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ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

РЕГІОНАЛЬНОІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Нестерук Т.В., директор  

Комунального закладу Київської обласної ради  

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

Потужні процеси модернізації позашкільної освіти України викликають 

потребу в розробці прогностичних моделей інноваційного розвитку 

позашкільних навчальних закладів. Одним із пріоритетів розвитку 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» та модернізації позашкільної освіти  Київщини є 

проектування  освітнього простору,  спрямованого на реалізацію стратегічних 

цілей і завдань інноваційного розвитку системи регіональної освіти. 

Стратегії розвитку та формування інноваційного освітнього простору  

системи позашкільної освіти Київщини, місія та пріоритети   діяльності закладу 

визначаються необхідністю реалізації державної регіональної політики у галузі 

позашкільної освіти, положеннями  Програми розвитку Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» на 2008-

2014 роки, а також завданнями,  визначеними проектами  «Позашкілля+»,  

«Обдарована дитина», «Самоврядування дітей та молоді Київщини» Програми 

розвитку системи освіти Київської області на період до 2014 року.  

Тактика формування інноваційних процесів  визначається  у двох 

площинах діяльності Центру як комплексного позашкільного навчального 

закладу та як регіонального координаційно-методичного центру позашкільної 

освіти і передбачає: 

 створення ефективної адаптивної системи надання якісних освітніх послуг 

вихованцям закладу шляхом запровадження комплексу інноваційних 

науково-методичних,  навчально-виховних  та управлінських цільових  

проектів; 

 формування полісистемної моделі координації навчально-виховної, 

інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи позашкільних 

навчальних закладів  області.  

 Основними складовими інноваційного освітнього простору в регіоні є: 

стратегія розвитку позашкільної освіти регіону, тактика формування 

інноваційних процесів, зміст інноваційного середовища регіону, організаційне та 

науково-методичне забезпечення розвитку інноваційного простору. Схема 1. 
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Схема 1.  
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 Наукову і технологічну основу інноваційного розвитку позашкільної 

освіти регіону складає комплекс соціально-педагогічного проектування як  

способу нормування та трансляції інновацій,  джерела інноваційних змін, 

інноваційної  форми організації та змісту освітнього простору, спрямованого на 

реалізацію стратегічних цілей і завдань позашкільної освіти у контексті 

сучасних викликів.  

Підгрунтям для визначення пріоритетів проектування освітнього  простору  

є закономірності та тенденції розвитку позашкільної освіти регіону.  

Модернізація змісту освітнього простору здійснюється шляхом 

запровадження комплексу інноваційних соціально-педагогічних проектів.     

Інноваційний проект як змістовий програмний компонент соціально-

педагогічного проектування освітнього простору реалізує  модем-концепцію 

розвитку регіональної позашкільної освіти за визначеними напрямами, зокрема:  

 Забезпечення доступності та якості освітніх послуг дітям та учнівській 

молоді сільської місцевості шляхом реалізації  проекту «Світ позашкілля 

для дітей сільського регіону»; 

 Упровадження інклюзивної освіти, забезпечення доступності освітніх 

послуг для дітей з особливими освітніми потребами у рамках соціально 

орієнтованого  проекту «Кроки до успіху»; 

 Створення інформаційно-навчального середовища системи позашкільної 

освіти засобами проекту «Упровадження інформаційних технологій у 

освітньому  просторі позашкільного навчального закладу»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Навчання основам безпеки життєдіяльності засобами позашкільної освіти  

у рамках реалізації  проекту «Центр безпеки життєдіяльності»; 

  Розробка інноваційної  регіональної  моделі розвитку дитячого лідерського 

руху шляхом  реалізації проекту «Самоврядування дітей, учнівської молоді, 

педагогів та батьківської громадськості»; 

 Запровадження інноваційних моделей  роботи з  обдарованими  дітьми  та 

талановитою  учнівською молоддю в системі  позашкільної освіти у рамках 

реалізації  проектів «Таланти, твої Київщино!», «Інтелектуальний простір», 

«Лідер позашкільної освіти першого десятиліття ХХІ століття», обласного 

танцювального марафону «Майбутнє України будуємо разом» тощо; 

 Створення адаптивної системи науково-методичного супроводу 

запровадження інноваційних освітніх проектів і програм у діяльність 

позашкільних навчальних закладів області засобами проекту «Пошук, 

творчість, інновації»; 
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 Створення нової якості навколишнього простору навчального закладу, 

забезпечення екологічної безпеки, естетичного задоволення та гармонії з 

природою у рамках реалізації  проекту «Ландшафтний сад: від ідеї до 

втілення».  

 Пріоритетним  напрямом діяльності Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини є створення інноваційного освітнього простору для пошуку, 

виявлення та підтримки  юних талантів та обдарувань шляхом розробки низки 

регіональних інноваційних цільових проектів.  

У рамках реалізації довготривалого проекту «Таланти твої, Київщино!» 

щорічно  проводиться  обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості та 

комплекс регіональних творчих конкурсів, фестивалів, виставок, експедицій, 

чемпіонатів, змагань з усіх напрямів позашкільної освіти. Справжніми творчими 

майданчиками для демонстрації талантів, здібностей, обдарувань  вихованців 

стали обласний фольклорно-етнографічний фестиваль «Дитинства пісня 

Великодня», фестиваль-конкурс дитячих хореографічних колективів 

«Терпсихора запрошує…», огляд-конкурс дитячих та юнацьких духових 

оркестрів «Фанфари юності», дитячо-юнацький конкурс виконавців сучасної 

пісні «Калиновий дзвін», фестиваль-огляд дитячих театральних колективів 

«Театральні обрії» тощо.  

        З метою створення інноваційного освітнього простору для забезпечення 

соціального успіху талановитим дітям і педагогам, відзначення особистих та 

колективних творчих досягнень дитячих художніх колективів, керівників, 

педагогів, вихованців позашкільних навчальних закладів з 2010 року 

започатковано  обласний проект рейтингу успішності «Лідер позашкільної 

освіти першого десятиліття ХХІ століття», у рамках реалізації якого 

визначаються переможці у номінаціях «Гордість позашкілля», «Відкриття року», 

«Лідер позашкільної освіти», «Талант року», «Надія року».  

З 2012 року з метою сприяння розвитку дитячого та юнацького 

хореографічного мистецтва, підвищення ролі громад сіл та міст Київської 

області у культурно-мистецькій діяльності регіону започатковано інноваційний 

проект обласного танцювального марафону «Майбутнє України будуємо разом». 

Близько 10 000 тисяч талановитих дітей та обдарованої учнівської молоді стали 

учасниками проекту, презентуючи творчі досягнення хореографічних колективів 

навчальних закладів, приватних шкіл танцю, клубів спортивного танцю, 

любителів хореографічного мистецтва.  

       Важливим компонентом інноваційного освітнього простору та регіональної 

державної політики, орієнтованої на розвиток  творчого  потенціалу нації та 
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підтримки обдарованої молоді, є система морального та матеріального 

стимулювання талановитих дітей та педагогів позашкільних навчальних закладів 

області. У рамках проекту «Обдарована дитина» Програми розвитку системи 

освіти Київської області на період до 2014 року переможці обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів отримують щомісячно 

стипендії, а творчі педагоги, які їх підготували, доплати до посадового окладу. 

Започатковано особистий патронат обдарованих дітей депутатами Київської 

обласної ради. Запроваджено вручення обласної премії за визначні заслуги в 

галузі позашкільної освіти кращим педагогам та керівникам позашкільних 

навчальних закладів «Світоч позашкілля» у номінаціях «Керівник гуртка» та 

«Керівник позашкільного навчального закладу».  

Актуальним є і реалізація проекту «Світ позашкілля для дітей сільського 

регіону», який передбачає створення для вихованців позашкільного навчального 

закладу розвивального освітнього  середовища як спеціально змодельованих  

умов, що забезпечують різноманітні варіанти вибору шляху розвитку творчої 

особистості.  Отримання якісної позашкільної освіти в умовах розвивального  

освітнього  середовища дозволяє дитині усвідомити власні можливості, виявити 

ініціативу і всебічно реалізувати себе.Запровадження  технологій педагогічного 

проектування в кожному сегменті  освітнього простору (виховному,  

інформаційному, індивідуальному) забезпечує актуалізацію ресурсів творчого 

розвитку особистості.  

З урахуванням регіональної специфіки й особливостей функціонування 

Центру творчості дітей та юнацтва Київщини та  у рамках реалізації  проекту 

«Світ позашкілля для дітей сільського регіону» створено гнучку адаптивну 

систему надання якісних освітніх послуг дітям та учнівській молоді у 140 гуртках 

та творчих об’єднаннях, які функціонують на базі  52 навчальних закладів 

області, та  є базовими  для організації навчально-виховного процесу за різними 

напрямами позашкільної освіти. Відповідно до угод розроблено гнучкі механізми 

розширення освітніх послуг та проектування технологій їх реалізації саме в цих 

закладах.    

        Асортимент освітніх послуг визначається за результатами маркетингової 

діяльності   Центру  відповідно до  особистісних  замовлень дітей та їхніх 

батьків, оскільки розвиток інноваційного освітнього простору передбачає 

діяльність позашкільного навчального закладу як суб’єкта ринкових відносин та 

виробника освітніх послуг.  Маркетингова діяльність Центру творчості дітей та 

юнацтва Київщини спрямована на виявлення, прогнозування та формування 

попиту на освітні послуги, узгодження діяльності позашкільного навчального 
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закладу з очікуваннями й культурно-освітніми потребами регіону, громади, 

особистості. Розгортання спектру та формування найбільш оптимальної 

інфраструктури освітніх послуг здійснюється поетапно. Схема 2. 

  

Схема 2. 

Етапи маркетингової діяльності закладу 

 

Вивчення та аналіз ринку 

освітніх послуг 

 

Збір та аналіз інформації з різних джерел щодо 

стану та тенденцій ринку освітніх послуг з 

метою вироблення стратегії дій, планування 

роботи закладу  

Визначення стратегічних 

напрямків діяльності на 

основі аналітичних даних, 

планування, розробка  

стратегічних програм, 

цільових проектів 

Формування місії, визначення цілей, 

концептуальних засад діяльності закладу.   

Розробка довгострокових стратегічних 

програм, цільових проектів розвитку, 

визначення пріоритетних  тактичних напрямів 

роботи позашкільного навчального закладу 

Реалізація стратегічних 

програм, проектів 

Удосконалення якості освітніх послуг, 

розвиток інфраструктури,  розширення мережі 

гуртків у рамках реалізації програм і проектів 

Моніторинг результатів 

діяльності закладу 

Контроль реалізації програм проектів   на 

кожному етапі, доцільність реалізації заходів, 

коригування планів і проектів  

Здійснення заходів, 

спрямованих на 

популяризацію освітніх 

послуг закладу 

 

Формування позитивного іміджу 

позашкільного навчального закладу шляхом 

проведення рекламних акцій, розповсюдження 

буклетів, бюлетенів про діяльність закладу, 

зміцнення матеріально-технічної бази, 

підвищення професійної майстерності 

педагогічних кадрів, проведення різноманітних 

заходів, висвітлення діяльності у ЗМІ 

 

За результатами маркетингової діяльності формується  гнучка мережа 

гуртків з різних напрямів позашкільної освіти на базах навчальних закладів 

регіону, здійснюється аналіз ефективності роботи гуртків, приймаються 

відповідні управлінські рішення щодо розширення, оновлення або згортання 

освітніх послуг.  

          Необхідною  умовою проектування інноваційного освітнього простору є 

формування зовнішнього інформаційного поля закладу як відкритої соціально-

педагогічної системи для потенційних замовників і споживачів освітніх послуг. 

З метою збільшення попиту на освітні послуги систематично проводяться 
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рекламні акції в навчальних закладах області, розповсюджуються буклети й 

бюлетені, випускається газета «Позашкільний вісник». Діяльність  гуртків 

Центру творчості дітей та юнацтва Київщини висвітлюється у ЗМІ, в мережі 

Інтернет.      

         Мережа гуртків Центру творчості дітей та юнацтва Київщини є достатньо 

розгалуженою та різноплановою, що створює максимальні можливості  для 

здобуття дітьми та учнівською молоддю області якісної позашкільної освіти за 

різними напрямами. Понад дві тисячі вихованців навчаються щороку у  гуртках 

та творчих об’єднаннях Центру за основними напрямами позашкільної освіти. 

Найбільш розгалуженою  є мережа гуртків художньо-естетичного напряму, яка 

становить  40% від загальної кількості вихованців закладу. Успішно розвивається 

і мережа гуртків науково-технічного напряму, у яких вихованцями яких є 24 %. 

Щороку зростає популярність гуртків туристсько-краєзнавчого та еколого-

натуралістичного напрямів, у яких навчаються понад 20% вихованців Центру.  

Ефективну організаційно-координаційну діяльність  щодо інноваційного 

розвитку всіх напрямів позашкільної освіти забезпечують такі структурні 

підрозділи закладу, як відділи науково-технічної творчості, спортивного 

туризму і краєзнавства, методичний, художньо-естетичний, еколого-

натуралістичний.    

У рамках реалізації проекту «Самоврядування дітей, учнівської молоді, 

педагогів та батьківської громадськості» створено інноваційну регіональну 

модель розвитку дитячого лідерського руху. Київщини. Діяльність обласної ради 

дітей Київщини здійснюються на засадах  активного партнерства з органами 

виконавчої влади у соціальній, управлінській, культурно-мистецькій, освітній 

сферах діяльності. У рамках угод про співпрацю комісій обласної ради дітей 

Київщини з відповідними структурними підрозділами Київської обласної 

державної адміністрації проводяться спільні засідання депутатів обласної ради 

дітей Київщини та депутатів Київської обласної ради, ініційовано та підтримано 

низку цільових молодіжних проектів.  

 Відпрацьовано  й механізми організації соціального партнерства з 

батьками як найбільш демократичного  та гнучкого засобу залучення сім'ї 

до співпраці у вихованні та розвитку дітей. Регіональною моделлю організації 

партнерства  з асоціацією батьківської громадськості передбачено реалізацію  

низки  спільних соціально значимих програм та проектів, проведення спільних 

форумів, акцій,  визначення співтовариства батьків як активного  суб'єкта 

освітньої діяльності. Схема 3. 
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Схема 3. 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО З БАТЬКАМИ 

 

Асоціація  

батьківської громадськості 

 

 
Обласна  

рада дітей Київщини 
 

 

 

 

 
Спільні  

соціально- значущі проекти 

 

 

 

 

   Проект «Родинний затишок» 

   Проект «Повага і турбота» 

   Проект «Затишне подвір’я» 

   Проект «Заочна подорож» 

   Проект «Зупинись, доки не пізно» 

   Проект «Шкідливі звички заважають   жити» 

   Проект «Я – особистість» 
 

 Успішно здійснюється в закладі проектування моделі інклюзивної освіти 

як інтегративної складової інноваційного освітнього простору. З метою 

забезпечення доступності освітніх послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами,  пристосування навчально-виховного середовища  до потреб цієї 

категорії дітей спільно з Білоцерківським дитячим оздоровчим центром «Шанс» 

розроблено   цільовий  проект «Кроки до успіху», у рамках якого понад 200 

дітей з особливими  освітніми потребами отримують якісну позашкільну освіту 

та можливість  комплексної соціальної адаптації і реабілітації засобами 

позашкільної освіти  в 11 гуртках за різними  напрямами позашкільної освіти.  

Актуальним питанням сучасної регіональної моделі позашкільної  освіти є 

створення здоров’язберігаючого  освітнього середовища, формування у дітей 

свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, забезпечення умов для 

оволодіння дитиною  навичками здорового способу життя, безпеки 

життєдіяльності,   уміннями захистити себе в навколишньому середовищі.  

Змістову частину проектування безпечного освітнього середовища для 

вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області 

забезпечує інноваційний цільовий  проект «Центр безпеки життєдіяльності», 

реалізацію якого розпочато з 2011 року з моменту відкриття Центру безпеки 
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життєдіяльності як філії  Комунального закладу Київської обласної ради  «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» на базі Немішаївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 2 Бородянського району.  

Технологічна складова проектування безпечного освітнього середовища 

містить комплекс інноваційних технологій навчання основам безпеки 

життєдіяльності дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти, які 

запроваджуються у навчально-виховному процесі  гуртків  Центру безпеки 

життєдіяльності. Навчаючись у  гуртках «Юні пішоходи», «Юні інспектори 

руху», «Юні велосипедисти», «Юні пожежники», «Безпека життєдіяльності» 

тощо усвідомлюють головну істину життя – уміння берегти і цінувати своє 

здоров’я та безпечно поводитися в навколишньому середовищі. 

Враховуючи поліструктурний характер інноваційного процесу, специфіку 

формування регіональної системи освіти як реального явища, що функціонує й 

розвивається в межах соціально-економічних, адміністративних та 

культурноосвітніх умов регіону, розроблено модель управління інноваційним 

розвитком системи позашкільної освіти, якою визначається вектор  формування 

інноваційної інфраструктури, пріоритети інноваційної діяльності, стратегії 

розвитку інноваційного клімату. 

Забезпечення ефективності управління інноваційним розвитком 

позашкільних навчальних закладів здійснюється шляхом  запровадження 

державно-громадського управління як найбільш демократичної моделі  

управління. Залучення до прийняття управлінських рішень на різних щаблях 

управлінської вертикалі не лише членів адміністрації, а й асоціації батьківської 

громадськості, ради директорів,  педагогічної ради, методичної ради, обласної 

ради дітей Київщини забезпечує  інтеграцію зусиль у визначенні стратегічних і 

тактичних цілей інноваційного розвитку позашкільної освіти, головним 

пріоритетом  якої визначено якість: якість умов, якість процесів, якість 

результатів. Схема 3.  

Підвищенню ефективності всіх компонентів моделі інноваційного 

навчально-виховного простору сприяє  регіональна система моніторингу,  у якій  

предметом моніторингових досліджень є не лише якість  освіти, а й різноманітні 

фактори, які так чи інакше впливають на систему  освіти. Положенням про 

рейтингову оцінку функціонування регіональних систем освіти визначено базові  

індикатори моніторингу стану функціонування позашкільної освіти та форми 

фіксації отриманої інформації в інформаційно-аналітичному збірнику «Освіта 

Київщини».   
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Схема 3. 

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ 

 УПРАВЛІННЯ 
 

 

Педагогічна рада 

 Визначення стратегії розвитку 

закладу,  організаційно-

педагогічних умов для 

системних змін 

Методична рада 

 Експертиза інноваційних 

проектів та  програм, 

реалізація творчого потенціалу 

педагогічного колективу  

Асоціація батьківської 

громадськості 

 Участь  в організації та 

забезпеченні навчально-

виховного процесу на засадах 

усвідомленого партнерства  

Самоврядування дітей 

та учнівської молоді 

 Розв’язання актуальних 

питань життєдіяльності 

навчально-виховного соціуму, 

участь у соціально значимих 

проектах 

Рада директорів 

 Партнерство  у розробці 

регіональних цільових  програм, 

проектів 

 

 

ЯКІСТЬ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 

 

 

         Науково-методичне забезпечення проектування інноваційного освітнього 

простору здійснюється у рамках реалізації проекту «Пошук, творчість, 

інновації», прогнозованим результатом  реалізації якого є  створення адаптивної 

системи науково-методичного супроводу інноваційних проектів і програм в 

системі позашкільної освіти області. Пріоритетами проекту є: організаційна та 

інформаційно-методична підтримка педагогічних ініціатив; розширення 

напрямів інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи; 
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науково-методичний супровід  професійного зростання  педагогів позашкільних 

навчальних закладів. 

Створення інноваційного освітнього простору передбачає необхідність 

розробки адаптивної моделі науково-методичного супроводу  на всіх  етапах  

інноваційного процесу, який  організовано в тісному співробітництві з 

науковими установами, зокрема з Інститутом проблем виховання Академії 

педагогічних наук України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти у науки України, Київським обласним інститутом 

післядипломної освіти педагогічних кадрів тощо. 

Формування гнучкої полісистемної моделі інформаційно-методичної 

роботи з педагогами позашкільних навчальних закладів здійснює  методична 

служба Центру творчості дітей та юнацтва Київщини, пріоритетними напрямами 

діяльності  якої є підготовка управлінських, методичних, педагогічних кадрів до 

реалізації цілей інноваційного розвитку системи позашкільної освіти регіону.    

Розроблено гнучку структуру методичної роботи, максимально адаптовану 

до потреб та запитів педагогів позашкільних навчальних закладів, що надає 

кожному педагогові  можливість обирати  індивідуальну траєкторію 

професійного зростання. За результатами  діагностики професійних потреб та  

запитів педагогів позашкільних навчальних закладів організовано роботу  

обласних профільних методичних об’єднань для керівників гуртків за 

основними напрямами позашкільної освіти, постійно діючих семінарів, майстер-

класів, творчих майстерень, лабораторій, фокус-груп тощо з питань 

проектування інноваційного освітнього простору в системі позашкільної освіти. 

Регіональна модель науково-методичної роботи побудована з урахуванням 

взаємодії та взаємоузгодження діяльності спеціально створених тимчасових 

методичних структур, зокрема творчих груп, з постійно діючими структурними 

підрозділами методичної служби ЦТДЮК. Відпрацьовано  механізми  надання 

консалтингових, освітніх, методичних, організаційних послуг з питань 

інноваційного розвитку сучасного позашкільного навчального закладу, 

модернізації змісту та структури науково-методичної роботи, управління 

впровадженням освітніх інновацій, трансформації перспективного педагогічного 

досвіду в практику роботи, створення    інформаційно-ресурсного фонду з 

актуальних напрямів інноваційної діяльності регіональних методичних служб. 

Одним із шляхів модернізації структури та змісту методичної роботи з 

педагогами  стало створення регіональної моделі розповсюдження досвіду  

інноваційної діяльності. Започатковано  функціонування  регіонального 

майстер-класу, у рамках діяльності якого 22 творчі групи презентували  
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інноваційні цільові проекти. Розвитку професійної майстерності  та творчої 

активності сприяло також максимальне залучення педагогів позашкільних 

навчальних закладів до науково-дослідницької діяльності на базі  обласних 

опорних закладів освіти з актуальних питань інноваційного розвитку.    

Схема 4. 

Координаційно-методична  діяльність 

 

 

НАПРЯМИ  ФОРМИ 

Створення адаптивної 

системи методичної роботи 

 Конференції, семінари, 

майстер-класи, фокус-групи, 

тренінги тощо 

Навчально-методичне 

консультування, надання 

сервісних послуг 

Функціонування 

консалтингової служби. 

Консульт пункти 

Системне навчання керівників 

з питань інноваційного 

розвитку закладів 

Школа управлінської 

майстерності 

Модернізація діяльності 

методичних служб 

Обласна школа методиста, 

творчі майстерні, лабораторії 

Системна підготовка 

новоприхзначених 

управлінських та  

методичних кадрів 

Школа новопризначеного 

директора, Школа 

новопризначеного методиста 

Організаційний начально-

методичний супровід обласних 

конкурсів фахової 

майстерності 

"Пошук, творчість, інновації" 

Пропаганда перспективного 

педагогічного досвіду 

діяльності ПНЗ 

Регіональний майстер-клас із 

популяризації інноваційного 

досвіду діяльності 

Науково-методичний супровід 

запровадження інноваційних 

освітніх проектів 

Майстер-класи, фокус групи 

Організаційно-методичний 

супровід розвитку  

лідерського руху 

Школа координатора 

Психологічний супровід роботи 

з обдарованими дітьми 
Тренінги для психологів 
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 Позитивним результатом реалізації проекту «Пошук, творчість, інновації» 

та запровадження комплексу інноваційних проектів в діяльність позашкільних 

навчальних закладів є зростання творчої активності педагогів позашкільних 

навчальних закладів області і висока результативність їх участі у  всеукраїнських 

конкурсах професійної майстерності. Педагоги позашкільних навчальних 

закладів протягом останніх років є переможцями  Всеукраїнського конкурсу на 

кращі освітні проекти, програми, посібники з проблем духовного виховання 

підростаючого покоління,  Всеукраїнського конкурсу методичних моделей 

виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість», Всеукраїнського 

конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої 

тематики, Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінаціях «Керівник 

гуртка», «Методист», «Заступник директора», «Директор позашкільного 

навчального закладу» тощо.  

Результатом реалізації проекту «Пошук, творчість, інновації», 

запровадження нових підходів до організації та змісту науково-методичної 

роботи, взаємоузгодженого партнерства методичної служби нашого закладу, 

ради директорів позашкільних навчальних закладів області, методичних 

кабінетів місцевих органів управління освітою, педагогів-новаторів 

позашкільних навчальних закладів стало створення регіональної моделі науково-

методичного супроводу інноваційного розвитку системи позашкільної освіти 

області. 

Продуктом соціально-педагогічного проектування та  реалізації низки 

інноваційних цільових проектів у системі позашкільної освіти області є 

формування інноваційної освітньої політики в регіоні, руйнування стереотипів 

професійного мислення, створення атмосфери суспільної значущості освітніх 

нововведень, ефективність розгортання інноваційних процесів, створення  

поліваріативної моделі інноваційного освітнього простору системи позашкільної 

освіти області як відкритої соціально-педагогічної системи. 

Сутнісною характеристикою системи позашкільної освіти області є 

інноваційність як здатність до оновлення, відкритість новому, а суттєвими 

показниками якості інноваційного розвитку є плановість, прогнозованість та 

системність.  

 

 

 

 

 



18 
 

Список використаних джерел 

1. Закон України про позашкільну освіту // Освіта України: Нормативно-правові 

документи. - К.: Міленіум, 2001. - С. 229-250. 

2. Биковська О.В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи: моногр. / 

О.В.Биковська – К. : ІОЦ АЛКОН, 2008. – 336 с. 

3. Бондар Л.М., Тихенко Л.В. Формування та розвиток позашкільного 

навчально-виховного мікросоціуму: практичний аспект / Формування та 

розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному 

освітньому соціумі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 вересня 

2008 року. / МОН України [та ін.] – Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня» 

– 2008. – С. 78-83. 

4. Вербицький В. Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку 

позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування/В. 

Вербицький // Рідна школа, 2009,N N 8/9.-С.28-32 

5. Науменко Р.А. Основні засади державної політики щодо виховання 

обдарованої молоді у позашкільних навчальних закладах України / 

Р.Науменко / Позашкільна освіта: стратегії, інновації, практика: зб. матеріалів 

міжнар. наук.-практ. конф, 21-23 травня 2009 р. / Міністерство освіти і науки 

України, Національний еколого-натуралістичний центр [та ін.] – Суми : ПП 

Рудень С.І. – 2009. – С. 168. 

6. Павлова Л.М. Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в 

позашкільних навчальних закладах / Л.М.Павлова  // Шляхи підвищення 

інноваційного потенціалу позашкільних навчальних закладів : матер наук.-

практ. конф. / Міністерство освіти і науки України [та ін.] – Біла Церква. – 

2008 – 112 с. 

7. Позашкільна освіта: стратегії, інновації, практика. Зб. матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. – Суми: ПП Рудень С.І. – 2009 – 328 с. 

8. Позашкільна освіта в Україні: Навч. посіб. // За ред. О.В.Биковської. – К.: 

ІОЦ АЛКОН, 2006. – 224 с 

9. Програми з позашкільної освіти: Художньо-естетичний напрям [Укл. 

Андрійчук С.А. Биковська О.В., Василянська І.О. та ін.] – К.: Грамота, 2009. – 

Вип. 2. – 232 с. 

10. ПустовітГ.П. Теоретичні засади і методичні підходи щодо формування 

творчої особистості в позашкільних навчальних закладах / Г.П.Пустовіт 

//Теоретико-методичні основи творчої особистості в умовах позашкільних 

навчальних закладів : зб. мат. наук.-практ. конф.–К., 2006.–С.38–69. 

 



19 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ЗАСАДИ  МОДЕЛІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ 

«ШКОЛА  МАЙБУТНІХ  БАТЬКІВ» 

Вербицький В.В., доктор педагогічних наук, 

директор Національного еколого-натуралістичного  

центру учнівської молоді МОН України  

 

«Виховання майбутніх матерів і татусів –  

одне з найважливіших завдань школи» 

                В.О. Сухомлинський 

У статті обґрунтовано мету, завдання та принципи моделі виховної 

роботи «Школа майбутніх батьків», визначені основні орієнтири  родинного 

виховання учнівської молоді. Автор розкриває пріоритетні цілі та основні 

форми організації діяльності позашкільних навчальних закладів в контексті 

родинного виховання у вимірі сучасності. 

В статье раскрыто цель, задания и  принципы модели воспитательной 

работы «Школа будущих родителей», определены основные ориентиры 

семейного воспитания учащейся молодежи. Автор раскрывает приоритетные 

цели и основные формы организации деятельности внешкольных учебных 

заведений в контексте семейного воспитания в измерении современности.  

The article gives grounds to the purpose, tasks and principles of the “Parents-

to-be school” educative work model, defines main hallmarks of the family upbringing 

of young people who study. The author uncovers the primary goals and main forms of 

organization of extracurricular education institutions activities in the context of 

current family upbringing. 

 Історично склалося так, що Україна довгий час перебувала не тільки під 

впливом, а і під владою багатьох сусідніх держав. Але кожна нація, кожен 

народ, постійно прагне до свободи, до свого, закладеного природою, розвитку. 

Боротьба за самостійність, стихійні та політичні лиха спонукали працелюбний 

український народ шукати кращої долі за межами країни або групуватися у 

дисидентські об’єднання з метою звільнення з-під «опіки» нашої нації іншими. 

П. Щербань справедливо вказує, «…що в період відновлення своєї державності 

український національний організм вступив ослабленим…» [2, c. 3]. На сьогодні 

винищена українська духовна та інтелектуальна еліта,  ще слабо згуртована,  

потрібен час, аби створити серед української нації такий осередок людей, які 

свідомо будуть прагнути змінити суспільне життя і зберегти, примножити 

навколишнє середовище. 
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У цьому плані освітянські установи різних рівнів навчання і форм 

виховання, а особливо позашкільні навчальні заклади повинні так спланувати 

свою роботу, щоб під їх безпосереднім впливом і контролем здійснювалася 

неперервна освіта від «колиски» до обраної професії кожної особистості. Не 

можна залишати поза увагою і батьків, бо довгий час, особливо з сталінських 

часів, панував теза – «діти за батьків не відповідають» і навпаки. Водночас 

декларувалося гасло: «Міцна сім’я – міцна держава». 

Родинна навчально-виховна мудрість нашого народу іде від діда – прадіда, 

батька – матері, родини, рідної оселі, мови, природи, Землі взагалі. Кожен 

окремий народ, український в тому числі, через свою національну спадщину 

продовжує і надалі розвивати в своїх дітях генами переданий національний дух, 

менталітет, характер, психологію, традиційну родинно-побутову культуру, 

спосіб життя. Тому позашкільний заклад цілком природно може започаткувати 

створену ним систему родинного виховання у вигляді школи майбутніх батьків. 

Сьогодні понад 65 відсотків [2, c. 4] молодих батьків, народжуючи дітей, 

не мають уявлення про мету, завдання, методи та форми виховання дітей у сім’ї. 

Їм бракує знань з педагогіки та психології сімейного виховання. В той же час 

кожен батько і мати незалежно від їхнього бажання виступають головними 

вихователями своїх дітей від їх народження до своєї смерті. 

Родинне виховання – провідний компонент неперервної освіти. Він на 

різних етапах розвитку людини є основою, на якій особистість 

самовдосконалюється, використовуючи форми і методи навчально-виховного 

процесу впродовж усього свого життя. Тому педагогічна цілеспрямованість обох 

батьків, їхній повсякденний приклад трудового дружного родинного життя, 

авторитет, який створюється поступово з окремих елементів батьківської 

громадської активності, взаєморозуміння і взаємоповаги, готує дітей до життя і 

життєдіяльності. 

На важливості родинного виховання наголошували в своїх працях такі 

видатні діячі та педагоги, як Володимир Великий, Ярослав Мудрий, 

М.Грушевський, Г.Сковорода, К.Ушинський, О.Духнович, Б.Грінченко, 

А.Волошин, С.Русова, В.Сухомлинський і інші. 

Українці розглядають сім’ю і рід як святиню, а виховання дітей – як 

святий обов’язок батьків. Батькам і педагогам дороговказом можуть слугувати 

слова С.Русової, що «…кайдани поневолення не так легко скидаються, вчорашні 

раби не можуть одразу перемінитися на вільних громадян, та й колишні 

несвідомі отари людей не стануть одразу свідомим громадянством. Для такої 

великої землі потрібний не тільки час, що завжди посуває наперед розвиток 
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громадянина і особи відповідно вимогам творчого життя, потрібне виховання, 

що тільки й має змогу дати нам нове громадянство…» [2, c. 17]. 

Кожна народжена дитина у сім’ї, кожна особистість у суспільстві – 

центральний об’єкт, на яких спрямовані сили і можливості сім’ї, дошкільної 

установи, загальноосвітнього, позашкільного і вищого навчального закладу.  

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України була розроблена модель виховної роботи 

«Школа майбутніх батьків». Її основна мета полягає у формуванні та вихованні 

здорової, відповідальної, працелюбної та самодостатньої особистості. 

Досягненню цієї мети сприятимуть певні методи і форми виховного процесу, 

завдяки яким батьки зможуть втілити в життя поставлені перед собою завдання. 

Звичайно ніхто з батьків не буде попередньо перед народженням дитини 

складати програму її виховання, яке, між іншим, починається з моменту її 

народження. «Школа майбутніх батьків» ставить за мету нагадати про обов’язки 

кожної родини перед дитиною і суспільством; допомогти молодим подружжям 

перетворити уяву про щасливу сім’ю на реальність. 

Реалізація обраної мети Моделі «Школа майбутніх батьків» передбачає 

вирішення таких завдань: 

 акцентувати увагу на значенні збереження батьківського здоров’я і 

фізичного стану своїх дітей; 

 сприяти розвитку родинно-трудових традицій як запоруки майбутньої 

працелюбності дітей; 

 розвивати культ матері, батька, родичів, педагогів і загалом дорослих 

людей; 

 забезпечувати розуміння значення об’єктів природи у житті людини і 

виховувати повагу до навколишнього середовища; 

 вміти серед загального вирізнити мистецькі родинні традиції та створювати 

умови їх примноження. 

На сьогоднішній день позашкільні навчальні заклади, орієнтуючи свій 

освітянський потенціал на талановитих дітей, плекає елітарний стрижень нашої 

держави і перша «скрипка» в цьому процесі належить «Школі майбутніх 

батьків». 

Заповіді загальнолюдських цінностей закладаються з «колиски». Ціннісне 

сприйняття дійсності, дійсно «всмоктується» дитиною з молоком матері, 

формується на найближчих до неї прикладах взаємовідносин батька і матері, 

спілкуванні з родичами. Ставлення до дитини з боку дорослих бумерангом 

повернеться до них самих. Не залишати в біді близьких людей, любити їх – 
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найважливіший елемент самовдосконалення, яке з часом робить розум 

самодостатнім, фізично загартовує тіло і збагачує дитину духовно. 

