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Шановний читачу!
У 2021 році виповнюється 75 років започаткування юннатівського руху в
Закарпатті. За ці роки педагогами та юними натуралістами краю втілено в
життя чимало цікавих, змістовних масово-виховних освітніх, просвітницьких та
практичних природоохоронних проєктів, пов’язаних із вивченням,
дослідженням, охороною і примноженням природних ресурсів, проведенням
посильних юннатам дослідницьких робіт, в тому числі за завданнями вчених,
практиків в напрямі охорони природи, сільського, лісового, мисливського,
водного господарств, туристично-рекреаційної галузі.
В області було створено й успішно діяли Закарпатський обласний,
Берегівський, Виноградівський, Мукачівський, Тячівський районні екологонатуралістичні центри учнівської молоді, Міжгірська та Хустська районні
станції юних натуралістів. Працівники цих закладів прекрасно розуміли, що у
педагогічній, як і в будь-якій іншій діяльності, справа вартує уваги лише тоді,
якщо вона у постійному розвитку, пошуку нового, має добрі, відчутні
результати й залишає позитивний слід у душах дітей. Тому керівники закладів
намагалися створити всі умови: санітарно-гігієнічні, побутові, безпечні для
збереження життя й здоров’я дітей та колективів, педагогів і адміністративногосподарських працівників аби на належному рівні здійснювався освітній
навчально-виховний процес, проводилися тематичні масово-виховні заходи з
національно-патріотичного, духовного, фізичного, естетичного, і, звичайно,
еколого-природоохоронного напрямів.
Педагоги та юні натуралісти Закарпатських закладів позашкільної освіти
щорічно ставали учасниками міжнародних, всеукраїнських, обласних і своїх
районних, міських конкурсів з природничої тематики, в яких неодноразово
ставали переможцями і заслужено відзначалися різними нагородами:
дипломами, грамотами, подяками, цінними пам’ятними подарунками.
За всю історію юннатівського руху педагогами виховано багато науковців
у напрямі біологічної та педагогічної науки, екологів, практиків-селекціонерів,
а головне, природолюбів, природознавців, як за вкладеними у свідомість
нашими педагогами переконаннями, так і за набутим в процесі екологічної
освіти покликом душі, так і зрілих професіоналів - природоохоронців, якими ми
по праву пишаємося.
Сьогодні заслуговує на увагу і повагу ще один напрям ЗОЕНЦ – це
діяльність обласного відпочинкового табору „Арніка”, що з 2016 року
запрацював на базі Воловецької філії і вже здобув заслужений авторитет серед
освітянської, батьківської громадськості, а головне, самих дітей і не тільки
Закарпаття, а й Луганської та Донецької областей України, а також зарубіжжя.
З нагоди ювілею 24 листопада 2021 року в обласному екологонатуралістичному центрі учнівської молоді вже проведено дитячу науково
практичну конференцію, на якій гуртківці виступали з темами, що розкривали
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зміст і суть своїх натуралістичних надбань, ділилися досвідом дослідницьких
та природоохоронних досягнень із ровесниками з інших дитячих творчих
об’єднань. За їх виступами готується до друку збірка матеріалів конференції.
8 грудня відбудеться засідання круглого столу, на який запрошено
керівників департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної
адміністрації, науковців УжНУ, практиків з охорони природи, лісового
господарства, фахівців інституту релігійних студій, тих, хто багато років
підтримував і сприяв роботі закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму в області, від кого залежать їх діяльність і зараз, для
обговорення й обміну думками з питань становлення і сьогодення юннатівської
доби, і сподіваємося, подальші успіхи.
Заплановано також провести у грудні 2021 або у січні 2022 року
ювілейну „зустріч-вогник” педагогів та юних натуралістів всіх поколінь
„ЮННАТ – це на все життя”.
Шановний читачу, саме знайомству з історією юннатівського руху
Закарпаття, окремими напрямами діяльності ЗОЕНЦ сьогодні й підготовлено
цей спеціальний випуск „Вісника”. Сподіваємося, що колективна робота
педагогів розкриє для вас цікаві інформації, факти з життя екоцентру, стане
мотивацією і стимулом для підтримки нашого закладу, над яким, на превеликий
жаль, нависла небезпека закриття шляхом об’єднання з іншими чи приєднання
до іншого закладу, тобто знищення, у всякому разі, припинення
функціонування як окремої юридичної особи - обласного профільного
закладу позашкільної освіти.
З вдячністю й повагою до Вас
Олександр Геревич, директор ЗОЕНЦ,
заслужений працівник освіти України

