
   Юннатівському руху в Україні – 95! 

 

ПЕДАГОГИ-НАТУРАЛІСТИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ: 

Володимир Олександрович Новак, педагог-новатор, ентузіаст 

юннатівської роботи,  керівник гуртка юних орнітологів 

ХОЕНЦУМ, вчитель біології та хімії Голосківського ліцею 

Меджибізької селищної ради Летичівського району 

 

Володимир Олександрович Новак, переконаний природолюб, вихований на 

красі мальовничого поліського краю Рівненщини.  

Після закінчення біологічного факультету Львівського державного 

університету ім. Івана Франка, впродовж трьох десятиліть працює він на 

Хмельниччині учителем хімії, природознавства, біології та екології у 

Голосківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Летичівського району (нині 

– Голосківський ліцей), очолює Подільський клуб любителів птахів «AVES» та 

гурток юних орнітологів.  

Майбутній педагог-новатор, ще в 90-ті роки, будучи молодим і 

перспективним вчителем, глибоко усвідомлював важливість екологічної 

грамотності учнів і їх позитивно-емоційного ставлення до природи та 

прогресивність для системи освіти і культурного простору українського 

суспільства швидкого розвитку сфери електронних інформаційних технологій.  

Оскільки, молодий, духовно багатий та інтелектуально спроможний до 

інноваційної педагогічної творчості вчитель проявив себе в педколективі як 

всебічно розвинена особистість, що вміє адаптуватися до вимог часу і успішно 

засвоювати інший досвід педагогічної праці, дирекція закладу, не маючи 

проблем із кадрами, без вагань та після додаткового навчання й закінчення 

В.О.Новаком спеціальних курсів, доручає йому викладати в школі також 

інформатику та образотворче мистецтво  



 
Новак В.О. 

 

Його технологія інноваційності в процесі навчання та вміння добре 

орієнтуватися в освітньому просторі спиралася насамперед на особисті запити 

самоосвіти й самовдосконалення педагога (з дитинства захоплювався природою 

і її пізнанням, птахами зокрема), які були акумульовані й спрямовані на 

формування в учнів духовно-ціннісних орієнтацій щодо довкілля, вивчення 



його та вміння існувати у ньому, залучення учнів до дитячих наукових 

екологічних досліджень на рівні Всеукраїнського і міжнародного формату.  

Раціонально поєднуючи в освітньому процесі вивчення природничих наук 

з використанням інформаційних технологій і практичною природоохоронною 

роботою, Володимир Олександрович не лише вміло, зацікавлював, заохочував 

та активізовував своїх учнів до пізнавальної діяльності, а ще й вмотивовував їх 

до самостійного пошуку тематичної літератури, джерел інформації в мережі 

Інтернет і здобування нових знань, поглибленого вивчення навчальних 

предметів та окремих напрямків наук в галузях біології, екології, хімії, 

природознавства, сільського й лісового господарства, раціонально 

використовуючи для цього можливості новітніх інформаційно-

телекомунікаційних технологій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишаючись сам не байдужим до стану навколишнього природного 

середовища, у своїй педагогічній праці він опирався на розвиток в учнів 

інтересу до вивчення природних явищ і процесів, як рушійної сили навчання й 

здобування нових знань, що, з часом, в певній мірі, ставало внутрішнім 

мотивом їх пізнавальної діяльності і самостійності. Тому, паралельно з 

уроками, В.О.Новак особливу увагу став приділяти і приділяє й нині гуртковій 

юннатівській роботі в позаурочний час, де його юні природолюби мають 

можливість вивчати флору і фауну,  отримують додаткові знання та практичні 

вміння під час навчальних занять гуртків, природничо-краєзнавчих екскурсій, 

походів, експедицій та участі в проведенні різноманітних еколого-

натуралістичних заходів, природоохоронній і природозаповідній діяльності  

 

З самого початку своєї участі у юннатівській роботі Володимир 

Олександрович приділив багато уваги творчій і тісній співпраці з педагогами-

натуралістами Хмельницького ОЕНЦУМ, методичною службою обласного 

ІППО та організації (ще з 1994 року) у школі діяльності гуртків юних 

орнітологів, навчальні заняття в яких з охотою і цікавістю відвідували 

голосківські школярі, де під його вмілим керівництвом виконували 

орнітологічні спостереження й дослідницько-експериментальні роботи, з 



котрими згодом стали активними й успішними учасниками конкурсів-захистів 

своїх індивідуальних робіт на різних етапах Малої академії наук України.  