Родинно-побутові традиції зумовлюють поведінку людей у повсякденному 

житті. Сім’я виховує свою дитину цілодобово, незважаючи на відсутність 

вільного часу. «Виховує все: хвилинна розмова, брудний посуд на столі, мамина 

розмова з подругою по телефону, татове порання з кухонним краном, бабусині 

скарги на здоров’я, догляд меншого братика…» [2, с.118]. 

Образотворчі, художньо-естетичні елементи виховання дітей теж 

починаються у сім’ї. Естетичне сприйняття прекрасного в навколишній 

дійсності, природі формують у дітей основи культури. Уже на третьому році 

життя у дітей починає розвиватися пізнавальна активність, в процесі якої 

людина здобуває знання про природу, суспільство і про саму себе. 

Батьки частіше повинні бути з дітьми на природі. Прогулянки до лісу, 

лугу, на річку формують у них відповідальність за природу, розширюють їхній 

кругозір, збагачують знаннями. Наші предки жили в злагоді з природою, 

відчували себе її частиною. З далеких часів бере свій початок любов українця до 

Матері-Природи. Нині серед найбільш цивілізованих країн лише в Японії на 

перше місце ставиться природа, потім людина, а потім – суспільство і все решта. 

Тісний зв’язок традиційного родинного виховання любові до природи з 

пізнанням її змін за допомогою народного календаря, де всі пори року, кожна 

дата, свята тісно пов’язані з природою рідного краю, з природою самої людини, 

допомагає розвивати у дітей і молоді прагнення до спілкування з природою та 

набуття навичок раціонального природокористування. 

Природа надихає людину своєю неповторною красою, звуками, пахощами, 

пропорціями. Український фольклор, декоративно-ужиткове мистецтво 

розвивалися винятково на природних елементах. Прищепити дітям відчуття 

причетності до природного різноманіття – одне з завдань «Школи майбутніх 

батьків». 

Одним із найголовніших елементів виховання в сім’ї є прилучення дітей 

до праці. Дитині цікаво зробити те, що робить мати або тато. Звичайно, вона 

може і не впоратися з цією роботою, але слід проявити терпимість і допомогти. 

Тут критика і зауваження недоречні, а важливе заохочення.  

Праця в розумінні К. Ушинського – «…джерело всіх людських радощів і 

щастя, в ній зосереджена животворяща духовна сила, яка пробуджує людську 

гідність» [5, с.516]. Лише трудове виховання прищеплює дитині працелюбство, 

формує творчу особистість. Набуті з часом відповідні навички та вміння, 

професійна майстерність на сучасному рівні технологій і вимог, допоможуть в 
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майбутньому стати самодостатньою людиною, господарем, що самостійно 

застосовує свої здібності в різних системах науки і виробництвах. 

Психологія українця – це психологія працьовитого господаря, передусім, 

хлібороба. Батьки, вихователі, працівники-педагоги шкіл і позашкільних 

закладів зобов’язані розвивати і формувати в кожній дитині національно-

психологічні особливості. 

Упродовж тисячоліть виховання дітей в українців передбачало насамперед 

озброєння трудовими уміннями і навичками, які передавалися від покоління до 

покоління. Виховні засоби були настільки ефективними, що діти чуйно 

ставилися до всього на землі: без потреби не топтали, не рвали навіть травинки, 

не знищували комашки, не завдавали шкоди і болі найменшій живій істоті. 

Громадською думкою, звичаями заборонялося бити палицею по землі, розкидати 

хліб, ламати дерева, знущатися з тварин. Сьогодні, в часи становлення нашої 

державності, ми дедалі частіше звертаємося до її величності Природи, нашого 

вічного дому. 

В еколого-натуралістичних центрах, у багатьох загальноосвітніх школах 

України незалежно від того, яка пора року, діти, захоплені різними формами 

природничої діяльності, готуються або працюють у теплицях, зимових садах, на 

навчально-дослідних ділянках, фермах тощо. Тут вони вчаться колективізму, 

пізнають радості від результату своєї роботи. 

«Школа майбутніх батьків» в своїй основі за досвідом її роботи на базі 

Національного еколого-натуралістичного центру опирається на такі принципи: 

 гуманне ставлення до природи (розширення  знань про природу, 

усвідомлення її значимості, участь у природоохоронних заходах); 

 моральні взаємовідносини людей, їхнє ставлення до природи  (виховання 

екологічної свідомості і соціальної поведінки людини); 

 розвиток естетичних почуттів (уміння бачити і відчувати красу природи, 

захоплюватись нею, бажання зберегти її, а значить зберегти і людину). 

Гуманізація виховання взагалі і гуманне ставлення до природи, зокрема - 

основа самореалізації особистості, що і розглядається в «Школі майбутніх 

батьків» як пріоритетне завдання. Тільки в позашкільних закладах створюються 

такі умови, за яких виявляються обдаровані діти, праця за інтересами яких 

формує особистість без комплексів, людяну, щиру, доброзичливу та 

милосердну. 

Глибокими і актуальними на сьогодні залишаються ідеї всесвітньо 

відомого українського педагога В.О.Сухомлинського, який у своїй концепції 

«школи під голубим небом» [4, с. 30-42] зазначав, що формування дитини 
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відбувається під безпосереднім впливом природного середовища і прагнув, щоб 

навіть закони мислення діти усвідомлювали як витончену споруду, архітектура 

якої підказана самою природою. 

Комплексний підхід до навчально-виховного процесу передбачає розвиток 

у дітей естетичних почуттів. Художньо-естетична освіченість і вихованість 

особистості налаштовує її бачити і відчувати красу природи, захоплюватись 

нею, розвивати уяву, фантазію і т.д. А поєднання практичної, матеріалізованої 

реальності з реальністю уявного світу визначає необхідність досліджень, 

реалізації творчості. 

Зміст програми «Школи майбутніх батьків» можна розглядати як 

інваріантну основу, варіативна частина якої має доповнюватися як за рахунок 

регіональних відмінностей і сталих традицій регіонів, так і соціального запиту 

часу. Та на першому місці цієї моделі обов’язковим виступає родинне 

виховання. 

Створюючи умови здорового способу життя своєї дитини, батьки на 

своєму прикладі і знаннях про навколишнє середовище та про окремі об’єкти 

природи навчають своїх дітей бути працелюбними, відповідальними, 

комунікабельними. Всі ці якості формують самодостатність особистості, 

прищеплюють їй  високі моральні та духовні якості, навчають поважати родинні 

традиції, любити і берегти навколишнє середовище. 

Отже, добре виховати своїх дітей – не тільки найголовніший моральний, а 

й конституційний обов’язок кожного батька і кожної матері. За виховання своїх 

синів і дочок вони відповідають перед суспільством. Суть цього прекрасно 

передав А.С. Макаренко, який писав: «Виховання дітей – найважливіша галузь 

нашого життя. Наші діти – це майбутні громадяни нашої країни і громадяни 

світу. Вони творитимуть історію. Наші діти це майбутні батьки і матері, вони 

теж будуть вихователями своїх дітей. Наші діти повинні вирости прекрасними 

громадянами, хорошими батьками і матерями. Але це – не все: наші діти – це 

наша старість. Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане 

виховання – це наше майбутнє горе, це – наші сльози, це – наша провина перед 

іншими людьми, перед усією країною». 
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В ПРОЦЕСІ ПОШУКОВОЇ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Гаврилюк В.Ю., завідувач навчально-методичним 

кабінетомпозашкільної освіти Київського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 

 

Постановка проблеми. Оновлення системи освіти держави значною 

мірою пов’язане з розробкою та впровадженням у педагогічну практику 

ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей 

особистості, формування її пізнавальної та творчої активності. Особливо 

актуальною є проблема вдосконалення форм та методів роботи з 

старшокласниками, оскільки старший шкільний вік характеризується активним 

розвитком пізнавальних і творчих здібностей, становленням наукового 

світогляду, професійним самовизначенням особистості.  

Саме тому пошукові та дослідницькі освітні проекти в яких беруть участь 

учні старших класів загальноосвітніх шкіл та вихованці позашкільних 

навчальних закладів – надійний шлях пізнання кожним старшокласником своїх 

творчих можливостей, розвитку інтелектуальних здібностей, а досить часто – і 

професійного самовизначення. Держава комплексом науково-методичних, 

організаційних, економічних заходів стимулює активне залучення дітей 

старшого шкільного віку до пошукової та дослідницької діяльності, сприяє 

розширенню мережі учнівських наукових товариств, координує їхню співпрацю 

з вищими навчальними закладами і науковими установами, а сучасна психолого-

педагогічна наука намагається забезпечити теоретичну та функціональну 

готовність педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних 
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навчальних закладів до організації пошукової та дослідницької діяльності 

старшокласників. 

Аналіз публікацій з проблеми. Дослідницька діяльність учнівської 

молоді стала об’єктом вивчення вітчизняних і зарубіжних вчених – В.Алфімова 

[1], О.Губенка, Л.Ковбасенко [3-4], О.Микитюка [8], В.Моляко, В.Паламарчук, 

А.Сологуба та інших. Ці автори аналізують науково-дослідницькі уміння 

особистості, моделюють педагогічні умови їх формування, модернізують 

традиційні форми та методи дослідницької роботи, пропонують власні навчальні 

програми дослідницької діяльності в умовах профільного навчання. Вивченням 

діяльності позашкільних навчальних закладів у формуванні творчої особистості, 

розвитку її творчої активності займаються В.Вербицький, Л.Ковбасенко [3-4], 

О.Литовченко, В.Мачуський [6-7], Г.Пустовіт, Т.Сущенко. Згадані вчені 

розробили методологічну основу позашкільної освіти, запропонували технології 

формування творчих здібностей вихованців, актуальну тематику навчальних 

курсів. Однак проблема формування творчої активності вихованців 

позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та дослідницької 

діяльності висвітлена недостатньо, потребує деталізації та подальшого вивчення.  

Цілі статті: теоретичний аналіз пошукової та дослідницької діяльності 

вихованців позашкільних навчальних закладів; визначення її впливу на 

формування творчої активності старшокласників – вихованців гуртків, творчих 

об’єднань; моделювання педагогічних умов формування творчої активності 

старшокласників в процесі пошукової та дослідницької роботи. 

Виклад основного матеріалу. Творча активність – особистісне утворення 

динамічного характеру, яке являє собою комплекс інтелектуальних, емоційних, 

характерологічних властивостей, що дозволяють особистості продуктивно 

використовувати творчість у будь-якому виді діяльності. Формування творчої 

активності – процес прогресивних змін у часі і просторі, що відображається у 

кількісних, якісних і структурних перетвореннях особистості як цілісної системи 

і полягає в керованому розвитку її творчих здібностей шляхом пробудження 

інтересу до творчої діяльності, оволодіння методами творчого отримання знань, 

формуванням індивідуального стилю творчої поведінки. 

Разом з загальноосвітніми школами, навчальними закладами нового типу 

(гімназіями, ліцеями) організацією пошукової та дослідницької діяльності учнів 

активно займаються позашкільні навчальні заклади, що є справжніми творчими 

лабораторіями для дітей і учнівської молоді. Гуртки, творчі об’єднання 

дослідницько-експериментального, науково-технічного, художньо-естетичного, 

еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, гуманітарного та інших 
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напрямів позашкільної освіти створюють оптимальні умови для наукових 

досліджень старшокласників. Така освітня діяльність узгоджується з основними 

завданнями позашкільної освіти: створенням педагогічних умов для 

повноцінного творчого, інтелектуального, духовного розвитку особистості; 

підвищенням її мотивації до пізнання і творчості; задоволенням освітніх потреб 

шляхом залучення до свідомої та систематичної творчої діяльності [3, с.32].   

Для освітнього процесу позашкільних навчальних закладів визначальними 

є наступні принципи діяльності, що сприяють залученню старшокласників до 

пошукової і дослідницької роботи: науковість – тісний зв’язок і взаємодія 

навчального курсу з наукою, що відбувається шляхом ознайомлення дітей з 

об’єктивними науковими фактами, проблемами, закономірностями і забезпечує 

формування наукового світогляду; активність – активна роль особистості в ході 

засвоєння знань, умінь та навичок, їх повноцінна та ефективна реалізація на 

практиці, включення у безперервний процес самотворення; індивідуальний 

підхід – оптимальні умови для ефективного навчання і практичної творчої 

діяльності кожної дитини в ході організації фронтальних і групових форм 

роботи, з урахуванням вікових особливостей, системи характерних суспільних 

зв’язків і стосунків у соціоприродному середовищі; синтез інтелектуальної і 

практичної діяльності – здобуті вихованцями теоретичні знання трансфор-

муються у внутрішні стимули, підґрунтя для нових можливостей пізнання 

найрізноманітніших сторін людського буття як свідомої творчої діяльності; 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія – рівноправне партнерство, співробітництво та 

співтворчість між педагогом і вихованцем; оптимальний вибір змісту форм, 

методів та засобів навчання, відповідно до освітніх запитів, інтересів і 

можливостей вихованців тощо [4, с.4].  

Аналіз практичної діяльності гуртків, творчих об’єднань позашкільних 

навчальних закладів дає підстави стверджувати, що навчальний процес в них 

містить характерні елементи пошукової та дослідницької роботи, які 

стимулюють педагогів-позашкільників до її активного використання з метою 

поглибленого вивчення програмного матеріалу та урізноманітнення навчальної 

діяльності: активізація навчання за рахунок проблемних, дослідницьких методів 

з поступовою передачею обдарованим і талановитим вихованцям ініціативи в 

організації  групової або самостійної творчої діяльності; творча взаємодія між 

педагогом і вихованцями, що сприяє вільному вибору ними форм і засобів 

творчої діяльності, творчій винахідливості, розкутості, домінуванню власної 

пошукової або дослідницької практики над репродуктивним засвоєнням знань, 

умінь та навичок; індивідуалізація освітньої діяльності в контексті особистісно 
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зорієнтованого підходу, що сприяє створенню умов для розвитку специфічних 

особистісних функцій вихованців як суб’єктів творчого освітнього процесу 

відповідно до власних уподобань та пізнавальних запитів [6, с.39]. 

У психолого-педагогічній літературі пошукова та дослідницька діяльність 

учнів розглядається як: процес включення особистості у самостійне збирання і 

дослідження інформації, формування у неї на цій основі міцних знань, умінь, 

навичок пізнавальної та творчої діяльності [8, с.11]; дієвий засіб підвищення 

якості та ефективності знань та умінь, складна динамічна система, що є 

сукупністю волі, емоцій та інтелекту особистості, спрямованих на пошук 

сутності природи речей і їх причинно-наслідкових зв’язків [5, с.10]; 

співробітництво та співтворчість педагога і вихованців, побудована на визнанні 

особистості дитини, на взаємоповазі її пізнавальної та творчої діяльності і 

взаємній зацікавленості у спільному успіху і наслідках цієї діяльності [1, с.34]. 

Вибір форм і методів організації пошукової та дослідницької діяльності 

вихованців гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів досить 

великий і завжди залишає альтернативу для учасників навчального процесу (як 

педагогів, так і дітей), враховуючи специфіку гуртка, особисті уподобання, 

інтереси та здібності старшокласників. Основними формами залучення 

вихованців комплексних і профільних позашкільних навчальних закладів до 

пошукової та дослідницької діяльності є: участь в роботі наукових гуртків, 

товариств, секцій, клубів, шкіл юних дослідників, творчих лабораторій; 

індивідуальна та групова робота вихованців над пошуковими та науково-

дослідницькими проектами (МАН України, «Моя Батьківщина – Україна», 

«Історія міст і сіл України», «Юний дослідник», «Юний селекціонер» тощо); 

науково-практичні конференції, семінари, колоквіуми, зльоти, наукові читання, 

конкурси-виставки пошукових та дослідницьких робіт; навчальні екскурсії, 

експедиції, дослідницькі маршрути; участь в Інтернет-олімпіадах, віртуальних 

дослідницьких змаганнях та конкурсах; робота сезонних наукових шкіл, 

оздоровчих одно- і багатопрофільних науково-практичних таборів в каніку-

лярний час. 

Важливе значення в житті позашкільних навчальних закладів відіграють 

наукові товариства учнів або їх філії, що є дієвими осередками дослідницької 

роботи, об’єднують вихованців 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 в цілому. Вони також 

здійснюють координацію пошукової, дослідницької та експериментальної 



29 
 

діяльності вихованців інших гуртків, творчих об’єднань закладу, надають їм 

науково-методичну допомогу, технічну та лабораторну базу [3, с.32]. 

В залежності від згаданих форм та методів організації пошукової та 

дослідницької діяльності у вихованців позашкільних навчальних закладів 

відбуваються наступні особистісні зміни: прискорений розвиток 

інтелектуальних і творчих здібностей, формування високого рівня творчої актив-

ності та індивідуального стилю пізнавальної діяльності; становлення дослід-

ницької стратегії пізнавальної діяльності; триває оволодіння навичками 

особистісного самовизначення (в тому числі й професійного), самореалізації та 

саморозвитку [7, с.146]. 

В процесі систематичної пошукової та дослідницької роботи у вихованців 

формуються дослідницькі уміння: інтелектуальні – аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення і систематизація, абстрагування, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків, постановка проблеми і висунення гіпотези, пошук і 

використання аналогії, дедуктивний висновок та доказ; практичні – 

використання навчальної, довідкової та додаткової літератури, добір матеріалів 

для експерименту, оформлення результатів дослідження); самоорганізації та 

самоконтролю – планування пошукової та дослідницької роботи, раціональне 

використання часу й засобів діяльності, перевірка отриманих результатів, 

самооцінка [9, с.19]. 

Формування системи пошукових і дослідницьких умінь та навичок творчої 

особистості сприяє розвитку високого рівня її творчої активності, оскільки 

забезпечує постійну спрямованість особистості на подальшу пізнавальну та 

творчу діяльність. Основні компоненти пошукових та дослідницьких умінь 

особистості, що формуються у вихованців позашкільних навчальних закладів в 

ході реалізації пошукових і дослідницьких проектів, також підтверджують якісні 

зміни в рівні розвитку їх творчої активності: пізнавально-діяльнісний – 

активність в оволодінні знаннями, уміннями, навичками пошукової та 

дослідницької діяльності постійно стимулює до самостійної творчої праці, 

забезпечує розвиток різноманітних здібностей, властивостей і якостей творчої 

особистості; мотиваційно-вольовий – забезпечує сформованість позитивних 

вольових рис творчої особистості (цілеспрямованість, організованість, 

самостійність, рішучість) та можливі шляхи їх удосконалення; змістовно-

операційний – сформоване активно-перетворююче ставлення особистості до 

пошукової та дослідницької діяльності забезпечує її активну спрямованість на 

інші види пізнавальної та творчої діяльності; емоційний – здатність до 

сприйняття оточуючої дійсності, творчого спілкування, налагодження 
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позитивних контактів, зміна установок, визначення характеру творчої поведінки 

принципово важливі для постійного включення у творчу діяльність; само-

оціночний – прагнення до творчого пізнання власної особистості, виявлення та 

розвиток внутрішнього творчого потенціалу в процесі наукових досліджень, 

самооцінка своїх індивідуальних якостей [1, с.38]. 

Проаналізувавши зміст та основні компоненти пошукових і дослідницьких 

умінь можемо визначити основні функції науково-дослідницької діяльності, що 

забезпечують формування творчої активності особистості: самореалізація, 

самоствердження, самовираження особистості в процесі пошукової або 

дослідницької роботи – прагнення до визнання свого «Я» іншими людьми та 

суспільством, самостійне створення умов для повної реалізації власного 

інтелектуального та творчого потенціалу; самоперетворення та 

самовдосконалення творчої особистості – процес прогресивних змін у часі і 

просторі, що відображається у кількісних, якісних і структурних перетвореннях 

особистості як цілісної системи під впливом систематичної дослідницької 

діяльності; адаптація особистості – формування стійкої системи цінностей, що є 

внутрішніми регуляторами творчої поведінки, оволодіння теоретичними 

знаннями та практичними вміннями необхідними у житті, здатністю до 

самоорганізації і самоконтролю власної творчої діяльності; рефлексія – 

осмислення отриманих знань, їх глибоке і свідоме засвоєння, усвідомлення і 

практичне використання як засобів (методів) подальшого саморозвитку творчої 

особистості [2, с.223]. 

Моніторинг ефективності навчального процесу гуртків, творчих 

об’єднань, що систематично залучають своїх вихованців до пошукової та 

дослідницької діяльності, дозволяє відстежити якісні зміни, що сприяють 

формуванню творчої активності вихованців і є важливими для нашого 

дослідження: висока результативність пізнавальної та творчої діяльності, 

високий рівень знань, умінь та навичок вихованця; сформована творча 

компетентність, індивідуальний стиль пізнавальної діяльності; прагнення до 

поглибленого вивчення наукових дисциплін, суміжних з профілем творчого 

об’єднання та проблематикою дослідницьких проектів; прагнення до творчого 

оволодіння новими знаннями та вміннями; вияв готовності до співпраці та 

співтворчості з педагогом та дитячим колективом; професійна орієнтація та 

допрофесійна підготовка особистості тощо; високий рівень самоосвітньої 

діяльності – постійний самоаналіз та самооцінка власної діяльності; подальше 

прагнення до творчого самовдосконалення; системне планування самоосвіти; 
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врахування у змісті самоосвіти власного рівня теоретичної і практичної 

підготовленості тощо. 

Висновки. Отже, в процесі систематичного залучення вихованців гуртків, 

творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів до пошукової та 

дослідницької діяльності відбувається активний розвиток їх творчих здібностей 

та творчої активності: домінує позитивна мотивація творчої діяльності, 

усвідомлення значення творчих потреб, мотивів, цілей як провідних у розвитку 

та життєдіяльності; відбувається формування творчих рис характеру; 

активізується розвиток творчих якостей інтелекту; формується творча 

самосвідомість, що виявляється у самопізнанні, самооцінці, самоорганізації, 

прагненні до самореалізації та самовдосконалення; триває постійне зростання 

потенціалу творчої діяльності – бажання систематично здобувати нові знання, 

уміння, навички, творчо їх використовувати, досліджувати, експериментувати. 
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Геній – це 1 відсоток таланту 

та 99 відсотків праці 

Т.Едіссон 

Формування творчої, високоінтелектуальної особистості сьогодні не 

залишається поза рамками соціальних ініціатив президента, спрямованих на 

підвищення рівня якості позашкільної освіти та залучення дітей до цікавої, 

конструктивної роботи.  

Особливість позашкільного навчально-виховного процесу полягає у 

проектуванні таких педагогічних методик та технологій, які могли б 

якнайбільше допомагати дітям зорієнтуватися і самореалізуватися у складній 

багатогранній соціокультурній ситуації. Позашкільна освіта та виховання 

здійснюється в закладах, які покликані сприяти соціальній адаптації особистості 

у реальному житті, у відкритій системі соціалізації. Вона передбачає 

самостійний вибір і використання педагогами доступних для сприйняття 
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вихованцями різноманітних форм і методів навчально-виховного процесу. У 

тому числі – визначення, тематики, методик і методів наукових досліджень, їх 

опанування з урахуванням вікових особливостей, здібностей та інтелектуальних 

можливостей особистості. 

Широкі можливості у цьому напрямі забезпечуються тим, що позашкільна 

освіта є потужним, демократичним та гнучким засобом залучення  до співпраці 

у розвитку дітей і підлітків науковців вищих навчальних закладів, 

співробітників бібліотек, лабораторій, учасників наукових об’єднань, 

адміністрацій лісництв і парків та багато іншого, необхідного для 

інтелектуального розвитку обдарованої дитини і часто не доступного для дитини 

в умовах навчання у загальноосвітньому навчальному закладі. 

Звичайно, розвиткові інтелектуальних здібностей дитини сприяють різні 

види діяльності, оптимальні для певної вікової категорії. Та найбільший 

потенціал, безперечно, має еколого – природничий напрям позашкільної освіти. 

Людина – частина природи. Від свого народження дитина починає 

пізнавати світ через спостереження за рослинами і тваринами, природними 

явищами. Зростає дитина – зростає і її допитливість, утамувати яку часто не під 

силу батькам. На цьому етапі дуже важливо залучити дитину до позашкільного 

навчання, підтримати формування творчого, креативного інтелекту. 

Саме еколого – природничий напрям роботи забезпечує оволодіння 

дитиною знаннями про навколишнє середовище (природне і соціальне), 

усвідомлення себе частиною природи, можливість постійно спілкуватися з нею; 

формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду 

вирішення економічних проблем та передбачення можливих наслідків власної 

природо перетворюючої діяльності; залучення до практичної природоохоронної 

роботи, екологічної діяльності та збереження навколишнього середовища.  

Пізнання природи не можливе без її дослідження. Залучення вихованців 

позашкільних навчальних закладів до роботи в Малій академії наук, створення 

екологічних проектів на базі еколого-натуралістичних гуртків, участь в науково-

освітніх конкурсах щороку набуває все більшої актуальності. Розвиток 

особистості дитини може відбуватися лише тоді, коли вона стає суб’єктом 

практичної діяльності, а це передбачає її залучення ще до одного напрямку 

позашкільної освіти – дослідницько-експерментального. Він передбачає 

включення дітей і підлітків у науково-дослідну, пошукову роботу, поширення 

наукових знань та їх перетворення в інструмент творчого освоєння світу [1]. 

На сьогодні функціонування дослідницько-експерментального напрямку 

позашкільної освіти забезпечується переважно вчителями природничих 
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дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів які за сумісництвом ведуть 

гурткову роботу на базі школи та науковцями – сумісниками у формі 

індивідуальних занять і консультацій. Кількість наукових гуртків природничого 

напрямку, де б діти опановували основи наукових знань – мізерна, а 

перспективи у інтеграції еколого-природничого та дослідницько-

експериментального напрямків переоцінити складно. Адже саме такий тандем 

максимально сприятиме розвитку творчих якостей інтелекту – логічного, 

діалектичного та цілісного сприйняття дійсності, спостережливості дослідника, 

творчої уяви і фантазії, інтуїції, уваги і пам’яті, формуванню вміння визначати і 

розв’язувати життєві задачі, тощо. 

На думку Пустовіт Г. П. [4], для ефективного реформування системи 

позашкільної освіти у руслі поєднання двох даних напрямків необхідно: 

– створення ефективної системи роботи з проблеми формування творчих 

здібностей дітей та учнівської молоді в позашкільному освітньо-

виховному просторі; 

– удосконалення соціально-педагогічної моделі закладу, як комплексного 

позашкільного навчального закладу; 

– організація методичного та психологічного супроводу діяльності 

позашкільних навчальних закладів. 

Актуальм сьогодні є відродження юннатівського руху. Станції юних 

натуралістів, як і еколого-натуралістичні центри, відіграють важливу роль у 

формуванні креативного інтелекту у підростаючого покоління, глибокого 

інтересу до природи і сільського господарства. Вони ведуть роботу по вивченню 

і охороні природи рідного краю, організовують діяльність учнівських 

агітбригад, проводять злети юних натуралістів і дослідників сільського 

господарства, а також традиційні масові заходи: День лісу, День птахів, Свято 

урожаю та інші. 

Участь дітей у таких заходах сприяє  професійній орієнтації та 

самовизначенню особистості у професійній діяльності, а також забезпечує 

потреби особистості у творчій самореалізації та реалізації змістовного дозвілля. 

Таким чином, позашкільна освіта еколого-натуралістичного напряму – це 

вагома складова системи безперервної освіти у забезпеченні творчого, 

інтелектуального розвитку дітей та молоді. ЇЇ постійний розвиток та 

вдосконалення є запорукою зростання активного, креативного та 

високоінтелектуального покоління української молоді. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАНЦІВ  

ШКІЛЬНОГО ЛІСНИЦТВА ЯК УМОВА ТВОРЧОГО  

САМОВИЯВЛЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ 

Колосовська О.І., методист КЗ КОР  

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»  

Підлісна Н.І., керівник гуртка  

«Пилиповицьке учнівське лісництво» 

 

 Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок 

безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, 

найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й 

підтримки талантів та обдарувань у різних галузях знань; забезпечення при 

цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє 

зацікавленість, створення необхідних умов для прояву її природних здібностей. 

Широка мережа позашкільних закладів дає змогу учнівській молоді 

задовольнити потреби в додатковій освіті та змістовному дозвіллі, розвивати 

творчі здібності. 

Позашкільний педагогічний процес будується на обов'язковому заохоченні 

різнобічного творчого самовиявлення учня, багатстві вражень, створенні 

оптимальних особистісних стосунків, які є джерелом продуктивної творчої 

діяльності дитячої спільноти. 

У позашкільних навчальних закладах панує невимушене, неформальне 

спілкування, вільний вибір форм і засобів діяльності, які керівник гуртка 

використовує на свій розсуд, керуючись психофізіологічними особливостями 

розвитку дітей, власним досвідом, традиціями закладу, можливостями тощо. 

Крім того, сама організація вихованців, їхньої діяльності у позашкільному 

закладі досить різноманітна. Уся позашкільна робота спрямована на розвиток 
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творчої особистості, її ініціативи з урахуванням потреб і здібностей. Завдяки 

саме такій організації діяльності гуртківців у позашкільних закладах виникає 

можливість зацікавити їх творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття 

необхідних прийомів та засобів, які визначають нестандартність, оригінальність. 

Ґрунтуючись на власному багаторічному досвіді навчально-методичної 

роботи в системі Малої академії наук України (МАН України), а також на 

аналізі тематики психолого-педагогічних досліджень останніх років, ми 

розглядаємо дослідницьку діяльність учнів, насамперед, як навчально-

дослідницьку, в ході якої набуваються навички дослідження як універсального 

способу пізнання дійсності в процесі вирішення творчої, дослідницької задачі. У 

реалізації даної мети предметом особливої уваги стає розвиток мотивації і 

цілеспрямованості дослідницького пошуку, пізнавальної активності, готовності 

до саморозвитку, самостійності суджень, схильності до рефлексії та самоаналізу, 

а також адекватна оцінка результатів своєї діяльності. Дослідницька діяльність 

за своїм внутрішнім змістом з самого початку передбачає наявність активної 

пізнавальної позиції учня, пов'язаної з систематичним внутрішнім пошуком, 

осмисленою і творчою переробкою інформації наукового характеру на основі 

аналітико-прогностичного та критичного мислення. Процес дослідження 

супроводжується особистісними відкриттями, перетворюючи його в особистісно 

орієнтовану пізнавальну діяльність. Під час дослідницької діяльності кожному 

учню надається можливість реалізації інтелектуальних і творчих здібностей, 

формується потреба в безперервній самоосвіті, активна громадянська позиція, 

здатність до соціальної адаптації і творчого самовираження. Вищеназване може 

бути визначено, як базові передумови становлення позиції особистості як 

активного суб'єкта пізнання. 

Таким чином, дослідницька діяльність має всі підстави для визначення її в 

якості однієї з можливих форм суб'єктивації позиції учня, тому що в процесі її 

реалізації відбувається: 

-        розвиток пізнавальної мотивації та дослідницької активності; 

-        розвиток інтелектуальних умінь, аналітичного та критичного мислення; 

-        розвиток схильності до рефлексії та самоаналізу; 

-        широке використання суб'єктного досвіду в інтерпретації та оцінці фактів, 

явищ, подій навколишньої дійсності. 

Внутрішній потенціал дослідницької діяльності найбільш повно може бути 

розкритий в освітньому середовищі позашкільного навчального закладу. На 

відміну від шкільної освітньої практики в системі додаткової позашкільної 

освіти існує ряд переваг, як змістовного, так і процесуального характеру. 
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Створення учнівського лісництва в останні роки стало актуальним і на 

даному етапі є найперспективнішим шляхом в екологонатуралістичному 

вихованні учнівської молоді. У Київській області діє 8 шкільних учнівських 

лісництв, а саме Пилиповицьке шкільне учнівське лісництво Бородянського 

району, шкільне учнівське лісництво Івнківського ЦДЮТ, гурток «Лісівники - 

дендрологи» Рокитнянського ЦТДЮ, гурток «Юні лісівники – дендрологи» 

еколого-технічного центру творчості шкільної молоді м. Ірпінь, Ніжиловицьке 

учнівське лісництво Макарівського району, Дорогинське та Снітинське 

учнівські лісництва фастівського району. Усі учнівські лісництва беруть активну 

участь у таких конкурсах, як «Ліси для нащадків», «День Землі», «Юний 

дослідник», «Дотик природи», «Юни  селекціонер і генетик», «В об'єктиві 

натураліста», «День зустрічі птахів», «Парки – легені міст і сіл», «День юного 

натураліста», «Збережи ялинку», «Зустрічаємо пернатих», «Годівничка», 

«Конкурс колективів екологічної просвіти». 

 В 1995 році було створене Пилиповицьке учнівське лісництво. 

 Воно здійснює профорієнтаційну роботу, займається екологічною освітою 

і допомагає ДП «Клавдієвському лісгоспу» в створенні лісових культур і догляді 

за ними.  

Учнівське лісництво працює за завданнями і під керівництві фахівців 

Обласного управління лісового господарства, національного ботанічного саду 

ім. М.М. Гришка НАН України, інституту садово–паркового господарства та 

ландшафтної архітектури Національного університету біоресурсів та 

природокористування України, ДП «Клавдієвського лісгоспу», відділу освіти, 

Бородянської райдержадміністрації. 

Координаційну роботу здійснює еколого-натуралістичний відділ 

комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини». 

Серед першочергових завдань членів учнівського лісництва – проведення 

наукових та практичних робіт зі збереження «зелених легенів» планети, їх 

вирощування та догляду. 

З 2003 року учнівське лісництво постійно бере участь у конкурсах різного  

рівня – районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних: «Юний 

селекціонер», « До чистих джерел», « Збережи ялинку», « Парки – легені міст і 

сіл», «Ліси для нащадків», «Людина та ліс», тощо. Займаючи призові місця, 

стають переможцями конкурсів. 

В 2002 році стали переможцями всеукраїнського конкурсу «На краще 

шкільне лісництво» і в 2003 році в складі делегації від України стали 
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учасниками Першого всеросійського з'їзду шкільних лісництв в Москві, а в 2005 

році стали призерами міжнародного юніорського конкурсу і серед 39 делегацій 

зі всього світу вибороли спеціальний приз «Зелена планета» із п’яти можливих. 

З 2007 року представляє Київську область на Всеукраїнському зльоті 

учнівських лісництв та першими провели практикум для представників 

учнівських лісництв з усієї країни на території закріпленій за учнівським 

лісництвом, що знаходиться в межах ДП «Клавдієвський лісгосп» 

Клавдієвському лісництві. 

А в 2010 році за результатами роботи стали володарями Золотого кубка 

обласного рейтингу «Лідер позакласної освіти першого десятиліття 21 століття». 

З 2007 року учнівське лісництво презентує Київську область на 

всеукраїнських зльотах шкільних лісництв. І Зліт відбувався в Київській області 

і, зокрема, практикум на території учнівського лісництва ДП «Клавдіївський 

лісгосп» - І місце, ІІ зліт – м.Суми, 3 місце, ІІІ зліт – м. Рівне, 3 місце, ІV зліт – 

м. Чернівці, 3 місце, V зліт – м. Кіровоград, 3 місце, VI зліт – м. Івано-

Франківськ, гран-прі. 

Експериментальна і дослідницька робота учнів членів учнівського 

лісництва проводиться відповідно до угод з науковими установами та вищими 

навчальними закладами. 