Над упорядкуванням матеріалів збірника працювали:
Геревич Олександр Васильович – директор ЗОЕНЦ
Величканич Ольга Михайлівна – завідувачка відділу біології та дослідницькоекспериментальної роботи ЗОЕНЦ
Бокій Людмила Іванівна – завідувачка відділу інформаційно-методичної
роботи ЗОЕНЦ
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Витоки і сьогодення юннатівського руху в Закарпатті
Геревич О. В.
директор ЗОЕНЦ
У жовтні 1946 року в м. Ужгороді обласним відділом народної освіти
відкрито обласну дитячу технічну і сільськогосподарську станцію.
24 січня 1947 року на засіданні бюро Закарпатського обкому КП(б)
України прийнято рішення „Про затвердження обласної дитячої технічної та
сільськогосподарської станції” з двома відділами: техніки та сільського
господарства”.
Першим директором призначений Батин В. П. Наступним з 1947 до 1949
року був Лаврин В. П. У 1949 році директором призначається Бортош Ю. В.
У липні 1952 року обласну дитячу технічну та сільськогосподарську
станцію реорганізовано в станцію юних натуралістів (облСЮН) та станцію
юних техніків (облСЮТ).
Директором станції юних натуралістів призначається Славік М. І.
У 1972 році - Гецко В. М.
У грудні 1978 року облСЮН було передано приміщення та територію
колишньої початкової школи по вул. Фізкультурній, згодом Тульській, а нині
Загорській, 126.
Із 1980 року директором призначається Бабидорич І. П. Новинкою стало
те, що окрім гуртків натуралістичного профілю, у літній канікулярний період
запрацював і обласний оздоровчий табір „Юннат”.
У 1983 році директором призначено Тракслера Т. А.
У 1991 році директоркою призначено Мальцеву Н. Я.
У 1993 році призначено Поліщука В. М.
У жовтні 1998 року директором призначено Геревича О. В.
У період із 1958 по 1987 роки в області відкрито ще шість районних
станцій юннатів: Мукачівську, Хустську, Міжгірську, Виноградівську,
Берегівську та Тячівську - в смт. Буштино.
Багато вчителів біології, географії, сільськогосподарської справи, хімії,
що були природолюбами за покликом душі, з великим ентузіазмом включились
в цікавий і змістовний юннатівський рух. Частина педагогів перейшли
працювати безпосередньо на станції юннатів, інші у своїх школах
впроваджували натуралістичну діяльність як форму позаурочної, позакласної,
позашкільної роботи з учнівською молоддю.
В області щорічно збільшувалась чисельність і різноманітність
юннатівських гуртків. Створювались учнівські (шкільні) лісництва, учнівські
виробничі бригади, шкільні кролеферми, тваринницькі ланки, „зелені” й
„блакитні” патрулі, змістовніше проводилась робота на навчально-дослідних
земельних ділянках в квітниках, садах, зелених зонах (дендрокуточках).
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Найстарішою серед районних станцій юних натуралістів в Закарпатті
стала Мукачівська, яка відкрилась у квітні 1958 року. Першим її директором
призначено Решка І. П. Тоді на станції працювало 8 гуртків юннатів: юних
садоводів, ботаніків-рослинників, квітникарів, бджоловодів. З часом
запрацювали перші юннатівські гуртки і в районі, здебільшого
сільськогосподарського напряму: юних кукурудзоводів, овочівників,
виноградарів, квітоводів, кролівників, що спрямовувались на прищеплення
школярам любові до рідної землі, розвиток їхнього інтересу до дослідницької
роботи.
З 1987 року районну станцію юннатів очолив Ференці М. І.
Продовжується зміцнення матеріальної бази. Згодом райСЮН реорганізовано в
Мукачівський міський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. В
екоцентрі є теплиця, крільчатник, навчально-дослідна ділянка площею 0,20 га,
плодовий сад 0,8 га, колекційна ділянка лікарських рослин, багато рабаток,
невеличке парникове господарство, куток живої природи.
Запрацювало 35 гуртків та ще 18 в школах району, до яких залучено
понад 800 юннатів різних вікових груп.
Традицією для юннатів Мукачівського ЕНЦ було щорічне проведення на
початку жовтня виставки кращих юннатівських робіт під девізом “Наш труд і
турботу тобі, рідна земле”, та ряду інших натуралістичних і природоохоронних
масово-виховних заходів.
Із 2005 року директором Мукачівського міськЕНЦ призначено Кіш
Тетяну Петрівну, яка до цього часу працювала керівником гуртків. Протягом
року Тетяна Петрівна разом із заступницею директора Магдалиною
Василівною Резніковою та педагогами центру зуміли провести велику
господарську роботу: ремонт в приміщеннях, реконструкцію теплиці,
влаштування малих архітектурних форм та доріжок у дендропарку, що зробило
більш привабливим зовнішній вид закладу. Мукачівці домоглись надання
їхньому дендропарку природоохоронного статусу. У центр, крім юннатів, що
відвідують гуртки, стали приходити багато учнів і педагогів із різних шкіл
міста, для яких педагоги закладу проводили екскурсії в теплицю, куток живої
природи і дендропарк. Також, за підтримки міського керівництва та управління
освіти придбано комп’ютер, принтер, телевізор, СD програвач, переобладнано
інтер’єри навчальних приміщень, створено методичний куток. Все це
позитивно вплинуло на якість основної діяльності екоцентру і дало можливість
на базі Мукачівського міськЕНЦу провести обласний семінар-нараду
керівників навчально-дослідними земельними ділянками.
У серпні 1978 року в Закарпатті відкрито ще одну, Хустську районну
станцію юних натуралістів, директором якої призначено Кундрю Любов
Михайлівну. В перші роки тут працювало 27 натуралістичних гуртків дев’яти
профілів, зокрема: юннатів молодшого шкільного віку, квітоводів, зоологів,
кролеводів, ботаніків-рослинників, генетиків-селекціонерів, лісівників, юних
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друзів природи. Гуртковою роботою охоплено 460 учнів. В той час в СЮН
працювало 7 педагогів з вищою освітою.
Робота в гуртках була спрямована на поглиблення і розширення знань
учнів з природничих дисциплін, вироблення практичних вмінь та навиків
юннатів з ведення дослідницької роботи із рослинництва й тваринництва.
У 1978-1980 роках в Хустському районі працювало 37 шкіл.
Працівниками райСЮН проводилась значна робота в цих школах з розширення
мережі натуралістичних гуртків, залученню до них школярів різних вікових
груп.
Значна робота проводилась педагогами з організації та проведення
дослідницької натуралістичної роботи на навчально-дослідних ділянках,
організації учнівських виробничих бригад, шкільних лісництв, створення
юнацьких осередків (секцій) Товариства охорони природи, загонів зелених та
блакитних патрулів, залучення учнів до участі в масових натуралістичних
заходах, що проводились в районі, області, країні.
За показниками натуралістичної роботи у 1988-1990 роках Хустська
райСЮН відзначається як краща в області. Багато педагогів і юннатів СЮН та
району нагороджені грамотами обласного відділу освіти, облСЮН за досягнуті
успіхи в роботі. В той період в Хустській райСЮН працювало 60 гуртків, до
яких залучено 1015 учнів. Крім цього, і у 37 школах району організовано 129
натуралістичних гуртків, 17 учнівських виробничих бригад, 5 учнівських
лісництв.
Педагоги й учні шкіл району брали активну участь в масових
натуралістичних заходах, таких як: конкурсі “Мій рідний край – моя Земля”,
природоохоронних операціях “Підсніжник”, “Зелена аптека”, “Джерело”,
“Живе срібло”, “Біощит”, “Без верби і калини нема України”, “Мурашник”,
“Ялина”.
З 1998 року Хустську райСЮН очолила Вербицька Надія Миколаївна, яка
зі своїм педагогічним колективом гідно продовжила й примножила
натуралістичні здобутки району. Паралельно із основною роботою у 2004 році
Н. М. Вербицька сприяла створенню й діяльності Хустської філії обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ”Нарцис”, а у літній період
2006 року працювала начальником районного та обласного наметових таборів
юних природоохоронців.
У 1982 році в Закарпатті відкрито наступну, Тячівську районну станцію
юних натуралістів в смт. Буштино. Її директором призначено Олійника Івана
Семеновича. Молодий педагог із завзяттям взявся до роботи. Мобілізував
навколо себе педагогічний колектив, який разом із юннатами зумів зробити
затишними навчальні кабінети новоствореного закладу, квітники, навчальнодослідну ділянку. У 1994 року райСЮН реорганізовано в екологонатуралістичний центр учнівської молоді. Школою трудового навчання та
виховання став екоцентр для багатьох юних природолюбів району. В той час
екоцентр охопив гуртковою роботою 24 загальноосвітні школи, в яких діяло 64
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гуртки різних натуралістичних профілів. Безпосередньо в райЕНЦ
працювало 55 гуртків, якими охоплено 1012 учнів.
Широке залучення учнів-юннатів Тячівщини до роботи з вивчення
екологічного стану району, збереження та відновлення природної спадщини
Закарпаття здійснювалося через організацію екологічних походів, екскурсій,
пошукових експедицій, інших форм діяльності. Юннати, зокрема, вивчали
причини забруднення місцевих річок, організовували пости гідробіологічних
досліджень, складали карти-схеми, вели фенологічні спостереження за
рідкісними рослинами.
З 1985 до 1989 Тячівським райЕНЦ керував Іван Юрійович Малешко. Із
1989 року директором призначено Ткача Ігоря Михайловича.
З ініціативи директора та педагогів районного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, масового розмаху в районі набуває природоохоронна
натуралістична операція „Калина”. РайЕНЦ розповсюдив серед шкіл району
методичні поради, власні розробки з вирощування калини. Протягом двох років
велась пропаганда лікарської та декоративної користі калини, а також, як
національної реліквії – природного символу України.
На добрі слова заслуговують і шкільні лісництва Тячівського району,
створені при державних та тоді існуючих колгоспних лісництвах. У 1987 році їх
нараховувалось 14. Широка пропаганда серед учнів ідей охорони природи,
відтворення та збагачення її ресурсів, вивчення біорізноманіття та проведення
практичної природоохоронної діяльності, стали основними завданнями
шкільних лісництв.
Про свої здобутки юні натуралісти, члени учнівських виробничих бригад
та шкільних лісництв Тячівщини звітують на проведених в районному екологонатуралістичному центрі щорічних виставках кращих робіт юннатів. За часів
незалежності України відновилось тут і проведення давніх народних
святкувань: Різдва Христового, Новорічних щедрівок, вечорів „Рідна Мамо”,
„Вклонімось хлібу, він святий”, „Писанка в Україні”; проводяться й традиційні
масові натуралістичні заходи: „День птахів”, „Свято квітів”, „День охорони
навколишнього природного середовища”. В райЕНЦ успішно діє гурток
художньої самодіяльності, створена екологічна агітбригада, що неодноразово
брала участь в районних, обласних та республіканському зльотах. А юні
майстри народних ремесел з успіхом демонстрували свої роботи на
Всеукраїнському зльоті „Природа і творчість”, що проходив у м.Тернополі.
Окрім своїх районних освітянських і селищних натуралістичних заходів,
юннати та педагоги райЕНЦ щорічно брали участь у проведенні обласним
еколого-натуралістичним центром міжнародних краєзнавчих подорожахсплавах по р.Тисі, що починаються саме в Буштині, а також сприяли у роботі
Всеукраїнського еколого-освітнього наметового табору-експедиції „Ойкос” на
базових дослідних локаціях (майданчиках): Межиріччі Тиси й Тереблі та в
затишному урочищі „Топольки”.
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В 1979 році у високогірному районному центрі – Міжгір’ї –створено
районну станцію юних натуралістів. Першим її директором призначено Штаєра
Михайла Михайловича, який до цього працював методистом в обласній станції
юних натуралістів. Враховуючи специфіку району, основна увага гурткової
натуралістичної роботи спрямовувалась на вивчення лісових екосистем,
проведенні природоохоронних заходів зі збереження фауни і флори.
В різні роки посильний внесок в розвиток закладу та організацію
натуралістичної роботи в районі займались директори райСЮН Бабіля В.В.,
Дірей М.В., Юрик Н.С. Розташована була станція юннатів в мальовничому
куточку міста в одному приміщенні з районним комітетом охорони природи і
екологічної безпеки, з яким тісно співпрацювали багато років. В райСЮН була
навчально-дослідна земельна ділянка площею 0,2 га, крільчатник, плодовий
сад, квітники, дендропарк, створено екологічну стежку, куточок живої природи.
Безпосередньо в ЕНЦ діяло 18 натуралістичних гуртків та ще 26 у школах
району, якими було охоплено 658 учнів.
Дбаючи про охорону природи рідної Міжгірщини, педагоги і юннати
ЕНЦ проводили пошуково-досліджувальну роботу із вивчення стану водної
мережі району, що представлена десятком річок та більше ніж 500 потічками.
Зокрема, вони опікувалися чистотою й санітарним станом річок Лозянка,
Поточанка, Волівчик, Прохідне. Впорядкували 17 занедбаних джерел, взяли на
облік і паспортизували 6 мінеральних джерел.
Згодом екоцентр переведено в інше приміщення, яке також
розташовувалося в гарному мальовничому куточку Міжгір’я. Але тут, на
новому місці, крім того, що необхідно було докласти чимало зусиль директорці
Надії Степанівні Юрик та її колегам-педагогам аби створити більш-менш
належні умови для роботи, довелось відстоювати у непростому протистоянні
приміщення й територію. Позитивне рішення щодо подальшої діяльності
районної станції юннатів прийнято аж на сесії Верховної ради України.
Із 1981 року в області запрацювала Виноградівська районна станція юних
натуралістів. Проводив велику організаторську роботу із її створення та був
першим її директором Леньо Петро Миколайович. Під його керівництвом
педколектив чудово оформив приміщення для проведення гурткових занять. На
території станції було закладено навчально-дослідну ділянку, виноградник,
квітники, крільчатник, пташник, створено невеличкий рибний ставок. З метою
популяризації натуралістичної роботи в райСЮН проводилися районні
семінари, ряд масових натуралістичних заходів: „День зустрічі птахів”, „Свято
врожаю”, виставки квітів, що значно активізувало діяльність гуртків,
учнівських виробничих бригад, шкільних лісництв в районі.
В 1992 році райСЮН реорганізовано в райЕНЦ, який очолила гідна
наступниця педагога-природолюба – Майор Надія Адамівна. У екологонатуралістичному центрі учнівської молоді працювало 29 гуртків та ще 19 в
школах району, якими було охоплено понад 600 юних натуралістів. РайЕНЦ
став справжнім центром натуралістичної, сільськогосподарської,
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природоохоронної роботи з учнівською молоддю в районі. В екоцентрі
приділялася увага вивченню, узагальненню й поширенню передового досвіду з
екологічного і трудового виховання, надавалися консультації вчителям та
керівникам гуртків з питань юннатівської і природоохоронної роботи в
учнівських об’єднаннях.
Гаслом педагогів та юннатів райЕНЦ було і є: „В полі – травинку, в лісі –
хвоїнку, в річці – ікринку – все бережи, людино!”.
У 1987 році в області створено Берегівську районну станцію юних
натуралістів. Директором призначено Маргітича Володимира. Для райСЮН
було виділено приміщення в школі-інтернаті та надано можливість
використовувати навчально-дослідну ділянку для проведення дослідницької
роботи з гуртками юннатів сільськогосподарського спрямування. В районі
запрацювало 30 гуртків різного натуралістичного профілю, здебільшого юних
овочівників, садоводів, квітникарів, виноградарів, охоронців природи. Сприяло
юннатівському руху й те, що в районі працював науково-дослідний інститут
„Бакта”. Це давало можливість райСЮН та гурткам при школах підтримувати
тісні контакти з науковцями і практиками сільськогосподарського виробництва,
виконувати посильну дослідницьку роботу за їх завданням.
У 1995 році рішенням місцевих органів влади райСЮН об’єднано з
районним будинком дитячої творчості школярів. З цього приводу доводиться
тільки сумувати. Адже зменшилась чисельність і профільність юннатівських
гуртків. Станом на травень 1996 року їх залишилось всього 11, якими охоплено
мізерну кількість – 132 учні.
Багато прикладів позитивної участі в юннатівському русі області можна
назвати і в районах, де не було позашкільних еколого-натуралістичних закладів
... Плинув час. Людство почало усвідомлювати, що природні ресурси не
безмежні, екосистеми ранимі, масштаби й характер антропогенного фактору
вкрай негативно позначаються на стані довкілля. В багатьох країнах світу,
відчувши на собі гіркі наслідки екологічних катаклізмів, розробляють і
намагаються впровадити програми збереження оточуючого природного
середовища і раціонального використання біологічних ресурсів, відвернення
таких глобальних лих, як ерозійні процеси, повені, викликані, в тому числі, й
знищенням лісів, забруднення атмосферного повітря, вод, ядерні аварії, пожежі,
що загалом впливають на зміну клімату, зникнення з лиця Землі багатьох видів
рослин і тварин, а відтак створюють загрозу еволюційно злагодженому
механізмові функціонування живої природи, життю самої людини.
Аналіз причин екологічної кризи зобов’язав неформально поставитись до
проблеми недостатньої обізнаності людей з наслідками екологічно
неграмотного, часто хижацького господарювання, зосередити увагу на
необхідності впровадження системи екологічної освіти й виховання. У
програми майже всіх освітніх закладів вводяться предмети – „Охорона
природи”, „Валеологія”, факультативи й гуртки екологічного спрямування.
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Змінюються пріоритети і в позашкільних натуралістичних закладах.
Більшість їх в Україні, в тому числі й Закарпатті, реорганізовано в екологонатуралістичні центри учнівської молоді. Поряд з традиційними формами
натуралістичного руху з’являються нові, направлені на поглиблене вивчення
законів природи, проведення практичної дослідницької, експериментальної й
виробничої сільськогосподарської діяльності із врахуванням сучасних вимог
екологічно грамотного природокористування.
У вересні 1992 року обласну станцію юних натуралістів реорганізовано в
Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
(ЗОЕНЦ). Створено 4 відділи: екології та природоохоронної роботи,
інформаційно-методичний та прогнозування позашкільної натуралістичної
роботи, організаційно-масової роботи і сільськогосподарський, який у 2000 році
реорганізовано у відділ біології та дослідницько-експериментальної роботи,
Організовано роботу 54 гуртків чотирнадцяти натуралістичних профілів.
Обладнано кабінети: біологічний, зоологічний, ботаніко-рослинницький,
методичний, виставочну залу. В ЗОЕНЦ є також навчально-дослідна ділянка
площею 0,75 га, юннатівський дендропарк – 1 га, куток живої природи,
крільчатник, пасіка.
Педагоги ЗОЕНЦ – керівники гуртків, методисти, завідувачі відділів
працюють над удосконаленням існуючих, пошуком і впровадженням нових
форм і методів екологічної освіти й виховання учнівської молоді, прищеплення
їм любові до навколишньої природи, вироблення у юннатів навичок практичної
виробничої діяльності. Розробляються поради, інструктивно-методичні листи
на допомогу керівникам гуртків, учителям біології, проводяться робочі
семінари-наради з різними категоріями педпрацівників, обласні виставки
юннатівських робіт, зльоти юних екологів.
На допомогу райСЮН, райЕНЦ, райметодкабінетам в ЗОЕНЦ
підготовлено методичні поради: із створення кутків живої природи,
екологічних стежок, організації дослідницької та експериментальної роботи в
них; щодо ролі екологічної гри в активізації пізнавальної діяльності учнів в
гуртках юних натуралістів; методика проведення фенологічних спостережень в
гуртках молодшого шкільного віку; поради квітникарям, овочівникам,
ботанікам-рослинникам, юним екологам. Надіслано в школи області понад 20
інструктивно-методичних листів, серед яких: рослини-символи України; овочі,
що годують і лікують; передбачення погоди за місцевими прикметами;
посланці весни (міфи, легенди про весняні квіти); екологічні повір’я і традиції
та ін.
З метою підвищення якості натуралістичної роботи, безпосереднього
контакту з науковцями й практиками дослідницької і природоохоронної справи,
ЗОЕНЦ налагодив дієві зв’язки із вищими навчальними закладами, дослідними
інститутами та станціями, державними і громадськими природоохоронними
структурами, як українськими, так і зарубіжними. Зокрема: біологічним
факультетом та зоомузеєм УжНУ, відділом природи краєзнавчого музею,
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Карпатським біосферним заповідником, обласними управлінням охорони
природи і екологічної безпеки та Товариством охорони природи, Ужгородським
клубом орнітологів, Уйпештським яхтклубом, словацькою природоохоронною
організацією „Strom života”, „Fenix Znina” спільно з якими чи на базі яких
проводив семінарську роботу з педагогами позашкільних закладів та практичну
натуралістичну роботу з юннатами. Так, починаючи з 1992 року ЗОЕНЦ
спільно з Ужгородським клубом орнітологів, Західним відділенням
Українського Товариства охорони птахів проводив літню польову практику із
юннатами та студентами в наметовому орнітологічному таборі.
З науковцями Карпатського біосферного заповідника педагоги та юннати
співпрацюють під час комплексних екологічних експедицій по Чорногірському
масиву. У програмі експедицій - радіальні виходи з вивчення вертикальної
зональності високогірних екосистем, сходження на найвищі гори Українських
Карпат – Говерлу, Петрос, Менчул, Піп Іван, дослідження гірських потічків,
фауни і флори лісів та полонин, теоретичні заняття на базі центральної садиби
КБЗ, проведення практичних екологічних десантів.
Маршрути дитячих екологічних експедицій пролягали також по
Угольсько-Широколужанському масиву КБЗ, Національному природному
парку „Синевир”, Кримському півострову у 1989 і 1990 роках.
На запрошення Уйпештського яхтклубу влітку 1991 року проведено
краєзнавчу експедицію в Угорщину. Під час подорожі педагоги і юннати
Закарпатського та Державного еколого-натуралістичних центрів учнівської
молоді відвідали столицю країни Будапешт, перебували разом із угорськими та
румунськими учнями в Міжнародному наметовому таборі поблизу австрійськоугорського кордону, здійснили водну пізнавальну подорож річкою Дунай,
побували на озері Балатон.
Протягом 1993-1999 років на базі Карпатського біосферного заповідника
та Карпатського Національного природного парку (Івано-Франківська обл.)
працював Всеукраїнський наметовий еколого-освітній табір-експедиція юних
натуралістів „Ойкос”, в основу якого було закладено програму комплексних
екологічних експедицій ЗОЕНЦ. За двадцять років роботи в таборі навчались,
займались дослідницькою роботою відпочивали та оздоровлювались близько
1000 юннатів із 12 областей України: Львівської, Вінницької, Полтавської,
Черкаської, Луганської, Одеської, Кіровоградської, Чернівецької, Рівненської,
Донецької, Закарпатської та міста Києва.
Із 1993 року в ЗОЕНЦ започатковано ще одну нетрадиційну форму
екологічного виховання, що виконується в рамках міжнародних проєктів:
„Екологічне виховання молоді в природі” та „Дослідження і порятунок річок
басейну Дунаю”, які проводилися у формі пізнавальних еколого-краєзнавчих
експедицій-сплавів по найбільшій річці Закарпаття Тисі. Під час сплаву юннати
обстежували пойми Тиси та її приток Тереблі й Ріки, чисельних островів,
вивчали прибережну фауну і флору, проводили нескладні гідробіологічні
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дослідження, знайомилися із роботою Тячівського, Виноградівського райЕНЦ,
Мукачівського міськЕНЦ та Хустської райСЮН.
Крім педагогів та юннатів ЗОЕНЦ, в експедиціях-сплавах брали участь
юні природолюби із Києва, Словаччини, Угорщини, природоохоронцідослідники із Голландії та Німеччини.
У 1998 року, під час водної частини табору-експедиції „Ойкос”,
проведено апробацію програми чергового профільного наметового табору –
юних іхтіологів „Іхтіос”, який вже в наступному році мав самостійну
дванадцятиденну зміну. У таборі проводилася низка цікавих теоретичних і
практичних занять, екскурсій, зібрано чимало натуралістичних об’єктів
/гідробіонтів/, виготовлено вологі препарати, фотоальбом, відеофільм –
щоденник табору. Аналіз роботи нового табору, відгуки його учасників – дітей
та їх батьків – підтвердили правильність задуму у створенні такого табору як
окремого. Педколективом було вирішено зробити табір „Іхтіос” традиційним,
як і орнітологічний табір та комплексну еколого-освітню експедицію „Ойкос”.
Підсумкові заняття, конференції, круглі столи, що обов’язково
проводяться після екологічних експедицій, польових практик, екскурсій у
природу підтверджують важливість і доцільність тривалих досліджень у
природі. Вони сприяють ефективному засвоєнню учнями знань про довкілля,
виробленню в них стійких природоохоронних переконань, а педагоги,
водночас, накопичують фаховий досвід формування правильної й
відповідальної поведінки молоді в природі.
Проведені згадані заходи дали змогу педагогам ЗОЕНЦ розповсюджувати
інформацію про досягнення та зміст своєї роботи зі шпальт газет і журналів,
виготовити чимало відеофільмів, фотографій, слайдів, турнікетів, альбомів,
готувати та поширювати серед закладів освіти інструктивно-методичні
матеріали.
У липні 2000 року до 75-річчя юннатівського руху в Україні в ЗОЕНЦ
відновлено роботу обласного профільного табору юних натуралістів „Юннат”.
Табір базувався безпосередньо на території обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді; як і вище згадані був наметовим.
Програмо табору „Юннат” передбачалось проведення школи передового
педагогічного та юннатівського досвіду Міжгірського, Тячівського,
Виноградівського, Хустського районних, Мукачівського міського та обласного
еколого-натуралістичних закладів області. Теоретична і практична
природоохоронна та дослідницько-натуралістична робота проводилася в
дендропарку, на навчально-дослідній земельній ділянці ЗОЕНЦ, в кутку живої
природи, на розташованих неподалік екоцентру штучних водоймах та у
Боздоському парку.
У жовтні 1996 року педагоги та юні дослідники й охоронці природи
області відзначили 50-річчя створення обласної станції юних натуралістів і
юннатівського руху в Закарпатті. На той час у шести позашкільних екологонатуралістичних закладах області працювало 73 педагоги, з яких 18
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адміністративно-методичних працівників, 55 керівників гуртків, які у 214
гуртках зуміли охопити понад 3850 юних натуралістів.
Через 10 років, у 60-річний ювілейний рік, натуралістичною,
дослідницькою й природоохоронною роботою в області опікувалися вже 118
педагогів, з яких 23 представляли адміністративно-методичний склад. В області
діяло 305 профільних учнівських об’єднань 28-ми натуралістичних напрямів. У
них займалося 4 тисячі 816 юних природолюбів.
...Дивна річ, нескінченно довго, коли очікуєш чогось, тягнуться хвилини
й години..., водночас, непомітно швидко минає рік, а іноді й десятиріччя.
Так, за виміром часу, майже невідчутно промайнуло ще 15 років. Але за
цей миттєво плинний проміжок відбулось багато подій і у країні, і в
натуралістичній добі.
На краще змінилась економічна ситуація у державі, і в освіті, зокрема.
Реформування, що відбулися в Державному еколого-натуралістичному
центрі учнівської молоді й отримання ним статусу Національного, додало
фахового імпульсу і у регіони.
А із прийняттям в Україні Закону „Про позашкільну освіту” позитивні
наслідки відчулись і в еколого-натуралістичних закладах нашого краю.
За період із 2001 по 2006 рік всі керівники, завідувачі відділів й
методисти закарпатських екоцентрів і станцій юннатів пройшли курси
підвищення кваліфікації при Національному еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді у Києві, а керівники гуртків при обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти в Ужгороді.
Стало також можливим здійснювати виїзди з обміну досвідом роботи в
інші обласні позашкільні заклади, у тому числі й за кордон. З цією метою
окремі педагоги ЗОЕНЦ побували у Вінницькій, Дніпропетровській,
Житомирській, Львівській, Полтавській, Одеській, Тернопільській, Луганській,
Хмельницькій, Сумській, Чернівецькій областях, у Автономній республіці
Крим в Сімферопольському ЕНЦ та Севастопольському міському дитячому
екоцентрі і, звичайно, неодноразово в столичному, Національному екологонатуралістичному центрі учнівської молоді.
У складі української делегації педагогів позашкільників, директором
ЗОЕНЦ відвідано Мінський республіканський екологічний центр дітей та
юнацтва у Білорусії, С.Петербурзьку агробіологічну садибу в Росії,
Петрозаводський натуралістичний центр і кращі шкільні лісництва Карельської
Автономної республіки.
Побачений цікавий і різноманітний досвід вчителів-природничників,
педагогів-позашкільників та фахівців природоохоронної справи, а також
привезені візуальні матеріали на електронних носіях, відеофільми, буклети,
брошури, інструктивно-методичні поради із відвіданих українських та
зарубіжних навчальних закладів, державних і громадських екологічних
організацій, дали можливість апробувати й впровадити деякі із творчих освітніх
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та природоохоронних наробок колег в обласному екоцентрі та рекомендувати їх
для втілення іншими позашкільними еколого-освітніми закладами Закарпаття.
Так, з метою поліпшення ефективності навчально-виховного процесу,
участі в реалізації освітніх засад глобальної міжнародної програми Сталого
/Стійкого/ розвитку та „Концепції екологічної освіти в Україні”, залучення не
тільки юннатів, але й учнів шкіл, ПТУ, студентів вчителів, науковців до
практичної природоохоронної діяльності, педагоги ЗОЕНЦ створили на зразок
популярних і дієвих зарубіжних громадських неурядових організацій /NGO/
своє екологічне об’єднання „Еко-Екс”, яке з 1994 року діяло як осередок при
Закарпатській обласній організації Українського Товариства охорони природи.
Це дало можливість отримувати додаткове фінансування на проведення
просвітницьких пропагандистських екологічних заходів та практичних
природоохоронних акцій, участі в міжнародних і всеукраїнських симпозіумах,
конференціях, вишколах, а також значно розширити коло партнерів серед
українських та зарубіжних навчальних закладів різного типу, державних і
громадських природоохоронних організацій, беручи участь в закордонних
поїздках до США, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії, Норвегії.
В ЗОЕНЦ з’являються партнери і серед благодійних екологічних
організацій, окремих міжнародних програм та фондів-донорів, таких як:
„Caunterpat”, „ТАСIS”, „ISAR”, проектний офіс Дунай-Карпатської програми
„WWF Іnternational”, „Карпатський фонд”.
За рахунок отриманих від них грантів, ЗОЕНЦ реалізував ряд заходів,
зокрема: Проведення обласного літнього табору юннатів та акції „Молодь
проти паводків”, конкурсу агітбригад „Діти за врятування Землі”. Окремі
педагоги брали участь у тривалих проектах „Ветланди та сталий розвиток
Карпат”, „Тису вивчаємо і охороняємо”, „Оцінка ризику та управління
повенями у Закарпатській області”. За сприянням „Еко-Екс” обласний центр
туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту розпочав реалізацію своєї програми
із очистки та археологічних досліджень в Невицькому замку.
Участь в перерахованих та багатьох інших заходах ставав добрим
прикладом для педагогів і учнів, громадськості. Така форма конкретної спільної
діяльності педагогів, учнів, а часто і їх батьків виявляє довіру до закладів
позашкільної освіти з боку дорослих, співробітників природоохоронних
структур, науковців. Більш ефективною й результативною стає співпраця
ЗОЕНЦ із найближчими колегами – обласними еколого-натуралістичними
центрами України, Закарпатськими обласними центром туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту, обласним центром науково-технічної творчості учнівської
молоді, Палацом дітей та юнацтва, вищими навчальними закладами, обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти, державними управліннями
екології та охорони природи, лісового й мисливського, водного господарств у
Закарпатській області, Карпатським біосферним заповідником, Ужанським та
Синевирським національними природними парками, НПП „Зачарований край”,
ДП „Ужгородліс”, фермерським господарством „Золота підкова”, а також
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поряд громадських природоохоронних організацій: обласним Товариством
охорони природи, „Всеукраїнською екологічною лігою”, „Екологічною
вартою”, екологічними клубами „Карпати”, „Рутенія”, „Едельвейс”,
міжрегіональним молодіжним об’єднанням „Екосфера”, гідробіологічним
товариством „Уж”, „Екоцентром Тиса”, „Крона”, „Чистий берег”, асоціацією
„Наш дім” та іншими.
Завдяки співпраці з Ужгородським національним університетом щорічно
на базі ЗОЕНЦ проходять педагогічну, екологічну й виробничу практики
студенти біологічного факультету.
За підтримки та участі названих вище державних управлінь серед
навчальних закладів усіх типів проводиться зініційований обласним екологонатуралістичним центром дитячий природоохоронний конкурс „Діти і
довкілля”.
Окремо хочеться назвати позитивну співпрацю із ЗМІ: Всеукраїнською
екологічною асоціацією журналістів „Вежа” Дніпропетровською відеостудією
„Зелена студія” та Київською „Еко-Дніпро” – керівник Юрій Павлун.
Результатом співпраці з названими створено відефільми „Ойкос запрошує в
Карпати”, „Юні лісівники Карпат”. „Чи стане Говерла українською
Фудзіямою”. Ряд відеоматеріалів про діяльність ЗОЕНЦ створено
тележурналістом Верховної ради Андрієм Михайликом, що демонструвались
на каналах центрального українського телебачення.
У співпраці із видавництвом „Олександри Гаркуші” видано
презентаційний альбом „Закарпатський обласний еколого-натуралістичний
центр”, фотокалендар, буклети „Зелений паросток майбутнього”, „Конкурс
„Діти і довкілля”, збірник матеріали всеукраїнської науково-практичної
конференції „Екологічна освіта і виховання – вимога часу” та збірку робіт юних
екологів Закарпаття „Досліджуємо і охороняємо”, а також видається серія
брошур „Бібліотечка позашкільника” на допомогу вчителям-природничникам,
керівникам гуртків закладів позашкільної освіти, членам громадських
екологічних організацій, студентам, учням.
Плідною в останні роки є дуже потрібна й багатогранна співпраця із
обласними засобами масової інформації: пресою (журналісти Бедзір В.В.,
Жирош І.І), радіо (журналісти Демчук У.Ю., Бойко С.М.), телебаченням
передачі „Екограма” (О.Станкевич), „Шовкова косиця” (тележурналіст
Л.І.Бокій, оператори В.Ф.Дуда, І.Л.Товт, М.П.Скунць), і особливо редакцією
молодіжних та дитячих пізнавальних і спортивних програм – „Дивосвіт”,
„Планета дитинство”, „Зворотній зв’язок”, „Телевіконечко”. Завдяки цікавим і
творчим матеріалам, яких ЗОЕНЦ та інші позашкільні еколого-натуралістичні
заклади області мали можливість розкривати свою роботу, пропагувати
педагогічну еколого-освітню, виховну та практичну природоохоронну
діяльність.
У період із 2000 по 2018 рік таких передач було близько сотні, що
розкривали роботу окремих наших позашкільних закладів, проведення
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Всеукраїнських та обласних масово-виховних натуралістичних заходів:
таборів, експедицій, конгрес-турів, тематичних виставок, пізнавальних
екскурсій, семінарів-практикумів, гурткові заняття в творчих лабораторіях
ЗОЕНЦ, клубі „Карпати” тощо. У співпраці із згаданою редакцією створено і
відеофільми юннатівських справ – „Ойкос-2005” та „Запрошуємо в куток живої
природи ЗОЕНЦ”, які стали лауреатами Всеукраїнських конкурсів „Золоте
курча” та „В об’єктиві натураліста”, вдалим виявився й відеофільм „Доля
довкілля залежить і від нас”.
Педагоги Закарпатських закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного спрямування люблять свою роботу, пишаються здобутками,
співпрацюють і вболівають один за одного. Всі ми й надалі у творчому пошуку,
завжди пам’ятаючи, що успіхи наші впродовж описаних років, від витоків
юннатівського руху й до сьогодення, мали підтримку від колишніх і
теперішнього керівництва обласним управлінням освіти і науки, нині
департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, яким у
цьому виданні хочеться із великою людською вдячністю подякувати поіменно:
це і Василю Петровичу Балажу, Василю Васильовичу Горвату, Василю
Васильовичу Росулу, Віктору Йосиповичу Кощаку, Олегу Олодаровичу Гаваші,
Миколі Терентійовичу Тимощуку, Борису Михайловичу Качуру, Івану
Івановичу Рососі, Юрію Вільгельмовичу Герцогу, Михайлу Андрійовичу
Мотильчаку, які завжди із розумінням ставились до проблем позашкілля. І
кожен у свій час, не дивлячись на непростий шлях творення держави,
економічну скруту, період, коли в інших областях масово скорочувались,
об’єднувались і, часто, взагалі ліквідовувались позашкільні навчально-виховні
заклади, зберегли й підтримували їх в області. А для нас, зокрема, ваажливо, що
допомогли зберегти й всіляко підтримували як окремі заклади – обласний
екоцентр, Мукачівський міський і чотири районні, а також, і увесь, як окремий
напрям позашкілля, відстояли в краї еколого-натуралістичну творчість
учнівської молоді.
З цього приводу окремо хочеться згадати період керівництва обласним
управлінням освіти і науки Б.М.Качуром. Відвідавши неодноразово обласний
еколого-натуралістичний центр і будучи за своїми переконаннями
природоохоронцем, він прекрасно розумів значення, вагомість, відтак,
необхідність екологічного виховання учнівської молоді. Борис Михайлович
завжди відгукувався на запрошення й особисто брав участь у проводимих
екоцентром обласних заходах: нарадах і семінарах директорів, науковопрактичних конференціях, виставках і зльотах юних екологів, де змістовними,
переконливими виступами підтримував педагогів і юних природоохоронців,
вселяв надію та віру в правильності й перспективі обраного шляху захисника
природи нашого мальовничого краю.
Борис Михайлович надав можливість освоїти значні, так необхідні для
ЗОЕНЦ, кошти на створення належних санітарно-побутових і фахових умов для
подальшого здійснення Статутної діяльності. За два роки (2001-2002) було
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проведено капітальний ремонт та реконструкцію в навчальних, методичних та
підсобних приміщеннях, створено взірцевий комбінований виставковий та
конференцзал, переобладнано й збільшено куток живої природи. На території
закладу впорядковано творчі натуралістичні лабораторії: навчально-дослідну
земельну ділянку, яку огороджено й забезпечено водою, доукомплектовано
рейтинговими екзотами й реліктами дендрологічний парк; започатковано
навчальну пасіку, на базі якої запрацювала школа юного бджоляра, придбано
великий
кольоровий
телевізор,
відеомагнітофон,
комп’ютерну
і
розмножувальну оргтехніку, цифрові відеокамеру й фотоапарати, мікроавтобус
„ГАЗ-Ель”.
У 2004 році в с. Нижні Кіреші Хустського району на місці покинутої й
занедбаної колишньої початкової школи створено натуралістичну базу
„Нарцис” як окрему філію ЗОЕНЦ. Тут протягом року працюють
натуралістичні гуртки, проводилися виїзні наради, семінари-практикуми за
участю вчителів біології, географії.
У травні 2004 і 2005 років за ініціативи обласного керівництва
безпосередньо в долині нарцисів було проведено обласні фестивалі „Золотий
нарцис”. А з 2006 року щорічно вже 15 років поспіль нашим екоцентром
спільно з Карпатським біосферним заповідником проводиться обласний збір
юних натуралістів з метою екологічної освіти, виховання молоді та „круглі
столи” за участю науковців і практиків природоохоронної справи як
пропагандистські просвітницькі заходи з дорослим населенням області,
України та зарубіжжя.
І хоча згодом Б.М.Качур працював на іншій керівній посаді – першим
заступником голови Рахівської райадміністрації, він й надалі продовжував
сприяти обласному і районним екологічним центрам в роботі своєю
підтримкою і участю у природоохоронних акціях до „Дня довкілля”, „Дня
захисту навколишнього природного середовища”, пізнавальних екскурсіях по
рідному краю, акціях у „Школі в природі” на базі фермерського господарства
„Золота підкова”, всеукраїнському екологічному таборі-експедиції „Ойкос”. За
його ж ініціативи було досягнуто домовленостей із адміністративним,
освітянським та фінансовим керівництвом Рахівщини щодо відкриття ще однієї
філії ЗОЕНЦ – натуралістичної бази „Едельвейс” у селі Лазещина.
Естафета відчутної адміністративної та фінансової підтримки екологонатуралістичних центрів продовжилася й наступним керівництвом обласного
управління освіти і науки: начальником управління Герцогом Юрієм
Вільгельмовичем та його заступниками Ганною Іванівною Сопковою, з часом
директоркою департаменту освіти і науки, та Марією Антонівною Павлюк.
Зокрема, надано дуже важливу допомогу дирекціям обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді та Міжгірської станції юних
натуралістів у позитивному вирішенні спірного питання щодо збереження
приміщень і території цього районного закладу. Кінцевий розгляд справи
позитивно вирішився (!) аж у Верховній Раді України.
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У черговий раз значно поліпшено матеріальну базу ЗОЕНЦ. Придбано
транспорті засоби, нові практичні й багатофункціональні меблі,
доукомплектовано всі відділи та бухгалтерію комп’ютерами, доповнено й
поновлено натуралістичний і експедиційний інвентар, збудовано новий корпус,
пташник вольєрного типу, чотири „Зелені класи”, влаштовано навчальнодекоративну водойму, малі зелені архітектурні форми.
У Хустській філії ЗОЕНЦ проведено ремонтні роботи, встановлено
водостічні труби, проведено трьохфазний струм, контур заземлення, придбано і
встановлено електроплити, холодильники, двох’ярусні ліжка, душові кабінки, 5
альтанок, великі намети, збудовано багатофункціональний навіс, чим значно
поліпшено санітарно-побутові умови для проведення масово-виховних
натуралістичних заходів.
Відтак на базі „Нарцис” запрацював обласний наметовий табір
передового педагогічного та юннатівського досвіду „Юннат”.
Натуралістична база „Нарцис”, як і передбачалось, стала для педагогів
ЗОЕНЦ добрим і змістовним тематичним об’єктом дослідницької,
природоохоронної роботи, освіти, просвіти й виховання, зокрема, під час
експедиційного перебування біля м. Хуст маршруту всеукраїнського екологоосвітнього табору-експедиції „Ойкос”, проведення краєзнавчих, екологопізнавальних подорожей-сплавів по Тисі та під час реалізації нового,
нетрадиційного заходу, започаткованого в Україні Закарпатським обласним
екоцентром, а саме, конгрес-турів „Педагогам і юннатам про Карпати”. За ці
роки із маршрутом та програмою цієї мобільної й цікавої форми вивчення,
пізнання та обміну досвідом роботи познайомились педагоги і юннати
Дніпропетровського, Луганського, Полтавського, Вінницького, Рівненського
обласних еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді.
Й надалі в ЗОЕНЦ з успіхом працювали виїзні форми екологічної освіти й
виховання, велась методична, в тому числі, видавнича діяльність, щороку
розширювався дендрарій, куточок живої природи, створено дитячу екологічну
відеостудію „Дивосвіт”, відкрито ще одну, третю філію „Арніка”, на базі якої у
2017 році запрацював однойменний обласний відпочинковий табір з
охопленням 1080 учнів щороку. Тут вдячність висловлюю керівникам освітою
області М.А. Мотильчаку, Г.І. Сопковій та Г.Г. Москалю – голові Закарпатської
облдержадміністрації.
Так крок за кроком, справа за справою торувалися натуралістичні
стежини в Закарпатті.
А що ж тепер, в роки децентралізації? Ми, на жаль, втратили профільні
районні, міські заклади позашкільної освіти. В Мукачеві, Міжгір’ї, Хусті їх
долучили до комплексних закладів позашкільної освіти, Виноградівський
районний екоцентр став міським, а Тячівський районний став Буштинським при
ОТГ. Таким чином, зараз в області працюють 39 педагогів, в тому числі 15 – в
таборі „Арніка”, діють 123 гуртки еколого-натуралістичного профілю, якими
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охоплено 1639 учнів, і хочеться вірити, стійких у майбутньому,
природоохоронців нашого славетного краю...
Озираючись в минуле, підсумовуючи внесок педагогів Закарпатського
обласного, колишніх чотирьох районних та Мукачівського міського
позашкільних еколого-натуралістичних закладів у розвиток юннатівського руху
в Україні, хочеться до землі вклонитись і ще раз подякувати тим, кого згадано
та тим, про кого не промовлено у цій коротенькій доповіді-інформації, всім, хто
стояв у витоків натуралістичного, дослідницького, природоохоронного і
трудового виховання учнівської молоді в нашому краї. І віриться, що завжди
серед вчених, педагогів, лісівників, спеціалістів агропромислових господарств,
природоохоронців області будуть ті, хто розумом, знаннями, власним досвідом,
мудрою вигадкою й надалі щедро ділитиметься із учнями. Адже надзвичайно
важливо сьогодні, із яким екологічним багажем учорашній школяр увійде в
доросле життя, коли його діяльність дедалі вагоміше впливатиме на
навколишнє природне середовище, а іноді стане й вирішальним антропогенним
фактором, від якого залежатиме – бути завтра або ні цьому лісу, річці, чистому
повітрю в його маленькому селі чи багатомільйонному місті, жити й
еволюціонувати чи зникнути із лиця Землі людині й життю взагалі.
Тож нехай відзначений цими днями 75-річний ювілей юннатівського руху
в Закарпатті додасть нам усім наснаги, хай міцніє й поширюється він серед
молоді третього тисячоліття, щоб зростала кількість свідомих, активних
природоохоронців – тих, від кого залежатиме у майбутньому стан природного
довкілля в кожному куточку нашої прекрасної області й рідній державі.
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Компетентнісний підхід формування освітньо-виховного
простору у творчих учнівських об’єднаннях ЗОЕНЦ
Кузьма В. Ю.
заступник директора з
навчально-виховної та
методичної роботи
У Законі про освіту сказано, що основою інтелектуального, духовного,
фізичного і культурного розвитку особистості є формування цінностей,
необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь суспільства, збагачення на цій основі
інтелектуального,
економічного,
творчого,
культурного
потенціалу
українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення
сталого розвитку України та її європейського вибору.
Сучасний етап розвитку позашкільної освіти передбачає доцільність
ефективного використання освітнього та виховного потенціалу закладів
позашкільної освіти, спрямованого на розв’язання проблеми організації
вільного часу дітей та учнівської молоді, задоволення їхніх потреб в
особистісному розвитку, самореалізації, професійному самовизначенні.
Сьогодні
основна мета педагога закладу позашкільної освіти –
визначення ключових компетентностей, які дають можливість гуртківцям
уміння вчитися, розвивати свій творчий потенціал, реалізувати природні
задатки у різних гуртках; спілкуватися державною, дати можливість дітям
говорити рідною та іноземними мовами; активно брати участь у різних
життєвих сферах діяльності в галузі науки, зокрема, природознавства, біології,
екології,
природоохоронної
роботи;
навчити
вихованців
володіти
інформаційними та комунікаційними технологіями; ефективно застосовувати
соціальні, загальнокультурні, здоров’язбережувальні компетентності.
Компетентність навчання дає можливість вихованцям учнівських
об’єднань досягати результатів у наполегливому навчанні з ефективним
використанням часу, займаючись індивідуально, в парах та в групах. Ця
компетентність передбачає отримання нових знань, засвоєння їх з подальшим
використання як на уроках в освітніх закладах, так і в учнівських об’єднаннях
закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.
Компетентність спілкуватися рідною державною мовою – це можливість
вихованців виражати думки, почуття, факти та погляди, пояснювати поняття як
у усній, так і в письмовій формі, відповідно і творчо взаємодіяти на мовному
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рівні у всіх соціальних та культурних контекстах під час навчання, вдома, на
дозвіллі.
Компетентність спілкування іноземними мовами – вміння вихованців в
умовах регіону розуміти мови, які вивчають у закладах загальної середньої
освіти, використовувати лінгвістичні знання під час роботи гуртків, секцій,
об`єднань, пояснювати поняття, виражати
думки, почуття, приводити
приклади, розкривати факти та погляди з будь-якої екологічної та
природоохоронної тематики як в усній, так і в письмовій формі. Особливо
важлива ця компетентність у міжкультурному середовищі, коли потрібно бути
посередником між носіями мови та людьми, які не розуміють іноземну мову
(англійську, німецьку, французьку, угорську, румунську), тобто допомогти
порозумітись сторонам, які мають бажання спілкуватися.
Компетентність у сфері науки – здатність та готовність вихованців
заглибитись у наукові дослідження з екології, іхтіології, орнітології, біології;
дати можливість МАНівцям, гуртківцям вивчати, досліджувати, аналізувати та
робити обґрунтування з обраних напрямів, використовуючи основи знань та
методології для пояснення цілісності природи. Таким чином, юні дослідники
визначають проблеми, роблять висновки, засновані на доказах розумінні змін у
природі, які спричинено людиною, та намагаються довести відповідальність
кожного громадянина за майбутнє нашої планети.
Компетентності навиків роботи з цифровими носіями – використання
комп’ютерів для пошуку, оцінки, збереження, поширення та представлення
інформації, обмін інформацією, спілкування в режимі он-лайн з однодумцями
стосовно збереження довкілля та участь у роботі об’єднаних мереж через
Інтернет.
Соціальні та громадські компетентності – це всі форми поведінки
вихованців, які застосовуються для ефективної та конструктивної участі особи
у соціальному та трудовому житті, вирішення конфліктів, бути учасником
громадського життя, заснованого на знанні соціальних та політичних
концепцій, що зобов'язує брати активну участь у демократичному процесі.
Здоров’язбережувальна компетентність
–
здатність вихованців
застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність засобів, методів та форм
роботи, спрямованих на дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я
інших людей.
Завдання педагогів Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді – використання цих ключових компетентностей на
практиці, під час проведення різних занять, з різними віковими категоріями
вихованців.
Важливим компонентом розвитку ключових компетентностей є створення
умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнівської молоді у
вільний від навчання час, впровадження якісно нових форм і методів організації
проведення гурткових занять, масово-виховних заходів, навчальнопізнавальних екскурсій, конкурсів, акцій, виставок тощо.
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Основними принципами, якими керуються керівники гуртків в процесі
навчання та виховання учнівської молоді, є:
науковість і системність, що полягає у забезпеченні інтегруючої функції
процесів навчання і виховання в досягненні основної мети позашкільної освіти
та
виховання;
гуманність, що визначає творчу самореалізацію особистості, її виховання,
створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей, формування гуманної
особистості,
людяної,
доброзичливої,
милосердної;
- єдність загальнолюдських цінностей, що забезпечує у змісті освітнього
процесу органічний зв’язок і духовну єдність, народні традиції українського
народу
та
національних
меншин;
- самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні такої
психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, а також розвитку і
реалізації вихованцями пізнавальної самостійності, творчої активності;
- практична спрямованість, що передбачає набуття юннатами певних
допрофесійних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність.
Освітній процес у закладі побудований по принципу послідовності – дошкільне
виховання,
початковий,
основний,
вищий
рівні
навчання.
Дошкільне виховання – перший етап екологічного виховання, коли
керівники гуртків прищеплюють малюкам на заняттях навички бережливого
ставлення до природи, знайомлять дітей з навколишнім середовищем,
пробуджують інтерес до народних традицій і свят, розкривають уявлення про
прояви гармонії і краси у стосунках людини з природою, поглиблюють знання
про різноманітність і красу природи, ознайомлюють із характером природних
стихій, формують уявлення про роль повітря, землі, води та сонячного світла у
житті рослин і тварин, збагачують знання дітей про світ тварин та рослин,
взаємозв’язок
рослинного
і
тваринного
світу.
Основна мета – формування у дітей ключових компетентностей бачити
взаємозв’язок між рослинами і тваринами, розуміти, як людина впливає на їхнє
життя.
Формувати у дітей розуміння істини, що в природі не буває корисних і
шкідливих тварин, натомість усі вони пов’язані одне з одним, одне одному
потрібні,
а
отже
корисні.
Педагоги покликані розвивати у дітей почуття небайдужості, уміння
відчувати
себе
на
місці
квітки,
рослини;
- навчити любити і охороняти природу не на словах, а допомагаючи
квіткам,
деревам,
тваринам,
птахам,
усьому
живому;
- розбудити у дітей емоційний відгук на різноманітні явища природи,
зародити в них
бажання милуватися і насолоджуватися нею.
Щоб навчити дітей любити та берегти природу, потрібно передусім дати
вихованцям знання про неї. Для удосконалення освітньо-виховного процесу
керівники гуртків використовують класичні та нетрадиційні форми, методи,
прийоми: дидактичні ігри, вправи, прогулянки, екскурсії, спостереження, мовні
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логічні завдання, конкурси, вікторини, казки, легенди, загадки – це допомагає
дітям з’ясовувати, усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі.
Таким чином, формування базових компетентностей навчання та
виховання у своїй сукупності дають юннатам можливість не тільки отримати
знання, а й закласти фундамент духовності, зрозуміти перші поняття –
„екологічна свідомість”, „екологічна культура” та зрозуміти їх сутність.
Первинне екологічне виховання дошкільнят має позитивний вплив на
розвиток інтелектуально-морального потенціалу дітей, сприяє формуванню і
розкриттю особистих якостей: ініціативності, творчості, впевненості в собі. Це
і є необхідною умовою успішного вступу дитини у шкільне життя, загальнотрудову атмосферу сім’ї, суспільства, тобто адаптація дитини у соціумі.
У творчих учнівських об’єднаннях початкового рівня юннати отримують
ключові компетентності про природу та взаємозв’язки у ній, бережливе
ставлення до природи як джерела задоволення естетичних, комунікативних,
пізнавальних потреб особистості, формування навичок поведінки в природі та
елементів здорового способу життя.
Основними формами роботи з учнівською молоддю початкового рівня,
якими користуються керівники гуртків ЗОЕНЦ, є: бесіда, художня розповідь,
опис, завдання екологічного змісту, спостереження за сезонними змінами у
природі, загадки, ребуси, кросворди, вікторини, цікаві вправи, фенологічні
оповідання.
Для того, щоб заняття були цікаві і не втомлювали дітей, педагоги
передбачають зміну видів діяльності: пізнавальна, ігрова, творча, трудова,
дослідницька; нетрадиційні форми навчання – заняття-конкурс малюнків на
захист безпритульних тварин, виготовлення листівок-розмальовок на захист
первоцвітів, гра-вікторина „Віртуальна подорож за лікарськими рослинами”;
екологічні ігри-вікторини про ліс, життя тварин; КВК „Знавці природи рідного
краю” тощо.
Проведення екскурсій з юннатами молодшого шкільного віку мають
виняткове значення для формування компетентностей цілісного уявлення про
живу природу, взаємозв’язки між організмами, вплив діяльності людини на
довкілля. Крім того, саме під час екскурсій у природу юннати знайомляться із
видовою різноманітністю флори та фауни рідного краю. Екскурсії дають змогу
значно розширити, усвідомити й поглибити отримані знання, перетворити їх на
стійкі переконання. Пов’язано це насамперед з тим, що під час екскурсій є
великі можливості для спостережень. Проводячи спостереження за тими або
іншими об’єктами, явищами, процесами, у вихованців формуються ключові
компетентності безпосереднього сприйняття про предмети та явища
навколишньої дійсності, що залишають у їхній свідомості набагато глибший
слід, ніж найбільш детальна розповідь або бесіда у приміщенні.
Особливість навчально-виховного процесу в учнівських об’єднаннях
основного рівня полягає у формуванні ключових компетентностей базового
рівня біологічної, екологічної освіти учнів. Усвідомлення юннатами поняття
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первинності
природи,
природних
закономірностей,
розуміння
діалектичного характеру впливу науково-технічного прогресу на природу,
участь у практичних природоохоронних акціях. Освітній процес будують на
взаємній співтворчості педагога та дітей, на їхній дружбі і духовній спільності,
визнаній самостійності особистості вихованця, на взаємоповазі і взаємній
зацікавленості.
Умови реалізації освітньо-виховного процесу з вихованцями вищого рівня
забезпечують
формування
ключових
компетентностей
вивчення
навколишнього середовища з використанням міжпредметних зв’язків,
поглиблення рівня біологічної, екологічної освіти відповідно до спеціалізації.
Початкове професійне навчання не відзначає однозначно професійного
спрямування гуртківців. Воно має загальноосвітній, загально розвиваючий і
політехнічний характер. Набутий учнями початковий практичний досвід
допомагає їм краще зрозуміти свої здібності, нахили, інтереси і остаточно
визначитись у виборі професії.
Формування у юннатів ключових компетентностей національної
самосвідомості проходить під час виховної роботи, головною метою якої є
вироблення в кожного учня відданості високо-гуманістичним моральним
цінностям, успадкування духовних надбань і культури як свого, так і інших
народів світу. Одним із основних завдань педагогів є виховання учнів в дусі
патріотизму, поваги до державної символіки і Конституції, прояв інтересів до
історії свого народу; вироблення на цій основі досвіду громадської поведінки,
прагнення до участі у суспільно корисних справах, у творінні добра.
Впровадження компетентнісного підходу при вивченні питань
українознавства сприяє кращому формуванню в юннатів національної
свідомості.
Українські легенди та перекази яскраво відтворюють народні погляди на
природу, містять елементи дохристиянських вірувань наших предків.
На заняттях гуртків широко використовують народні прислів’я та
приказки, загадки, народні прикмети. У загадках міститься завжди предмет гри
і тому цей жанр особливо цікавить гуртківців. Тематичні загадки розвивають
кмітливість, увагу, стимулюють увагу, допитливість тощо.
Споконвічно шанували в Україні дерева, квіти. Наші предки мали гарний
звичай плести вінки і прикрашатися ними під час різних народних свят.
Багатовікові уявлення українців про красу рідної природи знайшли своє
відображення у багатьох чудових зразках народної творчості, почесне місце
серед яких належить українським вишивкам.
На гурткових заняттях важливого значення набувають такі інтерактивні
засоби виховання, як народні обряди та традиції, що спрямовані на розвиток
творчого потенціалу особистості, кооперування та гуманізацію стосунків у
колективі. Саме під впливом системи народознавчих заходів у вихованців
формуються ключові компетентності від підсвідомого розуміння своєї етнічної
належності до національної зрілості.
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Отже, компетентнісний підхід формування освітньо-виховного простору в
учнівських об’єднаннях дозволяє педагогам позашкільних закладів вирішувати
типову проблему, коли учні можуть добре опанувати набір теоретичних знань,
навичок практичної діяльності, і це допомагає при використанні цих знань для
вирішення конкретних завдань або проблемних ситуацій.
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Дитяча екологічна відеостудія „Дивосвіт" - інтерактивна
складова екологічного виховання
Бокій Л. І.
завідувачка відділу
інформаційно-методичної роботи
Дитяча екологічна відеостудія „Дивосвіт” діє на базі Закарпатського
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. У цьому році їй
виповнюється 13 років.
Головне завдання екологічної
відеостудії – навчити дітей бачити
красу довкола себе, берегти її, вміти
зафіксувати побачене на відео і
передати через технічні засоби. На
заняттях тісно поєднується теорія з
практикою, де студієць вчиться
виготовляти
свій
авторський
мінівідеопроєкт про природу від
написання сценарію до викладання
матеріалу в інтернеті. А це вміти
писати, фільмувати, монтувати,
обробляти фото, аудіо,
відеозаписи і користуватися соціальними мережами. Тому мета екологічної
відеостудії – творчий розвиток індивідуальності дитини та її професійної
компетентності у галузі візуального мистецтва.
Для занять і роботи відеостудія оснащена необхідною технікою та
приміщенням. Наявні знімальний павільйон, монтажна, навчальний клас,
начиточна, а також комп’ютери, відеокамери в комплекті (штатив, мікрофон,
світло).
Добре, що відеостудія працює
на базі еколого-натуралістичного
центру, творчі лабораторії якого
(куток живої природи, вольєри,
учнівський дендропарк, навчально-декоративна водойма) завжди
до послуг вихованців. Працюючи
із живими об’єктами, студійці
фільмують і створюють Власний
контент: відеофільми, бліцфільми,
відеоролики, слайдфільми, телере-