  У 1994 році В.О.Новак був єдиним представником від Хмельницької 

області серед 60 провідних українських орнітологів, які на своєму установчому 

зібранні створили Товариство охорони птахів України. Дотепер його гуртківці-

орнітологи регулярно отримують від Товариства орнітологічний журнал 

«Птах» з додатком для малечі «Повзик», що використовується ними для 

отримання нових знань про світ птахів, а їх педагогом - для забезпечення 

потреб навчального процесу на уроках і заняттях гуртка.  

Поряд з організацією гурткової роботи юних орнітологів, В.О. Новак разом 

зі своїми школярами організував Подільський клуб любителів птахів «AVES» і 

став його незмінним керівником впродовж двадцяти п’яти років, видаючи при 

цьому ще й Інформаційний вісник клубу «AVES». Такий вісник був єдиний у 

Летичівському районі і його ще й нині можна впевнено так назвати серед 

небагатьох таких видань в закладах освіти Хмельницької області.  

Педагог-новатор високого рівня професійної компетентності, творчий 

ентузіазм якого викликає захоплення і повагу, власним прикладом наукового 

пошуку й дослідництва на практиці розкриває для дітей цікавий та багатий світ 

рідної природи, навчає їх любити його і оберігати. Будь-якої пори, у будь-які 

дні - в будні, після уроків чи на вихідні, його гуртківці завжди готові податися 

разом зі своїм наставником на орнітологічну екскурсію, у турпохід чи 

екологічну експедицію на природу.  

Живе спілкування з природою, яке підсилює інтерес учнів до пізнання, 

Володимир Олександрович, як вчитель хімії,  образно порівнює з 

каталізатором, який має здатність полегшувати і прискорювати розумові 

реакції, реалізовуючи при цьому право дитини здобувати знання з радістю і 

особисто відчувати зростання своїх інтелектуальних можливостей. Отримані 

таким чином знання, за переконанням педагога, сприяють розширенню і 

поглибленню зацікавленості до навколишньої дійсності.  

На навчальних теоретичних і практичних заняттях гуртка юних орнітологів 

він забезпечує створення комфортних умов усім гуртківцям: хто хоче займатись 

дослідженнями - будь-ласка, хто хоче навчитися орієнтуватися в рослинному та 

тваринному світі - завжди раді, хто просто вміє спостерігати і ділитись 

враженнями від побаченого - до нас, хто спритний і любить мандрувати - теж 

тут, хто фотолюбитель, турист - знайде для себе улюблене заняття, адже 

керівник гуртка уважний до всіх і подбає про кожного гуртківця  



 
А ще він хороший фотограф і вміє вдало використовувати для гурткової 

роботи фотосправу, долучаючи до неї юних орнітологів, адже майстерно 

зроблені ними яскраві й виразні фото – важливий ілюстративний матеріал в 

орнітології та під час оформлення альбомів, тематичних рефератів, виконання й 

підготовки до конкурсу-захисту індивідуальних науково-дослідницьких робіт, 

тематичних публікацій у засобах масової інформації.  

Під керівництвом Володимира Олександровича мають змогу проявити свої 

здібності навіть ті учні, кому не під силу добре опановувати точні чи 

мовознавчі науки, бо ж він твердо переконаний: «Природа - найкращий 

учитель», а він лише творчо допомагає їй навчити дітей. Заняття, які проходять 

у атмосфері взаємодовіри і взаємодопомоги, дають можливість учням легко 

робити відкриття для себе нового, усвідомлювати важливість здобутих знань і 

навичок. Практично кожен похід чи екскурсія юних орнітологів підсумовується 

фотозвітом на сторінці гуртка й клубу «Авес» у соціальній мережі Фейсбук 

(https://www.facebook.com/VovaAves/?modal=admin_todo_tour).  