В перспективі: 

1. Створення нових проектів, що стосуються екологічного відтворення та 

захисту лісів а також зникаючих видів рослин та тварин; 

2. Укладання прямих угод з профільними навчальними закладами про вступ 

учнів на навчання; 

3. Налагодження контактів з учнівськими лісництвами Білорусії, Польщі, 

Фінляндії, Росії, Вірменії. 

Поряд з досягненнями та перспективами є ряд проблем в організації 

роботи учнівського лісництва: 

1. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення для проведення 

експериментально-дослідницької роботи; 

2. В зв’язку з тим, що об’єкти дослідження знаходяться на значних 

відстанях, виникають проблеми з перевезенням учнів; 

3. Не всі передбачені угодами роботи можуть бути виконаними взвязку з 

тим, що вік учнів складає 13-15 років; 

4. Учнівське лісництво знаходитьсь в четвертій зоні підвищеного 

радіологічного контролю, що часто позначається на здоровї і самопочутті 

дітей. 
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Значну методичну підтримку отримуємо від КЗ КОР «ЦТДЮК» та 

матеріально-технічне забезпечення отримуємо від ДП «Клавдієвський лісгосп». 

Науковій супровід від  старшого наукового співробітника Клименко Юрія, 

національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка та доктора біологічних наук 

Черняка В.М., наукового співробітника  Білоцерківського Національного 

аграрного університету. 

Робота учнівського лісництва, це захоплення, гра, але в майбутньому це 

вкаже багатьом дорогу в життя, не даремно в селі проживає не одна династія 

лісників.  

 

 

 

АКТИВНА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАНЦІВ 

УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ЯК УМОВА ТВОРЧОЇ  

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

Стукал Н.І., керівник Дорогинського  

учнівського лісництва Фастівського району  

Київської області 

 

Велику роль у розумінні краси природи відіграє “книжка лісу” – прекрасна 

і цікава книга, яку необхідно прочитати до кінця. Навчити дітей користуватися 

цим живим шедевром, читати і розуміти її сторінки, зберігати і примножувати 

багатство природи – це посильне завдання і сім’ї, і школи. І домогтися 

виконання даного завдання допомагають учнівські  лісництва. 

“У кожної річки є джерело, а у кожної справи – початок, - так на одній із 

зустрічей з юними лісоводами розпочав свою доповідь директор Фастівського 

держлісгоспу Чемерський Юрій Іванович., один з організаторів учнівських 

лісництв  у Фастівському районі.  

Чим же займаються діти в учнівському лісництві? Головним орієнтиром у 

його роботі є безпосереднє спілкування з природою. Юні лісівники не тільки 

вивчають  біологію рослин і тварин, але й на практиці застосовують свої знання. 

Це висадження дерев, підгодівля тварин і птахів взимку, збір насіння лісових 

порід, догляд за лісовими посадками, охорона комах, птахів, тварин, проведення 

біотехнічних заходів  з догляду за мисливською фауною, догляд за шкілкою 

декоративних рослин. 

Плани учнівського лісництва передбачають цілорічний цикл завдань, 

складених спільно з Фастівським лісгоспом, і вони являються частиною 
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загального плану базового Дорогинського лісництва. Школа і лісгосп уклали 

договір з врахуванням задач, які стоять перед лісовим господарством. 

Підкреслюючи значення добре обладнаного навчального кабінету для 

якісного навчання гуртківців Чемерський Ю.І., зазначав, що навчальний кабінет 

повинен стати храмом науки. Спільною діяльністю працівників лісництва, 

керівника гуртка, ФРЕЕЦ у конторі лісництва створено навчальний кабінет, 

оснащений необхідними матеріалами і посібниками для проведення занять. Тут 

є матеріали про охорону лісів, характеристика і класифікація лісів Фастівського 

району, виставки про ліс та його охорону, відомості про взаємозв’язки рослин, 

звірів і птахів лісу, схема-маршрут екологічної стежини, фотоальбом про роботу 

шкільного лісництва “Будні учнівського лісництва ”. 

Ще до 2004 року в Дорогинській ЗОШ І-ІІІ ст. функціонував гурток «Юні 

лісівники» Вихованці гуртка не тільки  опановували найголовніші 

лісогосподарські поняття, а й брали активну участь у природоохоронній роботі. 

Учням було виділено декілька гектарів лісу, де під керівництвом спеціалістів 

лісгоспу юні лісівники проводили посадку культур, доглядали за молодняком, 

розвішували шпаківні. Число юних лісівників з кожним роком росло, а 

діяльність дітей стала більш вагомою. Але не тільки суто лісовими справами 

займаються діти. Теми занять найрізноманітніші. Наприклад, декілька із них: 

“Ліс і музика”, “Ліс в образотворчому мистецтві”, Ліс і література”. 

Першим лісничим  учнівського лісництва у 2004 році став Федоренко 

Віктор, потім у 2005-2007 роках Шелудченко Діана і 2008-2010 Вишняк Анна, 

2011-2012 р. Євтушенко Віталій. Пройшовши школу юних лісівників, вони, як і 

багато їхніх товаришів, пов’язали своє життя з екологією, біологією, 

лісівництвом. Учнівське лісництво вже багато років служить кузнею для 

лісового господарства. Випускники залюбки  вступають до лісогосподарських  

факультетів університетів, коледжів, залишаються працювати у рідному 

лісгоспі.  

За роки свого існування юні лісівники зробили чимало добрих справ. Учні 

змагаються в посадці лісу, доглядають за лісовими культурами і посівами в 

розсаднику, заготовляють насіння дерево-кущових порід. Вони взяли на облік і 

оберігають мурашники, виготовляють та розвішують штучні гнізда та 

годівнички для птахів, ведуть фенологічні спостереження. Важко сказати, чи 

багато із добровольців-помічників лісоводів виберуть у житті “лісову” дорогу, 

але уроки любові до рідної природи відізвуться в інших справах. 

Учнівські лісництва –прогресивна форма організації корисної праці учнів і 

залучення їх до охорони і примноження багатств рідного краю. 
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Дорогинське учнівське лісництво засноване в 2004 році (наказ № 181 від 

20.09.2004 р. “Про створення учнівського лісництва на базі Дорогинського 

лісництва з учнів Дорогинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів”, ДП 

«Фастівський лісгосп», вул.Комарова,45, Головного підприємства «Київліс» На 

зборах учні обрали лісничого, майстрів лісу, Решта стали юними лісівниками. 

Все – як у справжньому лісництві. За учнями закріплено: лісові культури -4 га, 

лісовий розсадник - 0,2 га, патрулювання на площі -1400 га, шкілка 

декоративних рослин 0,5 га. 

Створено координаційну раду учнівського лісництва, до якої входять: 

директор школи, лісничий Дорогинського  лісництва, помічник лісничого, 

майстри лісу, лісничий учнівського лісництва, керівник гуртка. 

На кожний навчальний рік складаємо план роботи учнівського лісництва, 

який затверджується на засіданні координаційної ради. У ньому є такі розділи: 

вступ, навчально-виховна робота, культурно-масова робота, дослідницька 

робота, виробничо-корисна робота. 

Кожний розділ включає питання, які охоплюють певну ділянку роботи. 

Так вступ визначає такі завдання: виховувати в учнів дбайливе ставлення до 

праці, любов до природи; поглиблювати знання з біології, ознайомлювати учнів 

з біологічними особливостями лісових культур, системою біологічних заходів 

щодо наукового ведення лісового господарства; залучати учнів до збирання 

насіння лісових культур, вирощування садивного матеріалу, вирощування лісу, 

догляду за ним, його охорони, залучати їх до вивчення флори і фауни лісу, 

охорони і приваблювання корисних птахів, звірів, комах, проводити 

природоохоронні заходи, пов’язані з охороною і примноженням багатств лісу, 

пропагувати знання про ліс та його охорону серед учнів. 

Теоретичних і практичних знань щодо вирощування і охорони лісу учні 

набувають у процесі вивчення основ лісництва на заняттях гуртка юних 

лісівників. У процесі викладання основ лісництва, практичних робіт у лісі 

розкриваємо учням основні положення природоохоронної роботи, збереження та 

збагачення флори і фауни рідного краю. Доглядаючи за лісом, вирощуючи 

садивний матеріал для штучного лісовідновлення, вивчаючи видовий склад 

птахів і звірів лісу, переселяючи лісових рудих мурашок, учні психологічно 

готуються до вибору професії, пов’язаної з вирощуванням і охороною лісу. Ми 

прагнемо, щоб наші учні після закінчення школи пішли працювати в лісове 

господарство або здобували освіту в лісотехнічних технікумах і вузах. За 

останні  роки лісотехнічні інститути і технікуми закінчило 4 випускників школи. 

У лісовому господарстві працює 8 чоловік, випускників школи минулих років. 
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Наше лісництво — це співпраця 3-х організацій: Дорогинської школи, 

районного еколого-етнографічного центру, Фастівського держлісгоспу. 

Заняття проводяться  двічі на тиждень. Значну частину навчального часу  

використовуємо проведення практичних робіт, свят,  спілкування з 

працівниками лісового господарства, екскурсії тощо. 

За учнівським лісництвом Фастівський держлісгосп закріпив 4 га лісу, де 

проводиться така робота: вирубування квартальних просік, збір насіння шишок 

сосни звичайної, дубу черешчатого, клена гостролистого, липи дрібнолистої та 

плодів калини. На території лісництва створена шкілка, на якій юні лісівники 

роблять досліди із зеленого живцювання.  

Біля школи на площі 0,6 га закладено абрикосовий сад, а на площі 0,5 га - 

сад інших фруктових дерев, за яким також доглядають гуртківці.  У ньому 

висаджено близько 100 фруктових дерев. Протягом весняно-осіннього періоду 

юні лісівники доглядають за рослинами, замінюють новими саджанцями мертві 

або пошкоджені дерева, обкопують пристовбурні кола. Також у дендропарку 

(біля школи висаджено 50 видів деревних і чагарникових порід нашої місцевості 

та інтродуцентів) вивчаються різні породи дерев, проводяться екскурсії.  

Гуртківці є активними учасниками акцій „Майбутнє лісу в твоїх руках”, 

„Посади своє дерево”, „День Землі”, „Двомісячник довкілля”.( виготовлено  і 

розвішено  24 шпаківні до „Свята птахів”, створення березового гаю на площі 

0.5 га, висаджено лісових культур на площі 2 га, просапано декоративну шкілку 

на площі 0,8 га) 

 Ще гуртківці займаються пропагандистською роботою: екологічна 

агітбригада виступає перед іншими школами району, перед учнями школи, 

жителями села, виготовляють листівки, плакати на екологічну тематику, 

регулярно випускають стіннівку „Юний лісівник”. Кажуть, що краса врятує світ, 

та доречно було б додати, що краса і доброта врятують світ. Тому агітбригада 

учнівського лісництва обрала своїм девізом тезу: "Поспішай робити добро для 

природи!" Агітбригада "Довіра" звернулась до учнів школи із закликом не 

залишатися байдужими до екологічних проблем  і конкретними 

природоохоронними заходами довести це. Цікаво проходять змагання  

екологічних агітбригад. Два останніх роки агітбригада школи виборювала перше 

місце в районному етапі змагань, брала участь в обласному етапі. Кожний 

виступ  ретельно готується . Складається його  тематика, сценарій; визначаються 

виконавці, учасники; передбачається експозиційна частина, запрошуються гості: 

Щороку у третю неділю вересня юннати вітають працівників лісгоспу з 

професійним святом — Днем працівника лісу. Діти готують віршовані 
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поздоровлення, концерти, невеликі подарунки. Традиційним стало також 

проведення свята до Дня народження учнівського лісництва.  

У вересні 2008 року вихованці гуртка були учасниками І Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв. 

Свої різнобічні інтереси гуртківці реалізують участю в науковому-

товаристві МАН, де старшокласники  самі обирають об’єкти спостережень, 

виробляють методику  дослідів, вчаться складати плани спостережень, вести 

записи цих спостережень. При написанні науково-дослідної роботи  учні 

проводять більш тривалі досліди, ведуть щоденники спостережень, конкретно 

знайомляться з піддослідними об’єктами, у них формуються навички 

презентувати результати своєї творчої діяльності в конкурсах, змаганнях, 

конференціях, брифінгах. 

Робота гуртківців в науковому товаристві МАН, над екологічними 

проектами, конкурсними роботами дає великі можливості для розвитку 

інтелектуальних задатків. Свідченням цього є успіхи вихованців учнівського 

лісництва. Зокрема, вихованці гуртка Владислав Субач (січень 2010 року) та 

Юлія Склярська (березень 2011 року) були переможцями обласного та 

фіналістами  Всеукраїнського етапу конкурсу “Юний селекціонер”. Анна 

Вишняк виборювала  третє місце у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 

секції “Лісове господарство” (2010,2011 рокик), а Ольга Данч посіла друге місце 

в секції “Зоологія, ботаніка” (2011 р) та ІІ м в секції Охорона довкілля та 

раціональне природокористування (2012 р.). Екскурсії екологічною стежиною 

надихають на дослідження екологічних проблем в лісовому господарстві. 

Успішним був захист екологічних проектів гуртківцями в рамках олімпіади з 

екології (2012 р – ІІІ м, а 2012 р.- ІІ м) 

Юннати стали володарями Срібного кубка обласного рейтингу 

успішності-2010 “Лідер позашкільної освіти першого десятиліття ХХІ століття” 

у номінації “Лідер позашкільної освіти”.  

У жовтні 2010 року вихованці гуртка у складі команди від Київської 

області були учасниками ІV Всеукраїнського зльоту команд учнівських 

лісництв, що проходив у м. Чернівці. Вихованка лісництва Данч Ольга зайняла 

третє місце, а в травні цього року, під час V Всеукраїнського зльоту команд 

учнівських лісництв, що проходив у м. Кіровограді, друге місце у захисті 

науково-дослідницьких робіт та третє загальнокомандне місце. Найвищого 

успіху вихованці гуртка досягли, презентуючи досвід роботи учнівських 

лісництв Київщини на VІ Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв, який 
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відбувся  рік тому назад, у вересні 2012 р.  в Івано-Франківську. У складі збірної 

команди, яка захищала честь області гуртківці презентували виставку досягнень 

учнівських лісництв. Успіхи Дорогинського учнівського лісництва були 

відзначені, бо збірна представила стенди, альбоми, звіти, натуральні експонати 

та розповіді безпосередніх учасників творчого змагання. Другого дня у 

конкурсному змаганні не було рівних Ользі Данч. Вона здобула чисту перемогу 

у захисті науково-дослідницьких робіт на тему “Вплив біогуматів на біотермічні 

показники сосни звичайної у Дорогинському лісництві”. Ученицю нагородили 

Почесною грамотою. У третій день зльоту збірна Київщини показала себе з 

найкращого боку у вікторині “Юннатівський експрес”, за кількістю набраних 

балів виборовши перше місце та отримавши найвищу нагороду – Гран-прі.  

Результати своєї роботи юннати демонстрували також на виставках, 

присвячених 85-річчю від дня заснування Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді та 85-річчю юннатівського руху в 

Україні, Першій Всеукраїнській виставці-звіті дитячої творчості “Країна юних 

майстрів”, яку відвідав Президент України В.Ф.Янукович, міністр освіти і науки, 

молоді та спорту України Д.В.Табачник та інші державні особи, які дали високу 

оцінку творчим роботам юних обдаровань. 

За роки свого існування юні лісівники зробили чимало добрих справ. 

Важко сказати, чи багато із добровольців-помічників лісоводів виберуть у житті 

“лісову” дорогу, але уроки любові до рідної природи відгукнуться в інших 

справах. 
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Запровадження дослідницьких методів у навчально-виховний процес має 

важливе значення для розвитку творчих здібностей, творчої активності та 
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самостійності школярів. Узагальнення дослідницької діяльності сприяє 

створенню таких психолого-педагогічних умов, що забезпечують розвиток 

інтелекту й творчих здібностей особистості, пробуджують її інтерес до цього 

виду навчально-творчої діяльності, формують індивідуальний стиль творчої 

поведінки. 

Педагогічні технології пошуково-дослідницького спрямування не лише 

стимулюють пізнавальну й творчу активність школярів, але й вимагають 

відповідного обсягу теоретичних знань, зі шкільних курсів. Сучасна школа 

зацікавлена в широкому використанні учнями програмних знань, умінь і 

навичок, оскільки саме в практичній діяльності діти переконуються в їх 

необхідності та соціальній значущості. 

Науково-дослідницька діяльність вдосконалює не лише інтелектуальний 

рівень, а й формує специфічні навички та звички, відповідний склад мислення та 

спілкування. У зв’язку з новими вимогами до якості підготовки випускників, 

відповідаючи потребам прискореного науково-технічного і соціально-

економічного розвитку країни, науково-дослідницька діяльність учнів 

розглядається як важливий фактор удосконалення всієї системи підготовки 

спеціалістів для різних галузей народного господарства. Саме науково-

дослідницька діяльність дозволяє поглибити професійне спрямування освіти, 

виховувати спеціалістів з високим творчим потенціалом і впливає на 

формування соціально-професійної зрілості майбутніх випускників. 

Здатність до саморозвитку, самореалізації  є основною ознакою творчої  

особистості, важливим шляхом формування якої є залучення до науково – 

дослідної діяльності. Застосування дослідницького підходу в навчанні 

спрямоване на становлення в школярів досвіду самостійного пошуку нових 

знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних 

цінностей учнів і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації. Тому навчання 

в значній мірі стає таким, що ініціюється учнями, які засвоюють новий досвід. 

Дослідницька практика школярів повинна відповідати науковим методам 

знання, розширювати зміст їхньої освіти й удосконалювати підготовку до 

майбутньої діяльності. 

Формування науково-дослідницьких вмінь у школярів – процес складний і 

довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по 

собі. А тому завдання – поступово і методично формувати дослідницькі 

навички, здійснюючи постійний контроль за виконанням учнями науково-

дослідницьких робіт; аналізувати і виправляти помилки; визначати найкращі, 

найефективніші шляхи виконання роботи, розчленувати її на певні складові та 
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розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою, а 

також з'ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи. 

Для сьогоднішньої ситуації характерне ослаблення інтересів учнів до 

діяльності політичних, суспільних організацій, включаючи неформальні 

молодіжні об’єднання. Позашкільні інтереси, захоплення школярів пов'язані 

передусім із заняттями в гуртках, секціях, у тому числі спортивних, 

відзначаються високим рівнем інтересу до моди, сучасної музики, сексу, бізнесу, 

підприємництва. Світ цінностей учнів зосереджений в основному на цінностях, 

що мають індивідуальне значення. Дослідження деяких аспектів самореалізації 

особистості учнів у позашкільних науково-дослідницьких і громадських 

об'єднаннях доводять доцільність і високу ефективність останніх. 

Педагогічні технології пошуково-дослідницького спрямування не лише 

стимулюють пізнавальну й творчу активність школярів, але й вимагають 

відповідного обсягу теоретичних знань, зі шкільних курсів. Сучасна школа 

зацікавлена в широкому використанні учнями програмних знань, умінь і 

навичок, оскільки саме в практичній діяльності діти переконуються в їх 

необхідності та соціальній значущості. 

Запровадження дослідницьких методів у навчально-виховний процес має 

важливе значення для розвитку творчих здібностей, творчої активності та 

самостійності школярів. Узагальнення дослідницької діяльності сприяє 

створенню таких психолого-педагогічних умов, що забезпечують розвиток 

інтелекту й творчих здібностей особистості, пробуджують її інтерес до цього 

виду навчально-творчої діяльності, формують індивідуальний стиль творчої 

поведінки. 

Організація дослідницької діяльності учнів має посісти належне місце в 

діяльності вчителів, які прагнуть прищепити своїм учням любов до наук і 

певного предмету зокрема, привчити їх до самостійності, навчальної творчої 

роботи. Шкільна дослідницька робота може стати першою творчою працею 

обдарованого учня, запорукою його успішної професійної діяльності в 

майбутньому. 

Одним із перших кроків при підготовці наукової роботи є вивчення 

науково-пізнавальних інтересів учнів, що впливає як на вибір теми дослідження, 

так і на хід роботи над нею. Пріоритетним та визначальним фактором у виборі 

теми є стійкий пізнавальний інтерес до неї дослідника і його бажання внести 

щось нове у її розкриття. 

В організації науково-дослідницької роботи учнів слід дотримуватись 

декількох принципів: 
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 дослідницька діяльність учнів є наближеною до науково-дослідницької 

діяльності, її початком і найчастіше має продовження в подальшій 

науковій діяльності; 

 зміст дослідження обов'язково повинен поєднуватися з навчальною 

метою, загальними потребами суспільства та питаннями сьогодення; 

 наукове дослідження – безперервний процес, його не можна виконати за 

кілька днів; 

 науково-дослідницька діяльність – обов'язково керований процес. 

Процес дослідження має індивідуальний характер і відбувається за такою 

схемою: вибір теми – складання плану роботи – підбір джерел і знайомство з 

джерелами і складання на їх основі плану написання дослідження – відбір та 

оцінка фактів – обробка та систематизація зібраного матеріалу – написання 

роботи – її рецензування і доопрацювання – остаточне редагування та 

оформлення – захист роботи. 

Вибір теми передбачає врахування актуальності проблеми, ступінь її 

розробленості, наявність джерел і літератури, пізнавальних інтересів і 

можливостей школярів.  

При впровадженні наукової діяльності в школі, слід розрізняти наступні 

основні її напрями: 

1.  розвиток наукового мислення школяра досягається низкою спеціальних 

заходів, методів безпосередньо в навчальному процесі: нестандартні 

уроки в школі та ін. Такою діяльністю мають бути охоплені практично 

всі учні, і вона стає невід'ємною частиною сучасної шкільної освіти. 

2. позашкільна діяльність учнів пов’язана з роботою наукових гуртків, 

колективних дослідженнях, а також у різних олімпіадах, змаганнях, 

семінарах, конкурсах тощо. Це подальший розвиток колективного 

наукового мислення, який певною або значною мірою здійснюється в 

школі. 

3. Участь школярів у роботі МАН, зокрема в щорічних конкурсах-захистах - 

районному, обласному, державному. Це вже індивідуальна наукова 

діяльність яка регламентується спеціальними вимогами. 

Серед умов, які сприяють удосконаленню наукової праці в школі, є 

створення консультаційних пунктів, у яких можна було б одержати необхідну 

довідку – від більш загальної (як організувати таку роботу), до конкретних 

питань про вибір окремої теми і правилам оформлення готового дослідження. 

При цьому мова йде про організацію більш широкої мережі: школа-вищий 
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навчальний заклад-науково-дослідні інститути. Тобто наукові дослідження 

повинні бути поставлені на таку ж основу як навчальний процес у цілому. 

В процесі реалізації науково-дослідницького проекту учні потребують 

кваліфікованої допомоги з боку педагогів як керівників, консультантів, 

рецензентів, експертів результатів їхньої діяльності. Тому педагог має бути 

обізнаним із технологією керівництва науково-дослідницькою роботою учнів та 

вимогами щодо її оформлення. 

Науково-дослідницька робота – це розширення поля навчальної та 

позашкільної діяльності учнів. Вона є чинником самореалізації особистості, 

засобом реалізації інтересів та нахилів дитини, прищеплення інтересу до 

наукової думки. Завдання керівника при цьому – пошук, навчання й виховання 

здібних і обдарованих дітей, здатних діяти самостійно і приймати рішення у 

динамічних, нестандартних ситуаціях. Все це вимагає глибокого осмислення 

специфіки навчально-виховного процесу, постійного підвищення професійної 

майстерності педагогічних кадрів. 

Для підвищення якості науково-дослідницькій роботи в школі слід 

враховувати наступне: підготовку учнів до наукового дослідження варто 

проводити починаючи з молодших класів та продовжувати протягом всього 

навчання; проводити таку підготовку шляхом створення проблемних ситуацій, 

постановки проблемних питань, проблемних задач, з використанням нових 

досягнень педагогічної й психологічної думки; організувати співпрацю з 

науковцями вищих навчальних закладів, координацію взаємодії наукових та 

просвітницьких установ; основне навантаження щодо організації науково-

дослідницької роботи з учнями повинно покладатись на вчителів-предметників, 

класних керівників, психологів. 

Отже можна відзначити, що науково-дослідницька діяльність учнів – один 

з шляхів перебудови роботи шкільних закладів в умовах оновлення освітньої 

парадигми в Україні, методологічної переорієнтації процесу навчання з 

інформативного викладання на розвиток особистості учнів, формування 

життєвих компетентностей, впровадження інноваційних процесів до викладання 

навчальних дисциплін в школі. 

 

Список використаної літератури 

1. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / 

В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 145 с. 



50 
 

2. Залучення школярів до науково – дослідницької роботи з біології / О. В. 

Бугай, В. Т. Кириченко. –  Харків. Видавнича група „ Основа”,  2006 р. – 

121 с. 

3. Голобородько В.В. Наукова робота учнів / В.В. Голобородько. Програма 

організації науково-дослідницької діяльності учнів / В.М. Гнєдашев. – 

Харків, 2005. – 208с. 

4. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Зб. наукових праць / За 

заг. ред. В.І.Євдокимова, О.М. Микитюка. – Х.: ХДПУ, 2000. – 184с. 

5. Науково-дослідна робота в закладах освіти: Методичний посібник / Укл. 

Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. – Тернопіль, 2001. – 140с. 

6. Поради юному науковцю: Методичний збірник. / Упор. О. Павленко. – 

К., 1999. – 82с. 

7. Наукові основи управління школою: навч. посібник / Г.В.Єльникова., І.Ф. 

Прокопенко., Г.Ф.Пономарьова. – Х.: ХДПУ, 1991. – 170 с. 

 

 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ  

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ  

ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО- 

НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМКУ                      

Сіляк О.Ф., директор  

Фастівської станції юних  

натуралістів Київської області  

 

                       «Розпізнати, виявити, розкрити, виростити,  виплекати  

              в кожного учня його неповторно-індивідуальний 

талант – це означає піднести особистість 

          на високий рівень розвитку людської гідності» 

В.О.Сухомлинський 

У світлі  завдань поставлених перед позашкільною освітою виникає 

необхідність поновому підходити до розвитку творчої особистості.            

Реалізуючи міську програму «Обдарована дитина» на 2011-2014 р.р., яка 

ґрунтується на Програмі розвитку системи освіти міста Фастова на 2011-2014 

р.р. і є продовженням програми «Обдарована дитина» на 2006-2010р.р. у 

нашому закладі створено діяльнісну модель  педагогічного супроводу розвитку 
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творчого потенціалу особистості, що функціонує на рівні еколого-особистісних 

диспозицій.  

Організація навчально-виховного процесу в закладі має широкі 

можливості для пробудження внутрішньої природної активності учнів, що 

сприяє розвитку творчої позиції, активізації їх творчого потенціалу. Гнучкість, 

мобільність, відкритість освітньої системи  дає змогу швидко реагувати на 

освітні запити, формувати моральні цінності, будувати творче середовище 

розвитку засобами еколого-натуралістичної освіти. 

Наше кредо ніколи однозначно не констатувати "обдарована дитина" або 

"ординарна" - це неприпустимо не лише через небезпеку помилок у 

діагностичних висновках, а й тому, що такі категоричні твердження можуть 

достатньо негативно вплинути на особистісний розвиток дитини. 

Тому  першорядне  наше завдання - відкрити в кожній дитині творця, 

поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці.   

Метою моделі є розвиток потенціалу творчої особистості, яка не тільки 

володіє знаннями, високими моральними якостями, а й уміє діяти адекватно у 

відповідних ситуаціях, застосовуючи знання, беручи на себе відповідальність за 

свою діяльність. 

В загальному вигляді розвиток творчої особистості в моделі визначаємо як 

процес і результат входження її в соціокультурне оточення, що включає 

засвоєння чинних цінностей, норм поведінки, орієнтацію на максимальну 

персоналізацію, сформованість творчих можливостей, що спонукають до 

удосконалення особистісного "Я" через систему позитиву. 

Беремо за догму, що  здатність до творчості не є винятковим явищем, її 

можна виявляти, стимулювати, розвивати цілеспрямованими заходами, 

підвищуючи ефективність продуктивної діяльності особистості. 

 В моделі окреслено аспекти, що характеризують суть розвитку потенціалу 

творчої особистості. З одного боку,  педагогічний аспект, що розглядається як 

характерологічна особливість потреб, інтересів, настанов, здібностей, ціннісних 

орієнтацій особистості, з іншого – як відображення певного виду діяльності, яка 

зумовлена рівнем розвитку  і переваг особистості.   

Забезпечуємо наступні умови для розвитку творчого потенціалу учнів:    

- створення умов для  розвитку творчої особистості; 

- збагачення педагогічного середовища новими враженнями та 

судженнями; 

- забезпечення привабливого творчого характеру діяльності; 

- чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи; 
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- спонукання до генерування оригінальних ідей; 

- залучення учнів у процес планування мети і поточних завдань; 

- повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати; 

- надання права самостійно приймати рішення; 

- практична спрямованість досліджень;  

 Для втілення моделі  педагогічного супроводу розвитку творчго 

потенціалу особистості у нашому закладі створний широкий спектр засобів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку від простих до 

складних.  Зупинимося на найдієвіших з них - простих візуальних засобах, у нас 

це лабораторія   дендрології, колекція сукулентних рослин,  куточок живої 

природи.  

Створюючи умови для  розвитку творчої особистості ми прагнули 

створити місце де діти можуть віднайти найголовніше - частку життєдайної 

природи, яка дарує радість душам, вабить око, зігріває серце, надихає дітей на 

добротворчість, самопізнання, самовдосконалення. Адже безпосередній контакт 

з природою – це елемент виховання зацікавленості, розвитку та логічного 

мислення, критичного аналізу.  

Лабораторія дендрології функціонує на території парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва «Молодіжний» площею 14,7793 га.  Парк має красиві 

ландшафти, на його території  росте велика кількість екзотичних, 

інтродукованих рослин. Список видів, культиварів та гібридів, які зростають у 

парку налічує понад 160 найменувань, унікальними є гідрологічні багатства.  

Головними завданнями діяльності лабораторії дендрології є: 

-   формування  екологічної свідомої, творчої особистості; 

-   забезпечення умов додаткової освіти; 

-   профорієнтаційна робота. 

На базі лабораторії проводяться теоретичні заняття у вигляді екскурсій, 

тематичних занять по екологічній стежині, уроки під відкритим небом, лекції і 

бесіди  і практичні роботи: 

- участь в трудових акціях; 

- проведення дослідних і науково-експериментальних робіт; 

- ведення сезонних спостережень в природі; 

Для забезпечення навчального процесу лабораторія має дендрарій,  

розсадник, здійснюється методичний  супровід. 

Щорічно проводяться екологічні акції «День довкілля», «День землі», 

«Ліси для нащадків», «Юннатівський зеленбуд», «Зелений паросток 
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майбутнього», конкурс «Парки - легені місті і сіл» та ін. направлені на 

покращення і захист оточуючого середовища. 

Активно проводиться науково-дослідницька робота результати якої 

представлені зокрема у конкурсних роботах МАН: 

• «Часткова ландшафтна реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Молодіжний» (Папуша Тетяна - I місце в I етапі 

Всеукраїнського конкурсу науково- дослідницьких робіт МАН); 

• «Дослідження павуків на території парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Молодіжний» (Скурська Вікторя - I місце в I етапі 

Всеукраїнського конкурсу науково- дослідницьких робіт МАН); 

• «Дощові черв’яки, як фактор збереження й відтворення грунту та 

біологічний метод прискорення росту рослин» (Гора Юлія - III місце в II 

етапі Всеукраїнського конкурсу науково- дослідницьких робіт МАН); 

• «Інтродукція Плоскогілочника східного в Київській області» (Ночник 

катерина - I місце в I етапі Всеукраїнського конкурсу науково- 

дослідницьких робіт МАН). 

Та у конкурсній роботі «Юний селекціонер»: «Вивчення сортів 

деревовидної півонії» (Третяк Катерина). 

Особливої уваги заслуговує польова практика у ході якої учні вивчають 

флору та фауну парку, складають гербарії та колекції, проводять вивчення 

екосистем, розглядають взаємозв’язок рослин з факторами живої і неживої 

природи та ін. 

Лабораторія дендрології є методичним центром для вчителів біології і 

географії ЗОШ міста, студентів профільних факультетів навчальних закладів  

У 2000 році за нашого ініціювання дану територію віднесено до 

природоохоронного фонду Київської області Рішенням ХІІІ сесії Київської 

обласної ради ХХІІІ скликання від 05.10.2000  року.  

У 2008 р. парк прийнято до Ради ботанічних садів та дендропарків 

України. 

Інформацію про парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва 

«Молодіжний» включено до науково-довідникового видання "Заповідні 

території України. Ботанічні сади та дендропарки" (Державна служба заповідної 

справи Мінприроди України, ПРООН в Україні, 2009) 

Важливе місце серед засобів впровадження еколого- натуралістичної 

освіти для розвитку творчого потенціалу учнівської молоді належить куточку 

живої природи.  

Головними завданнями діяльності куточку живої природи є :   
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• проведення навчальних, практичний занять,   

• забезпечення умов для здобуття поглиблених знань про живі організми, 

проведення дослідницької роботи  

• формування творчої обистості 

• профорієнтаційна робота. 

Роботу куточку організовує та координує  завідуюча куточком живої 

природи  Стецкевич Наталія Вікторівна. Заняття проводяться за авторською 

навчальною програмою «Мешканці куточку живої природи» Стецкевич Н.В. 

(Рекомендована до впровадження науково-методичною радою КОІПОПК), якою 

передбачені теоретичні заняття і практичні роботи.  

В живому куточку учні систематично ведуть спостереження, доглядають 

живі організми, закладають досліди, проводять експерименти. В кутку живої 

природи  в учнів виховується інтерес і любов до природи, до праці, 

прищеплюються практичні вміння і навички,  розширюється світогляд, 

розвивається допитливість та почуття милосердя. 

 У нашому куточоку живої природи  мешкає понад 30 видів тварин 10 з 

них є екзотичними. 

   Дослідницькі роботи які проводяться у куточку носять яскраво 

виражений прикладний характер та сприяють подальшому його розвитку.  

Результати  дослідницької роботи представлені  у конкурсних роботах 

МАН: 

 «Акліматизація деяких видів комах та певних представників земноводних 

і плазунів у живому куточку станції юних натуралістів м. Фастова» 

(Войтенко Сергій – призер II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-

дослідницьких робіт МАН); 

 «Етичне ставлення до тварин як вимога сьогодення» (Ночник катерина – I 

місце в I етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт 

МАН); 

Конкурсні роботи «Юний дослідник»: 

 «Розмноження шпорцевих жаб в штучно створених умовах» (Ляшенко 

Аліна - І місце в обласному етапі та ІІ місце у фінальному етапі 

Всеукраїнського конкурсу); 

 «Розмноження маїсового полоза в штучно створених умовах» (Криштофор 

Галина - ІІ місце обласному етапі та ІІ місце у фінальному етапі 

Всеукраїнського конкурсу); 
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 «Розмноження жука зоофобуса в штучно створених умовах» (Чудіна 

Дарина - І місце в обласному етапі та ІІІ місце у фінальному етапі 

Всеукраїнського конкурсу). 