портажі, відеосюжети про рослин і тварин. Відеопроєкти студійців постійно
беруть участь та стають призерами в юнацьких конкурсах аудіовізуального
мистецтва. Серед них: Міжнародні - „День Дунаю”, „Прес-весна на Дніпрових
схилах”, „Конкурс шкільних медіа”, „Кришталеві джерела”; Всеукраїнські „Золоте курча”, „В об’єктиві натураліста”.
Участь у конкурсах стимулює прагнення до екологічних знань. На жаль,
зараз новинарі без розкриття причин, поверхнево торкаються питань екології як
науки, висвітленню науково обґрунтованого, конкретного стану навколишнього
природного середовища. Екологічна інформація в такій формі не відіграє
просвітницької ролі, а навпаки стає непотребом. Є сподівання на те, що
вихованці відеостудії не будуть гнатися за сенсаціями, щоб побільше заробити,
а будуть розкривати суть проблеми. І якщо, навіть, не присвятять себе
телебаченню, то можуть стати відомими екоблогерами, громадянськими
екожурналістами. Зараз все більшої популярності набуває громадянська
журналістика, яку ще називають суспільною або ж демократичною. Вона
почала розвиватися з розвитком Інтернету та нових цифрових технологій.
Громадянська журналістика нікому не належить та забезпечує незалежну,
надійну, різнобічно представлену та актуальну інформацію. Знявши на
відеокамеру, цифровий фотоапарат або телефон, який має функцію
відеозйомки, сенсаційну або просто цікаву новину, яка пройшла непоміченою
для традиційних ЗМІ, "громадянські журналісти" поспішають її викласти в
мережу Інтернет, на портали, в блоги. Нерідко їх окремі сюжети в Інтернеті
дивиться велика аудиторія. Громадянська журналістика – це діяльність
громадян, які беруть активну участь у процесі збирання, аналізу та поширення
інформації, не маючи при цьому професійної журналістської підготовки. Отже
вихованці відеостудії, не працюючи на професійному телебачення, зможуть
самореалізовуватись будучи незалежними громадянськими екожурналістами
або ж блогерами. Створюючи свій власний контент в соцмережах,
виступатимуть як екологічно свідомі громадяни, мудрі та дбайливі користувачі
природних ресурсів, будуть активними природоохоронцями.