Досвід учительської  роботи В.О.Новака в Голосківському ліцеї показує, 

що інноваційна творчість педагога-новатора й ентузіаста юннатівської справи 

спрямовані на організацію пізнавальної діяльності учнів та процес активного 

набування ними досвіду і, через правильне емоційно-ціннісне ставлення до 

природи, екологічну освіту й культуру, формування в молоді почуття 

національної гідності та наукового світогляду.  

https://www.facebook.com/VovaAves/?modal=admin_todo_tour


Як учителю-предметнику і керівнику еколого-натуралістичного гуртка, 

йому вдається, гармонійно поєднувати організацію екологічного навчання та 

національно-патріотичного виховання учнів юннатівськими формами роботи, 

формувати духовно-моральні орієнтири сучасної молоді, що стало дуже 

важливим у нинішній час.  

Як справжній майстер своєї справи, Володимир Олександрович вміло 

скеровує пізнавальний процес, виконуючи роль вдумливого помічника, 

дозволяючи учням  брати активну участь у пошуках відповідей на запитання, 

вільно здійснювати пізнання. Він – більше організатор пізнання учнями нового, 

але, він – також невичерпне джерело знань для них, бо, окрім природничих 

наук, він ще й добре обізнаний з історією України і її географією, постійно 

цікавиться тематичною літературою і приділяє багато часу опрацюванню її, 

дбає про фахову самоосвіту і наполегливо працює над підвищенням рівня 

власної педагогічної майстерності. Що від нього передається його учням.  

Як людині, яка обрала собі життєвий шлях - навчати інших, йому 

притаманні такі риси, як врівноваженість, демократичний стиль спілкування, 

реальна адекватна самооцінка. Серед професійних рис особистості Володимира 

Олександровича, слід відмітити широку ерудицію, загальну та спеціальну 

грамотність, вміння організувати дитячий колектив і захоплювати його новою 

ідеєю та корисними справами.  

Колеги називають його талановитим вчителем, бо він не просто розповідає, 

пояснює, показує, вчить спостережливості, витримки, він ще й надихає своїх 

учнів до навчання. Своїм особистим прикладом сумлінної й успішної праці він 

доводить мудрість слів давнього народного прислів’я про те, що не місце 

прикрашає людину, а людина -  місце.  

Педагог-натураліст В.О.Новак – багаторічний носій передового 

педагогічного досвіду та інноваційних ідей екологічної освіти, навчання і 

виховання неповнолітніх, який часто ділиться ними зі своїми колегами під час 

методоб’єднань на рівні району й області під час профільних семінарів-

практикумів, науково-практичних конференцій Хмельницького ОЕНЦУМ та 

науково-методичних заходів Хмельницького ОІППО, надійно утримує 

особистий статус педагога-новатора і позитивно впливає на колективний імідж 

педагогів у своєму Голосківському ліцеї, ОТГ, районі й області (більш детально 

про діяльність педагога-новатора В.О.Новака див. за посиланням: 

http://hoencum.km.ua/?page_id=834 .  

За відданість улюбленій справі, повагу до людей, педагогічний хист у 

роботі з дітьми і учнівською молоддю та активну життєву позицію шанують 

Володимира Олександровича у вчительському, учнівському і батьківському 

колективах школи та в сільській громаді. А він, залишаючись рядовим  

сільським вчителем, творчо навчає великому, мудрому, вічному і прекрасному 

http://hoencum.km.ua/?page_id=834


своїх учнів, не полишаючи свою улюблену науково-дослідницьку роботу у 

сфері орнітології та екології.  

 
Варто відзначити, що авторська навчально-методична література, науково-

педагогічні здобутки, наполеглива й ініціативна праця Володимира 

Олександровича ще у 1997 році були помічені у Хмельницькому облуправлінні 

освіти, зокрема, особисто тодішнім  його начальником В.І.Войтенко, який після 

ознайомлення з непересічним досвідом праці молодого (на той час) та  

ініціативного педагога, особисто наполіг на представленні його Хмельницьким 

ОЕНЦУМ до нагородження нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти 

України» (замість грамоти облуон), висловивши йому підтримку і мотивуючи 

Володимира Олександровича до творчого розвитку й нових злетів у праці.  

Завдяки здобуткам наполегливої науково-дослідницької діяльності та 

частим запрошенням до участі в наукових форумах, сільський педагог-

натураліст з Летичівщини В.О. Новак став добре знаною людиною в наукових 

колах, адже як постійний і активний член Західноукраїнського орнітологічного 

товариства та Українського товариства охорони птахів, він багато років поспіль 

активно й плідно співпрацює з науковцями Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена Національної академії наук України, Київського, Львівського та 

Кам’янець-Подільського ім. Івана Огієнка  національних університетів, 

Інституту зоології  м. Халле (Німеччина), Інституту екології Карпат (м. Львів), 

Мензбірівського орнітологічного товариства (РФ), Товариства охорони птахів 

Білорусі та інших установ.  



