.  Києві  відбувся  І  Всеукраїнський  зліт  Озернят  —
послідовників  Озерного  М.О.  Юні  кукурудзоводи  звітували  про  свої
досягнення.  В  тому  ж  році  Міністерство  освіти  України  разом  з
Республіканською станцією юннатів  оголосили Всеукраїнський конкурс  на
кращу дослідницьку роботу з біології і сільського господарства. 

На  Республіканській  та  обласних станціях  юннатів  організовуються
координаційні  центри  з  питань   дослідництва  і  природоохоронної  роботи.
Діяльність  трудових  аграрних  учнівських  об’єднань  розглядається  як
навчання на практиці, де учні засвоюють елементи дослідництва, маркетингу,
менеджменту,  також  відбувається  організація  соціального  досвіду  учнів  в
різних  видах  діяльності  –  трудовій,  дослідницькій,  пізнавальній,  творчій,
дозвіллєвій, художній тощо. 

Результати  своєї  праці  юннати  та  учнівські  виробничі  бригади
продемонстрували  в  павільйоні  «Зерно»  на  Виставці  досягнень  народного
господарства (ВДНГ) України, в 1965 році.                           



За 1965-1967 роки проведено 3 тури естафети «За дбайливе ставлення
до природи» і Конкурс за кращу дослідницьку роботу з біології та сільського
господарства, і, як підсумок,  в  липні 1967 р. відбувся Республіканський зліт
піонерів і юних натуралістів України.

У  1970  році  в  місті  Києві  відбувся  ІІ  Всеукраїнський  зліт  активу
учнівських виробничих бригад,  шкільних лісництв та юннатів старшого віку,
в роботі  якого взяли участь члени уряду України — міністри сільського і
лісового  господарства,  представники  природоохоронних  органів,  група
вчених. Всеукраїнські  зльоти  учнівських  виробничих  бригад,  трудових
аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти нині
проводяться щорічно у регіонах нашої країни.

З  метою  координації  зусиль  шкіл,  різних  організацій  і  установ  з
формування  профорієнтації  учнівської  молоді  при  Міністерстві  освіти  в
обласних,  міських  та  районних  відділах  народної  освіти  створюються
міжвідомчі ради координації, розробляються положення про табори праці і
відпочинку, Положення про учнівські виробничі бригади. 

Варто зауважити, що 1980-1990 роки є періодом найбільш масового
юннатівського руху в Україні, адже саме у цей час працювали 247 обласних,
районних і міських станцій юних натуралістів.  

Оголошено  проведення  у  1980-х  роках  республіканського  конкурсу
«На  кращу  дослідницьку  роботу  з  біології  та  сільського  господарства  в
загальноосвітніх  та  професійних  школах  та  позашкільних  закладах
Української  РСР».  У  цей  період  значна  координаційна  діяльність
здійснюється із залученням редакцій дитячих газет: оголошується проведення
конкурсів, операцій, акцій: «Створити під силу одному кролеферму вдома»,
«Жива  вода»,  «Живе  срібло»,  Лелека»,  «Лісова  аптека»,  «Зелене  вбрання
Вітчизни». На Кіровоградщині стартують операції «Зернятко», «Колос».

Центрами національного виховання школярів,  юннатів та учнівської
молоді, на високих ідеалах і традиціях українського народу, стали  виступати
«Музеї хліба». О.Сухомлинський сказав: «Хлібороб, як і будь-який фахівець,
починається зі школи, саме тут у юній душі формується свідомість, почуття
обов'язку, поваги до хліба, до праці». 

За ініціативи Манорик Л.П. та активної участі педагогів і  юннатів в
Україні було зібрано експонати і в 1983 році в НЕНЦ відкрито музей хліба, це
був  старт. Наприкінці 80-х років в Україні нараховувалось уже близько 250
музеїв  та  понад  10  тис.  куточків  економного  і  бережливого  ставлення  до
хліба,  в 1985 році першому — надано статус народного. 