 Куточок живої природи  діє у відповідності до Положення про куточок 

живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

затвердженого Наказ МОН України № 456 від 09.08.2002 року. 

Колекція сукулентних рослин у нашому закладі створюється з 2007 року 

вона постійно поповнюється і є одним із дієвих засобів розвитку   творчого 

потенціалу особистості.  

Проблема фіторізноманіття як всесвітнього надбання, стає все більш 

актуальною, життєво важливою для людства, створення даної колекції, навчання 

учнів на її базі дає змогу вирішувати завдання збереження видів рослин, 

розвитку творчого потенціалу учнів, проводити профорієнтаційну роботу.  Крім 

того, колекція  дає можливість детального дослідження біологічних 

особливостей різних видів рослин даної групи. 

Під час роботи на базі колекції учні уточнюють таксономічний склад та 

географічне поширення групи сукулентних рослин в цілому; вивчають життєві 

форми сукулентних рослин з різних родин в умовах інтродукції; проводять 

аналіз життєвих форм сукулентних рослин в цілому та в межах їх окремих 

родин; досліджують трансформацію життєвих форм в процесі онтоморфогенезу; 

вивчають особливості репродуктивної стратегії рослин родів Gasteria Duv. I 

Haworthia Duv.; визначають можливості використання колекції сукулентних 

рослин в навчальній та просвітницькій роботі і фітодизайні.  

Шляхом селекції отримали міжвидові гібриди Haworthia, які поповнять 

асортимент декоративних рослин, а також можуть бути використані як основа 

для створення нових сортів. 

Результати дослідницьких робіт представлені в конкурсних роботах МАН, 

«Юний дослідник», «Юний селекціонер»: «Гібридизація Гавортій»(Беланенко 

Дмитро - ІІ місце в обласному етапі, Мельник Максим - ІІ місце в обласному 

етапі, Мухін Матвій - І місце в обласному етапі), «Розмноження кактусів» 

(Самийліна Вікторія - ІІІ місце обласному етапі та  І місце у фінальному етапі 

Всеукраїнського конкурсу), «Розмноження літопсів» (Архипчук Елізавета - ІІ 

місце обласному етапі), «Гібридизація Гавортій» робота проводиться протягом 5 

років. 

Колекційну роботу проводить керівник гуртка «Любителі сукулентних 

рослин»  Мухіна Тетяна Станіславівна.   
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Лабораторія дендрології, куточок живої природи, колекція сукулентних 

рослин  є  живими лабораторіями для учнівської молоді  не лише нашого 

закладу, а й для всіх освітніх установ міста. 

Для втілення моделі  педагогічного супроводу розвитку творчої 

особистості засобами еколого-натуралістичної освіти створені  предметно-

просторові середовища, в яких діти  найповніше розкривають свій внутрішній 

потенціал у процесі вільної самостійної діяльності у природі. Це середовище 

забезпечує розвиток кожної дитини за її індивідуальним темпом. 

Педагоги нашого закладу ставляться до дитини як до найвищої цінності, 

визнають її права на  вільний розвиток і прояв своїх здібностей задля себе і 

оточення.  Навчально-виховний процес у закладі прагнемо спрямувати на 

розвиток творчих здібностей кожного учня, щоб він пережив стан творчого 

піднесення, радісного хвилювання. 

Переживання успіху супроводжуємо стимулюванням і схваленням, які 

викликають позитивне ставлення до творчої діяльності. Учень у творчій 

діяльності набуває певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і 

поведінки, прагне до «дорослості», активно шукає своє місце в житті. З цим 

фактором пов’язані істотні психологічні зміни особистості: чіткіше 

усвідомлюються загальні й часткові цілі, процес творчої діяльності набуває 

системного характеру, з’являється свідоме прагнення до самоосвіти, творча 

діяльність усвідомлюється як складний і тривалий процес роботи над собою, що 

вимагає значних зусиль. 

Цілеспрямованому і повноцінному пізнанню сприяє і безформальний 

вплив педагога безпосередній чи опосередкований, але позбавлений неуважного, 

шаблонного ставлення до вихованця чи колективу, а значить і однобічності, 

неадекватності впливів.  Педагогічна керованість процесом творчості 

характеризується розумним поєднанням педагогічного управління з власною 

ініціативою і самостійністю учнів. Педагог керує творчою діяльністю учнів, 

організовує і веде її, одночасно стимулюючи їхню активну самостійну роботу. 

При цьому він використовує вартості традиційної освіти і педоцентричної 

системи, уникаючи крайнощів. 

Центральною ланкою співпраці, спрямованої на розвиток творчого 

потенціалу особистості, є особистісно-зорієнтована розвивальна взаємодія його 

суб’єктів. У цьому процесі власні можливості як педагога-позашкільника, так і 

його вихованців розвиваються і набувають об’єктивного характеру, 

відбиваючись у конкретних якостях і особливостях їх особистостей. Ось чому 

процес формування творчої особистості дитини, розвитку її творчої активності 
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та індивідуального стилю творчої діяльності  ми не відокремлюємо від творчого 

розвитку педагога-позашкільника, який навчає дитину творчій діяльності. Цей 

процес є не лише сукупністю послідовних і взаємопов’язаних дій педагога й 

вихованців, спрямованих на свідоме і міцне засвоєння системи знань, умінь, 

навичок творчої діяльності, формування світогляду дитини, культури поведінки 

в цілому та екологічної зокрема, а й сукупністю послідовних і взаємопов’язаних 

перетворень у їхньому творчому розвитку.   

Одним з найважливіших результатів педагогічної діяльності керівника 

гуртка є  одержання дітьми задоволення від самого процесу пізнання; інтерес до 

знань, допитливість, намагання розширити свій рівень, оволодіти певними 

уміннями і навичками, захопленість самим процесом, вирішення навчально-

пізнавальних задач тощо.     

Виходячи з таких положень, робимо висновок, що суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія в умовах нашої моделі – це форма педагогічного співробітництва між 

педагогом-позашкільником і вихованцями гуртка,    під час якого педагог і діти 

об’єднані творчим діалогом з метою активного саморозвитку і самовираження 

особистості кожного з учасників освітнього процесу, а також виявлення та 

реалізації їхніх  кращих духовних якостей і творчого потенціалу. Така 

педагогічна співпраця забезпечує позитивне ставлення дитини до педагога, 

освітнього середовища гуртка, своїх однолітків, успішне формування 

позитивних властивостей і якостей особистості, індивідуально спрямованих на 

саморозвиток.  

 Наша модель  педагогічного супроводу розвитку творчого потенціалу 

особистості побудована на засадах добра та любові до дитини та на засадах 

особистісно-орієнтованої освіти, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, технологіях 

співробітництва та співтворчості педагога-позашкільника і його вихованців у 

процесі улюбленої пізнавальної або творчої діяльності, що забезпечує 

формування творчої активності особистості.   

 

 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ  

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ 

Пахомова І.А., директор Станції юних натуралістів  

м.Білої Церкви Київської області 

 

Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, 

необхідність пошуку шляхів виходу нашої економіки  з занепаду, впровадження 
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нових технологій – усе це потребує докорінних змін у системі управління 

виробництвом, використання ресурсів із врахуванням творчих можливостей 

особистості. Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, 

пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрями розвитку, знаходити 

шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній 

людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із 

пріоритетних завдань як загальноосвітніх, так і позашкільних навчальних 

закладів. 

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна із головних ланок 

безперервної освіти в системі всебічно розвиненої особистості, найповнішого 

розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання 

талантів та обдарувань. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору 

діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні 

передумови для прояву її природних здібностей. 

 Дитина приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе, саме 

тому пріоритетним напрямком позашкільної освіти в цілому, й окрема нашого 

закладу, є виявлення та підтримка творчо обдарованих та талановитих дітей. 

Станція юних натуралістів м.Білої Церкви Київської області - профільний 

позашкільний навчальний заклад та координаційний центр виховної та 

організаційно-масової роботи еколого-натуралістичного напряму в місті. У 

закладі реалізується комплексна програма всебічного розвитку особистості, в 

основу якої покладені інноваційні технології навчання і виховання учнівської 

молоді.  

Станція юних натуралістів проводить навчально-виховну, інформаційно-

методичну, організаційно-масову, просвітницько-профілактичну та практичну 

природоохоронну діяльність. Вивчивши потреби ринку освіти, були визначені 

основні напрями освітньої діяльності СЮН - еколого-натуралістичний, 

валеологічний, туристсько-краєзнавчий, дослідницько-експериментальний. 

Всього у закладі працює 38 груп, навчається 800 вихованців.  

Серед багатьох видів творчих здібностей, педагоги СЮН розвивають у 

своїх вихованців організаторські, комунікативні, мистецькі, професійні. 

Організаторські здібності, або вміння організовувати інших людей, 

педагогічний колектив намагається розвивати завдяки впровадженню у 

навчально-виховний процес інноваційних інтерактивних технологій, зокрема 

тренінгів. Тренінг є активним груповим методом і відповідає природному 

прагненню підлітків до спілкування з однолітками. Як приклад – гурток 

«Навчальний центр волонтерів підліткового руху», де навчається  учнівська 
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молодь віком від 12 до 18 років. У процесі участі у волонтерському русі 

вихованці вчаться аналізувати соціальні проблеми, висловлювати своє 

відношення до них, шукати шляхи їх вирішення, розробляти і проводити 

соціально значимі заходи, програми. У процесі теоретичної і практичної 

діяльності у членів волонтерського руху формуються і розвиваються 

організаторські та комунікативні творчі здібності. 

Також комунікативні творчі здібності педагоги СЮН розвивають в рамках 

роботи гуртків «Психологічний клуб «Пізнай себе», «Гармонія родини», де діти 

вчаться культурі спілкування, вмінню аргументувати, переконувати,  

зацікавлювати. Під час занять проводяться вправи, тестові методики, тренінги, 

психологічні практикуми, використовуються елементи арт-терапії, що сприяють 

кращому засвоєнню матеріалу та допомагають вихованцям пізнати свої 

особистісні якості та розвинути творчі здібності.  

В закладі еколого-натуралістичного напряму на гурткових заняттях у 

вихованців можна розвивати і мистецькі творчі здібності, зокрема декоративно-

вжиткові. Так заняття гуртків «Рослини – символи України» та «Фантазуй з 

природою» покликані формувати у дітей художній смак, творче сприйняття 

світу, любов до природи та навколишнього середовища. Робота з природним 

матеріалом зближує дитину з рідною природою, розкриває індивідуальність 

кожної дитини. Від цього і залежить подальший розвиток творчих здібностей 

вихованців. Розкриття дитячої творчості, розвиток художньо-естетичних смаків, 

виховання поваги до рідної природи, до її краси та багатогранності, формування 

творчої компетентності у вихованців здійснюється шляхом участі у 

різноманітних конкурсах (“Галерея кімнатних рослин”, “Український сувенір”, 

“Новорічна композиція”), акціях (“День Землі” тощо), виховних масових 

заходах.  

 Велика увага на Станції юних натуралістів приділяється виявленню та 

розвитку професійних здібностей, необхідних для оволодіння певною 

професією. Це, насамперед, медичні, біологічні, екологічні, психологічні. Як 

приклад, один з гурткових проектів закладу – «Формула успіху», який вже 3 

роки успішно реалізується для дітей 10-13 років. Проект розрахований на 2 роки 

навчання, яке здійснюється за модулями: 

- «Гармонія родини» - психологічний; 

- «Здоров’я в твоїх руках», «Бути здоровим – це модно» - валеологічний; 

- «Буду я природі другом», «Юні друзі природи», «Знавці лікарських 

рослин» - екологічний; 
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Під час першого року навчання  у дітей формуються початкові загальнодоступні 

уміння і навички, інтерес до пізнання своєї особистості, виховується позитивне 

ставлення до різних видів професійної діяльності. 

На другому році навчання педагогами звертається увага на розвиток 

творчих здібностей особистості,  установки на власну активність у 

професійному самовизначенні. 

Не можна, звісно, стверджувати, що в 6 класі дитина вже зробить вибір 

щодо майбутньої професії, але ж вона вже конкретно знатиме, чи подобається їй 

біологія (екологія) як наука, чи зацікавить її така галузь як медицина тощо. Та по 

завершенню проекту діти мають змогу вступити в інші гуртки, вже вищого 

рівня, профільні – «Юні медики», «Основи біології», «Основи екологічних 

знань», «Навчальний центр волонтерів-екологів (валеологів)» тощо відповідно 

до своїх схильностей.  

Навчальні заняття гуртків екологічного напряму («Юні друзі природи», 

«Природознавство для дошкільнят», «Юні екологи») сприяють вирішенню 

конкретних виховних завдань: розширенню та поглибленню еколого-

натуралістичних знань, умінь та навичок; гармонійного розвитку особистості, 

формуванню національної свідомості, активної громадської позиції, 

задоволенню потреб у професійному самовизначенні відповідно до інтересів та 

творчих здібностей вихованців. А активна участь у практичних 

природоохоронних заходах та залучення вихованців до природоохоронної 

діяльності, написання науково-дослідницьких робіт дають змогу вихованцям  

проявити свої схильності та розвинути здібності. 

Отже, у всіх гуртках СЮН вібдувається всебічний розвиток творчих 

здібностей особистості. Це дає змогу сучасним дітям реалізувати власні задуми, 

ініціативи, правильно обрати професію, цікаво і змістовно проводити дозвілля. 

Будемо пам’ятати, що діти нічого не хочуть відкладати на потім, вони бажають 

жити, а не готуватися до життя. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА – ДІЄВИЙ  
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Волинського обласного еколого- 

натуралістичного центру 

 

Дослідницька робота учнів на шкільних навчально-дослідних ділянках, на 

полях виробничих бригад є одним із напрямків розвитку творчих здібностей 

дітей у поєднанні з професійною орієнтацією. 

На сьогоднішній день розвиток дослідництва – це важливе завдання, не 

тільки для позашкільних навчальних закладів природничого спрямування, а й 

для загальноосвітніх шкіл, особливо у сільській місцевості. 

Дослідництво розвиває у дітей пізнавальний інтерес, слугує засобом 

залучення учнів до самостійного пошуку і збагачення знань, засобом 

вдосконалення їх практичних трудових і організаційних умінь і навичок.  

Першим етапом в організації дослідницької роботи є залучення учнів до 

складання перспективного плану проведення дослідів. Тут слід враховувати 

зональні особливості сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, 

програмні вимоги до предмету, вікові особливості дітей, а також час, необхідний 

для організації і проведення дослідження. Зміст дослідницької роботи розробляє 

робоча група, в яку, як правило, входять учні, вчителі, а також інші особи, 

дотичні до проведення дослідження(спеціалісти базових господарств, власники 

міні-ферм тощо). Робоча група розробляє тематику дослідів. Велике значення 

при цьому має послідовність, наступність, поступове ускладнення виконуваних 

дітьми практичних робіт. 

Другим етапом організації дослідницької роботи є безпосередня діяльність 

учнів з підготовки та проведення досліджень. Головне тут – майстерність 

педагога, його вміння залучити дітей до вирішення проблемних ситуацій, 

організувати самостійну роботу і керувати нею, вміння вчителя залучити дітей 

до проектування досліду – визначення теми і мети дослідження, умов його 
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проведення, до оформлення необхідної документації з технології проведення 

дослідів, по організації фенологічних спостережень, підведення підсумків і 

використання результатів у практичній діяльності. 

Роботу з проведення дослідження розпочинають із підбору земельної 

ділянки. Необхідно врахувати рельєф місцевості. Рівна поверхня – одна з 

основних умов закладання досліду для успішного проведення дослідження 

важливо знати також склад ґрунту. 

Розміри ділянок в досліді можуть бути різними в залежності від площі 

всієї території. Бажано планувати прямокутну форму ділянок, в такому випадку 

результати досліджень будуть більш точними. 

При проведенні досліду слід дотримуватись певних вимог. Повторність 

досліду повинна бути не менша, ніж трьохкратна. Підготовка ґрунту повинна 

проводитись однаковим способом на однакову глибину. Неможна розтягувати 

обробіток ґрунту на два-три дні, так як можуть змінитись фізико-хімічні і 

біологічні умови для вирощування рослин. 

Насіннєвий матеріал повинен бути доброякісним  і абсолютно однаковим, 

за винятком випадків, коли завданням досліду є дослідження різного по якості 

насіння. 

Догляд і спостереження за рослинами на всіх ділянках(як дослідних, так і 

контрольних, згідно положення про навчально-дослідну земельну ділянку) 

повинні бути однаковими. Прополювання, розпушування та інші агротехнічні 

заходи слід проводити в один і той самий день, оскільки на наступний день 

може піти дощ. В такому разі дослід може бути порушений і перетворитися на 

просте вирощування певної культури. 

Надзвичайно важливо вести спостереження за дослідними і контрольними 

ділянками. Це дасть змогу встановити ступінь впливу дослідних умов на 

життєдіяльність рослин, якщо знадобиться, пояснити невдачу дослідження, 

причини загибелі рослин. 

Важливим, третім, етапом в проведенні дослідження є збір і облік врожаю. 

За декілька днів до збору необхідно перевірити наявність етикеток на дослідних 

та контрольних варіантах, відділити межі. Після цього здійснити збір у строки, 

визначені для даної культури. Зазвичай врожай збирають на всіх ділянках в один 

день і одним способом. 

Урожай з кожної ділянки зважують, проводять аналіз його якості. Всі 

отримані цифрові дані обробляють статистичними методами. Це необхідно для 

отримання достовірних даних. 
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За результатами дослідницької роботи в багатьох школах організовують 

виставки, свята врожаю. Результати дослідів представляють у вигляді схем, 

таблиць, письмових звітів, презентацій. 

На обласному рівні, щорічно, при Волинському обласному еколого-

натуралістичному центрі, восени проходить звіт-виставка юних аграріїв 

«Турбота молоді – тобі Україно!». Тут представляють результати своїх 

досліджень юннати з усіх районів краю. Вони мають змогу поділитись своїми 

досягненнями, знахідками, обговорити проблеми. Переможець – представляє 

Волинь на Всеукраїнській виставці. 

Така організація дослідницької роботи стимулює учнів до дослідництва та 

експерименту, а також є дієвим засобом розвитку творчих здібностей дітей.     

 

 

 

ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА – РЕЗЕРВ ТРУДОВОГО  
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кандидат біологічних наук 

Шатух Н.Ф., заступник директора  

з методичної роботи Донецького обласного ЕНЦ 

  

Лісовий фонд Донецької області складає лише 214,5 тисяч гектарів і 

створення  в області шкільних лісництв пов’язано з метою привернення учнів 

до систематичної роботи з охорони збіднілих лісових багатств. Однією з 

основних завдань шкільних лісництв є виховання у школярів любові до природи 

рідного краю, поглибити знання з біології та екологічної науки. 

Шкільні лісництва є однією з кращих форм поєднання школи з 

виробництвом, здійснення трудового навчання і виховання, активізації 

екологічного руху в Донеччині, формування в учнів екологічної культури, 

стимулювання творчого самовдосконалення юних лісівників, сприяння 

самовизначення в майбутній професії, залучення до науково-дослідницької та 

експериментальної діяльності. 

В Донецькому обласному ЕНЦ поставлено за мету як найбільше 

активизувати роботу зі створення нових та покращення роботи вже існуючих 

шкільних лісництв. Тому за ініціативою та згідно з планом роботи Донецького 

облЕНЦ та Донецького обласного управління лісового та мисливського 
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господарства 11 травня 2013 року відбувся обласний зльот учнівських лісництв 

та юних лісівників. Метою зльоту було стимулювання розвитку у учнів інтересу 

до роботи в галузі лісового господарства, пошук та підтримка обдарованих 

дітей. В заходв взяли участь 15 команд учнівських лісництві загальноосвітніх 

шкіл та позашкільних закладів з напрямку «лісове господарство». На зліт 

приїхали команди з різних міст та районів області (Новоазовський, 

Першотравневий, Краснолиманський, Волноваський, Амвросіївский, 

Артемівський, Мар’їнський райони, міст Єн6акієве, Ясинувата, Добропілля, 

Харцизьк, Шахтарськ,  Красноармійськ, Краматорськ). На урочистому відкритті 

зльоту виступив директор Донецького обласного управління лісового та 

мисливського господарства В.І.Стороженко. В рамках зльоту було проведено: 

- Виставку досягнень учнівських лісництв та творчих об’єднань; 

- Презентацію команд учнівських лісництв (12 команд); 

- Науково-практичну конференцію (11 учасників). 

За високий рівень в практичній та дослідницькій роботі в галузі лісового 

господарства 1 місце було розподілено між шкільними лісництвами 

Благодатненської загальноосвітньої школи Амвросіївського району та 

Яровською загальноосвітньою школою Краснолиманського районною школою. 

Визначено, що в процесі роботи в лісництвах учні ознайомлюються з 

біологічними особливостями  різних видів дерев та чагарникових порід, з 

системою біологічних заходів боротьби із шкідниками лісових культур, 

набувають практичних умінь і навичок з вирощування лісів, полезахисних смуг, 

вивчають правила ведення лісового господарства. Юні лісівники беруть активну 

участь у збиранні насіння дерев та кущів, насадженні лісу, охороні його від 

пожеж, порубок. Вони також дбають про диких корисних тварин, вивчають та 

застосовують біологічні методи боротьби зі шкідниками лісу. 

Серед переможців зльоту також були представники нових шкільних 

лісництв, які створені лише в останні два роки. 

Шкільне лісництво «Дубочок» створено в 2011 році на базі 

Стародубівського лісництва ДП «Приазовське лісове господарство». Метою 

шкільного лісництва було прищепити любов до рідної природи, надати навички 

садити та доглядати за лісом. У діяльності та житті шкільного лісництва задіяні 

учні 5-9 класів. Були розроблені статут та моральний кодекс юного лісівника, 

згідно якого це є клуб однодумців, які об’єднані головною ідеєю «збереження 

дикої природи, без якої неможливий не лише прогрес людської цивілізації, але й 

саме життя людини». Серед членів лісництва головне гасло – «зроби як я, зроби 

краще мене». Тільки за два роки існування члени цього шкільного лісництва 
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взяли участь в обласних акціях «Збережи ялинку», «Пташиний будиночок», у 

Всеукраїнській акції «Збережи первоцвіти», а буклет, виготовлений юним 

лісоводом Мариною Красозовою посів 3 місце на обласному етапі акції. Також 

члени шкільного лісництва взяли активну участь у Всеукраїнській акції 

«Майбутнє лісу в твоїх руках», згідно якої навесні було проведено лісові 

посадки дерев. Шкільне лісництво живе 3 напрямками роботи: навчання 

(екологічний всеобуч), позакласна робота в творчих групах, практична робота – 

застосування екологічних знань в конкретних справах. Так, протягом року було 

проведено заходи: 

«пташина їдальня» (підгодівля птахів і вивчення їх поведінки), «каштан» 

(збір насіння каштанів та його висадження), участь у районному конкурсі 

«Зимовий букет замість ялинки». На 2013 рік заплановано розбити лісництво на 

центри: 

 лісовий центр, робота якого безпосередньо пов’язана з наглядом за лісом і 

лісорозведенням. За  шкільним лісництвом закріплюється лісова площа, 

яка розділена на ділянки – обходи. Це була як раз та територія, де юні 

лісівники навесні висівали насіння дерев хвойних порід. Члени лісового 

центра організовують зимову підгодівлю птахів, виготовляють і 

розвішують штучне гніздів’я, саджають дерева і кущі, очищають ліс від 

сміття.    

 біологічний центр, в якому учні вивчають життя тварин і рослин, 

доглядають за ними. 

 центр екологічної просвіти, в завдання якого включено проведення 

екологічних занять в молодших класах, екологічних ігор в дитячій 

дошкільній групі, організація і проведення природоохоронних акцій, 

проведення екологічної рубрики в шкільній газеті. 

 екологічний театр, який складатиметься з учнів, схильних до 

артистичності і однією з головних  тематик є природоохоронна 

Шкільне лісництво «Ялинське» н6а базі Мар’їнської районної станції 

юннатів було створено в 2011 році згідно договору про співпрацю з Ялинським 

лісництвом Великоанадольського лісгоспу, яке розташоване між селами 

Єллизаветівка, Веселий гай та Романівка. Півнична частина лісового масиву 

знаходиться біля русла річки Сухі Яли. Перші відомості про земле влаштування 

лісництва відноситься до 1908 року. В сучасний час загальна площа лісу складає 

647 гектарів і розбитий на 33 квартали. Прикрасою Ялинського лісництва є дуб – 

довгожитель, який величають столітнім. Дубом і за ним дбайливо доглядають 

члени шкільного лісництва Н території лісництва 50 гектарів хвойних порід 
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дерев і тому однією з задач шкільного лісництва є дбайливий догляд за ними. В 

біоценозі Ялинського шкільного лісництва багате і широке розповсюдження 

комах. Тому в обов’язок членів шкільного лісництва входить пропаганда 

охорони комах (виключаючи шкідливих) і особливо рудих мурах як 

біозахисників лісу. Влітку 2013 року члени шкільного лісництва провели 

розселення мурашників в 2 кварталах лісу, а слабкі – підселені відводками. До 

наукових завдань шкільного лісництва включено: 

 уточнення видового складу комах та встановлення джерела розмноження 

комах(шкідливих), поширених на території Ялинського лісництва; 

проведення «перепису» мурашиного населення ,досягнення рівномірності 

їх розподілу в лісі і основне гасло юних лісівників є «ліс є здоровим, якщо 

на кожен гектар буде припадати на 4 мурашника»; 

проведення ознайомлення з основами біологічного захисту рослин лісу від 

шкідників і хвороб за допомогою комах школярів та населення. 

В 2011 році на базі загальноосвітньої школи №14 міста Красноармійська 

було створено шкільне лісництво «Едельвейс». Девізом молодого лісництва є 

строки: 

Бережемо красу природи! 

Всій планеті велика шана. 

Бо людської недбалості кроки, 

Для землі то болюча рана, 

які написані його членом Вікторією  Мокруш. Пріоритетними напрямками 

роботи шкільного лісництва є такі: 

- Збирання і збереження насіння сосни, ялини, дикорослих рослин; 

- Охорона насаджень молодих дерев, висаджених працівниками лісгоспу; 

- Екологічні десанти; 

- Участь в акції «Первоцвіт»; 

- Дослідження за молодими саджанцями, фенологічні спостереження, 

підготовка дослідницьких робіт. 

Разом з провідними спеціалістами Красноармійського лісгоспу школярі 

доглядають за  молодими саджанцями сосни. Шкільне лісництво сприяло 

озелененню шкільного підвір’я молодими березами, сосною, чагарниками.  

Допомагає висвітлювати такі заходи місцева телекомпанія «Орбіта» в рубриці 

для юнацтва «Выше крыши» з метою пропаганди роботи юних лісівників в 

имісті та районі.Здійснюється експериме5нтальна та дослідницька роботи. 

Наприклад така «Ліс у полум’ї». в якій висвітлені проблеми пожеж в лісі та 

лісосмугаг, запропоновані шляхи захисту лісу і поодиноких дерев від пожеж. В 
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2011-2012 н6авчальному році юні лісівники взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі «Я і ліс», в якому Світлана Угнівенко та Юлія Ємельяненко були 

нагороджені цінними призами. Другий рік поспіль члени шкільного лісництва 

допомагають працівникам лісгоспу в обробці ділянок сосни звичайної та ялини 

звичайної, в патрулюванні осередків зростання первоцвітів поблизу селищ 

Гришине та Шевченко. 

Павлопільськешкільне лісництво «Зелена планета» створено в 2013 році за 

ініціативою Новоазовського лісничого Тельманівського лісництва Анатолія 

Анатолійовича Яворського . Свої перші кроки шкільне лісництво розпочало з 

вивчення історії Тельманівського лісництва площею 1062 гектара. Юні 

лісівники дізналися, що площа Новоазовського лісництва складає 272,2 гектара. 

На території лісництва знаходяться природно-заповідні зон6и загально-

державного значення Єланчанські Бакаї – 54 га, а такоє Бакаї Кривої Коси – 389, 

6 га, які займає регіональний ландшафтний парк Меотида. Спочатку члени 

шкільного лісництва провели вивчення видів рослин лісосмуги, а надалі провели 

досліди за завданням лісництва «Добір порід дерев, які добре акліматизуються в 

Новоазовському районі» та «Роль мурашників в біогеоценозі лісу». Учні надали 

відповідь на такі важливі запитання як: чому гинуть сосни в лісосмузі поблизу 

берега річки Кальміус та яка роль мурах в біогеоценозі лісу. Незважаючи на 

короткий час вжек отримані перші результати – пооведений добір видів рослин, 

які краще виживатимуть в лісосмузі Новоазовського району (це сосна кримська, 

дуб чеерешчатий, черемха та лох вузьколистий. Ці види дерев висадженні для 

розпліднення в «шкілку» пришкільної навчально-дослідної ділянки. Також 

знайдена відповідь про те, що в лісосмузі є велика кількість шкідників і 

мурашники є одними з провідних «санітарів» лісу. 

В заключення слід вказати, що в області активизується робота зі створення 

шкільних лісництв, які є осередком трудового виховання учнів в галузі еколого-

натуралістичного напряму. 

  

 

НАЙТИ УЧАЩИМСЯ ТРУДОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО 

Кирилленко С.К., зав. лаборатории  

сельского хазяйства Донецкого обласного ЭНЦ,  

кандидат биологических наук 

 

Формирование развития творческого потенциала учащегося в кружках и 

творческих объединениях – длительный и сложный процесс. Без сомнения в 
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том, что одним из наиболее важних резервов ее улучшения является 

опытничество, поскольку оно  наиболее эффективный метод объединения 

обучения с продуктивным трудом. Найти трудовое творческое дело для 

коллектива учащихся – это задача большого практического значения и при 

выполнении его учащиеся должны быть ознакомлены с конечной целью работы 

и заинтересованы в ее достижении. 

Практика передових школ показала, что опытничество служит важной 

основой трудового творческого воспитания учащегося, развивает у школьников 

высокие нравственные качества и исследовательские навыки, закрепляет общин 

и политехнические знания, воспитывает уважение к сельскохозяйственному 

труду. Анализ педагогической литературы свидетельствует о том, что она 

располагает значительной информацией о  методике постановки опыта, 

множеством примеров того, как выращиваются высокие урожаи 

сельскохозяйственных культур, какие сорта целесообразно выращивать в 

конкретной зоне и т.д. Однако. В ней нет главного: выводов о т ом, нас колько 

сильным педагогическим стимулом всестороннего творческого развития 

учащихся является их опытническая работа. Найти. трудовое интересное и 

творческое дело для учащегося – задача каждого педагога, каждого 

педагогического коллективаю Трудовые творческие деда в Донецкой области 

есть, особенно в сель ской местности. 

В Озеряновской общеобразовательной школе № 58 г. Горловки под. 

руководством опитного педагога, энтузиаста свого дела Геннадия Евгеньевича 

Моисеенко уже на поротяжении 4-х лет проводяться опытнические работы по 

использованию нових жидких удобрений на основе бурого угля и торфа на 

картофеле, томатах, перце и других культурах (Кроква Татьяна, Бабатина  

Екатерина и др..) Результаты ,полученные школьниками заинтересовали учених 

не только Донецкого Национального университета, но и с достоинством были 

представлены на Всеукраинском конкурсе юных рационализатолров «Украина-

Європа-Світ» в г. Киеве в 2013 году. 

Горловский лицей №25 не зря носит свое название «Успех». И, 

действительно, на протяжении вот уже 10 лет он славится успехами своего 

творческого объединения «Юный исследователь», которым руководит учитель 

биологии Татьяна Семеновна Крючкова. Сначала были робкие шаги в 

проведении селекционных работ в области генетики и селекции растений. Еще 

будучи ученицей 7 класса член этого твороческого объединения Саша 

Матюшенко начала свои исследования в области селекции сорго зерновогог, 

которые она завершила сложнейшей темой, которую ей предложила заведующая 
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лабораторией сорговых культур Крымского филиала Национального 

университета биоресурсов и природопользования Любовь Леонидовна 

Болдырева «Изучение наследуемости признаков у различных гибридов сорго 

зернового» и была высоко оценена на Всеукраинском конкурсе «Юный 

селекционер». Сейчас Александра заканчивает этот  университет и в скором 

времени станет ученым селекционером. В творческом объединении «Юный 

исследователь» провела свои лучшие школьные годы ученица лицея Елена 

Андреева, Прийдя в объединение, она на протяжении всех лет проводила 

сортоизучение различных сортов горчицы сарептской, а после успешного 

окончания школы пополнила ряды студентов биологического факультета 

Донецкого национального университета. Династию Саши Матюшенко 

продолжила ее сестра Аня, которая   в объединении  «Юный исследователь» 

проводит сортоизучение сортов моркови с целью выявления наиболее 

приспособленных для выращивания в Донецкой области и, несмотря на свой 

юный возраст успешно доложила о полученных результатах на Всеукраинском 

конкурсе «Юный селекционер» в  2013 году. 

В Поддубенской общеобразовательной школе Великоновоселковского 

района под руководством четы  Раковых на протяжении более 10 лет работает 

творческое объединение, в котором учащиеся постигают азы исследовательской 

работы с различными сельскохозяйственными культурами – соей (Анна 

Гнибеда), рыжиком (Екатерина Юзюк), тритикале (Виктория Антонова), 

гречихой (Андрей Раков) и другими. Каждому члену творческого объединен6ия, 

начиная с 7 класса, дается задание – провести исследовавние с той культурой, 

которая ему.»до вподоби». Не меньшим энтузиастом своего дела является 

учитель биологии Алексеевской школы этого же района Наталья Александровна 

Кнауб. Под ее руководством в твоорческом объединении «Юный рослинник» 

выполнено достаточно сложные и интересные работы по сортоизучению 

гибридов сахарной кукурузы (Екатерина Коба), суданской травы (Кристина 

Коба), а также проведено изучение влияния новых ростактиваторов гуминовой 

природы с микроэлементами на сортах лука репчатого Луганский и Марковский 

(Маргарита Жуйко) и яровой пшеницы  (Мария Бугасова). Полученные 

результаты ребята с достоинством неоднократно представляли на 

Всеукраинском конкурсе «Юный селекционер» в г. Киеве, а ария заканчивает 

магистратуру по специальности «Генетика и селекция» в Национальном 

университете биоресурсов и природовользования. 

Совсем недавно свои исследования по изучению ростактиваторов с 

цинком, медью и железом на свекле и картофеле представляла на различных 
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конкурсах Татьяна Анатольевна Чуприна из Елизаветовской колы Марьинского 

района, а сейчас она руководитель творческих объединений «Юный фермер» и  

«Юный растениевод» в Марьинской станции юннатов, членами которых 

являются учащиеся Екатерининской общеобразовательной школы с 

растениеводческим уклоном, где она передает свои знания и навыки 

исследовательской работы молодой поросли. 