Ключові компетентності вихованців відеостудії
Пізнавальна: ознайомлення із видами відеомініпроєктів про природу:
відеосюжет, відеоролик, телепередача, бліцфільм, слайдфільм, відеофільм;
формування уявлень про фільмування, засад режисури, монтажу, опанування
основами знань в галузі світлотехніки, знімальної техніки, з цифрової
відеозйомки; знайомство з найпоширенішою відеоапаратурою й обладнанням,
будовою об’єктивів та цифрових відеокамер, форматами запису цифрових
зображень, типами звукового оформлення відео, жанрами, історією розвитку та
становленням
наукової
й
натуралістичної
відеозйомки,
роботами
відеооператорів-натуралістів; розуміння поняття інтелектуальної власності та
авторського права.
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Практична: оволодіння навичками журналіста, ведучого (акторська
майстерність, інтерпретація), оператора, режисера. Написання сценарію,
фільмування, монтаж. Розвивати елементарні дослідницькі вміння та
спостережливість.
Оволодіння виразними засобами створення візуального зображення:
композицією, світлопобудовою, колоритом, тоном; уміннями користуватись
відеотехнікою для створення відеофільмів про природу, досліджень біологічних
організмів, природних та техногенних процесів з використанням
відеоапаратури, засвоєння основних операцій відеозйомки та цифрової обробки
відеофрагментів, запису звукового супроводу. Підготовка відеопрооєктів до
викладання у мережі Інтернет, створення особистих блогів та наповнення їх
контентом.
Творча:
Розвиток
творчих
здібностей вихованців у процесі
поєднання аудіовізуальної, театральної та еколого-природничої діяльності; розвиток емоційного внутрішнього світу дитини; формування
естетичних смаків у дітей; набуття
досвіду власної творчої діяльності,
спрямованої на: формування стійкого
інтересу до занять натуралістичною
та науковою відеозйомкою, вміння
використовувати сучасне відеообладнання для фіксування біологічних,
хімічних, екологічних, техногенних
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та інших процесів; засвоєння художніх прийомів та засобів зйомки і обробки
відеофрагментів, запису звуку; формування здатності до системного та
логічного мислення, вміння проявляти творчу ініціативу; здобуття досвіду
створення власних відеофільмів, генерування ідей, висування гіпотез, розвитку
асоціативного мислення.
Комунікативна: вміння чітко й зрозуміло висловлювати свою думку та
почуття; формувати відчуття краси слова, знання української лексики для
активного користування нею, оскільки телебачення – це еталон мови,
усвідомлювати роль мови для ефективного спілкування та культурного
самовираження, яке застосовувати під час відеозйомки, використовувати
стратегії спілкування та навички міжособистісної взаємодії; обґрунтовано
оцінювати рівень власних відеопроєктів та досліджень.
Соціальна: формування вміння бачити екологічні проблеми та шукати
шляхи їх вирішення, ставити вимоги до себе та оточуючих щодо збереження
навколишнього природного середовища; створювати контент, який впливатиме
на суспільну думку щодо важливості збереження довкілля.
Профорієнтаційна:
надати
вихованцям
теоретичних
знань, практичних вмінь,
досвіду щодо освоєння ними
азів професій телебачення в
екологічному
напрямі
(екожурналіста,
оператора,
режисера)
з
подальшою
впевненістю присвятити себе
цим професіям або ж стати
відомими
блогерами
чи
громадянськими
журналістами.
Модулі у навчанні студійців
Перший модуль - теоретичний.
У ньому вивчаються поняття журналістики. Інформаційні технології
сильно змінюють журналістику як професію. Вони призвели до зародження у
ХХІ столітті мультимедійної журналістики, яка має два основних визначення. З
одного боку, мультимедійність — це використання різних елементів медіа в
повідомленні. Так, якщо раніше новину достатньо було опублікувати як текст у
газеті, то нині один і той же матеріал може складатися з тексту, фотографій або
картинок, відеоматеріалу та аудіозапису. Тобто з розвитком комунікаційних
технологій контент став більш різноманітним. Відеоконтент є однією з
найпопулярніших форм медіапродукту та залучає найбільшу кількість глядачів.
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Розвиваються нові формати: кепшнвідео (концентрація інформації у
стислому фрагменті часу), короткі відео з накладанням звуку (TikTok).
Як не пошитися в дурні щодо поданої інформації в інтернеті. ЇЇ необхідно
перевіряти, тобто займатися фактчекінгом. У сучасному світі він належить до
основних елементів критичного мислення. Інформація може бути правдивою,
неправдивою або маніпулятивною.
Як якісну інформацію відрізнити від дезінформації чи маніпуляцій,
правдиві новини від фейкових, замовні матеріали від якісного контенту. Як
самим подавати новину так, щоб вона не перетворилась у фейкову, тобто у
неправдиву інформацію. Все це та основи операторської й режисерської
майстерності засвоюють вихованці на заняттях за допомогою теорії.
Другий модуль - технологічний.
У ньому вивчаються способи опанування практичних навичок і вмінь,
використовуються інтерактивні методи навчання.
Інфотеймент – вихованці, граючись в умовну професійну студію
виступають у ролях журналіста, оператора, режисера, створюють знімальний
майданчик і проводять фільмування камерою, працюють групою.
Театралізовані ігри –
закріплюють практичні вміння з
театральної
майстерності,
знання з розвитку мовного
апарату, удосконалює акторські
навички, розвиває здатність до
імпровізації та перевтілення,
образну уяву, фантазію, увагу.
Сприяють розвитку артистичних
нахилів
та
пізнавальних
інтересів.
Виховують сталий інтерес до
театральної
діяльності,
формують навички колективної
творчості.
Мозковий штурм – учасники групи висувають творчі ідеї у процесі
створення відеопроєкту: пропонуються назви, з яких вибираються найкращі,
пишеться сценарний план зйомок, виділяється ключове зерно, яке стане
родзинкою контенту і яке розкриє його зміст.
Мікрофон – дає можливість кожному висловлювати думку, швидко,
почергово, відповідаючи на запитання. А також здобувати навички
користування мікрофоном, як професійним знаряддям.
Правила проведення:
- говорити має право тільки той вихованець, у кого мікрофон;
- відповіді не коментують і не оцінюють;
- коли хтось висловлюється, інші мають дотримуватися тиші.
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Займи позицію
Цей метод допомагає проводити дискусію із суперечливої теми. Він дає
можливість висловитися кожному вихованцеві, продемонструвати різні думки з
екологічної теми, обґрунтувати свою позицію або перейти на іншу позицію в
будь-який час, якщо вас переконали, та назвати більш переконливі аргументи.
Порядок проведення:
1. Педагог називає тему та пропонує висловити свою думку з досліджуваної
теми.
2. Найбільш чітко виражені позиції (думки) записують на 2–5 плакатах.
3. Вихованцеві потрібно стати в групу учнів біля того плакату, на якому
записана позиція, що збігається з його точкою зору.
4. Вихованці готуються до обґрунтування своєї позиції.
5. Якщо після обговорення дискусійного питання вихованець змінив свою
точку зору, він може перейти в іншу групу й пояснити причину свого переходу,
а також назвати найбільш переконливу ідею або аргумент протилежної сторони
(іншої групи).
Навчаючи - вчуся
Цей метод дає вихованцеві
можливість взяти участь у
навчанні та передачі своїх
знань іншим, у даному разі під
час вивчення відеокамери та
проводячи вправи на дикцію.
Педагог показує сам, як
користуватись відеокамерою,
а потім кожен з вихованців
почергово пробує сам і
розповідає іншим.
Аналогічно з вправами на
дикцію.
Ток-шоу
Метою такої форми роботи є отримання навичок публічного виступу та
дискутування. Педагог на такому занятті є ведучим.
Роботу він організовує так:
- оголошує тему дискусії,
- запрошує висловитися із запропонованої теми „запрошених гостей”,
- надає слово глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою протягом 1 хв
або поставити запитання „запрошеним”,
- „запрошені” мають відповідати лаконічно та конкретно,
- ведучий теж має право поставити своє запитання або перервати виступаючого.
Ця форма роботи допомагає вихованцям навчитися брати участь у
дискусіях, висловлювати та захищати свою думку.
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Третій модуль – прикладний (практичний).
Його унікальність – у безпосередньому написанні сценаріїв власних
відеопроєктів та їхній реалізації. Особливість полягає в тому, що вихованці
самотужки створюють власний відеоконтент, який складається з таких етапів:
1. вибір теми відеопроєкту,
2. вивчення теми,
3. назва відеороботи,
4. фільмування,
5. робота над начитками,
6. монтаж,
7. накладання титрів,
8. озвучення,
9. викладання готового авторського
відеопроєкту в інтернет мережу.
Відеопроєкти, виставлені в YouTube та Facebook (2021 р.):
1. "Мандрівка юннатів у резиденцію Пластикожуя" https://www.youtube.com/watch?v=7WGfvmE7qYA&ab_channel=ZoencZoenc
2. "Подорож юннатів до Синевирського озера в рамках проєкту НатуралісТур"
-https://www.youtube.com/watch?v=DSwJJ8crknA&t=3s&ab_channel=zoencinform
3. "Студенти-Драгоманівці посадили пам`ятне деревце і не тільки..." https://www.youtube.com/watch?v=V1LMJ7A2orw&ab_channel=zoencinform
4. "ЗОЕНЦ гостинно відчинив двері для своїх вихованців" https://www.youtube.com/watch?v=Qu66IRY0a5Q&ab_channel=%D0%9B%D1%8
E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%BA%
D1%96%D0%B9
5. "Телерепортаж з юннатівського флешмобу до Всесвітнього дня"
прибирання" - https://www.youtube.com/watch?v=mpTH2YhvzI&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%
B0%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9
6. "Сплав до Дня Дунаю" https://www.facebook.com/100008816028785/videos/1278184309242362/
7. "НатуралісТур: Подорож у Зачаровану долину" https://www.youtube.com/watch?v=tDCGmq9cMuI&ab_channel=zoencinform
8. "Юннатівський челендж в ЗОЕНЦ, приурочений Міжнародному дню захисту
дітей та 30-ій річниці Незалежності України" https://www.youtube.com/watch?v=B40LGasCINM&ab_channel=%D0%9B%D1%8
E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%BA%
D1%96%D0%B9
9. "Позашкілля заяскравіло виставкою творчих здобутків" https://www.youtube.com/watch?v=fcjapC5CCps&ab_channel=ZoencZoenc
10. "Екофорум юннатів у Долині нарцисів" https://www.youtube.com/watch?v=ZEFzCEWtoys&ab_channel=zoencinform
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11. "Краще залишати сліди на піску - створювати квітники" https://www.youtube.com/watch?v=v67p-eH7FiE&ab_channel=ZoencZoenc
12. "Писанку-декупаж виготовили юні кореспонденти відеостудії "Дивосвіт" https://www.youtube.com/watch?v=HMfd6pn4HHQ&ab_channel=ZoencZoenc
13. "Посади дерево-захисти природу" https://www.youtube.com/watch?v=R7whSk6F1bc&ab_channel=ZoencZoenc
14. "Біле диво першого квітня" https://www.youtube.com/watch?v=p7X3DHhUS5g&t=1s&ab_channel=ZoencZoenc
15. "Природоохоронні дивовижі Закарпаття" https://www.youtube.com/watch?v=sT49_s4zJvc&ab_channel=%D0%9B%D1%8E
%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%BA%
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Національно-патріотичне виховання молоді
засобами еколого-натуралістичної творчості
Кремінь О. І.
завідувачка відділу організаційномасової роботи
Святе Письмо говорить, що спочатку Бог розселив людей по всьому світу
і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і рідною. Тому її
захист – це найперший обов’язок кожного народу.
В свій час Наполеон Бонапарт писав: „Військових сил недостатньо для
захисту країни, тим часом як країна, що захищається народом –
непереможна!”
Події останніх років дають підстави стверджувати, що переважна
більшість громадян України, серед яких і молодь, виявили високу патріотичну
свідомість та міцну громадянську позицію. А це є свідченням системної
виховної роботи педагогічних колективів навчальних закладів.
„Те, чого сьогодні навчається в класі одне
покоління, стане нормою життя наступного” - Писав
А. Лінкольн.
На жаль, людина не народжується з почуттям
самоусвідомлення себе громадянином і патріотом
власної держави. Вона повинна пройти складний шлях
розвитку, набути досвіду, стати носієм ціннісних пріоритетів.
Адже, патріотизм не закладений в генах, він явище соціальне за своєю
природою і тому не успадковується, а формується. Патріотизму не вчать, його
виховують.
І добре, що протягом останніх десяти років розроблено низку
нормативно-правових документів щодо патріотичного виховання. Тож, за нами,
освітянами, домогтися, щоб все почуте кожним вихованцем стало зрозумілим
для них, стимулювало і направляло до свідомого належного життя.
Що ж таке патріотизм?
Патріотизм (від лат. Patria – батьківщина) – громадянське почуття,
змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові.
У цьому зв’язку актуальності набуває проблема виховання у юних
громадян патріотизму, як почуття приналежності до землі, на якій вони живуть,
гордості за державу, відповідальності за її долю.
Наша Батьківщина – Україна. Для нас вона є найкращою країною у
світі. Бо ми тут народилися, тут живуть наші батьки і друзі. Ми любимо її за
широкі лани та густі діброви.А природа – це зелене вбрання та гордість нашої
країни.
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„Той, хто по-справжньому любить
Батьківщину,
З усякого погляду справжня людина.”
В.О. Сухомлинськийм
Василь Олександрович, мужньо ставив і
розв'язував проблему формування в молоді
національно-патріотичного виховання. Мудрий
учитель був переконаний, що виховання громадянських якостей починається
саме з родини і „дитина – дзеркало морального життя батьків” .
Наголошував, що в сім'ї шліфуються найтонші грані людинигромадянина, людини-трудівника, людини культурної. У сім'ї, образно кажучи,
закладаються коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди.
„Сім'я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої
держави”, – писав великий педагог.
Ми, педагоги, несемо відповідальність за долю майбутніх поколінь. Тому
одним із моїх найважливіших педагогічних завдань є продовження роботи із
формування у дітей громадянських якостей, виховання у них діяльної любові
до природи, допомогти дітям відчути прив’язаність до Батьківщини,
усвідомити, що любов до України це найвища цінність.
Моя ціль, щоб запитання: „А що я зробив нині для України?” не
видавалося смішним для молодої людини. А фразу „Моя хата скраю…” ми не
закінчували словами „…нічого не знаю”, а продовжували так, як це робили
наші предки українські козаки – „моя хата скраю – першим ворога стрічаю!”.
У нашому закладі система заходів виховання спрямована як на
формування в юннатів бережливого ставлення до природи рідного краю, так і
на виховання юнната-громадянина, патріота своєї країни.
Тож, згідно з навчальним планом, в ЗОЕНЦ проводяться ряд тематичних
заходів, у яких гуртківці є активними організаторами й учасниками. Діти
слідують за всіма відомою китайською мудрістю:
♦ Скажи мені – і я забуду;
♦ Покажи мені – і я запам’ятаю;
♦ Дай мені діяти самому – і я навчуся!
Наші юннати є активними
учасниками
міжнародних,
всеукраїнських
акцій,
конкурсів,
фестивалів
та
зльотів,
зокрема:
„Зоологічна галерея”, „Мала річка моєї
Батьківщини”, „Годівничка”, „Емоції
природи”, „Галерея кімнатних рослин”,
„В об’єктиві натураліста”, „Голуб
миру”, „Серце до серця”, „Вишиванка
об’єднує всіх” тощо. Окремої уваги
заслуговує участь у благодійній акції
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„Подаруй дитині свято” для вихованців медико-соціального центру
„Дорога життя”.
Педагоги закладу розуміють всю відповідальність за виховання почуття
патріотизму у дітей саме через формування любові до природи рідної землі.
Адже, природа є потужним фактором виховання поваги до своєї Батьківщини,
могутнім засобом виховання у дітей ціннісних ставлень, моральних якостей,
насамперед національної свідомості.
Наші вихованці знають і розуміють, що найважливіше у природі –
різноманіття (біотичне, ландшафтне), оскільки воно є основою стійкості земних
систем до негативу, їх міцності проти екологічного лиха.
На заняттях гуртків педагоги використовують такі елементи національної
культури як народні перекази, легенди, оповіді, загадки, пісні, прислів’я та
прикмети про рослин і тварин, які дійшли до нас із сивої давнини,
організовують народознавчі хвилинки з вивченням фольклору, пов’язаного з
природою,
використовують
в
якості
фізкультхвилинок українські народні ігри.
Також ознайомлюємо гуртківців з видатними
вченими біологами, ботаніками, які прославили
нашу Україну. При цьому в юннатів виникає
почуття гордості за свою країну, за геніїв свого
народу та націю в цілому.
Особливу увагу приділяємо прищепленню
знань в юннатів про народні символи України і їх
вшанування.
В відділі організаційно-масової роботи
створений міні-музей народного побуту, предмети
народного ужиткового мистецтва, фольклор,
відповідно який сприяє пізнавальному розвитку дітей.
З метою просвітницької природоохоронної роботи серед молоді у
знаменитій Долині нарцисів, яка є нашою візитівкою, спільно із Карпатським
біосферним заповідником долучаємось до проведення обласного екологічного
форуму „Нарцис вузьколистий – національне багатство України”.
Вагоме значення має й суспільно-корисна робота вихованців. Так,
прибираємо від сміття територію місцевого парку, очищаємо береги річки Уж,
займаємось благоустроєм екологічної стежки екоцентру та висаджуванням
дерев в нашому дендропарку. В зимовий період розвішували годівнички та
підгодовували пернатих. Проводили спостереження під час Великого зимового
обліку птахів, визначаючи їх видовий склад. Через практичні дії формуються
почуття відповідальності, екологічно доцільна поведінка, причетність до
збереження багатства природоохоронних об’єктів.
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Реалізовуючи Стратегію національно-патріотичного виховання,
проводимо ряд тематичних масово-виховних заходів, бесід, тренінгів, днів
пам’яті, зустрічей з видатними людьми та відеолекторії із показом науковопопулярних
фільмів
екологопатріотичного спрямування.
Кожен
захід,
проникнутий
добротою, любов’ю, повагою та
патріотизмом.
Слід зауважити, що під час
проведення
заходів,
переважна
більшість
яких
патріотичні,
ми
дотримуємось
дрес-коду
нашого
національного одягу.
З метою пропаганди серед молоді
бережливого ставлення до природи та виховання національного світогляду
учнівської молоді через пізнання народних традицій, напередодні Нового року,
в ЗОЕНЦ проводяться обласні етапи Всеукраїнських новорічно-різдвяних
виставок „Новорічна композиція” та „Український сувенір”. В яких охоче
беруть участь не тільки наші гуртківці, а й дітки з різних шкіл територіальних
громад області.
Вже стало доброю традицією, перед світлим святом Пасхи, брати участь у
фестивалі „Воскресни, писанко!”. Тогоріч прикрасили своє писанкове деревце
декоративними ягодами калини, оскільки вона є символом України. Проводили
майстер клас „Виготовлення писанок в
техніці зернівка”.
До Міжнародного дня захисту дітей ми
готувались довго, організувавши масововиховний івент, який включав: екологопатріотичний квест, ігри, розваги, флешмоб
„Ми – діти України!” та акцію „Посади своє
дерево”, під час якої в юннатівському
дендропарку висадили іменні саджанці ялини.
З метою формування у вихованців почуття любові до природи рідного
краю педагоги включають у навчально-виховний процес пізнавальні тематичні
екскурсії, які збагачують духовне життя вихованців, стимулюють бажання
більше побачити, більше зробити для збереження довкілля.
Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу. Наші
юннати взяли участь у акції „Лист солдату”, надіславши захисникам листівки із
словами підтримки та побажаннями. Діти підготували вітамінну, лікувальну,
екологічно чисту суміш трав’яного чаю під назвою „Будьте здорові” для воїнів
Збройних Сил України – солдатів 128 бригади.
З метою посилення патріотичного виховання учнівської молоді ЗОЕНЦ
проводить координаційну роботу в області дитячо-юнацької еколого38