Справжньою  школою  передового  досвіду  позашкільної  роботи  з
дітьми  в  літній  період  стає  Всеукраїнський  табір  «Юннат».   Для  обміну
досвідом юннатівської і  дослідницької  роботи проводились спільні зміни з
юннатами  Білорусі,  Прибалтики,  Польщі,  Росії,  юннати  заклали
Симиренківський сад за участю дочки Л. Симиренка. 

Із 1989 року розпочався Всеукраїнський рух учнівської молоді «Моя
земля – земля моїх батьків», що  сприяв відкриттю в кожному закладі освіти
світлиць, музеїв народознавства, значно підняло престиж української мови. 



Постало  питання  кардинальної  зміни  системи  підвищення
кваліфікації  керівних  і  педагогічних  кадрів  закладів  позашкільної  освіти.
У  1987  р.  в  місті  Одесі,  у  таборі  ЦК  ЛКСМУ  «Молода  гвардія»,  було
проведено 12-денний семінар для 700 методистів палаців та будинків піонерів
і школярів з усіх областей України.  Представники з України, Росії, Білорусі
працювали  за  комунарською  методикою.  Учасниками  цього  заходу  були
видатні  діячі  науки,  культури  та  мистецтва  нашої  країни.  Після  цього
відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  України  відбувалося  поступове
вдосконалення  роботи  Центрального  інституту  підвищення  кваліфікації,
українських державних центрів позашкільної освіти.

З ініціативи РСЮН у 1987 році з метою озеленення сіл і міст, надання
їм  ошатного  вигляду,  було  прийнято  звернення  до  усіх  учнів  і  вчителів
України під девізом «Містам і селам – добробут і красу». У багатьох школах
формувались  куточки  і  кімнати  охорони  природи,  діяли  кінолекторії
«Природа — наш  дім», виставки «Природа очима дітей», «Зелені насадження
— легені планети», «Вода — основа життя».

Важливим  став  1989  рік –  рік  проведення  всеукраїнської
паспортизації  позашкільних  закладів. У  цей  період  розпочинається
активізація  педагогічної  науки провідними  вченими: Мельниковою  І.М.,
Сущенко Т.І.,   Рибалком В.В.,   Киричуком О.В.,   Сухомлинською О.В.,  а
потім  Пустовітом Г.П.,  Вербицьким В.В.,  Сиротенком А.Й.,  Обозноним
В.В.  щодо  визначення  концептуальних  основ  діяльності  позашкільних
навчальних закладів.  

Здобуття  Україною  незалежності  в  1991  р.  кардинально   змінило
відношення  до  закладів  позашкільної  освіти. Головною  проблемою  стало
збереження мережі цих закладів. Боротьба за кожну одиницю позашкільних
закладів,  як  у  центрі,  так  і  на  місцях,  вимагала  об’єднання  зусиль  влади,
органів освіти, громадських організацій, установ.

 Важливе значення мало прийняття в 1993 р.  Кабінетом Міністрів
України  постанови  №143  «Про  невідкладні  заходи  збереження  дитячих
виховних закладів».

Для  розбудови  системи  позашкільної  освіти,  створення  умов  для
підвищення  кваліфікації  кадрів  позашкільних  закладів  освіти, проведення
практичної  підготовки  студентів  природничих  спеціальностей,  координації
організаційної, науково-методичної та науково-дослідницької роботи, згідно з
наказом Міністерства освіти України №164 від 11.05.1998 р., було відкрито в
структурі  УДЕНЦ  (НЕНЦ)  кафедру  методики  позакласної  і  позашкільної
роботи.

У  1990-2000  роках відбувається  розбудова  незалежної  Української
держави.  Реформується  зміст  позашкільної  освіти.  Розробляються  і
приймаються  до  виконання  нормативно-правові  документи,  що  сприяють
розвиткові  здібностей  та  обдарувань  вихованців,  учнів,  слухачів,
забезпеченню  задоволення  їхніх  інтересів,  духовних  запитів  і  потреб  у
професійному самовизначенні. 