У учителя биологии Краснозвединской общеобразовательной школы №95 

г. Макеевки Надежды Александровны Семеновой в творческом объединении 

«Юный исследователь» никогда не бывает отбоя от ребят, которые бы хотели 

заниматься исследовательской работой по сельскому и лесному хозяйству. Они 

провели изучение коллекционных образцов чечевицы, бамии, фасоли, томатов, 

сорго веничного, полученных из Национального центра генетических ресурсов, 

сортов ячменя из отдела селекции Опытной станции Харьковского института 

растениеводства им. В.Я.Юрьева, сортов и коллекционных образцов 

нетрадиционных для Донецкой области культур – люпина желтого, льна 

масличного и др. Воспитанники Надежды Александровны Екатерина Вадовская 

и Дмитрий Якимчук нашли сове призвание именно в этом творческом 

объединении и в скором времени пополнят ряды специалистов в области 

генетики после окончания агрономического факультета Национального 

университета биоресурсов и природопользования. 

Город Доброполье является типичным для Донецкой области шахтерским 

городом и значительных площадей учебно-опытных участков при школах в нем 

нет. Но, несмотря на это, в тволрческом объединении юных биологов УВК №4, 

которым руководит учитель биологии Светлана Владиславовна Броваренко, 

каждому учащемуся  предлагается та исследовательская работа, которая бы его 

заинтересовала в большей степени. Еще будучи ученицей 7 класса Аня Гайдук 

проявила себя как исследователь состояния насаждений лиственных пород 

деревьев и кустаников в городе. Свои первые выступления у Ани были на 

областных конференциях «Юный ботаник», «Юный растениевод», «Юный 

лесовод», на которых она неизменно становилась призером. А дальше все выше 

и выше… Всеукраинские конкурсы «Intel eko», «Дотик природи» и др., на 

которых она также завоевывала призовые места. Нетрадиционным стало в 

школек проведение исследований по изучению возможности повышения 

морозоустойчивости сортов озимой пшеницы (Елена Беликова и Валерия 

Броваренко) и солеустойчивости ярового ячменя (Дмитрий Журавель), работа 

которого в 2013 году заняла 2 место на Всеукраинской олимпиаде по экологии. 
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В УВК №14 г. Енакиево под  руководством учителя биологии Ольги 

Ивановны Блиновой создано новое в Донецкой области творческое объединение 

по изучению различных способов выращивания  лекарственных растений – 

сначала окопника лекарственного, а с 2013 года и нетрадиционных для этой 

зоны культур - шлемника байкальского, мачка желтого, шалфея лекарственного. 

Результатами, полученными членом творческого объединения Екатериной 

Третьяковой, осталось довольно компетентное жюри Всеукраинского конкурса 

«Україна – Європа – Світ». Надеемся ,что в скором времени Екатерина станет 

отличным специалистом в области фармакологии. 

Большие возможности по трудовому творческому воспитанию заключены 

также в природоохранной деятельности учащихся. Эта работа сама по себе 

очень творческая, живая, обогащающая ребят и знаниями и трудовыми 

навыками. Еще В.А. Сухомлинский писал: «Природа – богатейший источник 

мысли, творческого, пытливого разума. Без активных усилий, юбез труда нельзя 

раскрыть и познать ее тайн. Чем больше дети трудятся, тем больше тайн 

природы раскрывается перед их сознанием и тем больше новолго, непонятного 

видят они перед собой». 

В Енакиевском ЭНЦУМе ежегодно значительно расширяется сеть 

творческих объединений по изучению популяций видов первоцветов, 

подлежащих охране. Проведено изучений популяций чистяка весеннего, фиалки 

трехцветной, первоцвета весеннего, хохлатки, ветреницы дубравной. Мать и 

мачехи, тюльпана Шренка, рябчика и др. в балке села Александровское и в 

пригороде города Углегорск. Проведено картографирование популяций, 

математическая обработка количества растений и их процентное соотношение. 

Полученными резульбтатами заинтересовались сотрудники Донецкого 

ботанического сада. В зимнем саду в творческом объединении «Юный 

цветовод» проведена большая творческая работа по изучению и размножению 

редких комнатных растений (бамбука), выращивания из плодов тропических 

растений (лимона, финиковой пальмы, апельсина, фейхоа и др.). 

Таким образом, жизнь показывает, что дети могут выполнять многие 

трудовые дела с большой активностью и интересом. Найти для них трудовое 

интересное и практически полезное делдо – большая задача школ и 

внешкольных учреждений.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ  

ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОЛОГО-

НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Сейтаблаэва Х. М., учитель  

географии Перевальненской СОШ І-ІІІ ст. 

АР Крим 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. 

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречий мире проблемы окружающей среды (экологические проблемы) 

приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать 

содружество человека и природы. Каждый должен понять, что только в 

гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие 

нашего общества.  

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 

безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться 

жить в согласии с природой, ее законами и принципами. 

Поэтому приоритетным направлением в воспитательной работе нашей 

школы является – экологическое. 

Экологическое воспитание проявляется в осознании функций природы в 

жизни человека, чувстве личной причастности к сохранению природных 

богатств и активной исследовательской деятельности природы родного края, 

практической деятельности по охране природы полуострова, ознакомлении 

учащихся, с рекреационным потенциалом Крыма,  возможностями организации 

экскурсионной, туристическо-краеведческой работы.  

Цель:  создание широких возможностей для творческой самореализации 

личности, ответственной за состояние окружающей среды и стремление к 

конкретной деятельности по ее охране. 

Задачи: 1.воспитание экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; 

2.формирование экологического мышления и экологической культуры 

учащихся; 

3.развитие таланта и способностей как особой ценности; 

4.формирование здорового образа жизни учащихся. 

На протяжении учебного года проводится большое количество эколого-

натуралистических мероприятий, конкурсов, в которых принимают участие 
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ребята нашей  школы. Традиционными стали такие общешкольные 

мероприятия: «Мисс экология»; Дни защиты окружающей среды,  конкурс 

экологических сказок; конкурс  экологических агитбригад; экологические акции  

«Чистый лес», «С любовью к Ангаре», «Чистая улица»; участие во 

Всеукраинской акции «Майбутнє лісу в твоїх руках», месячник «Экология и 

мы», праздники «День воды», «День Земли», природоохранительные акции 

«Пернатые друзья». 

Большую роль в экологическом воспитании школьников играют экскурсии 

и походы. Где только ни побывали ребята! Бахчисарай, Белогорск, Мраморные 

пещеры, Ялта, Феодосия, пещерные города Крыма, Севастополь. Активно они  

посещают   музей природы и аквариум  г. Алушта, зоологический музей ТНУ, 

Ботанический сад ТНУ, Никитский ботанический сад, зооуголки  и дельфинарии 

в разных городах Крыма – и это далеко не полный список. Такие путешествия 

дают ребятам возможность познакомиться с достопримечательностями 

Крымского полуострова.  Дети учатся любить и ценить край, который является 

их Родиной. 

Большую роль в экологическом воспитании играет кружковая работа. 

Наибольшей популярностью  в нашей школе пользуется кружок «Юный 

лесник», который был создан  в 2004 году на базе лесничества «Перевальное» и 

Перевальненской ОШ I-III ступеней. 

Юные  лесники ведут работу круглогодично по трем направлениям: 

экологическое, исследовательское, краеведческое, которые тесно переплетаются 

друг с другом. 

В 2006 году на  территории школьного лесничества была проложена 

экологическая тропа «Перевальненская» общей протяженностью- 572 м.Она 

расположена на северо-восточном склоне г. Чатыр-Даг, в южных окрестностях 

с. Перевальное.  

Ежегодно команда школьного лесничества участвует в конкурсе «Лучшее 

школьное лесничество Крыма», где два года подряд занимает 1 место и 

представляет АРК на Всеукраинском слете юных лесников. В 2009г. в городе 

Ровно команда школьного лесничества заняла 3 место в Украине. В 2010г. в 

городе Черновцы команда школьного лесничества заняла 3 место в Украине в  

защите исследовательских работ. 

Работа в этом кружке определяет  во многом выбор будущей профессии, 

выпускники поступают на биофак, геофак, факультет экологии, геодезии в ТНУ 

и другие вузы Крыма. В 2011/2012учебном году 3члена кружка, получили 

целевое направление на факультет лесоведение в Крымской Аграрной академии. 
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  Ежегодно  в летний период на базе школы функционирует экологический 

лагерь дневного пребывания «Радуга». Эта традиционная форма оздоровления 

детей располагает к путешествиям, походам, экскурсиям и к тому же это 

эффективная форма социализации детей. 

Экологическое воспитание учащихся  в нашей школе включает следующие   

направления воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология 

здоровья», «Экология души». Каждое из них ориентировано на приобщение 

учащихся к тем или иным общечеловеческим ценностям. 

Прогнозируемый результат: 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника   

Перевальненской ОШ I-III ступеней, обладающего экологической культурой. 

Модель выпускника 

Ежегодно в апреле месяце проходит месячник «Экология и мы», в рамках 

которого мы предлагаем вам посетить выставку поделок «Как прекрасен край 

родной! Посмотри!»,  выставки рисунков и фотовыставку «Люблю тебя, мой 

край родной, – мое  любимое Перевальное!» 

Направление «Экология природы» 

Цель: Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи: Формировать представление о природе как среде 

жизнедеятельности человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение 

к окружающей среде. Воспитывать эстетическое отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

 Формировать потребность проявлять активность в решении экологических 

проблем. Формировать познавательные, практические и творческие умения 

экологического характера. Становление экологической ответственности как 

основной черты личности на основе системных знаний об экологических 

проблемах современности и возможности устойчивого развития современной 

цивилизации.  

Направление «Экология здоровья» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. 

Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. 

Воспитывать сознательное отношение к труду.  Формировать потребность 

в здоровом образе жизни. Развивать физическую подготовку учащихся. 

Формировать навыки рациональной организации умственного и физического 
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труда. Формировать валеологическую культуру школьников. Повышать 

уровень физической подготовки учащихся. Воспитывать ответственность за 

сохранение существующих школьных традиций  

Направление «Экология души» 

Цель: Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой 

личности школьника 

Задачи: Формировать потребность в сознательном, ответственном 

отношении к учению. Пробудить интерес к прошлому своего народа, 

воспитывать гордость за национальную культуру. Выявлять и развивать 

творческие наклонности детей. Помочь ребенку осмыслить себя как частичку 

окружающего мира. Воспитывать ответственное отношение к учению, 

развивать познавательную активность учащихся. Воспитывать чувство 

национальной гордости, бережное отношение к памятникам истории и 

культуры, гражданскую ответственность за свое поведение. Развивать духовный 

мир школьника, его творческое мышление, способности и задатки. Осознавать 

собственную значимость в окружающем мире.  Формировать потребность в 

самообразовании в условиях развития науки, культуры и техники. Воспитывать 

политическую культуру, чувство ответственности за будущее своей страны. 

Формировать эстетические вкусы и идеалы, инициативность, творческое 

отношение к окружающему миру. Ориентировать школьников на «постоянный 

труд души».  

Мониторинг 

С целью изучения эффективности экологического воспитания  в конце 

учебного года проводится диагностика уровня воспитанности и анкетирование 

учащихся. В определении уровня воспитанности используется методика 

Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к природе. 

Этот критерий складывается из бережного отношения к земле,  к растениям, к 

животным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и 

труде,  оказать помощь природе. 

 

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ 

В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Андієць Л.І., керівник шкільного  

лісництва «Олешки» Херсонської області 

Одним із пріоритетних напрямків виховання у сучасній школі є екологічне 

виховання та розвиток обдарованої особистості. Це, насамперед, пов'язано з 
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потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, 

навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних 

завдань удосконалення системи освіти. Обдаровані діти складають резерв 

інтелектуального піднесення будь-якої нації. Насьогодні в Україні проблема 

обдарованості, творчості, інтелектуалу виходить на передній план у державній 

політиці. З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України 

й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, 

навчання і виховання обдарованих дітей і молоді «Творча обдарованість».  

Велике значення  у розвитку обдарованості набуває позашкільна освіта. 

Ми всі – продовження роду людського і всієї історії біосфери, зв’язані із життям 

планети чисельними жителями.  У наш час, в епоху науково-технічного 

прогресу, екологічна криза набула всеосяжного характеру. Загрозливою стає 

екологічна ситуація, яка сталася в Україні.  Щоб розв’язати проблеми 

взаємовідносин  природи та суспільства, замало лише екологічного мислення. 

Людина повинна екологічно мислити.  

Ось уже 10 років на базі нашої школи працює гурток «Юні лісівники-

дендрологи» від Голопристанської районної станції юннатів. У процесі роботи 

гуртка вихованці знайомляться з біологічними особливостями різних  видів 

дерев, чагарникових порід, системою біологічних заходів боротьби із 

шкідниками  лісових культур. Це поле діяльності для обдарованих дітей, вони 

дуже спостережливі,  помічають найменші зміни в природі,тому  широко 

залучаються до фенологічних спостережень. Учень поступово перетворюється 

на молодшого колегу, який працює над розв’язанням проблем охорони довкілля, 

дослідження природи рідного краю. Залучення дітей до пошуково-дослідницької 

діяльності дозволяє значною мірою поліпшити знання з біології та екології, 

географії і краєзнавства.  Херсонщина – чудовий край. Історично всім відомі 

Олешківські піски. Це унікальний витвір природи, найбільший піщаний масив 

на Європейському континенті. Зараз тут росте справжнє диво-ліс, вирощений 

людськими руками – штучний ліс. Саме людина перетворила пустелю в 

справжній оазис. Тут у радіусі 100 км, поряд розташовані штучні ліси та 

пустеля, а трохи далі – річка і море. Діти, які цікавляться історією , проводячи 

дослідницьку  робот, зібрали унікальний матеріал з історії оліснення нашої 

місцевості, дізналися про історію походження піщаного масиву.  Для виховання 

любові й турботи до рідної природи, розвитку творчих потенціалів у 

обдарованої дитини, при школі створене шкільне лісництво. Юннати живуть 

поряд із лісом та лісгоспом  і саме працюючи у шкільному лісництві у дітей 

розвивається екологічне мислення. Діти практично допомагають лісгоспу, тісно 
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співпрацюючи із працівниками лісу – Фоміним В. І  (лісничий Гладківського 

лісництва), Фемічем М. М. (інженер по охороні лісу Голопристанске ЛМГ), 

Феміч Н. І (інженер лісових культур Голопристанське ЛМГ) та іншими  - 

збирають насіння деревних та чагарникових порід, садять саджанці, сіють 

насіння у питомнику, розвішують штучні гнізда, взимку годівнички, проводять 

санітарні прибирання, розчищають лісові джерела та озерця. Працюючи у 

лісництві, діти не тільки вивчають теорію та закономірності біологічних 

процесів, але й займаються дослідницькою роботою, розширюючи екологічне 

мислення, оволодівають результатами наукових досліджень.  Виконуючи 

дослідницьку роботу, учні роблять перші кроки у науці. Вивчаючи питання 

біологічного захисту лісу, учні на практиці спостерігають за фазами розвитку 

комах. Другий напрямок дослідницької роботи – фізіологія рослин .  Результати 

відображають у роботі МАН. На засіданнях секції «Лісівництво» були 

представлені роботи за темами : "Вирощування сіянців сосни кримської в 

умовах відкритого і закритого грунту», «Як зберегти унікальну природу 

Буркут», «Морфологія РСП та ЗСП», «Екологія рудого та звичайного соснового 

пильщика», « Використання вологонакопичувачів при посадці лісових культур».  

Обдаровані діти , відвідуючи гурток , постійно беруть участь у різноманітних 

конкурсах, таких як «Ліси для нащадків», «Букет замість ялинки», 

«Юннатівський зеленбуд», «Допоможемо зимуючим птахам», «Птах року», 

операції «Жива вода»,  конкурсах: «Мій рідний край - моя земля», «Юні 

екологи», «Дослідницький марафон», «В об'єктиві юного натураліста», «Юний 

дослідник», у місячнику екології,  де виборюють призові місця на рівні області, 

республіки. Екологічне мислення  обдарованої дитини проявляється і в 

образотворчому мистецтві. Уміло використовуючи яскраві фарби, діти  

створюють чудовий образ рідної природи, вважаючи її найкращим місцем на 

всій земній кулі. У своїх роботах всі юні художники показали знання 

екологічних проблем, відтворили  красу навколишнього світу. Кожного року 

учні нашої школи беруть участь у конкурсі « Людина і ліс» і отримують 

нагороди. Діти розуміють: щоб природою можна було насолоджуватися, 

потрібно обов'язково піклуватися про неї. І це повинна робити кожна людина. 

Так вважає найменша юна художниця і переможниця  обласного етапу конкурсу 

«Людина і ліс» на кращий малюнок першокласниця  нашої  школи Ілона 

Топоркова. 

Сьогодні основне завдання позашкільних закладів -  розвивати здібності й 

таланти кожної дитини, готувати конкурентоспроможну особистість для 

подальшого життєвого вибору. В. О.Сухомлинський у статті «Ставлення до 
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краси в природі і суспільстві»  писав: «Перед людиною відкрилась радість життя 

тому, що вона почула шепіт листя і сюрчання коника, дзюрчання весняного 

струмка і переливи срібних дзвіночків жайворонка в гарячому літньому небі, 

шерхіт сніжинок і стогін завірюхи, лагідне хлюпотіння хвилі в урочисту тишу 

ночі – почула і затамували подих вже сотні й тисячі років слухає чудову музику 

життя». Великий педагог закликав учити дітей відчувати красу природи, аби 

вони стали дбайливими господарями нашої зеленої планети Земля. Відвідуючи 

гурток, діти  вчаться  цьому і мають змогу  розвивати  свій творчий потенціал. 

 

 

УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО – ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА 

Сорока Т. Г., методист  

комунального закладу  «Дитячий  

екологічний центр міста Дніпродзержинська» 

 

   Виховання природою – 

 основа педагогічної діяльності.   

В. О. Сухомлинський   

Кажуть, що колиска людства стояла на узліссі біля берега річки і це - 

справедливе твердження. Різноманіття рослинності було головною природно-

історичною умовою, яка визначала становлення людини як розумної істоти.  

Немає людини, яка б не була в лісі, проте не кожен зможе відповісти на 

запитання: «Що таке ліс?». 

Ліс – це не просто велика кількість дерев, а така сукупність лісових 

рослин, в якій відбувається тісний вплив їх одне на одного, на зайнятий ними 

ґрунт і атмосферу. Ліс – це джерело деревини, сировинна база могутнього 

індустріального комплексу. Ліс виконує водоохоронну і кліматотворчу функцію. 

Ліс – це захисник землі, захищає землю від руйнування вітром і водою. Ліс - 

окраса землі, чудове місце для відпочинку, безплатна і постійно діюча фабрика 

чистого повітря. Ліс - це  складова творчого натхнення і виховання  в людях 

гарних естетичних смаків. Ліс – це фабрика здоров’я для людини. Ліс – це 

простір для полювання, заготівлі грибів, ягід, горіхів, сіна, лікарської і 

дубильної сировини, живиці, березового соку, випасу худоби, розведення бджіл. 

Також сюди відносять заготівлю моху, збирання лісової підстилки, рибальство в 

лісових водоймах, добування нерудних копалин - торфу.  

Споживацьке  ставлення людини до лісу та бездумне користування дарами 

лісів призвело до того, що площа лісів в Україні значно скоротилась, зникають 



79 
 

унікальні ділянки ландшафтів, цінні, рідкісні та зникаючі представники флори і 

фауни.  

Ліс гостинно зустрічає всіх, хто шукає в ньому відпочинку, проте йому 

самому потрібна безкорислива допомога. Ось чому велике значення має 

поширення серед населення, насамперед, учнів, знань про ліс. Чим краще 

знатимуть вони ліс, тим свідоміше любитимуть його, дбатимуть про нього. Не 

бездумне споглядання природної краси, а глибоке й свідоме розуміння її явищ і 

зв’язків між ними  - ось завдання кожної культурної людини. 

Для тих, хто небайдужий до природи, в чиїх душах лежить прагнення 

наукових досліджень і відкриттів, кипить творчий вогник пізнання, вже 34 роки 

відкриває свої двері комунальний заклад  «Дитячий екологічний центр міста 

Дніпродзержинська».  

Однією з традиційних форм залучення дітей до охорони природи, 

виховання відповідальності за збереження та примноження її багатств є 

учнівські лісництва.  

Вже 13 років працює створене на базі СЗШ № 25 перше в місті учнівське 

лісництво – це творче об’єднання учнівської молоді, яке забезпечує потреби у 

здобутті знань, умінь і навичок у галузі лісництва, сприяє вихованню свідомого 

ставлення до праці та вибору майбутньої професії до охорони природи, 

використання та відтворення лісових ресурсів. 

 За учнівським лісництвом закріплено 363 га лісу, з них земельних площ 

під насадження 120 га. Основний зміст роботи учнівського лісництва – вивчення 

природних явищ та їх закономірностей, тобто вивчення біологічних 

особливостей окремих дерев та кущів, їх розвиток протягом вегетаційного 

періоду, взаємозв’язків між ґрунтами, деревною і трав’янистою рослинністю. 

Гуртківці надають посильну допомогу Радянському лісництву, проводять 

експедиції для вивчення і опису визначних пам’яток природи, найстаріших 

дерев, для визначення на тих чи інших ділянках лісу обсягів робіт, вивчення 

рослинності, складання карт флори.  

В травні 2008 року на базі СЗШ № 28, Дитячого екологічного центру та  

державного підприємства «Дніпродзержинське  лісове господарство» створено 

нове учнівське лісництво «Варта лісу». За членами лісництва закріплено 0,5 га  

лісового розсадника. На заняттях гуртка «Юні лісівники-дендрологи» діти 

вивчають основи лісогосподарської справи, під керівництвом фахівців 

набувають навичок догляду за лісовими культурами, охорони лісу від пожеж і 

пошкоджень, ведуть спостереження за появою і розмноженням шкідників, за 

завданням лісгоспу збирають насіння і плоди дерев, лікарські рослини, 
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проводять інвентаризацію лісу.  В весняно-літній період учні доглядають за 

сіянцями сосни звичайної та клену гостролистого. Є шкілка, де висаджують на 

дорощування саджанці.   

Під керівництвом робітників лісгоспу діти вчаться обчислювати потрібну 

кількість сіянців для залісення певної площі, визначати потребу в насінні для  

закладання лісорозсадника, вимічати дерева, які вирубуються під час рубок 

догляду, проводити облік дерев, визначати їх висоту, садити і доглядати ліс, 

сіяти розсадники; вирощують саджанці сосни, знайомляться з працею лісівників, 

вивчають різноманіття флори і фауни лісництва.  

Юннати беруть активну участь у природоохоронних заходах: 

«Первоцвіти», «Нове життя джерел», «Посади своє дерево», «День Довкілля», 

«Чисті береги», «Дах для птаха», вже традиційно кожного року в грудні 

проводять акцію «Збережи ялинку», конкурс «Замість ялинки - зимовий букет»: 

ведуть пропагандистську роботу по збереженню лісової красуні – ялинки, 

патрулюють на території учнівського лісництва. 

Крім цього, гуртківці проводять дослідницьку роботу, вивчають життя 

лісових мешканців: звірів, птахів, корисних і шкідливих комах та вплив їх на 

лісонасадження, сліди звірів на снігу, хвороби лісу і заходи боротьби з ними, 

особливості вирощування сіянців різних порід у відкритому ґрунті і теплицях, 

вплив випасу худоби на ліс, рубок догляду на приріст дерев, що залишаються, 

різних видів добрив на ріст і плодоношення сосни і дуба або інших порід, зміну 

лісистості навколишньої території, історію окремих лісових дач, способи 

вегетативного розмноження дерев, у тому числі різними способами щеплення і 

зеленим живцюванням, основні лісотворні породи  та лікарські рослини.   

Юні лісівники проводять пропагандистську роботу на екологічну тематику 

серед школярів молодшого та середнього віку: «День захисту птахів»,  

«Тиждень лісу», в ході якого активно ведуться бесіди: «Ліс у нашому житті», 

«Тварини і рослини Червоної книги України», «Обережно – отруйні рослини та 

гриби». Традиційно проводяться спортивні змагання серед учасників учнівських 

лісництв.  

Юні лісівники проводять експериментальну та дослідницьку роботу, яка 

підтверджується щоденниками спостережень, фотоматеріалами, гербаріями, 

науковими звітами. Найактуальнішими темами науково-дослідницьких робіт є: 

- «Вплив густоти насаджень ялини звичайної на їх ріст, продуктивність і 

стійкість до несприятливих умов»; 

- «Визначення поширення грибкових захворювань у розсадниках»; 

- «Визначення ролі лісових мурашок в боротьбі з шкідниками»; 
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- «Визначення можливості вирощування лікарських рослин, занесених в 

Червону книгу»; 

-  «Залежність лісових пожеж від погодних показників»;  

- «Гриби в природі та житті людини»; 

- «Вплив несприятливих кліматичних  умов на пожежну безпеку лісових 

біоценозів»; 

- «Комахи − шкідники лісу»; 

- «Рудий сосновий пильщик» (лісопатологічне дослідження); 

- «Дослідження основних шкідників лісу на прикладі ДП «Дніпродзер-

жинський лісгосп»; 

- «Рослинний світ Дніпродзержинського лісництва»; 

- «Розповсюдження калини та обліпихи на території учнівського 

лісництва».  

Експедиційні обстеження лісових масивів Дніпродзержинського лісгоспу 

виконуються членами учнівських лісництв шкіл №№ 25, 28 під керівництвом 

головного інженера лісового господарства Левус Лариси Степанівни та 

керівниками науково-методичної роботи КЗ «ДЕЦ», які також не стоять 

осторонь дослідницької роботи: у кожному окремому випадку методика 

проведення дослідів і спостережень розробляється ними відповідно до 

індивідуальних здібностей і вікових категорій вихованців. Крім цього, ними 

підготовлені та видані наукові  статті в журналі «Свята справа»:   «Сучасний 

стан орнітофауни Дніпровсько-Орільського природного заповідника», проект 

«Збереження ключових місць зимівель орлана-білохвоста в Україні (2007-

2012)».  

Учнівське лісництво «Варта лісу» було представлене на Всеукраїнській 

виставці лісового господарства в Національному еколого-натуралістичному 

центрі та  нагороджене Грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру за екологічну освіту в учнівських лісництвах. Робота лісництв була 

представлена на виставці-експозиції учнівських лісництв Дніпропетровської 

області та ІІ і ІІІ Всеукраїнських зльотах учнівських лісництв (2008 рік - м.Суми, 

2009 рік - м. Рівне).  

Допомагаючи дорослим, учні бачать результати своєї роботи, 

переконуються, що лісова справа дуже складна й відповідальна, що вона 

потребує різноманітних знань, натхненної і напруженої праці, що ліс – це велике 

чудо природи, яке відкриває свої таємниці лише допитливим і наполегливим.  

Варто зазначити, що досвід співпраці лісівників із учнівською молоддю 

дає свій результат: саме юні лісівники вибирають у майбутньому лісівничу 
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спеціальність, вступають у коледжі та університети лісівничого профілю й по їх 

закінченні повертаються на роботу у державні лісопідприємства. Вони, 

навчаючись в учнівських лісництвах, вчаться любити рідну природу, бережно до 

неї ставитись, примножувати лісові багатства Дніпропетровщини, і передають ці 

знання іншим. 

 

 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ  

В УМОВАХ СУЧАСНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ 

Кельціян Н.Ю., зав. методичним відділом  

Луганського ОЦЕНТУМ 

 

Творча особистість своєю діяльністю сприяє 

позитивному розвиткові як самої себе, так і 

суспільства, а отже, - прогресу людства, всієї 

людської культури. 

Т.І. Сущенко 

Розвиток творчих здібностей особистості є однією з центральних проблем 

у педагогічній науці, оскільки прогрес суспільства передбачає постійне 

оновлення знань, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто 

несподіваних ідей, оригінальних підходів і способів їх втілення. Одним з 

головних педагогічних завдань за цих умов стає виховання людини, здатної 

акумулювати і творчо переосмислити набутий досвід, досягнення людства в 

науці, культурі, мистецтві.  

Позашкільні заклади  дають великі можливості для формування творчої 

особистості вихованців. По-перше  тому,  що  однією з  передумов для розвитку 

творчих здібностей є свобода у виборі діяльності, і  саме у позашкільному 

закладі дитина обирає собі заняття за уподобаннями. По-друге тому, що для 

розвитку творчої особистості необхідна доброзичлива підтримка та допомога 

дорослих, а саме таку  частіше за все і надають  педагоги-позашкільники своїм 

вихованцям. 

Позашкільна робота  володіє значними потенційними  можливостями 

щодо розвитку творчих здібностей  учнівської молоді.  

Особливості  позашкільної  роботи, що забезпечують її розвивальний 

потенціал:  
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 пріоритетна орієнтація на розвиток індивідуальних задатків, інтересів і 

нахилів вихованців, а не  на реалізацію освітніх стандартів;  

 організація на засадах добровільності, активності й самодіяльності 

створює  умови для вільного самовизначення і творчої самореалізації 

дітей, їх становлення як суб'єктів творчої активності; 

 використання широкого спектру видів діяльності дає змогу повніше 

враховувати індивідуальні особливості вихованців, їх інтереси, нахили, 

бажання і можливості;  

 менша формалізованість і регламентованість дає змогу урізноманітнювати 

зміст, методи і форми навчально-виховної роботи, використовувати 

інноваційні методики (ігрові, творчі, проектні, проблемно-пошукові 

тощо);  

 добровільний характер участі в позашкільній роботі, вільний вибір форм  

діяльності стимулює творчу активність і самостійність вихованців, сприяє 

формуванню внутрішньої мотивації творчої діяльності;  

 різноманітність форм позашкільної діяльності розширює простір для 

творчої самореалізації та самоствердження учнів, забезпечує досягнення 

успіху і формування позитивної самооцінки, зміцнює віру у власні творчі 

можливості;  

 надання переваги практичним і проблемно-пошуковим формам діяльності 

сприяє формуванню в учнів дослідницьких умінь, розвитку ініціативи, 

незалежності,  готовності до ризику, винахідливості, гнучкості й 

оригінальності мислення;  

 знімає психічну напругу, тривожність дітей, розкріпачує їх творчу уяву, 

сприяє формуванню атмосфери творчого пошуку.  

Розвитку творчих здібностей неодмінно сприяє й стиль самих занять в 

позашкільних установах: творчий, доброзичливий клімат, атмосфера поваги і 

співробітництва педагога та вихованців, увага до кожного члена гуртка,  

заохочення навіть маленького успіху. Вчитися на таких заняттях цікаво і 

радісно, а це є необхідною умовою для якісного і творчого навчання.   

Значною перевагою еколого-натуралістичного напрямку позашкільної 

роботи перед іншими є: 

- високий рівень методичного забезпечення: 

- розроблені стратегії та перспективи розвитку напрямку роботи; 

- легка адаптація та інтеграція в інші види діяльності; 

- значний виховний потенціал та соціальна спрямованість.  
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Позашкільні заклади еколого-натуралістичного напряму  мають значні  

можливості для формування творчої особистості вихованців. Різноманітність 

форм  існуючих об'єднань дає можливість обрати з них такі, що  найбільш  

підходять  до дітей різного віку,  різного рівня підготовки. 

Великі можливості для розвитку творчого потенціалу гуртківців   дають 

екологічні експедиції, походи, практикуми. 

 Позашкільні еколого-натуралістичні  заклади  Луганської області мають 

значні напрацювання  у цьому напрямку роботи. Так, на сьогодні  в області 

щорічно працюють 40-50 екологічних експедицій, походів, практикумів; 10 - 15  

профільних  таборів та 25 експедиційних загонів. 

Найбільш активними серед  них є  екологічний  експедиційний  загін 

«Паросток» Лутугинської районної гімназії, який   активно працює над 

вивченням популяцій рідкісних рослин району; експедиційні загони 

Антрацитівського міського ЕНЦУМ; екологічна експедиція Алчевського 

міськЦЕНТУМ та інші.   

Багаторічний досвід роботи має також обласний наметовий табір-

експедиція «Зелений щит» де консультації, екскурсії та заняття для юннатів 

проводяться  викладачами  Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Східноукраїнського національного університету імені В. 

Даля, Луганського національного аграрного університету;  науковими  

співробітниками  Луганського природного заповідника НАН України, 

Луганського обласного краєзнавчого музею,  спеціалістами Станично-

Луганського лісомисливського господарства, Департаменту  екології та 

природних ресурсів  Луганської обласної державної адміністрації,  Державної  

екологічної інспекції в Луганській області. 

Під час експедицій,  екскурсій,  походів розвиваються якості без яких 

неможливо уявити творчу особистість, це наприклад спостережливість, вміння 

порівнювати, аналізувати тощо. 

Матеріали зібрані  під час  експедицій та походів стають основою для  

написання дослідницьких робіт, розробки природоохоронних проектів. 

Більшість з них у подальшому  отримують високу оцінку під час презентацій на  

обласному  конкурсі знавців природи «Природа Донбасу», регіональному 

конкурсі «Ковиловий степ», всеукраїнських зборах команд юних зоологів, 

ботаніків тощо.  

Система роботи  педагогічного колективу позашкільного закладу з 

розвитку творчих здібностей вихованців повинна бути спрямована на постійне 

розширення поля їх креативності, формування стійкої внутрішньої мотивації до 
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навчально-пізнавальної та творчої діяльності, розширення соціального досвіду, 

формування позитивної Я-концепції.  

Усе це не лише забезпечує самореалізацію вихованців в обраних видах 

навчально-творчої діяльності, а й сприяє їх професійному самовизначенню та 

соціальній адаптації.  
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РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ 

Кулiк О. С., методист 

Луганського обласного центру 

еколого-натуралiстичної творчостi 

учнiвської молодi 

 

А що ж таке творчий потенціал? 

Творчість –  це нестандартне мислення, це унікальне перетворення 

дійсності. Творчі люди не обов'язково є представниками мистецтва. І у кожної 

дитини є задатки, які можна зростити в справжні здібності.  
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Великий енциклопедичний словник дає таке узагальнююче визначення: 

«Творчість – це  діяльність, що породжує нові цінності, ідеї, самої людини як 

творця». Польський дослідник А. Матейко вважає, що сутність творчого 

процесу полягає в реорганізації наявного досвіду і формування на його основі 

нових комбінацій. Можна сказати, що творчість – це вирішення творчих завдань.  

А потенціал (від лат. - сила)  –  трактується як  можливості, наявні сили, 

запаси, засоби, що можуть бути використані.  

Творчий потенціал являє собою в сукупності знання, уміння, здібності і 

прагнення особистості перетворити навколишній світ у різних сферах діяльності 

в рамках загальнолюдських норм моралі і моральності.  

Здатність до творчості властива кожній людині. Важливо побачити ці 

здібності в дитині, створити умови для виявлення і розквіту її обдарованості.  

 Формуються, розвиваються, розквітають здібності в праці і гинуть в 

бездіяльності. 

Педагогу головне – це допомогти дітям розвинути творчу уяву і фантазію. 

Тому на заняттях гуртка  у  позашкільному закладі все повино працювати на те, 

щоб захопити, запалити, душевно розбудити гуртківців. 

Завдання педагога полягає в тому, щоб підвищити рівень дитячого 

сприйняття навколишньої дійсності: у  явищах, вчинках. Навчити дітей розуміти 

справжню красу, яка не завжди може бути яскравою, гучною, а може бути 

тихою і спокійною, скромною і непомітною,а також потрібно вчити не тільки 

сприймати добре і прекрасне, але і підводити їх до того, щоб вони були 

діяльними у своєму житті.  