патріотичної гри „Паросток”, започаткованої (2015 р.) НЕНЦ. За змістом
даний творчий проєкт є інформаційно-ігровим. Хочу відмітити, що у 2016 року
наші колеги Тячівського райЕНЦу посіли перше місце за участь у цій грі.
У народі кажуть: добрий приклад – кращий за сто слів. Втілюючи цей
мудрий педагогічний прийом у життя, запрошуємо людей, фахівців, бувших
юннатів – учасників АТО, чиї справи гідні наслідування і можуть стати
прикладом для вибору майбутньої професії.
Вже декілька років поспіль наші вихованці беруть участь у
„Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій” в місті Києві.
Також, хочу відмітити, що я являюсь тренером з національнопатріотичного
виховання,
отримала
сертифікат, пройшовши навчання в НЕНЦ
по методиці проведення тренінгів з
національно-патріотичного виховання.
Результати моєї роботи – це
проведення тренінгових занять на тему
„З Україною в серці”, як для своїх
вихованців, так і для дітей, які відпочивають
у Воловецькій філії ЗОЕНЦ таборі „Арніка”.
Участь вихованців у кожному із вище перерахованих заходів – це
збереження і примноження природних ресурсів своєї маленької батьківщини
шляхом: посадки саджанців дерев, очистки зелених територій, берегів водойм,
виготовлення взимку годівниць, а навесні штучних гніздівель для птахів,
пропаганді свідомого ставлення до збереження первоцвітів та зимових красунь.
Все це сприяє вихованню гідного громадянина своєї держави.
Допитливий розум дитини і педагогічна майстерність педагога напряму
можуть зробити з учня допитливого
мандрівника,
активного
учасника
природоохоронного руху. І чим більше
професій пов’язаних з природою, тим
більше шансів на її збереження. Зберігаючи
природу, людина демонструє справжню
любов до своєї Батьківщини.
Отже,
національно-патріотичне
виховання має бути ненав’язливим.
В цьому контексті потрібно більше
довіряти нашим дітям, активніше їх долучати до пошуку і розробки чогось
нового, адже ніде правди діти, вони йдуть в цьому плані попереду нас.
На мою думку, особливу відповідальність за виховання молодого
покоління також мають взяти на себе засоби масової інформації. На
сьогоднішній день вони відіграють найбільшу роль у формуванні дитячої
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свідомості. Тому, мають нести позитивну інформацію, віру в світле
майбутнє і впевненість в завтрашньому дні.
Нам, педагогам, слід надалі сприяти посиленню позакласної, гурткової
роботи з національно-патріотичного виховання. І якщо хоч якесь зернятко
моралі проросте в серцях учнів – то це буде нашим маленьким патріотичним
внеском у загальнодержавну справу виховання нового покоління українського
народу.
Підводячи підсумок, на завершення,
хочу сказати словами одного з моральних
авторитетів нашої нації. „…На разі, дуже
часто ми кажемо що люди ну просто
збайдужілі, якщо в 2014 році було таке
піднесення, а зараз руки опускаються, то
хочеться наголосити, що наша позиція
педагога – діяльнісна! І те, що емоція-спалах це закономірно, і в момент, в
цьому місці де падають емоції треба нам всім іще більше працювати і „не
потоком галасливих фраз…”, – як наголошував Шептицький, – „…а тихою
і невтомною працею”.
Не зупиняймо свого руху!
Запрошую всіх вас приєднуватись до великої команди з національнопатріотичного виховання і хочу твердо сказати, що ми, українці, продовжуємо
нести свій прапор, а не хрест дорогою на спільний Еверест!!!
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Навчально-дослідна земельна ділянка – вагомий компонент у
формуванні дослідницької компетентності юннатів
Величканич О. М.
завідувачка відділу біології та
дослідницько-експериментальної
роботи
Навчально-дослідна земельна ділянка Закарпатського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді є базою для проведення
лабораторних та практичних занять, організації дослідницької та
природоохоронної роботи.
Дослідницька робота є традиційним і завжди новим засобом розвитку
пошуково-пізнавальної
активності
вихованців,
поглиблення
знань,
удосконалення умінь і навичок, що сприяє трудовому вихованню, розширенню
кругозору, формуванню екологічного світогляду.
Дослідництво дає змогу комбінувати різноманітні операції, підходи,
спрямовані на організацію пошукової діяльності юннатів, допомагає педагогу
краще пізнати своїх вихованців, розкрити їхню різнобічність інтересів та
уподобань, спрямувати їхню професійну орієнтацію.
Практична робота на навчально-дослідній земельній ділянці допомагає
юннатам ґрунтовніше засвоїти теоретичні знання з ботаніки, природознавства
та сільськогосподарської праці, озброює їх певними практичними уміннями і
навичками, пробуджує у них інтерес до вивчення рослин і тварин, бажання
самим вирощувати високі врожаї сільськогосподарських рослин. Дослідницька
робота також дає додаткові знання, які сприяють професійній орієнтації,
формуванню екологічної свідомості та творчого мислення гуртківців. Під час
проведення дослідів юннати спостерігають, досліджують та творчо вирішують
поставлені перед ними завдання.
Навчально-дослідна діяльність передбачає в першу чергу виконання
робіт, що відрізняються різними методиками виконання, способами збирання,
обробки і аналізу одержаного матеріалу. Вона направлена на вироблення
уміння узагальнювати дані й формулювати результати (висновки).
Використання результатів дослідів, спостережень, практичних робіт
значно підвищує інтерес юннатів до навчального матеріалу, заохочує їх до
дослідницької роботи. Спілкування з природою, вирощування рослин на
навчально-дослідній ділянці створює умови для розвитку у вихованців почуття
прекрасного, любові до рідної землі, сприяє формуванню в них відповідального
ставлення до природи.
Найефективнішим способом зв'язку юннатів із природою є постійне й
систематичне вивчення її шляхом проведення фенологічних спостережень: саме
вони дають знання, спрямовані на раціональне використання природних
ресурсів та збереження тваринного й рослинного світу.
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Практика свідчить, що педагогічний і економічний ефект дослідницької
роботи не з’являється сам по собі – його домагаються. Основними умовами, що
забезпечують проведення дослідницької роботи на високому науковопедагогічному рівні, на мій погляд, є наступні:
1. Необхідність старанно продумати тематику дослідів із врахуванням її
посильності для учнів і потреб господарства. Це не повинна бути важка
рутинна праця, яка крім втоми не викликає у дітей інтересу. Слід насамперед
сформувати у них інтерес до пізнання, що ґрунтується на новому, цікавому,
ефективному матеріалі. Добре, якщо учні, прийшовши на заняття гуртка,
побачать не тільки те, що бачать на своїй присадибній ділянці чи на дачі
щоденно, а й щось нове: чи то невідому рослину із привабливими плодами, чи
красиві квіти, чи невідомий для них агротехнічний засіб, що дає змогу
отримати вищий врожай. Зацікавленість до досліду ще більше підвищується,
якщо він проводиться за завданням вченого, науково-дослідного закладу або
установи.
2. Кожен дослід старанно планується і підготовка до нього проводиться
завчасно. При цьому вся робота здійснюється за активної участі дітей. В такому
випадку вони не будуть пасивними виконавцями роботи.
3. Дослідницький напрямок має велике значення. Участь юннатів навіть у
нескладних наукових дослідженнях і дослідах сприяє розширенню їх
світогляду, вчить використовувати на практиці теоретичні знання, викликає
потребу в активному здобутті нових знань.
4. Кожен дослід закладається з додержанням вимог методики. Всі
агротехнічні заходи на дослідній ділянці проводяться своєчасно й на високому
агротехнічному рівні.
5. Організується своєчасне й старанне проведення фенологічних і
метеорологічних спостережень. Ця робота розвиває в юннатів вміння
спостерігати й порівнювати, допомагає встановлювати взаємозв’язок,
взаємозалежність явищ, поглиблює знання дітей про біологічні особливості
рослин, знайомить із сучасними методами досліджень, виховує вміння творчо
вирішувати практичні задачі сільськогосподарського виробництва.
6. У відповідності із вимогами методики експерименту, проводяться збір та
облік врожаю з дослідних і контрольних ділянок, старанно аналізуються
результати досліду і підводяться підсумки.
7. Пропаганда серед усіх учнів результатів господарсько цінних дослідів. Це
викликає в них підвищену зацікавленість до дослідів і особливу радість і
зацікавленість тих, хто проводить їх. Ефективним методичним заходом є
виставка, на якій результати аграрних досліджень дітей побачать їхні друзі та
батьки, а це також важливо з виховної точки зору та психологічного впливу на
свідомість підростаючого покоління і дорослих. Це перша сходинка до
дослідництва.
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8. Широке використання матеріалів дослідницької роботи на заняттях
підвищує в учнів інтерес до знань, призводить до поглиблення цих знань,
сприяє здійсненню зв’язків праці з вивченням основ наук.
Робота юннатів на НДЗД спрямована на ознайомлення з основами
сучасного сільськогосподарського виробництва, набуття практичних умінь і
навичок з агротехніки вирощування овочевих культур.
Основними напрямами діяльності юннатів на навчально-дослідній
земельній ділянці є: вирощування рослин, спостереження за їх ростом і
розвитком, проведення сільськогосподарських дослідів згідно з програмами
гурткових занять.
У процесі практичної роботи і спостережень вихованці гуртків
безпосередньо пізнають живі організми, їх біологічні особливості і зв'язок з
умовами існування.
Основними завданнями роботи на навчально-дослідній земельній ділянці є:
1. Засвоєння учнями техніки закладання польових дослідів;
2. Оволодіння навичками проведення фенологічних спостережень за
рослинами;
3. Ознайомлення з біологією та агротехнікою вирощування рослин;
4. Спостереження за рослинами на дослідних полях;
5. В процесі роботи на шкільній навчально-дослідній земельній
ділянці виховувати в учнів любов до біології, живої природи, с/г праці.
Організація дослідницької роботи включає планування досліду, його
закладку, проведення спостережень та отримання результатів із наступною їх
обробкою.
На навчально-дослідній земельній ділянці ЗОЕНЦ впроваджуються
принципи органічного сільського господарства. Така система максимально
базується на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів,
бобових рослин, рослинних добрив, на механічному обробітку ґрунту і
біологічних засобах боротьби з шкідниками для підвищення родючості та
покращення структури ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин та
боротьби з бур’янами й різноманітними шкідниками. На дослідних ділянках
використовувався механічний обробіток ґрунту – просапування міжрядь,
розпушування, мульчування. Восени проводиться оранка ділянки, навесні –
дискування, розмітка дослідних полів та закріплення відповідальних керівників
гуртків.
Тематика дослідницької роботи планується таким чином, щоб вона була
пов’язана із змістом навчальної програми і спрямована на підвищення
врожайності сільськогосподарських культур.
Дослідницька робота та спостереження на НДЗД проводяться за наступною
тематикою:
•
Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин
основних родин;
•
Сортовивчення помідорів, квасолі, перцю;
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• Вплив позакореневого підживлення на врожай помідорів;
• Вплив комбінованого вирощування с/г культур на врожайність;
• Вплив прищеплення основного пагона над 3-м справжнім листком на
врожай огірків;
• Вплив підживлення на врожай с/г культур;
• Вирощування рослин-радіопротекторів;
• Вирощування однорічних квітів;
• Вирощування кормових трав та рослин-медоносів;
• Розмноження ягідних кущів живцюванням.
На кожному дослідному полі також вирощуються корми для тварин кутка
живої природи.
За результатами проведених дослідів вихованці гуртків оформляють звіти
для участі у Всеукраїнських науково-освітніх проектах і конкурсах: „Галерея
кімнатних рослин”, „Парад квітів біля школи”, „Юний дослідник”, „Посади
сад”, „Дослідницький марафон”, „Юннатівський зеленбуд”, „Оптимізація
озеленення території навчальних закладів”.
Однією з форм роботи з дітьми на НДЗД є організація і проведення
навчально-польової практики для вихованців гуртків відділу біології та
дослідницько-експериментальної роботи.
Під час роботи на навчально-дослідній ділянці юннати закріплюють знання,
здобуті протягом року, ознайомлюються з методикою польових досліджень,
проводять фенологічні спостереження за піддослідними культурами,
здійснюють комплекс агротехнічних заходів по догляду за ними, доглядають за
мешканцями кутка живої природи.
Восени після збору врожаю сільськогосподарських культур підводяться
підсумки роботи юннатів на НДЗД. В рамках відзначення Дня юного
натураліста організовується виставка „Щедрість рідної землі”, на якій юннати
різних гуртків представляють вирощену продукцію та результати дослідницької
роботи.
У виробничому відділі НДЗД вирощуються кукурудза, буряк кормовий,
гарбузи, кабачки, кормові трави (еспарцет) та трави-медоноси (гречка, фацелія).
На ділянці систематики НДЗД вирощуються типові представники
основних систематичних груп рослин: бобові, гарбузові, пасльонові, злакові,
хрестоцвіті. Юннати ознайомлюються з біологічними особливостями
вирощуваних рослин, проводять фенологічні спостереження за їх ростом і
розвитком.
Квітково-декоративний відділ складається із колекційної ділянки
однорічних квітів, клумб однорічних та багаторічних квіткових рослин, малих
архітектурних форм, рокарію. На клумбах юннати вирощують чорнобривці,
жоржини однорічні, цинії, ротики садові, агератум, космею та багато інших
квітково-декоративних рослин, за якими проводять фенологічні спостереження.
Восени збирають насіння для поповнення банку насіннєвого матеріалу. Також
вихованці гуртка „Юні квітникарі” щорічно беруть участь у Всеукраїнському
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конкурсі з квітникарства і ландшафтного дизайну „Квітуча Україна” та
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну.
У відділі плодово-ягідних культур вирощуються місцеві сорти плодовоягідних культур: яблуні, вишні, сливи, айва, персик, виноград, смородина
чорна, йошта, аронія чорноплідна, обліпиха. Під час практичних занять юннати
опановують техніку щеплення, обрізання та формування крони, підживлення та
методи боротьби із шкідниками.
У дендрологічному відділі створена та продовжує поповнюватися
колекція рідкісних, реліктових та екзотичних деревних та кущових порід.
Зокрема, метасеквойя, кипарис болотний, гінкго дволопатеве, секвоядендрон,
ясен білоцвітий, кипарисовик Лавсона, магнолія Суланжа та Кобус, тис ягідний,
вишня дрібнопильчаста (сакура) тощо.
Вихованці гуртків активно залучаються до суспільно-корисної праці на
земельній ділянці з відпрацюванням агротехнічних заходів обробки ґрунту та
догляду за рослинами. В рамках Місячника саду і лісу юннати беруть участь у
впорядкуванні території екоцентру – квітників, рокарію, газонів, ягідника та
виноградника, дендропарку.
Безперечно, така творча практична робота гуртківців на НДЗД розвиває
інтерес до дослідництва, відповідальність за його проведення, прищеплює їм
культуру праці. Вони намагаються якісно виконувати довірену роботу,
розуміють значущість праці і виявляють при цьому творчість, здійснюють
аналіз, самоконтроль.
Дослідницька робота на НДЗД сприяє розвитку пізнавального інтересу
вихованців, активізує їх розумову діяльність, сприяє розвитку самостійності,
творчих здібностей. Вирішуючи поставлені завдання і заглиблюючись у процес
пізнання, юннати відчувають задоволення і радість.
Проведення дослідів на навчально-дослідній земельній ділянці розвиває
багато навичок, потрібних не лише в сільськогосподарському виробництві, а й
для будь-якого точного спостереження та експерименту.
Дуже важливо, щоб дослідна робота була цікавою. Збудженню інтересу й
закріпленню знань вихованців особливо сприяють:
різні практичні, лабораторні роботи, досліди з рослинами й тваринами, які дають порівняно швидкі ефект і результати;
показ і вивчення явищ, обʼєктів у їхньому русі й розвитку;
жвава, цікава розповідь педагога, диспути вихованців,
демонстрування наочних посібників, кінофільмів, робота з мікроскопом;
наявність у роботі нового або елементів нового;
ознайомлення з досягненнями біологічної науки, новими обʼєктами
для вивчення;
самостійність у роботі, подолання перешкод і відповідальність за
доручену справу.
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Отже, дослідницька робота є ефективним шляхом поєднання навчання з
практикою.
Література:
1. Волошина М.Ф. Теоретичні та практичні особливості організації
науково-дослідницької діяльності учнів у процесі викладання предметів
освітньої
галузі
«Природознавство».
–
Режим
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2. Данчук А. Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідних
учнівських робіт / Анеліна Данчук // Біологія. Шкільний світ. – 2014. - № 3
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Використання екологічних
ігор під час занять з юннатами
Стрічко О. П.
методистка відділу екології
та природоохоронної роботи
Природа – колиска дитячої думки.
В.Сухомлинський
Дбайливе ставлення до природи, усвідомлення важливості її охорони,
формування екологічної культури та природоохоронної свідомості необхідно
виховувати з ранніх років – це початковий етап формування екологічної
грамотності людини. Саме в молодшому шкільному віці, коли дитина вперше
прилучається до світу природи, багатством і різноманітністю її фарб і форм,
необхідно формувати перші уявлення про екологію, виховувати дбайливе
ставлення і любов до живого світу навколо нас, частинкою якої ми є. Діти цього
віку чутливі і чуйні. Вони співпереживають, співчувають, у дитини формується
стиль поведінки (не кинути камінь у кішку, не залишати після себе сміття, не
розоряти мурашник, не зривати без потреби квітку чи листок). Діти повинні
знати, що рослини і тварини - живі істоти, вони дихають, п'ють воду, ростуть, а
найголовніше, відчувають біль. Щоб зберегти себе, людина повинна зберегти
природу, але, щоб зуміти це зробити, вона повинна розвивати себе. Яка людина,
така і її діяльність, такий і світ, який він створює. Тому екологічна освіта має
бути спрямована на створення більш досконалої людини, здатної жити в
гармонії з навколишнім середовищем. Мета екологічної освіти – формування
людини нового типу з новим екологічним мисленням, здатного усвідомити
наслідки своїх дій по відношенню до навколишнього середовища і вміти жити у
відносній гармонії з природою. Екологічна культура – це частина загальної
культури особистості. Розрізняють внутрішню екологічну культуру (мотиви,
потреби, здібності, інтереси, цінності, звички, почуття, емоції) та зовнішню
(поведінка, вчинки, взаємодія).
Перед своїми юннатами ставлю завдання екологічного виховання:
1. Розуміння ними самоцінності природи.
2. Усвідомлення себе, як частини природи.
3. Виховувати шанобливе ставлення до всіх без винятку об'єктів природи
незалежно від наших симпатій і антипатій.
4. Розуміння взаємозв'язків і взаємозалежності у природі.
5.Виховання активної життєвої позиції.
6. Навчання азам екологічної безпеки.
7. Формування емоційно-позитивного ставлення до природи.
8. Розуміння неповторності та краси навколишнього світу.
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Моє завдання полягає в тому, щоб виховати чуйних, милосердних дітей,
навчити їх екологічно грамотній поведінці до всього живого. Формування
такого усвідомлено-правильного ставлення до природи – тривалий процес.
Тому закладати основи екологічної освіти слід якомога раніше. Для
розвитку творчих здібностей школярів у вихованні екологічної культури
особливе місце займає ігрова діяльність. Педагогічно правильно організована
ігрова діяльність формує досвід вихованців, дає змогу досягти повного їх
самовираження, активності і свободи дій, що розумно поєднуються з вимогами
взаємної поваги, пізнанням навколишнього середовища, відчуттям краси
природи та її гармонії, розвитком почуття любові й турботливого ставлення до
її об’єктів. Саме через гру дитина пізнає світ. Дитина удосконалюється і
розвивається у грі. А гратися люблять усі. Ігри в сучасній педагогіці
розглядаються як особливі елементи у системі активних методів навчання. Щоб
зберегти природу, потрібно знати і любити її. Один із перших кроків
наближення юннатів до природи – розуміння її. Адже в природі можна
торкнутися всього, багато чого побачити і почути, а дещо, навіть скуштувати.
Включаючи на заняття ігрові моменти можна зацікавити навіть найпасивніших
дітей.