За  схваленою   «Концепцією  екологічної  освіти  України»  (2001  р.),
затвердженою рішенням колегії Міністерства освіти і науки, координаційну
діяльність  з  екологічної  освіти  у  цей  період  здійснює  Всеукраїнська
координаційно-методична рада з питань екологічного навчання і виховання,
(наказ  Міністерства освіти і  науки України № 284 від 13 травня 2003 р.).
Запроваджується систематична звітність про роботу позашкільних закладів
перед вищими органами управління освітою та влади, в яких, крім досягнень,
обов’язковим було висвітлення невирішених проблем.

Створено  відповідну  нормативну  базу для  забезпечення  організації  і
проведення  Всеукраїнських  масових  заходів:  «Зелений  паросток
майбутнього»,  «Пам'ятні  стежини  Перемоги»,  «Мій  рідний  край  —  моя
Земля»,  «Птах  року»,  «Біощит»,  «Пізнай  наш  рідний  край»,  «Вчимося
заповідувати»,  «В  об'єктиві  натураліста»,  «Галерея  кімнатних  рослин»,
«Географічний майданчик в дії»,  «Джміль та  Бджілка»,  Міжнародного дня
водно-болотних угідь, «Парад квітів біля школи», «Новорічна композиція»,
«Український  сувенір»,  «Природна  мозаїка  народних  ремесел»,  «Природа-
людина-виробництво-екологія», конкурси  учнівського  науково-
дослідницького проєктування та винахідництва, юних зоологів і тваринників,
конкурс  експериментально-дослідницьких  робіт  учнів  9-11  років  «Юний
дослідник», конкурс колективів «Екопросвіти», освітній проєкт «Оптимізація
озеленення території навчальних закладів».

Успішно  здійснюється  комплексна  програма  інтеграції  національної
освіти у європейський та світовий освітні простори (зокрема, Міжнародний
конкурс молодіжних проєктів з енергоефективності «Енергія і середовище»,
Всесвітній  конкурс  науково-технічної  творчості  школярів  Intel ISEF,
Міжнародний конкурс  I-SWEEEP (Міжнародна олімпіада  проєктів  на тему
Стабільного  світу),  Білоруська  конференція  учнів,  Міжнародні  конкурси
екологічних проєктів учнів GENIUS Olympiad, «INFOMATRIX», «Юнацький
водний приз». 

З метою виявлення й підтримки учнівської молоді, обдарованої в різних
сферах  науки  і  техніки,  було  започатковано   проведення   Всеукраїнського
хакатону для учнівської молоді  «X REALITY ECOLOGICAL HACK».

Однією  з  форм  позашкільної  освіти  учнів,  яка  забезпечує  потреби
учнівської  молоді  в  додатковій  освіті  за  інтересами,  професійному
самовизначенні,  розвитку  громадянської  активності  учнівської  молоді,  в
НЕНЦ,   обласних та районних екологічних центрах при будинках школярів
створено Школи народних ремесел, у яких учнівська молодь  знайомиться з
секретами  традиційних  народних  ремесел  та  набуває  практичних  вмінь  і
навичок  відповідно  до  навчальних  програм  на  заняттях  таких  творчих
об’єднань: декоративного розпису, лозоплетіння, плетіння з рогозу і соломи,
настінного  розпису,  писанкарства,  бісероплетіння,  біокераміки,  керамічної
іграшки, гончарства, різьблення по дереву.

Учні  вивчають  культуру, побут, звичаї,  обряди  українського народу,
беруть  активну  участь  у  конкурсах,  святах,  виставках,  а  саме:  в  Центрі
культури  «Український  дім»,  в  Палаці  культури  «Україна»,  в  Київському



міському будинку природи, в Національному експо-центрі України, в Музеї
архітектури  та  побуту  Національної  академії  наук  України.
Традиційними є  Всеукраїнські  конкурси  «Український сувенір»,  фестиваль
«Природна мозаїка народних ремесел», Міжнародний пленер з лозоплетіння
(в  рамках  культурологічно-мистецького проєкту  «Взаємопроникнення  ідей,
культур,  духовних  цінностей»,  що  проводять  учасники-митці  з  Польщі,
Швейцарії,  Франції,  Мексики,  Молдови,  України  та  вихованцями  творчих
учнівських об'єднань  Школи народних ремесел Центру).