Для залучення до творчості гуртківців я  враховую багато факторів, які 

розвивають дитину: 

1. Інтереси гуртківця, особисті якості, навички, схильності. Адже дитина – 

це  суб'єкт творчості.  

2. При виборі форм гуртків враховую те, що краще за все може захопити 

дітей, а саме вибирати ті заняття, де можна пофантазувати. Наприклад, на 

заняттях гуртка молодшого шкільного віку «Юні друзі природи», дитяча 

творчість яскраво проявляється в заняттях - казка.  

3. Враховую те, що дитина вже починає самовиражатися, тому не нав'язую 

своє бачення, а тільки підказую,  направляю на правильний шлях. 

На  заняттях своїх гуртків я застосовую творчі завдання, які  допомагають 

у формуванні творчого мислення дітей. Зорова наочність у сполученні зі 

слуховой, руховим і тактильним відчуттями допомагають дітям одержати 

уявлення про особливості того чи іншого предмету або теми. При цьому 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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працюють і розвиваються такі механізми мислення, як аналіз, синтез, 

розвивається образна мова дітей. У момент виконання творчих завдань у дитини 

виникає активна уява. 

Творчі завдання важливі для формування асоціативного мислення, 

оволодіння навичками порівняльного аналізу за допомогою міркування. 

Наприклад: На що схоже ця хмара?. Цікавий опис конкретних явищ 

навколишнього світу (голос звірів, спів птахів, шелест листя) для того, щоб інші 

діти угадали, про що мова йде. Тут доречна і гра «Що на що схоже?». Усі ці 

завдання сприяють розвитку бачення й уміння зауважувати виразні властивості 

предметів і явищ. 

Використання елементів творчої гри на заняттях вчять дітей 

обмірковувати, як здійснити той чи інший задум. У творчій грі, як ні в якій 

іншій діяльності, розвиваються цінні для людей якості: активність, самостійність 

уяву, а також, що дуже важливо, у творчій грі знімається напруга і 

невпевненість. Адже будь-які ігри - це завжди інтерес і так само, як творчість, 

захоплення і навіть пристрасть.  

Отже, на мою думку, для творчості не потрібно вишукувати додатковий 

час і, тим більше спеціальних занять. Творчістю повинно бути пронизано усе 

заняття. Обов'язкові компоненти заняття варто поповнити творчістю. 

Навчально-виховний процес слід насичувати такою творчою діяльністю, 

яка б сприяла повному задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей 

гуртківців, надавала їм максимальну свободу для творчого просування, 

пробуджувала прагнення цікаво провести дозвілля, тобто. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ, ВИХОВАННЯ ТА  

НАВЧАННЯ ТВОРЧО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ  

У ШКІЛЬНОМУ ЛІСНИЦТВІ 

Полтавець С.В., керівник учнівського лісництва  

«Зелена планета» Компаніївської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської області 

 

“З народженням кожної людини в світ 

 вноситься щось нове, чого ще не було, 

 щось первозданне і неповторне. 

 Обов’язок кожного – знати і не забувати, 

 що він у світі єдиний у своїй якості 

 і що ще ніколи не з’являвся хтось такий, як    

 він, адже якби вже був такий, як він, 

 то не було б необхідності в ньому самому” 

                                            Мартін Бубер 

Ліс для людини – найбільше з багатств. 

Усього, що дає ліс для земного життя, нема змоги перерахувати. Пізнання 

лісу робить людину духовно багатою. Берегти це життєдайне джерело – справа 

всіх людей на Землі. 

Та ще більшу цінність мають ліси нашої степової зони. Адже вони 

створені і виплекані турботливими руками кількох поколінь. І, напевно, 

найбільша їх кількість висаджена невтомними працівниками лісових 

господарств. 

Тож, щоб буяли Компаніївські степові ліси, щоб не обірвався зв'язок 

поколінь на лісогосподарській ниві, за ініціативи Компаніївського лісового 

господарства та директора Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  Нарівної Л.М. на базі нашої школи було створено шкільне лісництво 

«Зелена планета». І недаремно. Протягом існування шкільного лісництва значно 

підвищився рівень обізнаності учнів про лісові масиви району, про територіальні 

види рослинного та тваринного світу нашої місцевості, підвищилася  

природничо-екологічна культура населення.  

Юні лісівники проводять роботу у напрямку професійної орієнтації 

молоді; здійснюють дослідницьку роботу; співпрацюють з органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, заповідних територій, відтворення лісів та тваринного 

світу, розвитку лісового туризму. 
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Команда юних лісівників «Зелена планета» складається із завзятих, 

енергійних, активних, наполегливих, творчих, талановитих, здібних, одним 

словом - обдарованих учнів. За роки плідної, натхненної праці і творчим 

здібностям членів шкільного лісництва престиж його зріс серед учнів нашої 

школи, громади району та області.   

Одним із завдань школи і шкільного лісництва є  підтримати учня і 

розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було 

реалізовано.  

Мета моєї роботи, як керівника ШЛ з обдарованими дітьми, полягає у 

виявленні таких дітей та створенні умов для їх оптимального розвитку, з яких 

будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла 

мислити самостійно, нестандартно.  

У шкільному лісництві є всі передумови виявлення та розвитку 

обдарованої дитини —  дитини, яка має яскраві й очевидні, іноді видатні 

досягнення (або внутрішні передумови таких досягнень) у тому або іншому виді 

діяльності. 

Отже, я з упевненістю можу сказати, що кожен член учнівського лісництва 

Компаніївки – це обдарована молодь, яка, завдяки своїм здібностям, прагне 

примножити та зберегти лісову галузь Кіровоградщини та України в цілому. 

Щороку юні лісівники проводять велику кількість  науково-дослідницької, 

профорієнтаційної, пропагандистської роботи, беруть участь майже у всіх 

природничо-екологічних конкурсах, акціях, операціях. І ми маємо досить гарні 

результати своєї діяльності.  

Важливе місце в роботі  займає дослідна робота, яка стимулює розвиток 

самостійності, ініціативи, підвищує інтерес до дослідництва, виховує культуру 

праці. 

Досліди, що виконуються членами ШЛ, мають навчально-виховну, 

наукову та виробничу спрямованість. 

Результати дослідницької роботи оформляємо у вигляді щоденників та 

наочних посібників (гербаріїв, колекцій, вологих препаратів, фотокарток, 

таблиць, схем тощо), які в подальшому можна використовувати на заняттях 

гуртків і уроках біології.  

Так, завдяки науково-дослідницьким здібностям Артем’єва Марина у 

вересені 2012 р. виборола І місце в обласному етапі та ІІ місце у конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт VІ Всеукраїнського зльоту команд 

учнівських лісництв, що відбувся у м.Делятин   Івано-Франківської області, і в 

цьому році на обласному зльоті ми вітали її з перемогою. Взявши участь у 
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березні  2013р. в обласному конкурсі екологічних проектів, який відбувся на базі 

Кіровоградського ОЦЕНТУМу Марина посіла почесне ІІ місце. Її науково-

дослідницькі роботи вражають своєю актуальністю та професійною 

майстерністю виконання, а ще  - прагненням до пошуку нових методів та 

способів збереження природних багатств. Тут проявилися здібності юного 

науковця аналітично мислити, ефективно застосувувати дослідницькі прийоми і 

методи, аналізувати та співвідносити. Марина не лише проводить самостійну 

роботу, а й залучає до неї  своїх однолітків, учнів школи, громаду селища. При 

вивчені видового складу орнітофауни Компаніївщини, вона завдяки своїм 

творчим здібностям разом з учнями молодших класів виготовляла птахів у 

різних техніках (орігамі, вишивка, плетіння, аплікація) та оформила виставку 

цих робіт, чим стимулювала учнів школи до збереження пернатих та допомоги 

їм узимку. Провела майстер-клас по виготовленню годівниць та була ініціатором 

у проведенні шкільного етапу акцій «Годівничка» та «Весні назустріч» 

Члени учнівського лісництва проводять багато науково-дослідницьких 

робіт. На мою думку, у здійсненні продуктивного наукового дослідження 

обов'язкове поєднання керованої науково-дослідницької діяльності з 

самостійною, самоосвітньою діяльністю учня, яка є основою інтелектуального 

росту дитини, формування її творчої особистості.  

Ще одним важливим етапом у процесі науково-дослідницької роботи 

вважаю співпрацю обдарованої дитини з фахівцем лісової галузі, яке має велике 

виховне значення, розвиває її мислення до більш високих рівнів, додає широти 

світогляду, налаштовує на серйозну і сумлінну працю, адже  юний дослідник 

відчуває себе залученим до особливого процесу – наукового дослідження.   

Під час природничо-екологічних операцій: «Збережи лісову красуню», «Не 

плач, берізонько!», «Допоможемо пернатим», «Мурашник», «Спалення листя та 

сухостою – загроза довкіллю» та акцій: «Ліси для нащадків», «Галерея 

кімнатних рослин», «До чистих джерел», «Кролик», «Птах року», 

«Юннатівський зеленбуд», «Збережемо первоцвіти», «Парад квітів біля школи», 

«Майбутнє лісу в твоїх руках» та ін. члени лісництва виготовляють листівки, 

буклети, газети, стіннівки, де виявляють дизайнерські, художні, журналістські 

здібності. Всі елементи агітаційної роботи виконані яскраво, творчо,  естетично 

оформлені. Наші акційні матеріали відрізняються вишуканістю та 

оригінальністю.  

В ході акції «Збережемо первоцвіти» працівники Компаніївського ЛГ 

цього року почали спеціально вирощувати крокуси та тюльпани у горщиках. До 

цієї справи долучилися і ми. Допомагали висаджувати, доглядати, та 
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найцікавіше було спостерігати за ростом і цвітінням. Понад 100 горщиків 

весняних квітів було вирощено лісівниками.   

Щороку ми беремо участь у Всеукраїнському конкурсі «Новорічний 

подарунок. Традиційна народна іграшка» де юні лісівники виготовляють гарні 

вироби і мають призові місця на районному та обласному рівнях. Не оминаємо 

увагою і фотоконкурси. У нас є навіть учениця, Шаповалова Катерина, яка має 

великий дар бачення прекрасного та вміння його передати через фотооб’єктив. У 

конкурсі фотосвітлин «В об’єктиві натураліста» вона постійно бере участь і має 

нагороди. Також у школі та у будинку дитячої творчості ми проводимо 

фотовернісажі на різну тематику: «Жовтобагряна осінь», «Мої четвероногі 

друзі», «Парад квітів», «Фантазії чарівного лісу», «Хризантема – королева 

осені», «Я і ліс». Було проведено творчо-пошуковий фотопроект «Природа 

просить допомоги», у ході якого учні фотографували болючі природні точки. Це 

і сміттєзвалища в лісі та біля водойм, і вирубані дерева, зруйнований мурашник, 

зламана гілка, дерева, пошкоджені американським білим метеликом, висохлі 

ставки, забруднення водойм та селища, несанкціоновані сміттєзвалища, тощо.   

У своїх вихованців виявила і здібності до образотворчого мистецтва, тому 

залучаю їх до конкурсів малюнків, стіннівок, плакатів, виробів. Так, в рамках 

проведення природоохоронних заходів до Дня довкілля 17 квітня 2013 року ми 

взяли участь у конкурсі малюнку на асфальті на тему «Земля – наш дім і жити 

нам у ньому» і де малюнок членів ШЛ був визнаний найкращим, а 18 квітня 

делегація членів шкільного лісництва Компаніївської ЗШ І-ІІІ ступенів взяла 

участь у відкритій науково-практичній екологічній конференції  та конкурсі 

малюнку на асфальті, яка відбувалася у м. Кіро-вограді на базі Кіровоградської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського. 

Із метою формування екологічної культури особистості, її підготовки до 

цілісного сприйняття сучасних екологічних проблем, свідомого розуміння 

процесів, що відбуваються в природі в результаті людської діяльності,  ми брали 

участь у конкурсі екологічного плакату «Збережи планету». Плакати юних 

екологів нашої школи були відзначені на районному та обласному рівнях. 

Традиційно  лісове господарство щороку проводить конкурс на кращий 

малюнок (для початкових класів) та конкурс творів (для старшокласників) на 

тему «Майбутнє лісу в твоїх руках».Переможці отримують грамоти та цінні 

подарунки та є учасниками обласного етапу конкурсу. І щоразу наші учні є 

переможцями серед конкурсантів області. 

Під час проведення конкурсу-огляду «Галерея кімнатних рослин» серед 

членів ШЛ виявила здібності деяких учнів до створення озеленення інтер’єрів 
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класних кімнат і коридорів школи, відмітила їх професійно дизайнерський хист. 

Ще одна учениця зацікавилася різними способами розмноження рослин, що 

переросло у справжнє захоплення.  

Наша діяльність спрямована на формування в учнів шанобливого 

ставлення до природи та їх екологічної культури в цілому, тому ми постійні 

учасники масової роботи закладу з цього напрямку. Ми провели інформаційно-

пізнавальну програму для молодших школярів «Людина і природа», годину 

спілкування «Буду я природі другом», виховну годину «Людина, хто ти на 

Землі?», годину-роздум «В гармонії з природою», диспут «Чи краса врятує 

світ?», свято зустрічі весни, літературну годину «І все перекреслив урановий   

атом», ділову гру «Еколого-економічні проблеми природи і людства» та ін..  

Пізнавальним заходом став для школярів проведений членами ШЛ  

круглий стіл «Пластиковий посуд:  усі «За» і «Проти». Лісові масиви, парки, 

сади, лісосмуги гинуть під масовими звалищами сміття, особливо це стосується 

пластику та поліетилену. Ми намагалися донести до членів круглого столу 

необхідність зменшення використання пластику та поліетилену, як 

альтернативу, пропонували використання паперових пакетів, а ще краще - 

тканеві екологічно чисті торбини. Розповіли те, що поряд із дешевизною та 

зручністю цього досягнення хімічної промисловості загальновідомо про 

шкідливий вплив такого «блага» на людський організм і екологію. На жаль, на 

сьогоднішній день в Україні не налагоджена система утилізації пластикової 

продукції. Та ми пропонуємо, як альтернативне рішення – виготовляти для своїх 

присадибних ділянок та оздоблення подвір’їв різноманітні вироби. І вам 

приємно - і природі втіха. 

До речі, виробами з пластику можна прикрасити і місця для відпочинку, 

облаштовані на спеціальних територіях лісу, а ще біля зупинок автобусів , біля 

населених пунктів, тощо. 

Проводимо на інформаційних годинах та в позаурочний час бесіди: «Світ 

навколо тебе», «Якщо твоя душа прагне завжди бути з природою» 

(профорієнтація), «У природи – нема поганої погоди», «Допомога тваринам і 

птахам взимку», «Поради юним садівникам», «Отруйні та лікарські рослини», 

«Окраси нашого життя», «Трагедія Фукусіми», «Як посадити дерево» та інші.  

На базі учнівського лісництва створили екологічний клуб «Юні друзі 

природи». 

У нашій школі діє інформаційна студія «Хочемо знати більше», 

учасниками якої є і юні лісівники, які виступають з різними повідомленнями, 

наприклад: «Закон України «Про охорону природного середовища», «Вогонь у 
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лісі –  лихо для країни», про календарні свята природничо-екологічного 

характеру «День Землі», «День збереження водних угідь», «День моря», 

«Міжнародний день птахів», «День довкілля», «Міжнародний день біологічного 

розмаїття», «Всесвітній день захисту тварин», тощо.. 

Гуртківці проводять казкотерапію та голосні читання екологічного 

спрямування для найменших школярів, під час яких демонструють свої 

дикторські та акторські здібності. Цікавим елементом екологічного виховання 

для учнів початкової ланки стали конкурси на створення казок та віршів про ліс 

та його мешканців, провели і конкурс загадок «Загадушки від Лісовичка-

боровичка».  

Захоплююче проходять інсценізації які вигадують самі вихованці «Зеленої 

планети». 

Працюємо над створенням проектів декоративних композицій насаджень. 

Створюємо мультимедійні презентації, віртуальні екскурсії, відео ролики 

про природу, тваринний та рослинний світ, екологічні проблеми, тощо. 

На велику увагу заслуговує і агітбригада нашого учнівського лісництва. Її 

члени – це дійсно талановиті в усьому учні.  

Талант – це високий рівень розвитку спеціальних здібностей; сукупність 

таких здібностей, що дають змогу одержати продукт діяльності, який 

вирізняється новизною, високим рівнем досконалості і суспільною значимістю. 

Про наявність таланту слід робити висновок за результатами діяльності 

людини, які мають вирізнятися принциповою новизною, оригінальністю 

підходу. 

Наші сценарії відрізняються своєю неповторністю, оригінальністю,  

відображають власний досвід і результати практичної природоохоронної роботи 

та популяризацію руху за збереження навколишнього середовища, зокрема 

лісозбереження. Виступ агітбригади захоплює глядача своєю акторською 

майстерністю, режисурою, артистизмом, чітким та виразним декламуванням, 

вокальними та хореографічними здібностями її членів. Неповторність та 

естетика костюмів, яскравий  реквізит, висвітлення різнопланових аспектів своєї 

діяльності, актуальність та соціальне значення теми – ось основні чинники 

успіху нашої агітбригади. У 2012 р., взявши участь у конкурсі агітбригад 

шкільних лісництв, ми отримали першість та звання найкращої екологічної 

агітбригади шкільних лісництв області. Та на цьому ми не зупинилися. 

Проводили агітаційні виступи не лише для учнів школи, а й для батьків, громади 

селища, вихованців дошкільних навчальних закладів, для педагогічних 

працівників району та області.  
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Цього року ми вперше взяли участь у конкурсі екологічних агітбригад на 

тему «Червона книга України. Тваринний світ» і на зональних змаганнях 

отримали перше місце, а на обласних - почесне друге місце. Нам є до чого 

прагнути. І я впевнена, що завдяки талановитості та обдарованості своїх 

вихованців, ми будемо переможцями численних конкурсів та акцій.  

Почуття прекрасного в природі можна розвинути, а можна й придушити, 

паралізувати. Тому всі члени нашого шкільного лісництва намагаються 

пробудити й розвинути це почуття. Звичайно, кожна людина по-своєму 

естетично сприймає красу природи, формує потребу спілкуватися з нею, 

милуватися гармонією, необхідністю оберігати і примножувати її. 

Наполеглива праця всіх учасників учнівського лісництва дає позитивні 

результати. Підростаюче покоління розуміє, що майбутнє людства, України 

багато в чому залежить від кожного з нас. 

Людина може створити невмирущий витвір мистецтва, але створити живу 

природу вона неспроможна. 

Не дуже складні правила поведінки на лоні природи. Усі вони зводяться до 

простої істини: природні багатства вичерпні. Зберігайте природні багатства для 

себе і своїх нащадків! Природа чуйна і щедра. Вона віддячить вам за це 

сторицею.  

Тож, завдяки своїм творчим здібностям, своїй обдарованості чи 

геніальності, намагайтеся досягти якнайвищих результатів у своєму житті за для 

збереження та примноження багатств матінки – Землі! 

А керівникам природничо-екологічних гуртків раджу:  

- не бійтеся відкривати здібності ваших вихованців, заохочуйте, 

підтримуйте та розвивайте їх; 

- намагайтеся прагнути у своїй роботі переборювати протистояння двох 

ставлень до природи  виробничого, активного, спрямованого на користь, 

та емоційного, споглядального, спрямованого на красу, у виховній роботі з 

екологічного виховання вони повинні утворювати діалектичну єдність; 

- при формуванні екологічної культури домагайтеся гармонії розвитку 

мислення й естетики смаку, інтелекту та естетичного почуття, 

переборювання емоційної «глухоти» до краси природи; 

- розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів 

та використання креативних методів навчання. У практиці педагогічної 

діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть 

розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської 

обдарованості. 
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     Розвиток творчих здібностей особистості – це одвічний гуманістичний 

принцип. Ще давні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість 

здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна держава 

зацікавлена у вихованні такого могутнього потенціалу, як обдаровані, 

талановиті діти.  Ми повинні допомогти дитині відкрити її життєве покликання, 

реалізувати себе як особистість. Кожен з нас не має права втратити обдаровану 

дитину, бо, втрачаючи талант, обдарування, здібність, ми втрачаємо майбутнє. 

      

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ  

Трохимчук  І.М., старший  

викладач кафедри біології Рівненського 

державного гуманітарного університету 

 

Необхідність і доцільність розвитку пізнавальної активності школярів у 

розвиваючому навчанні основам наук обумовлюється вимогами перебудови 

середньої загальноосвітньої школи у напрямку її диференціації, інтеграції, 

індивідуалізації навчання, сучасними цілями навчання біології і можливостями 

предметних методик, які потребують серйозного вдосконалення. Провідними 

завданнями її розробки є: виділення основних систем природничих знань та їх 

інваріантного змісту, пошук шляхів удосконалення процесу їх формування та 

умов реалізації у цьому процесі діяльнісного, комплексного і системного 

підходів та діалектичного методу пізнання, прогресивних педагогічних ідей, що 

забезпечують підвищення ефективності і результативності навчання основам 

наук, тобто вдосконалення носять інноваційний характер. На сучасному етапі 

розвитку нашого суспільства підвищилась значущість особистісного чинника. У 

цьому зв язку особливої ролі набуває інтенсифікація процесу формування в 

учнів теоретичних систем знань і творчого стилю мислення, активізація 

понятійно-теоретичної діяльності школярів, яка базується на одночасному 

формуванні і розвитку їх пізнавальної активності, що дає можливість на ранніх 

етапах навчання продуктивно реалізувати функції теоретичних знань і 

забезпечити необхідний інтелектуальний розвиток тих, кого вчать. 

Досягнення в процесі навчання високого рівня знань основ біології, 

розвиток наукового світогляду і екологічного мислення учнів стало соціальною 

необхідністю. Успішний розв язок цієї проблеми значною мірою залежить від 

ефективності конкретних методик формування екологічних понять. Існуюча 
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методика, орієнтована переважно на індуктивно-емпіричну схему утворення 

понять і результати навчання основам наук на інтегральній основі в умовах 

диференційованого навчання, не задовольняє сучасні вимоги. Необхідна її 

принципова перебудова у світлі інноваційних процесів, притаманних сучасній 

психолого-педагогічній науці. 

З метою перебудови існуючого навчального і виховного процесу ми 

пропонуємо взяти за основу концепцію розвиваючого формування і 

продуктивного функціонування пошуково-дослідницьких систем екологічних 

понять, яка побудована на системному використанні принципу активності в 

принципово нових умовах. 

Складовою частиною її, ядром слугують наступні принципи: 

І. Посилення системності, узагальненості і функціональності основних 

екологічних понять у процесі навчання біології у сучасній загальноосвітній 

середній школі в умовах її диференціації. 

ІІ. Діяльнісний та особистісно-орієнтований підхід до формування системи 

екологічних понять у середніх класах сучасної загальноосвітньої школи.  

ІІІ. Інтенсифікація процесу формування систем екологічних понять та 

особистості учнів. 

ІV. Активізація і самоорганізація понятійно-теоретичної діяльності учнів в 

умовах співробітництва з учителем і один на один. 

Концепцію розкривають такі дидактичні положення [1]: 

1. Біологія включає в себе важливі теоретичні системи знань, адекватні 

науковим і такі, що відбивають у своєму змісті основні об’єкти і проблеми 

сучасної екології, їх діалектику. Ці знання передаються учням не в готовому, 

завершеному вигляді, а формуються в процесі активної дослідницької 

навчально-пізнавальної діяльності і засвоюються у формі відкритих теоретичних 

систем, що розвиваються. 

2. Об’єднання окремих понять у загальні теоретичні системи розглядається 

як необхідна умова комплексного розв язування завдань освіти, екологічного 

навчання, виховання і розвитку учнів, оскільки вони складають головний зміст 

навчального предмета, об’єкт напруженої розумової діяльності учнів.  

3. Важливим засобом концентрації змісту і оглядового подання структури 

загальних понять, методом формування та інструментом оперування поняттями 

є дослідницька робота, яка суттєво прискорює розвиток мислення учнів. Її 

активне застосування у процесі формування систем екологічних понять можливе 

лише після того, як учні ознайомляться з основними положеннями відповідно 

біології рослин та тварин. 
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4. Формування загальних теоретичних систем понять у предметному 

навчанні будується на основі діяльнісного і системного підходів, широкої 

реалізації методу сходження від абстрактного до конкретного, що відповідає їх 

пізнавально-логічній природі.  

5. Справжня дослідницька діяльність можлива після того, як в учнів 

будуть сформовані абстрактні інваріанти основних систем понять курсів біології 

рослин і тварин, а, значить, вони зможуть використовувати у навчанні 

продуктивні функції цих знань. 

6. Формування екологічної системи понять при вивченні біології можливе 

лише на основі «бачення» цілісного процесу і перспектив розвитку 

біогеоценозів та суспільства в цілому. Це полегшується використанням методів 

спостережень в природі та організації дослідницької роботи з екології. 

7. Системне і активне засвоєння екологічних понять слугує основою 

формування наукового світогляду і екологічного стилю мислення школярів. 

Механізмом включення понять у структуру світогляду є категорійний синтез, 

світоглядне, методичне і практичне осмислення учнями його результатів у 

старших класах, а підсумком - конкретний прояв і застосування знань, умінь, 

переконань на практиці та у повсякденному житті. 

Таким чином, найважливішими напрямками практичного втілення даної 

концепції розвитку пізнавальної активності школярів є: 

 орієнтація на сучасні вимоги суспільства і загальні теоретичні системи 

понять як укрупнені дидактичні одиниці навчання і на діалектичний 

метод їх формування; 

 повноцінна реалізація вибраних методологічних підходів; 

 посилення ролі і розширення функцій дослідника у процесі формування 

систем екологічних понять в процесі вивчення біології в середніх класах 

загальноосвітньої школи; 

 інтенсифікація процесу екологічної освіти при вивченні біології з метою 

підвищення екологічної культури і розвитку особистості школярів; 

 мотивація потреб екологічного дослідництва та активізація екологічної 

діяльності учнів. 

Усвідомлення значення природи у розвитку особистості ґрунтується на 

морально-естетичному, пізнавальному оцінюванні природи. У висвітленні 

естетичного аспекту взаємовідношення особистості і природи панівна роль 

належить предметам гуманітарного циклу. Пізнавальне і практичне ставлення до 

природи як умова існування людства є важливим компонентом предметів 

природничого циклу. 
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Отже, процес навчання біології повинен бути творчим. Проблемі 

організації навчання як творчого процесу присвячена низка науково-методичних 

праць, центральне місце серед яких займає робота В.Г.Розумовського [6, 7], в 

якій викладена концепція цілісного творчого навчального процесу. Творчий 

навчальний процес представлений у ній як відображення творчого наукового 

процесу пізнання і передбачає вивчення навчального матеріалу за схемою: 

вихідні факти – модель-гіпотеза – логічно отримані наслідки – 

експериментальна перевірка наслідків. Реалізація такого підходу вимагає 

відповідного підбору змісту навчального матеріалу, його структуризації та 

вибору методів навчання.  

Центральним моментом всіх сучасних теорій навчання є положення 

Л.С.Виготського про те, що ефективне засвоєння вивченого матеріалу 

проходить в процесі активної діяльності учня [4]. Саме це положення можливо 

реалізувати в тому випадку, коли планується різнопланова діяльність учнів, 

зокрема, проведення дослідницької роботи. Специфіка вивчення в школі таких 

експериментально-теоретичних дисциплін, як хімія, фізика та біологія, 

поставила в цих навчальних предметах учнівський експеримент на одне з 

ведучих місць серед методів навчання. 

Виходячи з власного досвіду викладання біології в загальноосвітній школі 

та проведеного анкетування школярів у 6-7 класах, можна відмітити, що 

навчально-дослідницька робота в школі повинна розглядатися не лише як форма 

додаткової освіти, але і як необхідна складова частина методики викладання 

предмету. Така дослідницька робота забезпечує розуміння учнями історичного, 

логічного та методологічного аспектів змісту біології, а також зв’язку її 

основних наукових положень з практикою. Оскільки сучасна середня 

загальноосвітня школа спрямована на екологізацію процесу навчання, 

дослідницька робота з біології також носить екологічний характер. 

Досліджуючи проблему організації навчально-пошукової діяльності учнів, 

психологи і педагоги мають загальну точку зору в тому, що пояснення загальних 

закономірностей викликає глибокий теоретичний інтерес з боку учнів [3]. Воно 

спонукає їх до творчого мислення, розвиває їх індивідуальність. В результаті 

створюються можливості для управління процесом пізнання, навчання і 

виховання, всебічного вивчення індивідуальних особливостей учнів. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА НА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІЙ  

ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ  

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

Кузьмінська В.В., методист 

Чернівецького обласного центру еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді 

 

Розвиток здібностей учня – основне завдання особистісно-орієнтованої 

педагогіки. До провідних принципів такого навчання належить принцип 

індивідуалізації, одним із завдань якого є надання можливості дітям 

максимально розвивати власні позитивні задатки та розкривати творчий 

інтелектуальний потенціал. При такому підході не останню роль відіграє 

максимальне наближення навчання до реалій життя. 

Особлива форма процесу пізнання – навчальне дослідництво, яке має бути 

актуальним для суспільства, вносити елементи новизни, мати теоретичне та 

практичне значення, бути науково об’єктивним і достовірним, доступним у своїх 
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висновках та рекомендаціях для використання їх в інших дослідженнях або у 

практичній діяльності. 

Цього прагнуть досягнути у своїй діяльності педагоги Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді і тому в 

навчально-виховному процесі закладу саме дослідництву належить провідна 

роль.  

Навчально-дослідницька та науково-експериментальна робота, на 

навчально-дослідній земельній ділянці Центру здійснюється шляхом проблемно-

пошукового методу. Ця педагогічна технологія передбачає самодіяльність, 

співпрацю дітей та педагогів, діяльнісний підхід, актуалізацію суб’єктивної 

позиції дитини у педагогічному процесі, взаємозв’язок педагогічного процесу з 

навколишнім світом. 

Дослідництво в гуртковій роботі дозволяє реалізувати ряд найважливіших 

положень, відкриває нові можливості у програмуванні навчального процесу, 

сприяє розвитку інтелектуальної ініціативи вихованців, створенню передумов 

для розвитку наукового світогляду, допомагає прищеплювати перші основи 

пошукової роботи, дає можливість озброювати вихованців глибокими 

професійними знаннями, уміннями і навичками, виховує високу культуру праці, 

свідому трудову дисципліну, допомагає успішному виконанню 

профорієнтаційної роботи. Протягом десятиліть в Чернівецькому обласному 

центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді склалися власні 

традиції еколого-натуралістичної дослідницької роботи з школярами та 

юннатами, біля витоків яких стояли педагоги-ентузіасти, уславлені своєю 

сумлінною та плідною працею. Серед них, відмінник освіти України, лауреат 

обласної премії ім. О. Поповича, к.б.н., доцент, керівник гуртків Серпокрилова 

Л.С., відмінники освіти України  Головченко В.В., Жук О.Г., Кузьмінська В.В., 

Задобрівська Л.О. Гуртки, які ведуть саме ці педагоги є справжньою школою 

популяризації біологічних знань та залучення учнів до дослідницької та 

практичної роботи. Керівники гуртків у своїй діяльності використовують 

сутність творчого процесу, різні методи та активні форми навчальної та 

експериментальної діяльності для розвитку творчої особистості, сприяння 

трудовому екологічному вихованню підростаючого покоління.  

Дослідництво в творчих об’єднаннях Центру набуло найефективнішої 

форми, яка підносить учнівську працю на рівень творчої діяльності, сприяє 

формуванню в учнів практичних вмінь і навичок, розвиває допитливість, 

ініціативу, новаторство, виховує любов до праці, зокрема сільськогосподарської. 
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Тематика дослідницької роботи складається з урахуванням специфіки 

реформування агропромислового комплексу України. В умовах ринкової 

економіки все більшої актуальності набуває сортовивчення 

сільськогосподарських культур. 

Вивчення сортів і гібридів на навчально-дослідних ділянках дозволить 

рекомендувати місцевому товаровиробникові використовувати кращі сорти, 

гібриди, які за основними показниками відповідають показникам світового 

рівня. Враховуючи цей аспект вихованці гуртків «Господарочка» у відділі 

овочевих культур проводять змістовну дослідницьку роботу щодо апробації 

нових сортів буряка столового, моркви столової, цибулі, перцю, баклажанів, 

вивчають оптимальні строки сівби, вплив добрив на урожай рослин, 

продуктивність овочевих культур в умовах Чернівецької області.  

В продовж трьох років вихованці даного гуртка проводили порівняльне 

вивчення окремих сортів буряка столового в умовах Чернівецької області. У 

якості об’єктів дослідження були сорти: Червона куля, Делікатесний, Бордо та 

Циліндра. Для вирішення поставлених завдань використовували метод 

морфологічного аналізу та метод польового досліду. В результаті досліджень 

було встановлено, що найпродуктивнішими з досліджуваних сорті є Бордо та 

Циліндра. Як показав аналіз, середня вага коренеплоду досліджуваних сортів 

вище літературних даних: для сорту Червона куля – на 38г (при вазі 

коренеплодів в межах від 320-380г); для сорту Циліндра – на 220г ( при вазі 

коренеплодів від 450-670г); для сорту Бордо середня маса коренеплоду 

співпадає з літературними даними 340,8г (коливання в межах 317-380г). 

Порівняльний морфологічний аналіз досліджуваних сортів показав, що довжина 

коренеплоду, його діаметр і вага перебувають в залежності від кількості 

сформованих листків, а також від довжини та ширини листкової пластини, що 

опосередковано визначає залежність продуктивності сортів від фото 

синтезуючої активності листків, що формуються. 

На основі отриманих даних для вирощування в умовах Чернівецької 

області крім районованого сорту Бордо юннати можуть рекомендувати сорти 

Циліндра і Делікатесний. 

В 2013 році юннати гуртка «Господарочка» отримали від Національного 

еколого-натуралістичного центру насіння помідорів сорту Каліфорнія Рутгерс 

Супрім і проводять дослідницьку роботу по вивченню впливу екологічних 

факторів їх на ріст і розвиток в умовах відкритого ґрунту. Дана робота 

виконується в рамках міжнародного науково-освітнього проекту «Насіння-ІІ».                                                                                                    
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Про результати своїх досліджень юні дослідники неодноразово доповідали 

на Всеукраїнських  та обласних конкурсах, науково-практичних конференціях, 

семінарах, де були відзначені грамотами та дипломами. Зокрема, в 2013 році 

вихованці гуртка «Господарочка» стали переможцями Всеукраїнської трудової 

акції «Дослідницький марафон», а також здобули  

ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу навчально-дослідну 

земельну ділянку. 

Різноманітну експериментальну діяльність здійснюють учні в гуртках 

«Юні квітникарі», «Квітникарі-аранжувальники» (керівник Задобрівська Л.О.). 

У відділі квітково-декоративних рослин еколого-натуралістичного центру 

нараховується 28 декоративно-квітучих кущів, 60 видів багаторічників, 43 види 

однорічників. Колекція деревних порід в дендрарії центру нараховує близько 90 

видів дерев і кущів, більшість з яких – цінні декоративні інтродуценти, завезені 

в Європу з різних куточків планети. Це справжня зелена лабораторія для 

проведення дослідницької практичної роботи. Щороку тут проводиться багато 

дослідів по вивченню і акліматизації нових сортів квітково-декоративних рослин 

та можливостей використанні їх у внутрішньому та зовнішньому озелененні. 