Формується сприйняття екологічно правильних рішень, засвоєння
моральних норм і правил поведінки в природі. Утворюється зв’язок між
навчанням і застосуванням знань на практиці. Коли педагогічно правильно
організована ігрова діяльність тоді формується у дитини самовираження,
активність і свобода дій, що розумно поєднуються з пізнанням навколишнього
середовища, відчуття краси природи та її гармонії, з розвитком почуттів любові
й турботливого ставлення до її об’єктів.
Граючи з тваринами, вони вчаться розпізнавати настрій живої істоти,
його своєрідність, не помічаючи того, що навчаються, оскільки тут вирішують
своє ігрове завдання, а не навчальне завдання задане дорослим.
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Екологічні ігри можна умовно розділити на кілька видів:
1. Сюжетно-рольові екологічні ігри (творчі ігри).
Вони засновані на моделюванні соціального змісту екологічної
діяльності, наприклад „Природа мого міста” (учасники виконують ролі жителів
міста; мета гри – формувати уявлення про те, що за умови дотримання
екологічних норм і правил треба будувати споруди, не порушуючи баланс
природної зони). Я заздалегідь із юннатами проводжу екскурсію алеєю нашого
міста, звертаю увагу на те, що місто має найдовшу у Європі липову алею, має
бути екологічно чистим, гарним, щоб у ньому хотілося жити. Потім
розглядаємо альбоми, журнали, ілюстрації і юннати виготовляють макет міста
своєї мрії з природним матеріалом зібраним під час екскурсії.
2. Імітаційні екологічні ігри.
Вони ґрунтуються на моделюванні екологічної діяльності. Так, гра „Хто
живе у морі” дозволяє поглибити знання юннатів про тварин моря, а гра
„Екологічна піраміда” допомагає показати харчові ланцюги (дитина наочно
бачить, що порушення однієї ланки в харчовому ланцюжку веде до загибелі
інших). Наприклад, риби. Висохнуть річки, моря – загине риба. Якщо не буде
світла і тепла, води загинуть рослини і тварини. Не буде комах, то загинуть
птахи і так далі.
3. Змагальні екологічні ігри.
Ці ігри стимулюють активність їх учасників у придбанні і демонстрації
знань, навичок і умінь. До них відносяться: аукціон, квести, екологічна
вікторина. Тут юннати демонструють свої знання. Логічно мислять, швидко
приймають рішення. А також і виконують практичну діяльність. Наприклад, у
квесті діти відповідають на поставлені питання, замальовують відповіді,
вирішують проблемні завдання, пригадують прислів’я, розгадують загадки,
виконують трудову діяльність. Спостерігається активна робота юннатів, вони
допомагають один одному, а головне – вчаться правильно ставитися до
навколишнього довкілля. Наприклад: „Правильно сортуй сміття”.
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4. Дидактичні ігри.
Дидактичні ігри носять розвиваючий характер. Наприклад, „Хто де
живе?”. Діти повинні правильно визначити місце знаходження тварин, птахів.
Лисиця живе в лісі, вона риє для себе нору, не впадає в сплячку, так як змінює
шубку (шерсть стає більш теплою і густішою), сама знаходить їжу, вона є
санітаром лісу (знищує мишей, хворих тварин). Далі вихованці також
класифікують птахів, квіти, рослини за ознакою, знайомляться з місцем
проживання, вчаться правильно ставитися до природного оточення.

5. Ігри з природним матеріалом.
Юннати дуже подобаються такі ігри, які безпосередньо пов'язані з
природою. Самі заготовляють природній матеріал, не завдаючи шкоди природі,
вчаться застосовувати його на практиці виготовляючи різноманітні вироби. Тут
дитячій фантазії немає меж.

При формуванні екологічної грамотності використовую також
інтерактивні методи.
Метод „Мікрофон”. - Для чого людям потрібна вода? - Назвіть правила
поведінки в природі. - Як ми повинні турбуватися про домашніх тварин? Назви
одним словом. Що спільного?, Що буде, якщо...?, і так далі.
Метод „Незакінчене речення” - Природа… ; - Тепер я точно знаю…;
- Я знаю назви квітів...; - Я знаю, що їдять тваринки…
Виділяю такі критерії для кожної дитини, щоб бути в гармонії з
природою:
1. Не зашкодити.
2. Пізнаючи, не руйнуй.
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3. Не бери у природи більше, ніж тобі потрібно.
4. Подумай про наслідки!
Я бачу результат моєї роботи. У дітей є екологічні знання про
навколишній світ. Мої вихованці з бажанням поливають квіти на підвіконні,
беруть участь у розвішуванні годівничок для птахів, підгодовують взимку
птахів, допомагають годувати кроликів. Вихованці активно беруть участь в
квестах, долучаються залюбки до виготовлення малюнків до екологічних акцій
та до конкурсів.
На цьому не зупинятимуся, планую на майбутнє:
- Продовжити пошук нових джерел та нових методів із екологічного
виховання.
- Проводити надалі активно масово-виховні заходи екологічної тематики.