Окрім  традиційних  форм природоохоронної  діяльності,  з’являються
нові, обумовлені аварією на ЧАЕС, розгортається співпраця з громадськими
організаціями екологічного спрямування.

 Взаємодія юних екологів з ученими, спеціалістами, з громадськими
організаціями  стосовно  виконання  наукових  досліджень  проводиться  на
екологічних  стежках,  в  комплексних  екологічних  експедиціях,
Всеукраїнських  та  регіональних  таборах  «Ойкос»  -  Закарпатська  область,
«Простір» - Запорізька область.

У  2007 році проведено Міжнародну зустріч учнівської молоді «Життя
після  Чорнобилю  очима  учнівської  молоді»  (Україна,  Білорусь,  Франція).
Мета  заходу  —  здійснення  радіоекологічної  просвіти  учнівської  молоді  в
умовах віддалених наслідків Чорнобильської катастрофи.

З  метою залучення учнівської молоді до сталого розвитку та освоєння
лісів,  з  2006 року з  ініціативи Державного комітету лісового господарства
України проводиться Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу — у твоїх руках».
Протягом  ІІ-ї  декади  квітня  школярі  України  беруть   участь  у  створенні
лісових масивів.

Перші  учнівські лісництва  почали  організовуватись  в  60-х  роках
минулого століття на базі юннатівських гуртків, зелених і голубих патрулів,
лісівничих  ланок.   Лісництва,  порівняно  з  іншими  формами  позакласної
роботи,  відрізняються  більш  удосконаленою  організацією,  структурою  і
методами  роботи.  Тут   реалізується  принцип  поєднання  навчання  з
виробничою  практикою.  Вони  стали  однією  з  важливих  форм  організації
трудового  навчання  і  виховання  активізації,  екологічного  руху  в  Україні,
залучення до науково-дослідницької діяльності та суспільно  корисної праці.
Моквинське  учнівське  лісництво  Костопільського  лісгоспзагу  Рівненської
області — одне із перших лісництв в Україні,  створене у вересні 1966 року.

У  наступному  році  в   школах  України   організовані  учнівські
лісництва в Волинській, Харківській, Хмельницькій, Закарпатській областях.
В 70-х роках в Україні працювало 296  учнівських  лісництв, на сьогодні —
понад 550. 

Активізації  роботи  учнівських  лісництв   в  областях,  формування
екологічної  культури  учнівської  молоді,  вдосконалення  трудового,
екологічного і естетичного виховання, свідомого вибору професії сприяють
обласні   і  фінальні  етапи  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв
закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які проходять щорічно в
тому регіоні, команда якого здобула перемогу і виборола Гран-прі.



Як одна з форм екологічної освіти, останнім часом набули поширення в
усіх  регіонах  України  виїзні  форми  навчання  з  комплексного  вивчення
природи: екологічні експедиції, походи, польові практики. У їх підготовці і
проведенні  беруть  участь  вчителі  біології,  географії,  керівники  гуртків
закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

У  більшості  областей  вони  проводяться  на  природоохоронних
територіях.  Тільки  під  час  польових  екологічних  практик,  екологічних
експедицій, походів, екскурсій юннати можуть безпосередньо ознайомитись з
природними  об'єктами  і  територіями,  компонентами  природи,  оволодіти
практичними  знаннями  про  екологічний  стан  своєї  місцевості,  дослідити
тваринний  і  рослинний  світ, взяти  участь  у  практичній  природоохоронній
діяльності.

Поширенню еколого-натуралістичного напряму роботи сприяє широка
мережа  екологічних  відеотек  «Екологія  XXI століття»,  а  також  музичні
вітальні, ігротеки, відеолекторії, постійно діючі виставки, екологічні вітальні,
громадські екологічні приймальні, екологічні світлиці, екологічні музеї.