Під авторством В.О.Новака та його дружини-сподвижниці Л.М.Новак 

вийшли методичні посібники («Орнітофауна Хмельницької області», «Пізнай 

світ птахів», «Календар орнітолога», «Свято пізнання»), збірки напрацювань 

(«Пташина вікторина», «Екологічне виховання і образотворче мистецтво», 

«Екскурсії як елемент наукових досліджень») для учнів, вчителів біології, 

екології та  природознавства, керівників гуртків. Видана Хмельницьким 

ОЕНЦУМ за кошти обласного бюджету «Орнітофауна Хмельницької області» 

безкоштовно надійшла в кожен заклад освіти регіону, а її оцифрований варіант 

нині є загальнодоступним у електронній бібліотеці Національного ЕНЦУМ.  

 Крім цього, дані наукових досліджень педагога-натураліста В.О. Новака 

були частково використані під час написання Червоної книги України (2009), 

Атласу гніздових птахів Європи (1996, 2006, 2018).  

У своєму творчому активі він має більше 150 наукових публікацій у 

збірниках наукових-практичних конференцій, журналах, каталогах, газетах.  

Розроблена ним у співавторстві з Новаком Володимиром 

Володимировичем (сином, колишнім вихованцем гуртка юних орнітологів, а 

нині - викладачем Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 

Грушевського) авторська навчальна Програма гуртка «Юні орнітологи» (2014) 

отримала схвалення відповідної комісії Міністерства освіти і науки України й 

опублікована у Збірнику НЕНЦ «Навчальні програми з позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль» (2018) та 

використовується в практичній роботі керівниками орнітологічних гуртків у 

закладах освіти України.  

Вчитель не зупиняється на особистих досягненнях і постійно допомагає 

своїм вихованцям-послідовникам виконувати власні дослідження й 

напрацювання та оформляти їх для участі в конкурсах-захистах науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Під його керівництвом 

голосківські учні написали уже 39 науково-дослідницьких робіт різної 

тематики в області екології, охорони довкілля і раціонального 

природокористування, зоології й ботаніки.  На  районному етапі конкурсу-

захисту МАН усі роботи його учнів здобували перші місця у обраних ними 

секціях, що уже стало для освітян Летичівщини звичним і традиційним явищем.  

Відповідно до підсумків журі, за результатами участі у обласних етапах 

конкурсів-захистів робіт МАН України його учні також відмічалися: Дипломом 

І ступеня – 2 учасники, Дипломом ІІ ступеня – 9, Дипломом ІІІ ступеня – 14 

учасників. Всього 25 переможців-призерів, найрезультативнішими серед яких 

були Новак В. (2006, 2007), Фортов Б. (2011, 2013), Чучвера Я. (2013, 2014), 

Фортов І. (2015, 2016), Чучвера І. (2016, 2017, 2018), Дмітрієва О. (2017, 2018). 

На Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук в м. Києві були представлені роботи юних 

голосківських природолюбів у секціях «Зоологія і ботаніка» та «Охорона 



довкілля і раціональне природокористування». Робота «Природно-заповідний 

потенціал долини Південного Бугу в Летичівському районі», яку виконала й 

захищала на конкурсі його учениця Грабчак Вікторія, посіла ІІІ місце на 

всеукраїнському рівні (2011).  

Вихованці Володимира Новака щорічно займають призові місця в 

різноманітних природоохоронних конкурсах юних екологів регіону:  «Мій 

рідний край - моя Земля», «Смарагдові перлини Хмельниччини», «Парки - 

легені міст і сіл»,  «В об’єктиві натураліста», обласний збір юних зоологів, 

ботаніків, тваринників, а також беруть активну й результативну участь у 

міжнародних, всеукраїнських  і обласних еколого-натуралістичних та наукових 

акціях і програмах.  