Література:
1. Взаємодія сім’ї і школи у формуванні екологічної компетентності
школярів: метод. Пос. Для вчителя / автор Л.Д.Руденко. – К.: Педагогічна
думка. – 32 с.
2. Вивчай, люби, оберігай природу рідного краю!: збірник проєктів
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Пізнавально-екологічні ігри під час екскурсій, польових практик у природі
Вайдич М. І.
методистка відділу організаційномасової роботи
Польові практики та навчальні екскурсії в природу дають змогу
організувати спостереження та вивчення різноманітних предметів і явищ у
природних умовах. Це важлива форма роботи з дітьми і має використовуватись
в практиці роботи в закладах позашкільної, загальної середньої та дошкільної
освіти.
Екскурсії в природу роблять життя дітей цікавішим, допомагають добре
зорієнтуватися в довкіллі: у лісі, на луці, в парку чи сквері, на ставку тощо.
Мета екскурсій в природу: ознайомити дітей з розмаїттям рослинного та
тваринного світу рідного краю; розвивати уяву, спостережливість; виховувати
любов до природи, формувати екологічну культуру, викликати живий інтерес
до змін, що відбуваються в природі.
Мета польових практик: гармонійне поєднання оздоровлення дітей,
організації змістовного дозвілля з екологічним вихованням, дослідницькою й
практичною роботою з учнівською молоддю безпосередньо в природі.
Спостереження, які організовують під час екскурсій, забезпечують
безпосередній контакт дітей з об’єктами природи, в результаті якого у них
формуються реалістичні уявлення про об’єкти і явища природи та зв’язки між
ними.
Важливим є і те, що у процесі ознайомлення з природою на екскурсіях
активізуються пізнавальні процеси, формуються моральні якості, екологічна
культура. Екскурсії у природу – чудова можливість для естетичного виховання
дітей. Сприймання мальовничих пейзажів, розглядання квітів, яскравих комах –
усе це допомагає дітям навчитись відчувати прекрасне, викликає у них бажання
милуватися природою, оберігати її, самим творити красу і добро.
Також, екскурсії розширюють і поглиблюють знання дітей, які бачать
рослини і тварин у природному середовищі: рослини – у зв’язку з ґрунтом,
тварин – у зв’язку з рослинами, дістаючи уявлення про біоценози, про
цілісність природи у певну пору року тощо.
Кожен крок у природу пов’язаний з етичними проблемами:
• Як поводитися, щоб зберегти красу та багатство природи для тих, хто прийде
сюди завтра?
• Як спостерігати за життям птахів, звірів, щоб не зашкодити їм?
• Як змалювати рослинність, не завдаючи шкоди їй?
Відповіді на ці запитання діти знаходять на екскурсії.
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Важливим є і те, що на екскурсіях вихованці не тільки збирають матеріал,
що у майбутньому використовується на заняттях, але і набувають навичок
збирання живих об’єктів, колекціонування і гербаризації.
Заключним етапом екскурсій та польових практик в природі є підведення
їх підсумків, узагальнююча бесіда, опрацювання матеріалів екскурсії та
написання звітів (польова практика).
На гурткових заняттях мною
проводяться
пізнавально-екологічні
екскурсії на найрізноманітніші теми:
„Комахи парку”, „Птахи парку”,
„Лікарські рослини поруч із нами”,
„Ліс – легені планети”, „Як поводити
себе в природі?”, „Ранньоквітучі
рослини лісу”, „Лісова аптека”,
„Полювання за дикими рослинами”,
„Ґрунт і рослини”, „Життя рослин у
лісі”, „Комахи – захисники лісу”,
„Пізнай свій рідний край”, „Життя під снігом” та ін.
Для того, щоб екскурсія з вихованцями була не тільки цікава, але і
результативна (максимальне засвоєння знань, які діти набули під час екскурсії),
важливим фактором є її планування.
В інструкції МОН зазначено, що кількість учасників дитячої екскурсії не
може перевищувати 40 дітей. Якщо ж передбачається пересування автобусом –
не більше, ніж сидячих місць у ньому.
На кожних 25 учасників групи призначається керівник та його заступник і
ще по одному заступнику на кожні наступні 10 осіб. Батьки також можуть
брати участь, якщо це не забороняється правилами закладу, який відповідає за
екскурсію.
Керівникам групи та їхнім помічникам має бути не менше 18 років, і вони
повинні вміти надавати першу медичну допомогу. Усі вони мають отримати
інструкції та навчання з техніки безпеки життєдіяльності.
Перед початком екскурсії або поїздки керівники групи мають провести
детальний інструктаж з учасниками, пояснивши їм техніку безпеки та правила
поведінки під час подорожі.
Це означає, що педагог не лише читає лекцію, яку діти здебільшого
пропускають повз вуха, а має отримати зворотний зв’язок від кожного з
майбутніх учасників екскурсії.
Також, батьки заповнюють спеціальні анкети щодо стану здоров’я дитини
– що можна або не можна, на що є алергія, чи є панічні стани тощо.
Дуже корисним вважається й надання батькам списку речей, які можна або
заборонено брати із собою, що краще вдягти, аби було зручно.
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Екологічні ігри у природі:
Під час проведення мною екскурсій у природі з вихованцями свого гуртка
велику увагу приділяю саме іграм екологічного спрямування. Головна їх
особливість полягає в тому, що дидактичні завдання приховані. Граючись,
вихованці не очікують вчитись, навчання тут відбувається само по собі.
Захоплюють юннатів ігри з малюнками, загадками про рослини і тварин, ігривікторини тощо.
Необхідно наголосити, що для розвитку творчих здібностей вихованців та
становлення екологічної культури, особливе місце займає саме ігрова
діяльність. Вона формує досвід прийняття екологічно правильних рішень,
засвоєння моральних норм і правил поведінки в природі, сприяє створенню
зв’язку між навчанням і застосуванням знань на практиці.
Розв’язанню питань екологічного виховання найбільшою мірою сприяють
творчі сюжетно-рольові ігри. Встановлено, що пізнавально-виховний ефект гри
досягається при дотриманні методики, де організація, розподіл ролей і
підготовка до гри зберігають дитячу безпосередність, а також забезпечують
оволодіння знаннями про об’єкти гри, наближення її до реальної ситуації. Ігри
в лісових жителів, мандрівників дають можливість кожній дитині постати перед
власним вибором взірця поведінки, найближчого до її інтересів, почуттів,
переконань. Система рольових ігор будується з урахуванням специфічних цілей
на кожному етапі навчання.
Наводжу приклади ігор екологічного спрямування, які використовую під
час проведення екскурсій, польових практик та занять у природі.
„Дерева і кущі”
На початку гри юннати згадують, як за розмірами та будовою можна
розрізнити кущ і дерево. Промовляються умови гри: коли називають дерево,
треба зобразити дерево, якщо називають кущ – тоді зобразити кущ. Мною
перераховуються різні назви, а вихованці перевтілюються, хто зробив
неправильно – виходить з гри, стає пеньочком.
„В кого дітки з цієї гілки”
Гра проводиться під час екскурсії восени. Діти за моїм завданням
збирають плоди рослин. Під кінець екскурсії беру у вихованців по одній гілочці
з кожного дерева чи куща. У кожного повинні бути плоди цих рослин. Потім
стаю в центрі кола, підіймаю гілочку, наприклад, сосни, й питаю : „В кого дітки
з цієї гілки?” Діти, в котрих є шишки, піднімають руку з шишками. Так само
наступні гілочки. Гра допомагає запам’ятати назви дерев і кущів.
„Вгадай, з якого дерева листок”
Тримаючи в руках декілька листків з різних дерев, показую один з них і
говорю: „Один, два, три – біжи”, і кожен з дітей повинен підбігти до дерева, на
якому ростуть ці листочки.
„Як тварини граються у квача”
Гравці діляться на дві команди і стають шеренгами одна навпроти другої
на відстані 3-4 метри. За командою група «тварин» утікає, а інша – наздоганяє.
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при цьому гравці мають рухатися по-особливому. Наприклад в одній групі –
стрибаючи, як жаби, у наступній – високо піднімаючи ноги, як чаплі. Я також
пропоную наздоганяти один одного, як би це робили, наприклад сонячні
зайчики, жителі тропічних лісів, пінгвіни.
„У зоопарку”
Діти діляться на дві команди й шикуються у дві шеренги, відстань між
якими 5-10 кроків. Гравці кожної команди по черзі зображають певну тварину
за допомогою різних рухів, жестів, міміки. Суперники мають відгадати, про яку
тварину йдеться. Як тільки вони вгадали, одна команда гравців утікає, а інша –
наздоганяє. Впіймані переходять на бік суперників.
„Врятуємо ліс від вогню”
Кожен з учасників гри отримує свою роль: „пожежникаˮ (четверта
частина всіх учасників), „пожежіˮ (половина учасників), „тваринˮ та „рослинˮ
лісу (решта). Суть гри полягає в тому, щоб „пожежникиˮ врятували ліс від
„пожежіˮ.
Арт мистецтво з природніх матеріалів
На обраних місцях учасники екскурсії складають з навколишніх
природніх матеріалів композицію на обрану тему. Після виконання завдання
відбувається взаємний огляд композицій, зроблених вихованцями, та їх захист.

„Хто я?”
Я розповідаю діткам про тварини, які мешкають на даній території, їхню
поведінку та харчування. Одному юннатові з групи прикріплюють на спину
зображення тварини, яка живе на цій території. За допомогою додаткових
запитань він повинен зв’ясувати, яку тварину представляє. Запитання
ставляться тільки закритого типу. На них можна відповідати лише „так” або
„ні.”
Гра „10 чому?” (мета гри – вироблення правил поведінки в природі):
1. Чому не можна голосно кричати?
2. Чому не можна струшувати дерева?
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3. Чому не можна ламати гілки?
4. Чому треба пильно дивитися під ноги?
5. Чому не можна руйнувати мурашники?
6. Чому не можна рвати квіти з корінням?
7. Чому не можна підпалювати суху траву?
8. Чому не можна руйнувати старі шпаківні?
9. Чому не можна їсти незнайомі ягоди?
10. Чому не можна збивати ногами гриби?
Не менш важливу роль відіграють екологічні ігри у проходженні
польових практик, які дають юннатам знання, вміння та навички, розвиток
пізнавальних інтересів, активності та самостійності.
Гра „Мозковий штурм” (Значення грибів у природі та житті людини):
Як розмножуються гриби;
Чому не рекомендовано їсти гриби маленьким діткам;
Яку роль відіграють гриби у грунтоутворенні;
Які гриби використовують у виготовленні ліків;
Які ви знаєте гриби їстівні?
Які ви знаєте гриби отруйні;
Які ви знаєте гриби що занесені до Червоної книги України.

Гра „Харчові ланцюжки водойми” (для закріплення знань дітей про
харчові ланцюжки водойми):
Пропоную силуети мешканців водойми. Вихованцям необхідно
правильно скласти ланцюги живлення. Наприклад:
комар – жаба – чапля
хробачок – рибка – чайка
водорості – равлик – рак
ряска –мальок – хижа риба
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Гра „Що було б, якщо б із лісу зникли ...”
Знаходячись в лісі, я пропоную прибрати з лісу, до прикладу, комах
(обговорення):
- Що б сталося з іншими жителями? А якби зникли птахи? А якби пропали
ягоди? А якби не було грибів? А якби пішли з лісу зайці? І т. д.
Гра „Прогнозування”
Один чоловік вирішив запалити суху траву, очерет. Що з цього вийшло?
а) забруднив повітря;
б) знищив комах, кладки їхніх яєць, личинки, лялечки;
в) знищив гніздечка птахів;
г) знищив грибниці;
ґ) порушив екологічну рівновагу та ін.
Гра „10 тварин” (діти перевіряють свої знання представників
рослинного і тваринного світу).
Педагог дає учаснику гри завдання – назвати 10 тварин. Гравець під ритм
ударів м'ячем об землю декламує: "Я знаю 10 таких тварин: лев – раз, кенгуру –
два, вовк – три" і т. д. Якщо гравець виконав завдання безпомилково і не
випустив м'яч, то ведучий дає нове завдання, наприклад, назвати 10 комах. Гра
продовжується доти, доки гравець не помиляється. За кожне виконане завдання
йому нараховується один бал. Потім гру продовжує інший гравець, і ведучий
дає йому нові завдання. Гра триває, доки не зіграють усі гравці.
Отже, найголовніше під час проведення екскурсій та польових практик –
це поява у дітей бажання прислухатись до природи, бажання зрозуміти її,
бажання любити і охороняти. Найголовніша моя мета як педагога – дати дитині
підґрунтя, всі умови для появи цієї зацікавленості та бажання. Це послідовна,
кропітка робота. Зробити так, щоб дитині відкрилася істина, щоб майбутнє
навколишнього світу змінилося на краще.
Література:
Вивчай, люби, оберігай природу рідного краю!: збірник проєктів
активностей для дітей дошкільного та шкільного віку/ уклад. Алла
Самойлова; за заг. ред. О. Бокотея. – Ужгород: Карпатська вежа, 2021. –
59 с.
- https://studfile.net/preview/9162482/page:19/
-
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Екологічне виховання дітей дошкільного віку
Катрич І. С.
керівниця гуртків відділу
екології та природоохоронної
роботи
Коли дитина опиняється віч-на-віч з природою,
коли перед нею відкривається світ дивних, цікавих речей –
дайте волю дитячим вчинкам, саме через вчинки
ви найкраще зможете спостерігати,
як сприймає навколишній світ кожна дитина,
що вона бачить, як думає.
В.Сухомлинський
Сьогодні, в епоху стрімкого прогресу і глобальної техногенної
катастрофи, стали мимоволі замислюватися: «Як зберегти планету чистою?»
Очевидно, що якщо ми самі не будемо уважно ставитися до світу, в якому ми
живемо, то можемо просто погубити себе. Щоб цього не сталося, потрібно
усвідомити корисність виховання екологічної культури. І почати з виховання
себе і своїх дітей. Знання і хороші звички, які отримані ще в дитинстві,
сформуються в чіткі переконання. Діти зі сформованими з раннього дитинства
уявленнями про важливість зберігати природу ніколи не завдадуть шкоди їй. В
майбутньому це вплине на позитивне перетворення екологічної обстановки
навколо нас.
Природа – могутнє джерело пізнання , яке через спілкування розкриває
людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу.
Людина – частина природи, потяг до всього живого закладений у ній від
самого народження, та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці.
Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного світогляду
людини, передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним
довкіллям.
Екологічні проблеми - це не тільки результат забруднення навколишнього
середовища «плодами» господарської діяльності, але й наслідки дефіциту
екологічної свідомості. Формування екологічної свідомості, екологічної
культури - це тривалий процес, який здійснюється протягом усього життя
людини, початком цього шляху є дошкільне дитинство.
Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників:
Серед важливих проблем сучасності, що турбують людство, особливо
виділяються екологічні. Увесь світ зіткнувся з глобальною екологічною кризою.
Ця проблема потребує негайного вирішення. Тому серед багатьох напрямів
навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку екологічна освіта набуває
дедалі більшої актуальності. Одним із шляхів формування екологічної культури
дітей дошкільного віку є звернення до надбань педагогічної спадщини
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видатного
українського
педагога,
заслуженого
учителя
України
В.О.Сухомлинського, до його досвіду у сфері екологічного виховання дітей.
В.О. Сухомлинський довів, що природа сама собою не виховує, виховує
лише активна взаємодія дитини з нею. Тому екологічне виховання та екологічна
культура тісно пов’язані з природоохоронною діяльністю.
Великий педагог вважав, що самих екологічних знань з охорони
навколишнього середовища, якщо вони не втілюються на практиці,
недостатньо. Важливо, щоб вихованці брали участь у збереженні і збагаченні
природи рідного краю, тільки у цьому разі у них сформуються необхідні уміння
і навички, розвинеться відповідальне, бережне ставлення до навколишнього
середовища.
Дошкільний вік характеризується підвищеною допитливістю в різних
сферах, але особливий інтерес діти проявляють до природи. Тому екологічне
виховання в дитячому садку займає важливе місце в розвитку пізнання
навколишнього світу, виробленні гуманного ставлення до всього живого і
формуванні усвідомленої поведінки у природному середовищі.
Мета екологічного виховання – отримання дошкільнятами базових знань
з галузі екології, а також придбання так званої екологічної ввічливості – тобто
якостей такої поведінки, яка спрямована на мінімізацію шкоди навколишньому
середовищу, раціональне її витрачання ресурсів та інше.
Невідомий китайський поет дві з половиною тисячі років тому сказав:
Якщо ви думаєте на рік вперед – сійте зерна,
Якщо ви думаєте на 10 років вперед – садіть дерева,
Якщо ви думаєте на 100 років вперед – виховуйте людину.
Рекомендації з організації екологічного виховання батькам:
1. Підтримуємо затишок в будинку. Разом з дітьми садимо квіти і
доглядаємо за ними! Адже квіти – це не тільки особлива атмосфера
домашнього затишку і тепла, але ще й середовище, що виховує дитину і
зберігає її здоров'я. Краса навколишнього середовища розвине естетичний смак,
виховає повагу і любов до природи. Разом робимо прибирання, підтримуємо
чистоту.
2. Гуляємо всією сім'єю в лісі. Скільки цікавого у лісі: струмочки,
рослини, химерної форми колоди, звуки птахів і комах. Лісове різноманітність
захоплююча: допитливості дитини не буде межі. Підготуйтеся ґрунтовно:
наведіть дитині цікаві відомості про природу. Роз'ясніть самі правила
поведінки: не рвати квіти, не смітити, не розпалювати багаття.
3. Читаємо книги і журнали про природу. Корисно мати або брати в
бібліотеці книги «National Geographic», «Навколо світу», «Природа і людина»,
«У світі тварин», «Домашній улюбленець» та інші.
4. Спілкуємося з тваринами. Сходіть в зоопарк, поїдьте в село до бабусі
або заведіть власного вихованця. Спілкування з тваринами діє заспокійливо,
викликає почуття радість і захоплення, а також прищеплює навички екологічної
відповідальності.
59

5. Дивимося телевізор розумно. Краще всього, якщо це будуть освітні
передачі природознавчого характеру. Але якщо в них недолік – можна
обговорювати екологічні проблеми з дитиною при перегляді новин,
мультфільмів або дитячих кінофільмів.
Діти, виховані в традиціях екологічного виховання, здатні створити нове
суспільство, в якому будуть квітучі сади, зелені парки, мальовничі села. Таким
людям в голову не прийде кинути недопалок, або взагалі курити, ламати дерева
і зливати в річки відходи нафтопродуктів. Вони покажуть приклад, як потрібно
поступати нормальній людині і не посоромляться пояснити порушників, як
робити не варто. Адже людина – не бездумний експлуататор природи, а
відповідальний її охоронець. А виховати екологічно свідому особистість
можна, поєднуючи можливості співдружності дошкільного і сімейного
виховання.
Чому екологічне виховання так важливо? Тому що саме в ранньому віці у
дітей закладаються основи їх майбутньої поведінки, який буде їм властиво
протягом усього життя. Але крім цього, людина, яка ще в дошкільному віці
отримала екологічне виховання, не тільки проносить таку правильну модель
поведінки, через усе життя, але й певною мірою прищеплює її своїм близьким,
а також повністю передає її свої дітям. А діти, в свою чергу, будуть вести себе
екологічно вихованими, а коли прийде час, навчать основам екологічного
виховання своїх дітей.
Актуальність екологічного виховання:
Формування гуманного ставлення до природи – основне завдання екологічного
виховання, яка реалізується шляхом розвитку в дітях співчуття,
співпереживання і співчуття до всіх живих істот на планеті. Людина – частина
природи, але найчастіше саме вона робить згубний вплив на навколишній світ.
Формування активної позиції «захисника і друга» світу природи є основою у
вихованні екологічної культури дошкільників. Діти особливо вразливі і чуйні,
тому активно включаються у всі заходи щодо захисту тих, хто цього потребує.
Важливо показувати дітям, що люди займають більш сильну позицію по
відношенню до світу природи (наприклад, рослини зів'януть без поливу, птиці
взимку загинуть від холоду без годівлі).
Велике значення в екологічному вихованні особистості займають
екскурсії, завдяки яким діти знайомляться з різноманіттям природного світу і
спостерігають за явищами природи. Екскурсії також важливі для накопичення
знань про особливості природи рідного краю та орієнтування на місцевості:
вміння знаходити взаємозв'язки в природі, спостерігати народні прикмети,
пророкувати наслідки діяльності людини, як сприятливою, так і негативною.
Під час екскурсії діти вчаться взаємодіяти з навколишнім світом.
Серед різноманітних методів екологічного виховання дошкільників
важливе місце слід відвести спостереженню. Його сутність полягає в чуттєвому
пізнанні природних об'єктів, у пізнанні їх через різні форми сприйняття зорове, слухове, тактильне, смакове, нюхові. В осінній період вивчаючи тему
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"Гриби" завжди приношу дітям свіжі гриби і сушені, так дошкільнята мають
змогу побачити і відчути запах свіжих і сушених грибів, та порівняти їх. Під
час спостережень в природі, дітям можна дати альбомчики і олівці, для того,
щоб вони замальовували побачене, а потім дали назви замальовкам, склали
твори-мініатюри. Дорослий повинен спонукати вихованців обережно
досліджувати, експериментувати, прихильно ставитись до нього, заохочувати
доглядати за мешканцями куточка природи, городу, квітника.
У своїй практиці використовую також комплексні заняття - це заняття, які
в рамках однієї теми вирішують різні завдання і будуються на різних видах
діяльності. Наприклад, вивчаючи тему «Рослини», вихованці уважно слухають
новий матеріал, а потім для закріплення знань складають нескладний пазл, а
також розмальовують будову квіткової рослини. Комплексне заняття на цю тему
може складатися з декількох частин.