Дитяче самоврядування — складний і відповідальний процес, який має
багатопланові  виховні  можливості.  За  зразком  Всеукраїнського  дитячого
екологічного парламенту (м. Київ, НЕНЦ) в регіонах створюються обласні,
районні, міжшкільні та шкільні екологічні парламенти. Вони показали свою
дієздатність  у  Вінницькій,  Дніпропетровській,  Донецькій,  Житомирській,
Запорізькій,  Закарпатській,  Івано-Франківській,  Кіровоградській,  Київській,
Рівненській,  Одеській,  Луганській,  Львівській,  Полтавській,  Сумській,
Тернопільській,  Херсонській,  Хмельницькій,  Черкаській,  Чернігівській
областях.

Для талановитої молоді організовано  Всеукраїнську заочну біологічну
школу (ВЗБШ). Згідно з навчальними програмами в Школі читаються  лекції,
проводяться   лабораторні  та  практичні  роботи,  навчальні  екскурсії  до
науково-дослідних установ Національної академії наук України.

Виникає  необхідність   готувати   методичні  рекомендації  щодо
створення  програм  нового  покоління  для  творчих  об'єднань  закладів
позашкільної  освіти.   Прорецензовано  понад   60  навчальних  програм для
секцій   біології,  екології,  ботаніки  та  зоології,  сільського  господарства,
лісового  господарства,  хімії  Малої  академії  наук  учнівської  молоді.
Опрацьовано  Положення  про  навчальну  теплицю,  експериментальні
навчальні програми «Рослинництво з основами екологічного землеробства»
та  «Ґрунтознавство». Розроблено  методику  використання  проєктного
навчання в творчих учнівських об'єднаннях. 

У сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні,
євроінтеграційних прагненнях, різноманітних глобальних викликів, особливо
важливим  залишається  роль  освіти  як  соціального  інституту,  головного
чинника цивілізаційного, технологічного, культурного розвитку суспільства.

Важливість освітньої місії підтверджується актуальними проблемами
соціуму  щодо  формування  конкурентоспроможної,  соціально  успішної
особистості.  Реалізація  такого  завдання  забезпечується  різноманітністю



форм,  напрямів,  організаційних  рівнів  освітньо-виховної,  розвивальної  та
соціалізуючої  діяльності,  що  дає  підстави  розглядати  позашкільну  освіту
України як цілісну, структуровану, освітньо-виховну систему.

Особливе  місце  в  системі  позашкільної  освіти  належить  закладам
позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  –  невід’ємній
складовій  неперервної  освіти,  та  координатору  еколого-натуралістичної
діяльності  в  Україні  –  Національному  еколого-натуралістичному  центру
учнівської молоді.

 За  95-річний  період  свого  існування  юннатівський  рух  України
акумулював досвід кращих освітянських традицій.  Тисячі вихованців стали
видатними  вчителями-новаторами,  організаторами  освіти,  викладачами,
вченими, громадськими діячами.

Створена система позашкільної еколого-біологічної освіти є одним з
унікальних досягнень  української  освіти,  центром формування  екологічної
свідомості  і  культури,  підготовки  молоді  до  ринкових  та  демократичних
перетворень,  здатної  жити  і  творити  в  інформаційному  суспільстві,
глобальному  середовищі,  бути  громадянином  світу  й  водночас  відданим
патріотом України, носієм національних інтересів.

 Позашкільна освіта реалізується протягом життя, стає для молодої
людини  смислоутворювальним  соціокультурним  стрижнем,  ключовою
характеристикою якого є пізнання через творчість, гру, працю, дослідницьку
діяльність. 

Сучасній системі позашкільної еколого-біологічної освіти в умовах
децентралізації задається новий вектор розвитку.

Екологічна освіта в закладах освіти  може бути реалізована за трьома
моделями — однопредметною, багатопредметною і змішаною.

Однопредметна  модель  передбачає  екологічну  освіту  в  рамках
окремого  предмета  (базується  на  інтеграції  навчального  матеріалу  і
інтегрованих методах та формах навчання).