Юні квітникарі мають добрі результати з вегетативного розмноження 

декоративних кущових форм та деяких хвойних і вічнозелених рослин. 

Внаслідок постійних експериментів та досліджень юннати накопичили цінний 

досвід вирощування насіння різних квітково-декоративних рослин, враховуючи 

особливості окремих видів і створюючи для них відповідні умови, вигонки 

квітково-декоративних рослин (тюльпанів, крокусів, гіацинтів). 

В 2005 році юннатами центру, у відділі квітково-декоративних рослин 

створено «садок запахів», що є живою лабораторією, в якій діти вчаться 

сприймати природу органами чуття, знімати стрес. Рослини, висаджені тут, 

завдяки ефірним маслам, створюють умови для релаксації і покращення 

настрою. Тут діти знайомляться з різноманітністю пахучих рослин і вчаться їх 

розпізнавати, вивчають та досліджують різні частини рослин, в яких 

зустрічаються ефірні масла, знайомляться з біологічною функцією запахів, 

вчаться описувати запахи і орієнтуватись про них. В «садку запахів» поряд з 

квітковими рослинами ростуть пряні, ефіро-масляні, ягідні та овочеві культури з 

характерними різноманітними запахами. Колекція постійно поповнюється 

новими видами рослин. 

Не менш цікавою та змістовною дослідницькою і практичною роботою 

займаються вихованці гуртків «Основи здоров’я» (керівник Маруніч Л.А.). 

Дослідницькі уміння гуртківців формуються на основі особистого досвіду 
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навчально-дослідницької діяльності, співпраці дослідника і керівника, спільної 

діяльності двох суб’єктів над дослідним об’єктом. В основі цих умінь лежить 

концепція навчання через управління розумовою діяльністю учнів, тобто для 

засвоєння знань учень повинен «бачити» («відчувати») їх користь, а щоб нові дії 

засвоювались, він має «бачити» їх успішність. Саме тому, педагог шукає такі 

методи педагогічного впливу, які б підтримували і розвивали інтерес до 

дослідництва, виробляли в учнів уміння вести спостереження за піддослідними 

рослинами. Педагог поставила перед собою завдання не лише навчити дітей 

вирощувати різні лікарські рослини, а й виховувати майбутніх творчих 

працівників, дослідників, пропагандистів усього нового, передового, 

прогресивного. 

Одним із напрямків діяльності гуртка є робота з рослинами 

радіопротекторної дії. Впродовж декількох років юннати проводять цікаву і 

змістовну роботу з ехінацеєю пурпуровою. Під час проведення дослідів 

вихованці ознайомилися з історією використання рослини, біологічними 

особливостями, агротехнікою її вирощування, спостерігали за ростом і 

розвитком рослин в умовах Північної Буковини, навчилися правильно 

заготовляти лікарську сировину, готувати вітамінні чаї. Юннати не тільки 

вирощують, заготовляють лікарську сировину, а також розповсюджують розсаду 

і насіння цієї цілющої рослини серед шкіл області. 

Аналіз і спостереження показали, що інтерес дітей до практичної роботи 

та дослідництва проявляється більш активно тоді, коли вони знають, що 

отримані ними результати важливі для свого гуртка, свого відділу. 

Підсумком всієї експериментальної, навчально-дослідницької та 

практичної роботи проведеної у відділках НДЗД є щорічні виставки досягнень та 

науково-практичні конференції. Атмосфера на цих конференціях нічим не 

відрізняється від зібрання досвідчених науковців: той самий азарт і захоплення. 

Юні дослідники мають можливість розповісти про результати своїх досліджень, 

почути про дослідження своїх ровесників.   

Дослідницька робота на НДЗД центру є початковою ланкою в розвитку 

творчих здібностей учнів, основою для науково-дослідницьких робіт 

старшокласників. 
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ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ –  

ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

Остафійчук Т. В.,  директор, 

Мороз Є. П., методист 

комунального закладу «Станція юних    

натуралістів»  Рівненської обласної ради 

 

“З народженням кожної людини в світ вноситься щось нове, чого ще не 

було, щось первозданне і неповторне. Обов’язок кожного – знати і не забувати, 

що він у світі єдиний у своїй якості і що ще ніколи не з’являвся хтось такий, як 

він, адже якби вже був такий, як він, то не було б необхідності в ньому 

самому”       

                                                                                            Мартін Бубер 

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі є надзвичайно 

важливою. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства 

загалом і кожної людини зокрема, оскільки потребує діяльних, обдарованих, 

інтелектуально розвинених громадян.                                                                                                                         

Великі можливості для творчої самореалізації школярів відкриває 

позашкільна освіта, як одна із складових частин системи безперервної освіти, 

спрямована на розвиток здібностей, обдарувань дітей, задоволення їх інтересів, 

потреб у професійному самовизначенні.       

Перші кроки до пізнання таємниць природи діти роблять в школі. Але 

тільки за партою близько познайомитись із природою, по-справжньому 

полюбити її не можна. Знання, здобуті в школі, треба енергійно підкріплювати 

справою, науково-практичною роботою. На практиці можна підтвердити відомі 

факти, замислитись, чому саме так, а не інакше, і поставити перед собою нові 

завдання. Залучення учнів до процесу наукового дослідження сприяє 

формуванню самодостатньої компетентної особистості. Дослідницька робота 

змінює світогляд дитини, самооцінку, має значний вплив на формування 

життєвих цінностей 

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок 

безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, 

найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й 

підтримання талантів та обдарувань у галузі екології, науки, техніки, мистецтва 

тощо. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої 
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дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її 

природних здібностей. 

Відомо, що у позашкільній діяльності особливо яскраво розкриваються 

природні потреби  учнів зокрема, в активній діяльності та самоствердженні. 

Позшкільна діяльність дає змогу дітям виступати в нових соціальних амплуа, 

займати ролі, які відрізняються від ролі учня, тобто це особлива сфера, де 

вихованці можуть задовольняти особистісні потреби в самоперевірці, 

самооцінюванні власного “Я”. Це, так би мовити, зона активного спілкування, в 

якій задовольняються потреби в контактах.[1] 

Широка мережа позашкільних закладів дає змогу дітям задовольняти 

потреби в додатковій освіті в змістовному дозвіллі, розвивати творчі здібності. 

У ряді досліджень доведено, що у позашкільних закладах створені 

найбільш сприятливі умови щодо розвитку творчого потенціалу особистості, її 

задатків та здібностей. Зокрема, як зазначає Т. Сущенко, виховний потенціал 

позашкільного закладу зумовлений такими факторами і обставинами:  

особливі відносини, які найкращим чином залучають кожну дитину до 

активної перетворюючої діяльності; 

гарантія і забезпечення можливості практичного здійснення розвитку 

творчих інтересів і здібностей; 

вільний вибір будь-якого виду діяльності; 

наявність технологій виховання всебічно розвиненої гармонійної 

особистості, створення такого типу відносин, за якими сама особистість прагне 

максимальної реалізації сил і здібностей. 

При цьому головною метою позашкільних закладів є забезпечення потреб 

у творчій самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за 

інтересами та вибором, а до основних видів позаурочної діяльності в умовах 

позашкільних установ відносять роботу в предметних гуртках, технічну 

творчість і виховання.[4] 

В Рівненській області  затверджена та діє Програма роботи з обдарованою 

молоддю, яка передбачає систему матеріального та морального заохочення 

обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними. 

Метою програми є залучення школярів до цілеспрямованої навчально-

пізнавальної й пошуково-дослідницької діяльності; створення організаційно-

технологічних і психолого-педагогічних умов для їх творчої самореалізації та 

розвитку в процесі навчально-творчої діяльності. Для обдарованої молоді в 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах за напрямком еколого-

натуралістична освіта розроблено блоки: 
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- „Основи дослідницької роботи”; 

- „Біологія”; 

- „Організація індивідуальної дослідницької діяльності”; 

Вони спрямовані на формування в школярів спеціальних знань, умінь і 

навичок, необхідних для цілеспрямованої пошуково-дослідницької діяльності, 

на закріплення та поглиблення знань з найбільш складних розділів шкільного 

курсу біології, підготовку до участі у Всеукраїнських та Міжнародних науково-

освітніх проектах. 

Формування та розвиток творчих здібностей здійснюється на 

конструктивній взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

З цією метою комунальним закладом  „Станція юних натуралістів” Рівненської 

обласної ради проводяться науково-практичні конференції „Молода наукова 

зміна”, профільні змагання „Живи, Земле”, „Молоді господарі землі”. „Сходинки 

у дивосвіт тварин”, „Квіткова райдуга України”, „Збережемо саду дивоцвіт”, 

„Юний дослідник”  та інші. 

З метою підтримання обдаровань розробляються нові напрямки пошуку 

обдарованої молоді: 

 - психолого – педагогічна діагностика компонентів загальної і спеціальної 

обдарованості;  

- педагогічні спостереження;  

- моніторинг результатів конкурсів, змагань, олімпіад;   

- аналіз рейтингу навчальних досягнень; 

     - анкетування батьків та педагогів. 

Також розроблено нові напрямки підтримки обдарованої молоді: 

- залучення до роботи в різноманітних гуртках, секціях, 

факультативах;  

- надання психологічних консультацій перед участю в конкурсах, 

олімпіадах, змаганнях; 

- поліпшення матеріально – технічної бази закладів нового типу; 

- проведення занять на розвиток пізнавальних процесів;  

- здійснення наставництва вчителів над обдарованими дітьми;  

- створення умов для підвищення соціального статусу обдарованих 

учнів та гармонізації взаємовідносин у колективі; 

- стимулювання обдарованої молоді шляхом виплати стипендій за 

рейтингом у навчальній діяльності.  

На базі Станції юних натуралістів вихованці отримують практичні 

навички, якими оволодівають на запропонованих майстер-класах, в „Лабораторії 
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дослідництва” навчально-дослідної земельної ділянки та в „Тепличному 

комплексі”. Під керівництвом досвідчених педагогів учні пізнають таємничий 

світ рослин, особливості  їх вирощування та догляду. Тематичні та оглядові 

екскурсії проводяться педагогами вузької спеціалізації, що сприяє більш 

поглибленій та цікавій формі роботи. 

Інтелектуально обдаровані діти, що вирізняються гарною пам’яттю, живим 

мисленням, допитливістю, вміють логічно викладати свої думки, практично 

застосовувати набуті знання, входять до банку даних обдарованих дітей.  

Банк даних обдарованих дітей сформований за двома основними 

підтипами інтелектуальної обдарованості. Перший – гуртківці  з виявленими 

насамперед  загальними рисами розумових здібностей без будь-якої 

спеціалізації, другий – з високими здібностями у певній галузі. Пізнавальна 

потреба, яка є неодмінною характеристикою будь-якого типу обдарованості, 

саме в цих гуртківців виявляється найбільш виразно і очевидно. Успішність 

інтелектуально обдарованих гуртківців не завжди збігається з рівнем їхніх 

здібностей: серед інтелектуалів є блискучі учні, а є і невстигаючі. Тут усе 

визначає не тільки інтелект, а й ставлення до навчання, певні вподобання та 

захоплення дитини. Так захоплюючись вивченням біології, дитина може бути 

відстаючою з інших предметів. В усіх без винятку інтелектуально обдарованих  

дітей яскраво виражена пізнавальна потреба, що полягає в пошуку нового 

знання, у задоволенні потреби  в розумовій діяльності.  Тому такі діти активно 

беруть участь у всіх конкурсах, акціях, неодноразово стають переможцями 

обласних та Всеукраїнських конкурсів.  

Необхідність розвитку інтелектуально обдарованих дітей актуалізує 

проблему організації їх навчання. Діти з високими розумовими можливостями 

характеризуються деякими загальними особливостями, які мають враховуватися 

під час занять.[2] 

В комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної 

ради  враховуються такі загальні особливості: зосереджуватися на тих аспектах 

проблеми, які є цікавими для дитини, заохочувати здатність помічати, 

міркувати, висувати гіпотези, створювати умови для кращого розуміння 

дитиною себе, оточуючих та можливості самореалізації.  

Обдаровані гуртківці позашкільних закладів області увійшли у видання 

„До вершин досконалості” (переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів, турнірів, змагань) виданого Рівненською обласною державною 

адміністрацією, Рівненською обласною радою та Управлінням освіти та науки  в 
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Рівненській області, Рівненським  обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти. 

Методичний відділ Станції юних натуралістів розробив систему навчання 

з основ дослідницької роботи. Зокрема, тренінги екологічного спрямування, 

інтелектуальні ігри „Ерудит”, „Еврика”, „Найрозумніший”. Елементи змагань, 

що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей. творчого мислення, 

залучають учнів до активного життя. Будь-яке наукове дослідження 

розпочинається зі збору, систематизації й узагальнення наявних відомостей про 

об’єкт та предмет дослідження: літературних джерел, наукової інформації, 

аналітичних, фактичних, статистичних даних. Це дає можливість навчити 

дитину самостійно працювати з довідковою літературою та іншими джерелами 

інформації. 

Система позашкільного виховання покликана забезпечити кожній дитині 

можливість у вільний час всебічно розвивати власні творчі здібності.  

Ефективність роботи щодо розвитку творчої особистості значно 

підвищується при дотриманні таких психологи-педагогічних умов: 

- коли створюється емоційна, доброзичлива атмосфера у процесі 

виконання учнями будь-яких творчих завдань; 

- коли організація діяльності учнів з розв'язання творчих завдань 

здійснюється з опорою на їхні інтереси, потреби, потенційні можливості, 

здібності тощо; 

- коли вирішення творчих завдань пробуджує в кожного школяра 

дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до 

успішних дій та досягнення поставленої мети.[5] 

Однак, в сучасних умовах ще не завжди педагогічний процес у 

позашкільних закладах спрямований на виховання всебічно розвиненої 

особистості з урахуванням її духовно-творчого потенціалу.  

Таким чином, при підготовці вихованців до творчої діяльності, значну 

увагу слід зосередити на розвитку усвідомленого спонукання їх помислів та дій 

до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, котрі 

визначають творчий пошук, нестандартне мислення, оригінальність тощо.[1] 
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Добре відомо, що в сучасних умовах в будь якій галузі знань інформація 

досить швидко оновлюється. Знання, особливо прикладні, досить швидко 

старіють, що вимагає від сучасного фахівця не суми певних знань а уміння 

здобувати і аналізувати інформацію та робити правильні висновки. Втім умінню 

самостійно мислити та вирішувати прикладні завдання не достатньо вчить як 

середня так і вища школа.  

Комп’ютерні технології та Інтернет, створюючи унікальні можливості для 

пошуку інформації, досить часто провокують як школярів, так і студентів до 

копіювання інформації без аналізу і зазвичай без посилань на авторів. Саме так у 

більшості випадків «пишуть» реферати, а іноді і курсові та дипломні роботи. Як 

результат студенти та учні не вміють самостійно висловлювати думку, 

аналізувати факти та робити логічні висновки в результаті осмислення 

інформації. Не сприяє вирішенню цих проблем повальне  захоплення тестовим 

контролем знань. Часто студенти і очевидно учні завчають правильні відповіді, 

навіть не розуміючи їх суті. Як наслідок рівень освіти катастрофічно падає. 

Одним із найбільш ефективних засобів протидії формалізму в 

навчальному процесі ми вважаємо індивідуальні практичні завдання та 
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графічно-розрахункові роботи, які дозволяють стимулювати самостійну роботу 

студентів і уникати списування один у одного, або сліпого копіювання 

інформації з Інтернет мереж.  

Наприклад під час вивчення такої дисципліни як «Декоративне 

розсадництва і насінництво» ми кожному студенту даємо індивідуальне 

завдання  зі збору насіння п’яти видів деревних рослин. Щоб його виконати 

студенти вимушені згадувати дендрологігію і лісівництво, звертатися до 

підручників і Інтернету, встановлюючи строки достигання насіння. Зразки 

насіння зібрані студентами використовуються в навчальному процесі на 

лабораторних роботах і для проведення дослідницьких робіт. 

Виконуючи курсову роботу з дисципліни, студенти отримують 

індивідуальні вихідні дані, що унеможливлює процес списування і заставляє 

кожного проводити власні розрахунки та обґрунтовувати висновки, враховуючи 

конкретні грунтово-кліматичні умови.та організаційно-економічні чинники. 

Виконання індивідуального завдання  не можливе без глибокого опрацювання 

теоретичного курсу, що заставляє студента працювати з основною та 

додатковою літературою, неодноразово звертатися за консультацією до 

викладача. Проте, як свідчить досвід, на екзаменах більшість студентів 

демонструють глибокі знання  з дисципліни та більш важливо те що в ході цієї 

роботи студенти набувають навички самостійної роботи з літературою та уміння 

аналізувати факти і робити відповідні висновки. 

Під час вивчення дисципліни «Садово-паркове будівництво» також 

виконується  курсовий проект за індивідуальними завданнями. Щоб підготувати 

студента до виконання проекту ми ще на перших заняттях кожному видаємо 

вихідні дані для виконання  графічно-розрахункових робіт. Завдяки цьому кожне 

лабораторно-практичне завдання носить індивідуальний характер, що заставляє 

студентів творчо працювати на кожному занятті, адже списати роботу у 

товариша не можливо. Ми намагаємося, щоб вихідні дані були максимально 

наближені до завдання курсового проекту, тому досвід графічних робіт та 

розрахунків, які здійснюються на лабораторно-практичних заняттях дозволяє 

підготуватися до виконання проекту. Звичайно самостійна робота здійснюється 

під контролем викладача, але якісне виконання роботи можливе лише за умови, 

коли студент працює самостійно вдома, виконуючи графічно-розрахункові 

роботи. Ми слідкуємо, щоб креслення та розрахунки виконувалися відповідно 

до вимог нормативних документів. 

 

 



111 
 

ЧЕРПАЄМО НАСНАГУ ІЗ ЗЕМЛІ 

Чорнобривець Т.О., керівник учнівського  

лісництва Лютенської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Гадяцького району  

Полтавської області 

 

     …Обожнювать красу землі навчись. 

     Душа краси в природі не згора, 

     Єство її не знає половини. 

     Найкрасивіша ціль в житті людини- 

     Це визернити серце для добра. 

Сучасний стан природних багатств та оточуючого середовища нашої 

Полтавщини та і всієї України турбує кожну небайдужу людину. Формування у 

підростаючого покоління свідомого розуміння взаємодії людини з природою, 

потреби культурного спілкування з нею є однією з умов нормалізації та 

поліпшення екологічного стану нашого краю. Основною рисою екологічної 

культури людини є вміння прогнозувати віддалені наслідки втручання в 

природні взаємозв’язки, широкий погляд на багатогранність цінностей природи, 

вміння підпорядковувати всі види своєї діяльності вимогам раціонального 

природокористування, турбуватися про поліпшення навколишнього середовища, 

не допускати його руйнування й забруднення. 

Почуття любові, бережливого ставлення до природи формується з 

раннього дитинства. Найкращою школою екологічної освіти та виховання є 

спілкування з природою, її вивчення, пізнання закономірностей явищ, розвитку, 

а також безпосередня участь у різноманітних природоохоронних акціях чи 

заходах. Так, учні нашого Лютенського учнівського лісництва – активні 

учасники щорічних лісокультурних кампаній, місячників по благоустрою та 

озелененню села, заготівлі гіллячкового корму для диких тварин. Учасники 

агітбригад «Калинка», «Горицвіт» - переможці районних і обласних екологічних 

конкурсів. Чим активніша позиція дитини чи підлітка у справі охорони природи, 

тим свідоміше ставлення до всього живого, що їх оточує.  

Особливого значення набула робота по ознайомленню дітей з цінністю 

заповідних куточків рідного краю, до яких з шаною і повагою ставляться як діти, 

так і дорослі. Важливими ланками в цій роботі в нашій області є обласний і 

районні краєзнавчі музеї. Наша Лютенська школа має власний зразковий 

краєзнавчий музей, одним із відділень якого є природниче. Школярі, починаючи 

з молодших класів, знайомляться з експозиціями,  виготовляють власні вироби, 
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кращі з яких стають надбанням музею. Учасники учнівського лісництва 

проводять екскурсії у природничому відділенні музею, прищеплюють 

молодшим школярам любов до рідного краю.  

Серед природно-заповідних територій Полтавщини полігонами 

екологічного виховання молоді є парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва і 

пам’ятки природи. Вони є в кожному районі області, їх території обладнані для 

проведення екскурсій та культурного відпочинку. 

Зараз на Полтавщині створено багато екологічних стежок різних за 

призначенням, найбільше навчально-пізнавальних. У нашому селі за участі 

членів учнівського лісництва створено екологічні стежки «Підлуг – Березовий 

Ріг», «Галатівщина», які водночас є навчально-пізнавальними і туристично-

краєзнавчими.  

У школі працює кілька гуртків еколого-натуралістичного напрямку: «Юні 

лісівники», «Юні друзі природи», «Екологічний». На заняттях проводяться 

екскурсії з метою вивчення рослинності місцевих ландшафтів, тваринного світу 

та збирається матеріал для дослідницької роботи юннатів. Серед учнів, 

учасників шкільного лісництва, є переможці районних та обласних конкурсів 

МАН з екологічного напрямку. 

В.О.Сухомлинський підкреслював: «…пізнання природи, оволодіння 

знаннями про неї, заховує в собі… ще не використані досі можливості для того, 

щоб знання формували позиції людини – соціально-політичні, моральні, 

естетичні». 

Захищати природу можна по-різному. Можна кричати по всіх кутках про 

екологічну катастрофу та при цьому тільки констатувати факти зникнення з 

лиця Землі тварин, рослин, наявність мертвих територій. А можна навчити 

дитину любити все живе, і тоді вона, вже доросла людина, не буде топити 

радіоактивні відходи в океані.  

Виховувати в учнів любов до природи, бережне ставлення до неї, уміння 

захищати навколишній світ від забруднень та руйнувань, уміти оцінювати стан 

довкілля і водночас поглиблювати знання законів природи, вміння творчо 

мислити і діяти – основне завдання позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напрямку. «Не обкрадай майбутніх поколінь, виснажуючи й 

забруднюючи Землю»  - ці слова відомого німецького еколога Е.Калленбаха є 

девізом усіх небайдужих до стану нашої планети. 

Скільки не живи на світі, а все не перестаєш дивуватися життю, природі і 

тому, як нерозривно ми з нею пов’язані. Тому екологічна освіта і виховання 

екологічної культури повинні охоплювати значну кількість населення.  
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Сприйняття нашими предками навколишнього світу було надзвичайно 

екологічним. Все, що оточувало людину – ліси, ріки, степи, гори – було наділене 

душею. Співробітництво людини і природи ґрунтувалося на розумінні цілісності 

природи. Занапастити природу – означало занапастити живу душу.  

«Неможливо зберегти красу природи, не вивчивши її самої. Не шкодуйте 

часу, зберіться у ліс, сядьте або походіть тихенько, затамувавши подих… 

Прислухайтесь і ви почуєте справжні лісові хорали…».  Жодна музика не може 

бути такою проникливою, як живе звучання природи. 

Любити природу – значить, вивчати її, спостерігати, аналізувати, берегти, і 

вона, розкриваючи дивовижні таємниці, озветься у вашій душі радістю життя! 

 

 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНОЇ  

ДИТИНИ ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО- 

НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМКУ 

Бойко Є. О., методист вищої категорії  

Національного еколого-натуралістичного  

центру учнівської молоді              

 

Виховання творчої, обдарованої особистості – одне з найважливіших 

питань і завдань, які покликані розв’язувати усі ланки психології, педагогіки і 

освіти. Проблемне виховання творчих здібностей існує стільки, скільки існує 

сама педагогіка. У різні часи педагоги і психологи вивчали аспекти виховання 

творчої дитини. «Вірте у талант і творчі сили кожного вихованця!»  - ці слова 

видатного діяча сучасності Василя Олександровича Сухомлинського можуть 

бути епіграфом усіх його творів, усієї педагогічної спадщини. Новий етап 

нашого життя ставить перед вихованцями нові завдання. Випускник, учень має 

бути людиною творчою, мислячою, всебічно розвиненою. Природні задатки, 

нахили, обдарування складають зміст індивідуальних особливостей учнів. 

Творча особливість дитини потребує індивідуального, диференційованого 

підходу до навчання і виховання, збереження і розвитку особливо методами 

позашкільної освіти, зокрема, еколого-натуралістичного напряму. 

Педагогічне сьогодення характеризується інтенсивними пошуками 

новітніх технологій, що запроваджуються в навчально – виховний процес. 

Необхідність формування в учнів планетарного світогляду, інтегрованого 

екологічного мислення потребує нового філософського усвідомлення мети і 

завдань виховання та навчання. З метою забезпечення всебічно гармонійного 
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розвитку особистості позашкільна освіта пропонує комплексні програми 

еколого-натуралістичного напряму для гуртків, трудових об’єднань, зокрема 

«Юні лісівники-дендрологи» тощо. На заняттях гуртка «Юні лісівники-

дендрологи» учні середнього і старшого віку на протязі двох років навчання 

отримують ґрунтовні знання з лісівництва та дендрології, якими вони 

цікавляться. Завданням для юних лісівників-денрологів є вивчення і 

рекомендації виробництву найкращих видів деревних рослин з погляду 

швидкості росту, високої продуктивності в лісах,  декоративності в парках і 

садах, довговічності та стійкості до несприятливих умов середовища. 

Навчаючись у гуртку натуралістичного профілю, «Юні лісівники - дендрологи», 

учні мають можливість отримати ґрунтовні екологічні знання з основ 

лісівництва та дендрології, застосувати їх на практиці, проводити наукову 

дослідницьку роботу і безпосередньо визначитися у виборі майбутньої професії. 

Дослідницька робота за завданням вчених фахівців лісового, садово-паркового 

господарств має бути актуальною для місцевих господарств. Навчання у 

позашкільному закладі один з важливих періодів соціального становлення 

особистості. Саме тут пережитий успіх може вплинути на подальшу долю учня, 

стати пусковим механізмом подальшого руху особистості. Учню потрібне 

піднесення у пошуках власного «Я» та сенсу життя, бо заряд оптимізму і 

обдарованості ще з дитинства гартує характер, підвищує життєдіяльність. 

Заняття улюбленою справою у гуртку, проведення експериментально – 

дослідницької роботи, фінальний успіх як переможця, призера Малої Академії 

наук, почуття успіху змінює ставлення учня до навчання, до предмета, до 

улюбленої справи, викликає нові інтереси, бажання, прагнення. Ідея успіху у 

навчанні, дати кожній дитині щастя – ось у чому вбачав свою місію великий 

педагоги і вчений Василь Сухомлинський. А щоб зробити дитину щасливою 

педагог перш за все повинен допомоги їй вчитися, вчитися творчо, відчути 

«смак» успіху. «На любові до дітей тримається весь світ» в усі епохи кращі 

педагоги саме цю думку вважали головною в справі виховання. 

Позашкільна освіта розкриває технологію виховання творчої особистості, 

створення таких навчальних відносин, при яких кожна дитина прагне до 

максимальної реалізації своїх сил і творчих здібностей у власних і суспільних 

інтересах. Позашкільна освіта є складовою системи неперервної освіти, яка 

забезпечує розвиток здібностей і обдарувань дітей шкільного віку, задоволення 

їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.  

Отже, в умовах конкуренції знань в освітянському просторі на перше 

місце вийшла якість шкільної та позашкільної освіти. Поєднання якості 
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навчання і виховання має велике майбутнє. Практична діяльність, яку виконує 

дитина в позашкільному закладі, стимулює її пізнавальну діяльність і вимагає 

наявності теоретичних знань, а тому якщо школа закладає основи гармонійного 

розвитку особистості, то позашкільні заклади в органічній єдності зі школою 

створюють сприятливі умови для подальшого підвищення ефективності цього 

процесу. Позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що 

отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, 

вільний від навчання. 

Натуралістичний профіль позашкільної освіти в Україні поставлений на 

високий науково – методичний рівень. Різноманітні трудові об’єднання, 

науково-експериментальні дослідження, наукові конференції, конгреси, 

конкурси, зльоти, збори надають можливість в правильному виборі професії і 

самовизначеному житті. 

Отже, у сучасній системі позашкільної освіти національне виховання 

особистості є невід’ємною складовою освітньо-розвивальних концепцій 

позашкільних навчальних закладів. Воно має здійснюватися шляхом інтеграції 

різних форм і методів навчально-виховної роботи за всіма напрямками 

позашкільної освіти. А тому, система позашкільної освіти, як один із базових 

елементів, що сприяють формуванню інтелектуального потенціалу держави, 

потребує подальшого розвитку та всебічної підтримки з боку наукових та 

владних структур. 

 

Використана література 

1. Бех І.Д. Виховний потенціал позашкільної освіти, теоретико – методичні 

основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних 

навчальних закладів: 36. Матеріал наук.-пакт. Конф. Кол. Авт. К: 2006. – 

С. 4 – 10. 

2. Вербицький В.В. Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти. 

Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки. К: 2008. – с. 5 – 17. 

3. Закон України «Про позашкільну освіту» 

4. Закон України «Про освіту»; 

5. Позашкільна освіта в Україні, К: 2002. – с. 3- 31. 

6. Сухомлинський В.О. Серце віддано діям – Київ: 1986; вид.: Рад. школа.  

7. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5-ти томах – К: 1976; вид.: Рад.  

школа. 

 

 



116 
 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНОЇ  

ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ШКІЛЬНИЙ ЕКОЛОГО- 

НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

Конічек Н. Ю., вчитель біології та хімії  

вищої категорії, «вчитель-методист»  

Утківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів  Харківської районної ради  

Харківської області  

 

Ґрунтуючись на положеннях Концепції екологічної освіти в Україні про 

те, що Пріоритетом загальної середньої екологічної освіти є особистісна 

орієнтація, що передбачає створення таких умов, за яких природа стає 

особистісною цінністю для кожного школяра. Ми визначаємо мету нашого 

центру:  

 реалізація завдань Концепції екологічної освіти в Україні;  

 формування особистості з новим типом мислення й свідомості, високим 

ступенем екологічної культури; 

 формування ключових компетентностей екологічної думки в учнів. 

Нами розроблені програма діяльності, статут та структура шкільного 

еколого-натуралістичного центру як самостійної дитячої організації, що має 

свою систему самоврядування та охоплює 90 % усіх дітей школи, учителів 

біології, географії, трудового навчання, філологів, вчителів молодших класів, 

класних керівників, а також робітників Жовтневого державного 

лісогосподарського об’єднання “Харківліс”. 

Формування структури центру розпочалося ще з 80-х років минулого 

століття, коли в школі був створений гурток «Юні лісівники», 2002 рік – 

офіційне відкриття шкільного лісництва, з 2004 року  шкільний еколого-

натуралістичний центр працює у повному обсязі за всіма напрямками.  Здобуття 

екологічної освіти відбувається протягом усього навчання у школі. 

Перший ступінь екологічного виховання - гурток молодших школярів 

«Лісові дзвіночки». Пробудження інтересу до лісу та природи  -  основна задача, 

яку ставлять вчителі на цьому етапі. Діти отримують елементарні знання про 

природу та взаємозв'язки у ній, про взаємодію і взаємовплив людини і природи; 

вчаться розуміти погіршення стану навколишнього середовища внаслідок 

нераціональної господарської діяльності. Саме у ці роки у дитини розвивається  

ціннісне ставлення до природи як джерела задоволення естетичних, 

комунікативних, пізнавальних, рекреаційних та інших потреб особистості. 
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Заняття проведенні у природі під час щорічної літньої оздоровчої компанії  

стають джерелом формування елементів здорового способу життя та екологічно 

доцільної поведінки. У школі працює профільний дитячий заклад відпочинку – 

табір з денним перебуванням  “Веселка”. В молодших класах діти починають 

займатися дослідницькою роботою: ведуть фенологічні спостереження в 

природі, проводять різні досліди. Кращі юні природодослідники в минулому 

році відвідували гурток «Юні друзі природи» при обласному палаці дитячої 

творчості. Таким чином ми привчаємо дітей до спілкування з однодумцями у 

позашкільних установах. 

Відповідно Концепції екологічної освіти ІІ ступень визначає пріоритетні 

завдання:  

 знати сутність екології як науки та сфери практичної діяльності людини; 

 розуміти діалектичний характер впливу науково-технічного прогресу на 

природу, сутність та причини виникнення глобальних екологічних 

проблем; 

 знати екологічні права та обов'язки громадян України; 

 брати участь у практичних природоохоронних діях. 

Поряд з екологізацією змісту освіти на цьому етапі ми вводимо курси 

екологічного спрямування за вибором. Найвагоміший серед яких є гурток 

«Юні лісівники» (працює за програмою, затвердженою Міністерством 

освіти і науки України, – 2004р.). Юні лісники вивчають основи 

дендрології, лісової справи, основи таксації лісу, охорону та захист лісу, 

хвороби лісу. Практичні заняття проводять на базі Мереф’янського 

лісництва. На цьому етапі юннати розширюють свою дослідницьку 

діяльність: підбирають теми, які стають основою наукових робіт малої 

академії наук.  

Екологічна освіта в старшій школі передбачає:  

 сформованість у старшокласників екологічної  позиції  і вміння її 

відстоювати; 

 потребу стати наставниками для учнів початкових класів; 

 формування екологічної культури молодого громадянина і подальшого 

поглиблення екологічної освіти на основі наступності;  

 підтримка юних талантів для формування творчої та наукової еліти у 

галузі охорони довкілля; 

 залучення до навчально-виховної роботи з екології висококваліфікованих 

спеціалістів, вчених. 
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ІІІ ступінь екологічної освіти – це шкільне лісництво та напрямки 

ШЕНЦу. 

 За шкільним лісництвом закріплено – 196 га лісу (123 – 129 квартали). 

Ведення кварталів – основний обов’язок  кожного нашого лісника. Практична 

діяльність у лісництві допомагає учням усвідомити свою роль у створенні лісів 

для нащадків. Лише тільки за 2013 рік  силами шкільного лісництва  висаджено  

та прополено сосни звичайної 20 га; зібрано - для лісорозсадників лісництва: 

горіха волоського (10кг); каштану кінського (20 кг); дуба черешчатого (250кг); - 

для лісорозсадників шкільного дендропарку: ялини колючої; гліду 

декоративного; горіху ведмежого; туї золотистої; ліщини; горіху серцевидного; 

магонії подуболистої. 

Значні досягнення маємо у розробці та втіленні у життя екологічних 

проектів. Першими проектами у нашій школі були проекти із розробки 

екологічного моніторингу в кварталах шкільного лісництва (автори Сіверіна В. 

та Бондарева М.). Наступні проекти мали мету розширити методи моніторингу 

за кварталами шкільного лісництва та розробити шляхи поліпшення їх 

екологічного стану. Це проекти нашого учня Ткаченко Олега. У наш час ці 

проекти повністю втілені у життя. Важливим напрямком в розробці дитячих 

проектів є ландшафтне проектування. А початок цьому напрямку поклав проект 

Суслової А. «Шкільний дендропарк як напрям озеленення шкільного подвір’я та 

прилеглих до нього територій». Який посів ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі 

екологічних проектів у м.Одеса. Сьогодні дендропарк займає ділянку площею 

1га. Має колекційні відділи: деревних порід, лікарських рослин, квітові-

декоративних рослин, шкільне відділення (3-х польова сівозміна), дослідно-

селекційний відділ, відділ молодших класів. Видовий склад  шкільного 

дендропарку зростає кожного року. В минулому році ми  посадили  айву 

японську та айву звичайна,  тис ягідний,  смереку. 