Найактивніші юні орнітологи Володимира Олександровича - учасники і 

призери IV (Біла Церква, 2016), VІ (Харків, 2018) і  VІІ (Черкаси, 2019) 

Всеукраїнського збору юних зоологів. Старання гуртківців Бортника Богдана, 

Дмітрієвої Оксани, Грушка Сергія, Пірожкова Євгенія, Білана Дмитра та 

Чудіновського Олександра були відзначені організаторами зборів: І (Біла 

Церква) і ІІ (Черкаси) загальнокомандні місця, грамоти «Кращий орнітолог», 

«Кращий ентомолог», а також - за І (Харків) і ІІ (Черкаси, Біла Церква) місця у 

конкурсі фотографій рідної природи.  

 
Завдяки ініціативі Володимира Олександровича і його дружини-

сподвижниці Любові Новак їх Голосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів (нині - ліцей) 



стала учасником Міжнародної освітньої програми «Лелека», участь у якій бере 

ряд європейських країн. В Україні вона діє з 2005 року.  

За результатами участі у цій Програмі за 2013 рік юні орнітологи 

Голосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів удостоїлися І місця в 

Україні, а за проведену роботу з вивчення і охорони білого лелеки були 

нагороджені Дипломом міжнародного фонду Ciconia за підписом його голови - 

принца Ліхтенштейну.  

 
Із трьох шляхів, які за словами китайського філософа Конфуція ведуть до 

знань: шлях роздумів – найблагородніший, шлях наслідування – найлегший, 

шлях дослідження – найважчий, Володимир Олександрович, не вишукуючи для 

себе легких шляхів, обрав не найлегший і продовжує вивчати, досліджувати, 

відкривати та навчати цього своїх учнів.  

Для збагачення й розвитку своєї педагогічної культури та академічної 

доброчесності, він щорічно бере участь у наукових конференціях 

орнітологічного, зоологічного, природоохоронного чи історико-краєзнавчого 

напряму. Разом з дружиною Любов’ю Миколаївною, вчителькою біології та 

екології Голосківського ліцею, яка часто буває членом журі районного та 

обласного етапів всеукраїнської предметної олімпіади з біології, а нині ще є й 

депутат Меджибізької селищної ради об’єднаної територіальної громади, 

ведуть удвох активну еколого-просвітницьку діяльність серед місцевого 

населення, відстоюючи їх право на чисте довкілля.  



Подружжя педагогів Новаків – учасники і переможці, або, вже тепер 

частіше, члени журі у різноманітних педагогічних форумах та професійних 

конкурсах.  

В.О.Новак двічі був переможцем районного і учасником обласного етапів 

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», крім того, постійний учасник і 

дипломант обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах 

реформування» (Дипломи ІІ й ІІІ ступеня). В різні роки фотопортрети 

Володимира Олександровича (2006, 2014) і Любові Миколаївни (2004, 2010) 

прикрашали Дошку пошани Летичівського району.  

 
Педагог-новатор В.О.Новак - сучасний, досвідчений і 

висококваліфікований, але дуже скромний сільський вчитель, який ніколи не 

працював і не працює й нині заради нагород. Однак, його результативна 

вчительська праця не залишалася непомітною і дирекція школи та районне 

керівництво намагалися його вчасно відзначити, завдяки чому він заслужено 

має вищу кваліфікаційну категорію, звання «учитель-методист», нагрудний 

знак «Відмінник освіти України» і грамоти Міністерства освіти і науки  

України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(7), грамоти Хмельницького обласного управління освіти і науки (15), Диплом 

ІІ ступеню у номінації «Кращий вчитель області, який проводить активну 

роботу з охорони і збереження довкілля», грамоти районного рівня.  

Важливим показником багаторічної творчої педагогічної діяльності 

педагога-натураліста Володимира Олександровича Новака є стабільна 

успішність і визнання, які означають, що результативність його діяльності 



давно перевірена часом і сьогодні його ім’я добре знане в освітянському й 

науковому середовищі Хмельниччини та далеко за її межами, а його сумлінна 

новаторська науково-педагогічна праця широко пропагується обласним ОІППО 

й ОЕНЦУМ у засобах масової інформації, на профільних науково-педагогічних 

та методичних заходах для вчителів і педагогів-позашкільників, поширюється в 

закладах освіти області та служить прикладом для педагогів.  

 

      За матеріалами Хмельницького ОЕНЦУМ.  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