 Багатопредметна  модель  передбачає  максимальну  екологізацію
змісту предметів як природничого, так і суспільно-гуманітарного циклів.

Змішана модель — найбільш перспективна. 
У  ній  екологічний  зміст  представлений  як  поетапно  у  кожному

навчальному  предметі,  так  і  цілісно  в  спеціальних  інтегрованих  курсах,
передбачених кожним етапом навчання.

Позашкільна екологічна освіта  та виховання, як інтегральні форми
«екологізації» навчально-виховного  процесу,  спрямовані  на  забезпечення
потреб  особистості  у  творчій  самореалізації;  поглиблення  і  розширення
шкільного  базового  рівня  екологічної  освіти;  підготовку  до  активної
професійної та громадської діяльності.

Її  здійснюють  заклади  позашкільної  освіти, творчі  молодіжні
об'єднання за місцем проживання, на підприємствах — недержавні молодіжні
та дитячі осередки в позаурочний час,  завданнями яких є:

 виховання потреб спілкування з природою і безпосередня участь у її 
охороні;



 організація змістовного екологічно грамотного дозвілля в природі;
 підтримка  юних  талантів  і  обдарувань  для  формування  творчої  та

наукової  еліти  у  галузі  охорони  довкілля,  стимулювання  творчого
самовдосконалення  дітей  та  учнівської  молоді  шляхом  проведення
олімпіад, конкурсів, фестивалів та інших форм позакласної роботи;

 врахування   вікових  можливостей  і  потреб  школярів  та  учнівської
молоді. 

 Державна  політика  спрямована  на  визначення  ціннісного  статусу
позашкільної освіти, як унікальної і конкурентноздатної соціальної практики.
До  найбільш актуальних  і  перспективних  напрямів  розвитку  позашкільної
еколого-біологічної освіти відносяться:

- соціальне  партнерство  держави,  інститутів  громадянського
суспільства,  сім’ї,  міжвідомча і  міжрівнева кооперація,  консолідація  і
інтеграція ресурсів;

- розвиток системи позашкільної освіти, як ланки профорієнтації  і
мотивації  підлітків  та  молоді  до  участі  в  інноваційній  діяльності  в  сфері
високих технологій і виробництва;

- реалізація  соціально важливої місії виховання екологічно-свідомих,
відповідальних громадян, які будуть впроваджувати ідеї сталого розвитку;

-   розвиток системи позашкільної освіти як складової забезпечення
екологічної  і  продовольчої  безпеки  України,  в  інтересах  сталого  розвитку
суспільства,  що   формує покоління,  які  задовольнятимуть  свої  потреби  з
найменшим тиском на природне середовище, забезпечуватимуть екологічно
виправданий економічний та соціальний розвиток суспільства;
          - екологізація освітнього простору  з розширенням  партнерства центрів
еколого-натуралістичної творчості із закладами загальної середньої освіти;

-  модернізація   системи підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку;

- удосконалення механізмів,  які  забезпечують  покращення
матеріального  становища  і  соціального  статусу  педагога  закладу
позашкільної освіти;

     - програмно-методичне забезпечення позашкільного освітнього роцесу
еколого-натуралістичного  напряму  в  інтересах  сталого  розвитку  еколого-
біологічної освіти, розробка різнорівневих, диференційованих та варіативних
програм, навчально-методичних посібників, які допоможуть дитині, підлітку
усвідомити  свої  можливості,  оволодіти  загальнолюдськими  цінностями,
професійно  самовизначитися; розробка  й  видання  якісної  навчальної
літератури  з  екології  (підручників,  посібників,  довідників,  словників,
методичних розробок) для закладів загальної середньої, професійної та вищої
освіти,  розробка  й  видання  екологічної  літератури  для  дітей  дошкільного
віку;

-  вдосконалення  механізмів  інклюзивної  освіти  дітей  у  сфері
позашкільної освіти;



-  розширення   і  доповнення   змісту  екологічної  освіти  закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  відповідно  до  вимог  «сталого
розвитку»;                            

  -  розвиток  пошуково-експериментальної,  науково-дослідницької
винахідницької роботи в галузі сільськогосподарського виробництва; 