Окремим напрямком роботи ШЕНЦУ є наукове відділення шкільної малої 

академії наук, робота якого ведеться переважно на базі нашого шкільного 

дендропарку та кварталів лісництва, спрямовується і керується науковцями 

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького та спеціалістами Жовтневого 

держлісгоспу.Кожного року діти захищають свої роботи, серед яких обов’язково 

є призери.  

Виступи нашої екологічної агітбригади відомі багатьом. Щорічно ми 

стаємо призерами районного конкурсу. Та головне те, що виступи дітей перед 

мешканцями свого селища та м. Мерефи дозволяють вирішувати далеко не 
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дитячі питання. Прикладом того може бути виступ «Зупинись, Тимченківський 

кар’єр» та збір підписів на допомогу екологічній групі «Печеніги» з цього 

питання. Виступи агітбригади часто супроводжуються екологічним лекторієм. 

За останні роки цікавим напрямком у роботі дітей став відеолекторій. Невеличкі, 

але змістовні відеороліки «Не питай по кому б’є дзвін, він б’є і по тобі» зроблені 

на матеріалах  відеозйомки самих дітей та фотоматеріалах екогрупи  «Печеніги».  

Ще один напрямок нашої роботи – шкільний музей лісу. Основні задачі 

музею: 

- популяризація знань про ведення лісового господарства; 

- залучення до роботи  в галузі лісового господарства учнів школи. 

- науково дослідницька діяльність в галузі лісового господарства; 

Ми розробили та проводимо такі тематичні екскурсій: «Історія шкільного 

лісництва», «Міфічний ліс», «Запам’ятай ворогів лісу», «Ліс як хімічна 

лабораторія», «Якщо ти будеш робітником лісового господарства». 

Наймолодшим напрямком роботи  ШЕНЦу є клуб юних мандрівників. За 

цей час діти досконало ознайомилися зі своєю місцевістю, з красивими і 

цікавими місцями Харківщини. Побували в  Криму, Карпатах, Поділлі, 

дивувалися паркам центральної України та  маковому цвіту Одещини.  

Така відлагоджена робота учнівського та педагогічного колективу з 

екологічного виховання можлива завдяки нашій системі самоврядування та 

тісній  співпраці  з багатьма суспільними, громадськими та державними 

установами. 

Ефективність роботи центру підтверджується перемогами юних лісівників 

у різноманітних конкурсах. 

За ініціативи районної ліги старшокласників екологічного напрямку на 

базі нашого центру розроблена програма екологічних зустрічей. 

Наші випускники обирають професії, пов’язані з екологією та лісовою 

справою. 

Є в школі і вчителі, які були  в шкільні роки юннатами, а зараз очолюють 

напрямки ШЕНЦу: Хруслова О.П. – вчитель біології, веде гурток “Лісові 

дзвіночки” та керує роботою шкільної малої академії наук; Чумак С.В. – вчитель 

математики та інформатики, керує відділом інформаційних технологій центру; 

Рижов М.В. – вчитель екології та історії, керівник клубу «Юний мандрівник»; 

Сюсюрка І.В. – молодий спеціаліст, вихователь ГПД та вчитель англійської 

мови, керівник екологічного лекторію. 
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ВІД РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  

ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

Городенський С.В., директор  

КЗ ТРР «Таращанська районна  

станція юних натуралістів» 

 

Ще Конфуцій сказав : «Марне навчання без думки,небезпечна думка без 

навчання.»Цей аспект включає в себе технологію формування критичного 

мислення .Вона заснована на підходу до будь-якої справи. 

«Що таке творчість?»За словами американського психолога Еріха Фромма 

- це здатність дивуватися і пізнавати, уміння знаходити рішення у нестандартних 

ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність до глибокого 

усвідомлення свого досвіду. 

О.Масло говорить про те,що творчій підхід є невід’ємною частиною 

самореалізації особистості… 

Творча особистість – це людина,яка у змозі реалізувати свої індивідуальні 

потреби та можливості,має нетрадиційне самостійне мислення,багатий духовний 

світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, створює щось нове, 

оригінальне, неповторне. 

Дитячі роки – найсприятливіший період для творчості. Творчі можливості 

учнів реалізуються в різних видах діяльності: грі навчанні, спілкуванні, трудовій 

діяльності. 

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок 

безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої 

особистості,найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для 

розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі  науки, техніки, 

мистецтва тощо. 

У позашкільній діяльності дитина не просто відтворює те,що 

засвоює,творчо розвивається,самовдосконалюється. 

Гуртки СЮН мають  яскраво виражену специфіку впливу на особистість 

дитини. Найхарактернішою особливістю є невимушене, неформальне 

спілкування і самовираження ,вільний вибір виду форм і напрямку діяльності, 

керуючись внутрішніми мотивами. 

Робота гуртків насичена творчою діяльністю (завдяки змінам форм 

діяльності), яка сприяє задоволенню і активізації пізнавальних можливостей 

школярів, надає їм максимальну свободу для творчого розвитку. Внаслідок цього 

з’являється свідоме прагнення самостійно приймати рішення у виконанні певної 
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роботи, тобто у дитини поступово виробляється  творчій стиль діяльності, 

здійснюється розвиток уяви, здатність втілювати свої задуми в реальність. 

Ще одним з важливих етапів роботи з дітьми в позашкільних закладах є 

допомога дітям пізнати себе, свої здібності, нахили. 

«Якщо ти будеш цікавим собі – ти будеш цікавим для інших» - необхідно 

дітям показати наскільки унікальний є кожен з них. 

Навчально-виховна робота в гуртках спрямована на формування 

екологічної культури, розвитку творчої активності дітей. 

Рівень творчого мислення формується при виконанні творчих завдань. 

Позакласна робота будується за принципом добровільності і відповідає 

особистим інтересам учнів, їх індивідуальним нахилам, дозволяє 

диференціювати тематику. І тому важлива роль належить керівникам гурткі, щоб 

спрямувати і систематизувати діяльність дітей. 

Важливо, щоб позакласна робота  формувала в дітей потребу в пізнанні, в 

накопиченні соціального досвіду, в самопізнанні, в саморозвитку та 

самовдосконаленні. 

Позакласна робота створює оптимальні умови для прояву всіх потенційних 

можливостей дітей, їх схильностей і задатків. 

Багаторічна практика показала, що в роботі з дітьми необхідне розумне 

поєднання різноманітних заходів, головне, щоб цей вид діяльності був 

привабливим для учнів. 

Діти проявляють інтерес до змагальних видів роботи: вікторина, конкурс, 

гра, тобто те, де вони можуть проявити ініціативність, творчість, допитливість, 

накопичені власні знання, власний досвід. 

Особливо хотілося б зупинитись на такій формі роботи ,як гра .Вона дає 

можливість не тільки вдосконалювати, але і здобувати нові знання, змушує 

думати ,шукати творчі підходи до вирішення поставлених умов. Важливою 

умовою гри є доступність дітям. Вона викликає інтерес і активність та дає їм 

можливість проявити себе в цікавій діяльності, сприяє швидкому і міцному 

запам’ятовуванню матеріалу. 

Формування компонентів пізнавальної активності дітей здійснюється за 

умов партнерства, взаємодопомоги, спів-управління, довірливих відносин. У 

процесі  такої взаємодії розв’язуються завдання розвитку творчого потенціалу 

дітей, прагнення до самореалізації. Ефективність пізнавальної діяльності 

залежить від особистих якостей учня: його активності, самостійності, 

ініціативності. 
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Важливе значення для процесу формування пізнавальної активності має 

емоційно-чуттєва сфера. Емоційні хвилювання (радість, сум, здивування, страх, 

співчуття…) спричиняє передусім активна позиція керівника гуртка та зміст 

матеріалу. Для розвитку почуттів важливо бути відвертим, створити атмосферу 

емоційного комфорту. Ефективним тут є індивідуальний підхід до дітей.  

Розвиток пізнавальної активності є процесом удосконалення системи 

мотивації через зміну її структурних компонентів. Розвиток пізнавальної 

активності передбачає оптимальне поєднання внутрішньої і зовнішньої 

мотивації, яка зумовлює творчість учня в діяльності, прагнення досягти в ній 

позитивних  результатів. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВСЬКИХ 

ЛІСНИЦТВАХ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНИХ І 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ: З ДОСВІДУ РОБОТИ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ  

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»  

 

Адреса досвіду: КЗ „Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської       молоді  ”,  2,          вул.    Пугачова,             

м. Кіровоград, 25010, тел./факс 0522 339715, електронна пошта: 

OCENTYM@mail.ru 

Об’єкт досвіду: КЗ „Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді”, директор – Поркуян Олег 

Вікторович 

Актуальність досвіду. Виховання бережливого ставлення до стану лісів, 

збереження і збагачення ресурсів живої і неживої природи, стало в наші дні 

одним з важливих аспектів екологічного виховання учнівської та студентської 

молоді. 

Сучасні ліси Кіровоградщини - це зелені скарби, значення яких важко 

переоцінити: вони виконують ґрунтозахисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, 

естетичні функції. Але ще більшої цінності їм надає наше усвідомлення того, що 

це степові ліси, створені і виплекані турботливими руками кількох поколінь. 

У справі збереження і охорони природних багатств найважливішим 

завданням є екологічне, трудове навчання молоді, її патріотичне і моральне 
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виховання. Учнівські лісництва – це потужна сила у формуванні справжніх 

природолюбів, дбайливих господарів лісу. Юні лісівники виготовляють 

шпаківні і синичники, збирають плоди і заготовляють насіння лісових порід, 

обгороджують мурашники, висаджують молоді дубочки, займаються 

дослідницькою і природоохоронною роботою.  Але перш за все шкільне 

лісництво – це зелена лабораторія, де школярі вчаться досліджувати оточуючий 

світ, де прищеплюється любов до природи, до рідного краю.  

В процесі проведення дослідів з лісовими культурами в учнів 

виробляються певні трудові вміння та навички вирішувати ряд екологічних 

завдань. Велике і педагогічне значення правильно організованої дослідницької 

роботи. Адже учні не тільки надають своєю працею допомогу лісовому 

господарству, але й пропагують нові досягнення науки і передової практики з 

лісівництва. Спостереження та дослідницька робота в лісі у великій мірі 

залежить від тематики методично правильно закладених і проведених дослідів 

та спостережень, об’єктивної оцінки їх результатів. 

Праця у шкільному лісництві нелегка, але глибоко змістовна і 

результативна, вкрай необхідна суспільству.  

Мета досвіду. Створення умов для організації науково-дослідницької 

діяльності школярів у галузі лісівництва, які сприяють вихованню свідомого 

ставленню до праці, до охорони природи, використанню та відтворенню лісових 

ресурсів та вибору майбутньої професії. 

Новизна досвіду. Інтеграція діяльності учнівських лісництв з 

позашкільними та загальноосвітніми навчальними закладами. 

Теоретична значущість. Розвиток  сучасного  суспільства  вимагає  від  

учнівської молоді  високого  рівня знань і  вмінь,  практичного   їх  застосування 

та можливість  визначитись  в  суспільстві  як  особистість.    Отримати  серйозні  

ґрунтовні  знання  дитина  має  змогу  в  шкільний  період  свого  життя, 

засвоюючи шкільну програму та поглиблюючи їх в позашкільному закладі. 

Природничі  науки  дають можливість  сформувати  всебічно  розвинену  

особистість,  людину,  яка  зможе   визначитись  в  подальшому,  окреслити  свої  

прагнення  в  досягненні  мети,  застосуванні  отриманих  знань  на  практиці.   

Формування  таких  навичок в  дітей   відбувається    при  виконанні   науково-

практичних  форм  роботи.  Дослідницька  діяльність – вища  форма  

самоосвітньої  діяльності  учня. Формування  науково – дослідницьких  вмінь  в  

школярів – процес  складний  і  довготривалий.  Він  не  виникає  на  

порожньому  місці  і  не   розвивається сам   по  собі. А  тому  завдання вчителя – 

керівника – поступово   й   методично  формувати  науково – дослідницькі  
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навики,  здійснюючи  постійний  контроль  за  виконання  учнями  науково  - 

дослідницьких  робіт;   аналізувати  і  виправляти  помилки;  визначати  

найкращі,   найбільш  ефективні  шляхи  виконання  роботи,  розчленовувати  її  

на певні  складові  та  розділи,  навчаючи  учнів  поєднувати  дослідницьку  

діяльність  з  науковою,  а  також  з’ясовувати  можливості  подальшого  

застосування  результатів  роботи.    При  підготовці  до  проведення  даних  

форм  роботи  першочерговим  є -  вивчення  творчого  потенціалу  дитини, її  

пізнавального  інтересу,  рівня  знань  з  предмету  теоретичного  матеріалу. 

(анкетування,  моніторинг).  Саме    на  даному  етапі  роботи має  можливість  

розкрити  свої  здібності  кожен  учень, а  також показати навики  роботи  з  

товаришами  в  групі  чи то  в парі. Для реалізації цих завдань підбираються  

різнопланові  технології  роботи  з  дітьми в організації наукового  дослідництва,  

вихованні екологічної  культури.    

Практична значущість. Проведення  експериментальних  наукових  

досліджень,  як  окремими  учнями  так  і  групами  учнів  являють  собою 

складну  взаємодію  слова,  наочності   та  практики,  організоване  та  

направлене  вчителем  для  розвитку  думки  учнів. Проведення  такого виду 

роботи  пов’язане  також  з  активною  діяльністю  рецепторів  та  аналізаторів  

учнів, з  розвитком  їх  загальної  трудової  активності. Завдання  для  виконання    

робіт з  експериментальних  досліджень  особливо  важливі в  навчально-

виховному   відношенні,  коли  в  них є питання, задачі, які  потрібно  вирішити  

учням,  застосовуючи  в  практиці  раніше  засвоєні  знання.  Вміння, набуті за 

таких обставин, будуть    не  механічно засвоєні, а  спиратися  на  знання.  Саме 

за  цих  умов    такі  роботи   є  джерелом  знань. Основними  вимогами,  які  

ставляться  до  дослідження    є: обов’язкове  визначення  рівня  знань,  умінь  та  

навичок  на  початковому   та  підсумковому   етапах  дослідження;  

систематичне  спостереження  за  роботою  учня,  за  рівнем    поглиблення  

знань  з  теми  дослідження;  організація  дослідження  як  тривалого  процесу,  

пов’язаного з  подальшим  навчанням  у  цілому,  а  не з  окремою  його  

частиною; створення  системи   контрольно-діагностичних  вправ;  встановлення  

закономірних  зв’язків  між  якістю  знань,  умінь  та  навичок  учнів  і  

методичною  системою. Дослідження    по  протяжності   в  часі  також  можуть  

бути  різними - одні     можуть  продовжуватися  на  протязі  одного  сезону,  

інші  можуть  продовжуватися  протягом   декількох  років.  Для  учнів  середніх  

класів доцільно  пропонувати дослідження, які  короткотривалі  за  часом.  Такі     

дослідження  дають   швидкий  результат  і  розвивають  зацікавленість  у  їх  

проведенні,  наступних,  більш  серйозних  досліджень, дають  можливість  
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вчителеві  підібрати  наступників у  проведенні незакінчених  досліджень.    В 

практиці  роботи  також  зустрічаються  випадки,  що  дослідження  за  часом  не  

вкладається  в  межі   навчального  часу  шкільного  перебування  учня, тому  

такі  дослідження  можуть  розпочинати  одні  учні,  а  продовжувати  наступні. 

При  проведенні  таких  досліджень  вчитель  має  виважено,  відповідально  

підійти  до  підбору  кандидатури  учня  для   продовження проведення  

дослідження.   В   такому  випадку  в  перехідний  період  має  бути  спільна 

робота  учнів  різних  вікових  груп.  На  даному  етапі  старший  досвідчений  

учень  має  можливість  практично  показати  основні  методики  проведення  

досліджень та поточний  етап  дослідження  провести  разом. Дані  дослідження  

є  одними  з  найскладніших  у  проведенні  та  керівництві  ними і вимагають від  

вчителя  серйозної  методичної,  наукової,  практично – педагогічної  підготовки.  

Результатом проведення  таких  серйозних  досліджень  є  сформована  

особистість  учня,  яка  вільно  оперує  глибокими  біологічними  знаннями  та  

вміннями,  може  легко  практикувати  свої  знання та ще  й  здатна  навчити  

інших  учнів  тим  знанням,  якими  на  даному  етапі  володіє.   

У вирішенні важливого питання екологічного та трудового виховання 

молоді, орієнтації учнівської молоді на майбутню професію колектив 

ОЦЕНТУМ активно співпрацює з Кіровоградським управлінням лісового та 

мисливського господарства і Кіровоградським обласним товариством лісівників. 

Лісівники Кіровоградщини небайдужі до того, хто прийме від них 

природоохоронну естафету і чи зможуть їхні діти чи онуки не лише зберегти 

створені ліси, а й примножити їх. Така готовність виховується не словами, а 

справами, безпосередньою участю дітей у природоохоронній діяльності, 

зокрема, у заходах по створенню та збереженню лісів. Свідченням того є 

прийняття обласної програми «Ліси Кіровоградщини» на 2010-2015 роки, якою 

передбачено створення в кожному адміністративному районі не менше одного 

шкільного лісництва. З метою створення належних умов для роботи шкільних 

лісництв в облаштованих кабінетах природи, забезпечення можливостей учням 

проводити дослідницьку роботу та брати участь у всеукраїнських і міжнародних 

конкурсах природоохоронного напрямку, програмою визначено орієнтовні 

обсяги коштів місцевих бюджетів на екологічне виховання молоді через шкільні 

лісництва. 

В Кіровоградській області на 2011 рік налічується 32 учнівських лісництв. 

Якщо проаналізувати ситуацію з 2007 року,  то спостерігається досить 

позитивна тенденція, кількість шкільних лісництв збільшилась з 19 до 32. 

Активізація пізнання довкілля через участь у роботі шкільного лісництва – це 
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могутня підвалина національного виховання. Тут школяреві створені найкращі 

умови для дослідницької діяльності. Накопичений чималий досвід, є успіхи в 

роботі. Шкільні лісництва залучають до своїх рядів з кожним роком все більше 

учнівської молоді. Юні лісівники ставляться до лісу не інакше, як до храму 

природи, який вони плекають і руками. І серцем. 

Історія руху учнівських лісництв у Кіровоградській області нараховує 

понад 50 років. У 60-70 роки минулого століття в області працювало 16 

шкільних лісництв, які об’єднували більше тисячі школярів. Юні лісівники 

доглядали за лісом загальною площею понад 1000 гектарів. Крім цього вони 

висаджували дерева і кущі, збирали насіння дикорослих рослин, лікарську 

сировину, заготовляли корми  і підгодовували птахів і звірів у зимовий період, 

охороняли ліси від пожеж і браконьєрів, оберігали мурашників. 

Серед кращих учнівських лісництв в області було Богданівське, створене в 

1970 році на базі середньої школи №2 при Богданівському лісництві 

Чорноліського лісгоспу. Тут проводилася цілеспрямована природоохоронна 

діяльність. Свою роботу учнівське лісництво проводило відповідно до вимог 

шкільної програми з трудового навчання і виховання та згідно  плану, який був 

складовою частиною плану Богданівського лісництва Чорноліського лісгоспу. За 

учнівським лісництвом було закріплено 258 гектарів лісу і лісонасаджень, 2 

гектари дослідницької ділянки і розплідник, лісогосподарську техніку і інвентар. 

На той час в учнівському лісництві працювало 140 учнів 4-9 класів. 

Керувала роботою учнівського лісництва рада, яку очолювали вчитель 

трудового навчання Іван Кирилович Довгий, громадський лісничий – 

семикласник Н.Гарник, його заступник – дев’ятикласниця І. Лапшина й ланкові.   

70 роки – період  успішної діяльності учнівських лісництв. Юні лісівники 

внесли вагомий вклад у примноження та збереження зеленої спадщини. На цей 

час в області кращими є: Оникіївське шкільне лісництво Маловисківського 

району, Червоно-Нерубаївське шкільне лісництво Олександрівського району, 

Голованівське шкільне лісництво Голованівського району, Гурівське шкільне 

лісництво Долинського району.   

На початку 90 років,  в зв’язку з складними економічними умовами, що 

склалися в державі, робота учнівських лісництв зазнала спочатку стагнації, а 

потім значного занепаду. Але, незважаючи на матеріальні труднощі, ряд 

учнівських лісництва області продовжують проводити змістовну роботу. 

Заслуговує на увагу діяльність таких учнівських лісництв як: Червоно-

Нерубаївське Олександрівського району, Голованівське Голованівського району, 
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Гурівське Долинського району.  Оникіївське Маловисківського району, 

Богданівське Знам’янського району. 

В 1998-1999 роках проведена певна робота по відновленню роботи 

учнівських лісництв в області. Спільна постанова управління освіти 

облдержадміністрації та державного об’єднання «Кіровоградліс» сприяла 

відродженню та розвитку учнівських лісництв на Кіровоградщині.  

З метою широкого залучення учнівської молоді до природоохоронної 

роботи, вдосконалення профорієнтації та формування надійного резерву кадрів 

лісогосподарської галузі в області розроблено ряд заходів та завдань, і вже 

відчутні результати.  

Так, 5-14 липня 1999 року на базі Українського державного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді у місті Києві відбувся 

Всеукраїнський збір юних лісівників, учасниками якого стали майже 250 

школярів  з 23 областей України. Кіровоградщину представляли члени 

шкільного лісництва Богданівської ЗОШ № 2 Знам’янського району. 

Під час науково-практичної конференції та виставки творчих робіт юні 

лісівники Кіровоградщини достойно представили результати дослідницької та 

практичної природоохоронної роботи по збереженню та примноженню лісових 

культур, за що  були нагороджені Почесною Грамотою Українського 

державного еколого-натуралістичного центру за зайняте перше І місце. За 

змістовне оформлення експозиції виставки їх також було  нагороджено 

Грамотою Кіровоградського облДЕНЦ та Грамотою державного об’єднання 

«Кіровоградліс» - за сприяння та допомогу в розвитку учнівських лісництв у 

області. 

З метою координації напрямків діяльності шкільних лісництв, досягнення 

результативності їх роботи, постійного обміну досвідом та примноження 

здобутків, в області в 2009 році було створено Асоціацію шкільних лісництв. За 

підтримки Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського 

господарства, обласного управління освіти та науки Кіровоградської 

облдержадміністрації щороку Асоціація проводить обласні зльоти представників 

шкільних лісництв Кіровоградщини. Під час яких юні лісівники обмінюються 

досвідом роботи, презентують свої науково-дослідницькі роботи та практичні 

досягнення в лісовій справі й обирають кращих, які представлятимуть область 

на Всеукраїнських зльотах учнівських лісництв. Результатом цієї роботи є 

неодноразові перемоги  юних лісівників Кіровоградщини на всеукраїнському 

рівні.  
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Як правило, члени учнівських лісництв поділяються на виробничу та 

дослідницьку бригади, які в свою чергу поділені на ланки: ланки охорони лісу, 

ланка знавців лікарських рослин, орнітологічна ланка та зелений патруль. 

Дослідницька бригада  проводить дослідження по продуктивному вирощуванні 

дерев та догляду за ними. Юні лісівники виконують науково-дослідницькі 

роботи під керівництвом вчителів біології та керівників гуртків позашкільних 

навчальних закладів.  

Свої  дослідження  учні  проводять,  як  правило  в  лісі,  вивчаючи  

екологічні  особливості  росту  та  зникнення  трав’янистих  рослин,  екологію  

окремих  тварин  лісу,  птахів,  які  в  достатній  кількості  поширені  на  

території  області,  так  і  рідкісних.   Юні лісівники мають можливість захищати  

власні  дослідження  спочатку  на  рівні  шкільних  конференцій, де  

удосконалюються знання  з  біології,  а  також  проходить  процес формування  

першочергового  комунікативного  навику. Учні  не  лише  презентують  свої  

дослідження, але  і  дискутують  про  рівень науковості  роботи,  вивчення  її  

теоретичної  частини,  через  застосування  біологічних  методів.  Дана  дискусія 

проводиться  під  ретельним  контролем  вчителя.  В  даному  випадку  вчитель  

є  активним  регенератором  ідей ймовірності  та  неймовірності  біологічних  

закономірностей. Виступи  на  обласних  конкурсах-захистах  науково – 

дослідницьких  робіт  формують  в  учнів не  тільки розширення рівня  

біологічних  знань,  а й розвивають стійку  життєву позиції,  впевненість  в  своїх 

знаннях  та  ерудованості. Місце  вчителя  на  даному  етапі  роботи  з  дітьми є  

особливе. Оскільки  вчитель  біології  є  науковим  керівником  роботи,  тому  

слід  ретельно  розглянути  підібрані  матеріали, що  комплектують  як  

теоретичну, так  і  практичну  частину  роботи.  Виступи  на  рівні  

Всеукраїнських  конкурсів  і  досягнення    позитивних  результатів,  участь  у  

міжнародних  конкурсах і  визнання   вченими  високого  рівня  проведення  

досліджень , формує  в  дітей  не  лише  позитивні  емоції,  а  й комунікабельну,  

впевнену  у  своїх  знаннях  особистість.   

До проведення дослідницької роботи починаємо залучати учнів з 

молодшого шкільного віку.  Найкраще  творчу  дитину  можна  визначити  на  

уроках  з  трудового  навчання  та  образотворчого  мистецтва.  Діти,  які 

сприймають  навколишній  світ  з  власної  точки  зору,  мають  серйозний  

творчий  потенціал  в  подальшому. Виявивши  подібних  учнів  пропонуємо  

проводити  спостереження  за  рослинами  та  тваринами,  як  ведення  

звичайного щоденника  фенологічних  спостережень  Наприклад: коли  

розпустились  бруньки  вишні  і  якого  числа  розпустились  бруньки  в  груші,  
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або  визначити,  що  появляється  першим в  рослини  -  квіти  чи  листки.  При  

тому  вибираються  рослини,  в  яких  першими  появляються  листки  і  ті,  в  

яких  першими  появляються  квіти.  Після  досліджень  визначаємо  рослину,  

яка розвивається  в  весняний  період  раніше  ніж  інша.  Та  в  обов’язковому  

порядку  навчаємо  узагальнювати  даний  матеріал.  Дитина  має  чітко  уяснити  

значення  даного  явища та  його  екологію.   При  проведенні  узагальнень  

даємо  можливість  дітям  самостійно  зробити  висновок  і  узагальнити  

досліджуваний  матеріал. Та  коли  в  дитини  складається  хибна  думка  з  

приводу  дослідження,  обов’язково  пояснюємо  природні явища з наукової 

точки  зору  з  використанням  довідкової  літератури.   Працюючи  з  

маленькими  дітьми   визначаємо  якого  рівня  дослідження  можна  доручити  

дитині  для  роботи  з  більш  глибоким  вивченням фізіології, екології, 

морфології, поширення  рослин  чи  тварин. На  початковому  етапі  при  знятті 

перших  даних  експерименту  в  дослідженні  можуть  брати  участь  декілька  

учнів.  Та  як  правило  до  завершення  роботи,  з  глибоким  вивчення  

теоретичного  матеріалу  доходить  один  дослідник,  ну  іноді  два.   

Комунальний заклад Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді є координатором природоохоронної 

та дослідницької роботи в учнівських лісництвах області. З метою залучення 

учнів до продуктивної праці, проведення науково-дослідної роботи та 

досліджень за завданнями вчених та фахівців лісової справи, на допомогу 

вчителям біології та керівникам шкільних лісництв педагоги ОЦЕНТУМ 

розробили методичні матеріали: «Методичні поради з організації дослідницької 

роботи в лісорозсаднику», «Біологія та агротехніка вирощування лісових 

культур», «Методичні рекомендації по організації роботи учнівського 

лісництва», «Кладова здоров’я в лісі», Тематика дослідницьких робіт в 

шкільному лісництві. Щороку ОЦЕНТУМ організовує проведення семінарів на 

базах кращих учнівських лісництв області для керівників учнівських лісництв за 

участю головних лісничих лісогосподарських підприємств. Під час роботи 

семінару учасники ознайомлюються з матеріальною базою, досвідом роботи та 

вивчають роботу окремих ланок учнівського лісництва.  

Ефективною формою роботи з учнівською молоддю, яка дає максимальну 

можливість проведення досліджень в природі є експедиції, польові практики. 

Щорічно школярі Добронадіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександрійського 

району та Першотравенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Долинського району проводять 

спільні науково-дослідницькі, пізнавальні експедиції "Лісовими стежками 

Придніпров'я".  
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Кіровоградщина не багата на ліси, проте вони тут дуже різноманітні. 

Основні лісові масиви зосереджені в Придніпровській частині, на південних 

відрогах Придніпровської височини. За своїм основним призначенням і місцем 

розташування вони виконують важливі екологічні функції, зокрема захисні, 

водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні. Багато з цих 

лісових масивів створені руками людини та мають велику наукову цінність. 

Тому об’єктом вивчення стали саме водоохоронні ліси в районі 

Кременчуцького водосховища в межах Світловодського району, що проводилася 

в рамках експедиції «Лісовими стежинами Придніпров’я» та є логічним 

продовження вивчення та опису лісових масивів Кіровоградщини. Вивчення 

саме цих лісових урочищ є актуальним, так як вони регулюють водний режим 

річок, водосховищ, очищають їхні басейни. Закріплюють їхні береги, 

викликають опади. 

Лісові урочища в більшості молоді, рослинний покрив малодосліджений, 

часто не відповідає матеріалам, які можна зустріти в різних інформаційних 

джерелах. 

Відтак, головним завданням  експедиції стало виявити та описати 

сучасний стан лісових масивів Ново-Георгіївського лісництва, познайомитися з 

діяльністю Світловодського держлісгоспу, вчити учасників експедиції зберігати 

ліс, примножувати його багатства. 

                                           Мета експедиції: 

 вивчити, дослідити та зібрати матеріал про діяльність Ново-

Георгіївського лісництва Світловодського держлісгоспу, його досвіду по 

створенню водоохоронних лісів; 

 познайомитися з формами та методами захисту берегів Кременчуцького 

водосховища, боротьбою з процесами абразії, обмілінням водойм; 

 розвивати практичні здібності дітей, які пов’язані з вирощуванням 

лісових культур та посадкового матеріалу; 

 вивчити процеси зміни довкілля внаслідок людської  діяльності в районі 

правих берегів Кременчуцького водосховища та лісових урочищ Ново-

Георгіївського лісництва; 

 систематизувати матеріал про рослинний покрив, тваринний світ 

лісництва та розробити заходи по охороні рідкісних її представників; 

 навчити збирати матеріал для подальших досліджень в польових умовах, 

систематизувати та обробляти його; оволодівати методикою польових 

досліджень з геоботаніки; 

 навчитися застосовувати здобуті геоботанічні знання на практиці; 
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 залучати учнів до закладання лісорозсадників, шкілок у загальноосвітніх 

закладах та присадибних ділянках; 

 виховувати у школярів любов до рідного краю та навколишнього 

середовища. 

В результаті експедиції її учасники провели систематизацію й аналіз 

отриманих результатів, підготовку звіту  та презентації про пророблену роботу, 

створення орієнтовної програми екологічних практичних дій та заходів щодо 

збереження окремих цінних природних об’єктів Кіровоградщини. В ході 

експедиції юні дослідники розробили маршрут  екологічної стежини на західних 

кордонах Ново-Георгіївського лісництва Світловодського держлісгоспу, 

висадили хвойні насадження на території Першотравневої ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Долинського району та Добронадіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександрійського 

району.  

Заслуговує на увагу досвід роботи Червоно-Нерубаївського учнівського 

лісництва при Підлісненській ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександрівського району, яке 

створене, як окрема організація та має свою структуру самоврядування 

школярів. Очолює цю організацію лісничий з подальшою управлінською 

ієрархією. Роботою у шкільному лісництві охоплено 124 учні 1-11 класів. Для 

кожної вікової категорії розроблено програму та план занять. Всіх членів 

учнівського лісництва розділено на три навчальні категорії: початкові, середні і 

старші класи. Діти навчаються за окремо складеними програмами, що 

розширяють їх знання та виховують екологічну культуру. Заняття проводяться 

два рази в тиждень по 2 год в кожній групі окремо. Складено інструкції з 

охорони праці та техніки безпеки. 

На заняттях з дітьми проводяться теоретичні та практичні заняття, де учні 

вивчають основи екології, лісової справи, та знайомляться з основними 

принципами роботи в лісі, вивчають рослинний та тваринний світ. Вчаться 

працювати з різними рослинами, оберігати їх, знайомляться з рослинами 

занесеними до Червоної книги та з природоохоронними територіями. Під час 

навчання в гуртку діти засвоюють основні аспекти дослідницької роботи, яка 

розрахована, як на групові дослідження, так і на індивідуальну роботу з дітьми. 

Наукові проекти діти мають змогу захищати на спільних засіданнях гуртків І та 

ІІ років навчання, а також на конференціях, які проводяться для всіх учнів 

школи. 

Окремим видом роботи учнівського лісництва при Підлісненській ЗОШ І-

ІІІ ступенів протягом багатьох років діє «Лісова школа», в якій учні мають змогу 
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оздоровитись та відпочити, і разом з тим, збагатити свій культурний і науковий 

рівень, свої знання про рідний край, усвідомити себе частиною природи. 

Щороку в «Лісовій школі» та «Лісовій школі – NEXT» відпочиває до 60 

осіб. Діти мають змогу вивчити видовий склад рослинного світу Чорного лісу, 

методику догляду за лісовими насадженнями, познайомитися з лісовими 

професіями. При проведенні практичних занять юні лісівники заклали міні 

теплицю, де розмножували та вирощували лісові рослини: самшит, ялівець, 

біоту, тую пірамідальну. 

В процесі роботи в шкільних лісництвах учні не лише поглиблюють свої 

знання з біології та екології, займаються дослідницькою роботою, а й 

знайомляться з професією лісівника. Досвід показує, що більшість молодих 

спеціалістів, колишніх учнів шкільних лісництв, закріплюються на роботі в 

лісовій галузі за місцем проживання. Отже можна зробити висновок, що шкільні 

лісництва окрім виховної, природоохоронної виконують ще й профорієнтаційну 

функцію.  

Перспективність досвіду. Кіровоградщина не багата лісами, тому, для 

підвищення добробуту, благополуччя рідного краю, припинення забруднення 

природи, захисту ґрунтів від ерозії, створення надійного зеленого кільця навколо 

промислових центрів та місць відпочинку постає необхідність збільшення 

лісистості нашої області до науково обґрунтованої норми  - 10-11%, проведення 

комплексу заходів спрямованих на створення біологічно стійких лісових 

деревостанів. Завдяки організації роботи в шкільних лісництвах, на основі 

інтеграції позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, учнівська 

молодь має можливість брати активну участь у вирішенні цих важливих завдань. 

 

 