-  впровадження  профільного  навчання  та  допрофесійної  підготовки,
надання  додаткових  знань  з  основ  природничих  наук: через  організацію
роботи навчально-дослідних земельних ділянок закладів загальної середньої
та  позашкільної  освіти,  шкільних  садів;  теплиць,  зоолого-тваринницьких
комплексів,  куточків  живої  природи,  учнівських  виробничих  бригад,
учнівських  лісництв,  що   створить   сприятливі  умови  для  забезпечення
профільної  та  професійної  освіти  учнівської  молоді,  а  також залучати  до
практичної природоохоронної роботи;

- цілеспрямована допомога талановитим та обдарованим дітям;             
-  розширення  мережі  наукових  товариств  та  осередків

старшокласників;
 -  упровадження  форм  і  методів  STEM-освіти  в  практику  роботи

гуртків;
 -  психолого-педагогічні  технології  та  психологічна  допомога,

психолого-педагогічний супровід у позашкільній освіті; 
-  удосконалення   співпраці  органів  державної  влади  та  органів

місцевого  самоврядування  з  громадськими  об’єднаннями,  установами  і
організаціями щодо розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму в умовах децентралізації її управління та фінансово-економічного і
матеріально-технічного забезпечення;

- забезпечення   умов  для  ефективної  діяльності  еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)  щодо створення умов
для  розвитку  особистості,  здобуття   якісної  позашкільної  освіти  на
безоплатній  основі  дітьми  і  молоддю  із  соціально  незахищених  верств
населення, дітей переселенців із тимчасово окупованого Криму та зони АТО.

На сьогодні залишаються нерозв’язаними ряд проблем: 
- недотримання місцевими органами влади й управління освітою

Закону України «Про позашкільну освіту» щодо збереження і розширення
мережі  закладів  позашкільної  освіти;  поступове  скорочення  кількості
гуртків  і  творчих  об’єднань,  а  відтак  і  дітей,  які  навчаються  у  закладах
позашкільної освіти всіх без винятку регіонів України; 

- незадовільне  матеріально-технічне  забезпечення  позашкільної
освіти місцевих рівнів (особливо районних і сільських).

Еколого-натуралістична освіта  в Україні — складова системи освіти,
котра  має  свою мету, завдання,  методологічні  засади  та  методи  наукового
пізнання,  зміст,  форми  і  методи  еколого-натуралістичної  діяльності,  має
широкі зв’язки з іншими науками (біологією, географією, філософією освіти,
виховання, культурологією, психологією, загальною педагогікою, соціальною



педагогікою  та  деякими  іншими)  і  зазнає  суттєвого  впливу  суспільно-
політичних, соціально-економічних та організаційно-педагогічних чинників.

Координаційно-методичною  ланкою  в  системі  екологічної  освіти  і
культури є еколого-натуралістичні центри учнівської молоді, станції юннатів
у співпраці з державними установами охорони навколишнього середовища та
місцевими  осередками  товариства  охорони  природи,  громадськими
організаціями,  міськими  еколого-натуралістичними  центрами  учнівської
молоді,  методкабінетами  відділів  освіти,  що  спільно  працюють  над
налагодженням  належного  рівня  надання  педпрацівникам  методичної
допомоги, вивченням, пропагандою і впровадженням у практику діяльності
педколективів  кращого  досвіду  роботи  з  питань  екологічної  освіти  та
виховання учнівської молоді, збереження і зміцнення здоров'я українського
народу шляхом формування валеологічного світогляду, виховання свідомого
та  дбайливого ставлення  до  власного здоров’я  як  головної  умови якомога
повнішої реалізації творчого і фізичного потенціалу особистості.

Тісний органічний зв’язок всіх структурних ланок виховної системи
сприяє творчому пошуку педагогів, створенню і втіленню в практику роботи
цілісної  концепції  екологічної  освіти  та  виховання  в  учнівської  молоді
стійких поглядів на взаємозв’язки і взаємодії людини, суспільства та природи.
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