Велику роль у формуванні екологічної свідомості має практична
дослідницька діяльність в природних умовах. Екологічна освіта, має
починатися з об’єктів найближчого оточення, з якими дитина зустрічається у
повсякденному житті. Процес навчання буде малоефективним без емоційного
сприйняття дерев, птахів, світанків, квітів. Вирішити ці завдання в процесі
дослідження допомагає екологічний проект. Він може бути короткотривалим
або довготривалим, залежно від масштабу завдань, віку та можливостей дітей.
Під час роботи з проектом діти спостерігають, досліджують, малюють, ліплять,
граються, слухають музику, знайомляться з літературними творами, складають
свої казки та оповідання.
Варто відмітити, що дуже важливим етапом у житті дошкільника є гра. Я
вважаю, що саме через ігрову діяльність дітей краще всього отримувати і
засвоювати різні знання. Гра сприяє вихованню позитивного ставлення до
природного оточення, діти проявляють співчуття, допомагають всім, хто
потребує допомоги, дбають про рослини і тварини , сприймають красу природи,
вчаться зберігати і берегти те, що їх оточує. Граючи з рослинами і тваринами,
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дошкільнята вчаться розпізнавати настрій живої істоти, вивчають
навички поведінки і спілкування з ними. Діти в дошкільному віці не помічають
того що навчаються, оскільки тут вони вирішують свою ігрову задачу, а не
навчальну задачу задану дорослим.
Дитина приходить у дитячий садок. У неї ще не сформовані стійкі
погляди, переконання, інтереси. Дитячий садок відкриває для цього неабиякі
можливості, бо саме тут, в цьому віці, у дітей закладаються основи інтелекту,
структура мислення, а природна допитливість дітей та щирий інтерес до
оточення створюють надзвичайно сприятливі умови для формування
екологічної свідомості. Екологічне виховання є складовою частиною всебічного
і гармонійного розвитку особистості. Я хочу і надалі спрямовувати свою
діяльність на те, щоб виховувати в кожної дитини почуття особистої
відповідальності за все живе на Землі.
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Використання дослідницьких методів з вивчення фруктів та ягід на гуртку
„Юні садівники” серед юннатів молодшого шкільного віку
Андрусь Г. М.
керівниця гуртків відділу біології та
дослідницько-експериментальної
роботи
Пані та панове!
Написати цю статтю мене спонукало бажання розповісти про мій
досвід в педагогічній практиці з дітьми молодшого шкільного віку з вивчення
основ садівництва.
Мої маленькі дослідники, цікавознайки та всезнайки,так я звертаюся
до моїх вихованців, дуже полюбляють робити досліди та працювати з
рослинами. Це я зрозуміла на першому ж занятті з теми «Історія розвитку
садівництва. Внесок в розвиток садівництва вчених-біологів України», коли
принесла в клас набір для юного хіміка та декілька рослин.

«Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної
Конституцією України, Законом України"Про освіту", цим Законом, і
спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів,
задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному
визначенні….»
Закон України Про позашкільну освіту
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393)
Стаття 4. Позашкільна освіта
Кожна дитина – це унікальна особистість, отож пріоритет її інтересам і
запитам. «Найперше, що має зробити вчитель, – це розвинути в учня дух
допитливості» (Д.Менделєєв). Дослідницька діяльність є вищою формою
самоосвіти учня. Формування дослідницьких умінь в дітей – довготривалий та
складний процес. Педагог повинен враховувати, що в сучасній освіті акцент
ставиться на розвиток у дітей здатності самостійно мислити, здобувати та
застосовувати знання, чітко обдумувати рішення і планувати дії, співпрацювати
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у різних за складом групах. Отже, завдання педагога – поступово й методично
формувати дослідницькі навички у своїх вихованців.
При проведенні практичних та дослідницьких занять з юннатами ставлю
собі мету: розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в ній
творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Зробити
все, щоб кожен гуртківець мав не лише добрі знання з основ садівництва, а й
знав особливості ягід та фруктів своєї місцевості;їх коротку біологічну
характеристику, правила та методи висадки в ґрунт, основний догляд за
рослинами, значення плодово-ягідних культур для людини та тваринного світу;
вмів розпізнавати плодово-ягідні культури, самостійно шукати інформацію,
працювати в парах, групах, готувати насіння до посадки, висаджувати рослину
та доглядати, фіксувати результати спостережень і узагальнювати їх, робити
опис рослин,знав загальні правила поведінки при проведенні дослідів на
рослинах, вмів працювати з фактами, аналізувати джерела, встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки, відстоювати свої думки.
Справедливо зазначити, що ми живемо у не зовсім "лінійному" світі, кожна
секунда нашого життя перетинається з різними дисциплінами. Під час походу в
кіно, купівлі чогось в магазині тощо. Дитина ж змушена сама зрозуміти, як
застосовувати ті чи інші знання у різних життєвих ситуаціях Краплинки знань
та досвіду вчителя, потрапляючи на ґрунт допитливості дитини, роблять чудеса.
Дослід як метод пізнання, вид пізнавальної діяльності суб’єкта охоплює
такі структурні компоненти:
1. Осмислення власне предметних цілей досліду. Актуалізація знань про об'єкт,
з яким проводиться дослід.
2. Планування досліду:
а) визначення практичних дій, їх послідовності;
б) вибір обладнання (приладів і матеріалів).
3. Виконання досліду:
а) виконання практичних дій у необхідній послідовності;
б) цілеспрямоване спостереження за об’єктом (змінами, які відбуваються,
результатами змін) під час досліду;
в) усвідомлення результатів спостереження;
г) самоконтроль за процесом досліду.
4. Осмислення результатів досліду:
а) узагальнення фактів;
б) установлення взаємозв'язків;
в) фіксація наслідків досліду (усно, письмово, графічно).
5. Закріплення результатів проведення досліду: знання цілей, власне
предметних результатів, способів практичних дій та їх необхідної
послідовності, приладів і матеріалів для виконання досліду та відповідних
умінь.
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Щоб не виникало труднощів під час організації дослідів у процесі
вивчення учнями рослин, необхідно вибрати доступний об’єкт для досліду
дітей, передбачити його тривалість.
Основні принципи викладання матеріалу
«Формування дослідницьких умінь молодших школярів буде ефективним
при дотриманні наступних педагогічних умов:
– врахування вікових і індивідуальних особливостей молодших школярів при
організації дослідницької діяльності;
– розвиток мотивації до дослідницької діяльності;
– дослідницька діяльність реалізується через уроки, спеціальні заняття,
педагогічні технології організації дослідницької діяльності учнів початкових
класів». (Сакалюк О.П., Мисенко В.А. )
Формування особистості і її розвиток здійснюються в процесі навчання,
якщо виконуються важливі умови – створення позитивного настрою до
навчання перед початком занять, відчуття позитивної атмосфери у колективі
для здійснення спільної мети. При викладанні матеріалу,враховую вікову
категорію, даю можливість осмислити, запам'ятати,висловитися, практично
застосувати знання.
Приклад: 1. Запрошення до заняття. «Якщо ви бажаєте, щоб життя
посміхалося вам, то подаруйте йому спочатку свій хороший настрій»
Б. Спіноза.
Для дітей молодшого шкільного віку (8-9 років) я використовую смайлик з
посмішкою та кажу, що він буде брати участь у занятті. До нього можна
приклеювати різнокольорові смужки і задавати питання, на які керівник гуртка
дає відповідь. (Дітям роздаються жовті та помаранчеві смужки, вирізані з
паперу). Педагог пропонує дітям: «Хто буде найактивнішим, той отримає цей
смайлик». Або, в період навчання восени, я казала, що маю для них веселі
грибочки (вирізані з кольорового паперу), і хто буде уважним та правильно
буде відповідати на мої питання, той отримає білий гриб, хто дасть
неправильну відповідь – мухоморчик.
2. Актуалізація опорних знань.
Метод «Асоціативний кущ»
– Пригадаємо всі фруктові та ягідні рослини, які ми вивчили на попередніх
заняттях та запишемо їх згідно схеми – Україна / Інші країни
Гра «Впізнай мене». Гуртківцям роздаються картки з малюнками
рослин,загадки,прислів’я – діти мають назвати рослину.
Гра «Мікрофон». На моє запитання по темі даю можливість висловити
свою думку і вислухати товаришів.
3. Мотивація навчальної діяльності. Діти люблять слухати казки та
легенди. Можна підібрати їх для кожної рослини. Можна здивувати (фото з
фруктами), а можна подарувати мрію (фото дітей переможців з
Всеукраїнського фестивалю « Україна сад»).
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4. Повідомлення теми та мети заняття. До теми заняття підхожу через
допитливість юннатів та вміння робити висновки. В руці, затиснутій в кулак,
тримаю зернятка. Пропоную дітям відгадати, що в мене в руці за допомогою
загадок. Або, діти відгадують загадки з даної тематики. Я записую відповіді на
дошці та запитую; «Що спільного в цих фруктах?». І підводжу дітей до назви
теми заняття. Оголошую тему заняття.
Тема: «Цитрусові культури», підтема: «Вирощування лимона в домашніх
умовах»
Загадки.
Хоч і гарний має цвіт,
Але кислий його плід.
Вітаміном С багатий,
Жовтий, у прищах, пузатий. (Лимон)
5. Вивчення та осмислення нового матеріалу проводжу за таким планом:
1)Показ дослідів з теми заняття. Дискусія.
2)Ознайомлення з фруктами та ягодами. Дегустація. Дослідництво,
практична робота з посадки рослин.
Або екскурсія в сад шкільного подвір'я.

Практичне заняття.
«Дитина пізнає нове не заради самих знань,
а заради діяльності,вона цікавиться саме тим,
що може зробити сама»
Джон Дьюі
Один із методів інтерактивної технології навчання це – практичне заняття.
Наприклад:
Тема 1: Правила посадки насіння плодово-ягідних культур.
Самостійно посадивши рослину, спостерігаючи за нею, дитина зможе
простежити зміни, які відбуваються під час росту рослин і замалювати їх.
Дитина має знати: особливості своєї рослини, значення ґрунту для рослин.
Дитина має вміти: самостійно фіксувати результати спостережень,
узагальнювати їх, робити опис.
Хід заняття. Поділити клас на групи по четверо (за бажанням). Діти
принесли насіння різних рослин, землю, горщики для розсади. Яке насіння
садити, обирала сама група. На столі стелиться поліетиленова плівка. На ній
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проводиться посадка рослини. Діти розміщуються навкруги плівки,щоб
керівник бачив всіх і це хороша можливість для ефективного спілкування.
1. Діти посадили рослини в горщики (Робота юннатів відбувається під
керівництвом педагога з поясненнями правил безпеки при роботі з ґрунтом та
рослинами,попередження або пояснення помилок при роботі).
2. На кожному горщику напис: що посадили і дата.
3. Кожна група має свій зошит. В цьому зошиті діти записують зміни в рослині,
замальовують те, що бачать.
Тема 2: Правила посадки полуниці у відкритий ґрунт.
Дитина набуває уміння та навики посадки полуниці у відкритий ґрунт,
вміння приготувати суміш для полуниці, закріплює знання з правил
поводження з ґрунтом та садовим інвентарем.
Хід роботи: 1.Ознайомлення з правилами поведінки при роботі з ґрунтом та
садовим інвентарем.(У формі бесіди)
2. Розділ кущів полуниці на однорічні, дворічні та трирічні. Пояснення педагога
про однорічні,дворічні,трирічні рослини полуниці. Пояснення звідки та чому у
рослини з’являються «вусики». (У формі бесіди)
3.Відокремлення розеток та вусиків. Набуття практичного досвіду при роботі з
садовими ножицями.
4.Підготовка ґрунту для посадки полуниці. Набуття практичного досвіду при
роботі з ґрунтом та підготування суміші для рослин.
5. Посадка молодих кущів та розеток полуниці в ґрунт. Пояснення основних
правил садіння полуниці.
6.Полив рослин. Набуття досвіду з поливу рослин під корінь.
7.Прибирання та миття рук. Ознайомлення з правилами гігієни при роботі з
ґрунтом та рослинами.
8.Висновки, саморефлексія.

Фото дітей на практичних заняттях із садівництва.
На домашнє завдання можна запропонувати дітям посадити в горщик
насіння лимона,хурми,яблука(до речі,ми садили насіння яблука в класі і воно
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дало паросток), надати їм роздруковану інструкцію про догляд за рослиною та
щоденник спостережень. Запропонувати робити фото цієї рослини.
Якщо хочеш мене навчити чогось, дозволь мені
йти поволі… Дай мені придивитись… Послухати…
Понюхати… Доторкнутися…Потримати в руках…
І навіть попробувати… О, скільки я зможу всього
пізнати на смак!.. Знайти самостійно! Тільки, будь
ласка, не підганяй мене!
А.Роґовін
Дослідництво.
Дослідницька діяльність молодших школярів забезпечує умови для
продуктивного розвитку їх ціннісного, інтелектуального і творчого потенціалу,
є засобом активізації учнів, формування у них інтересу до досліджуваного
матеріалу, дозволяє істотно розширити рамки досліджуваного матеріалу,
формує універсальні навчальні вміння, сприяє розвитку і індивідуалізації
особистості, а також формування мотивації до отримання учнями знань.
Досліди можуть бути джерелом живого споглядання, підставою для
абстрактного мислення і критерієм істинності суджень учителя і учнів, що
висловлюються на заняттях. І дійсно, дослід визначає зв'язок між явищами.
Більшість природознавчих уявлень і елементарних понять формується
тільки на основі дослідів.
Якщо Ви помітили,діти ще з дитячого садочку полюбляють досліджувати
предмети, які їх оточують. Ця дитяча цікавість дає хороший «фундамент» для
«будівництва» пізнавальних інтересів до дослідницької діяльності. Входячи в
клас, діти завжди цікавляться у мене,чи будемо проводити досліди.
Так! Будемо.
Розкриваючи тему «Історія розвитку садівництва. Внесок в розвиток
садівництва вчених – біологів України», можна ознайомити юннатів з
лабораторним посудом, за допомогою якого вивчаються рослини та садовим
інвентарем. Я використала набір «Юний хімік» та показала досліди із
визначення pHсередовища ґрунту. Витяжку з синьої капусти використала як
«індикатор».
Для дослідів потрібні матеріали та прилади:штатив для пробірок, 4
пробірки, чиста вода, харчова сода, лимонна кислота, ґрунт, лійка, ватний диск,
конусна колба 500мл.
Хід досліду:В кожну пробірку наливаємо воду та «індикатор». В пробірку
№1 додаємо харчову соду,в пробірку №2 – лимонну кислоту, в пробірку №3
нічого не додаємо. Спостерігаємо за зміною кольору в пробірках та записуємо в
зошит свої спостереження. В конусну колбу висипаємо ґрунт та наливаємо
100мл води. Розмішуємо та фільтруємо. Фільтрат виливаємо в пробірку 4 та
додаємо «індикатор». Спостерігаємо за зміною кольору. Висновки записуємо в
зошит.
Дослід:
Тема: Тема уроку Умови, що необхідні для проростання насінини
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Правила уроку: 1. В ході заняття працюють всі. • 2. Для цього на парті в
кожного лежать робочі листки, в яких необхідно працювати протягом заняття,
заповнюючи по ходу роботи. • 3. Протягом уроку за правильні відповіді ви
можете отримувати кружечки-смайли. Кожен смайл додає вам один бал. • 4. В
кінці уроку ви здаєте робочі листки і смайли та отримуєте свої нагороди.
В ході заняття ми з вами:
- Дізнаємось, що таке проростання;
- З’ясуємо,які умови необхідні для того, щоб насінина проросла;
- Побачимо експериментальну діяльність учнів нашого класу;
- З власного досвіду надамо поради юним садівникам;
- Доведемо, що можна вважати насінину живою;
- Але спочатку пригадаємо вивчене.
Доповніть речення:
1. Насінина – це ____________________ орган рослини.
2. Насінина утворюється під час ____________________ запліднення.
3. Насінина складається з _____________ і запасу поживних речовин.
4. Із заплідненої яйцеклітини утворюється ___________________.
5. Запас поживних речовин утворюється при заплідненні __________клітини.
6. У квіткових рослин насінина обов‘язково вкрита ________________.
7. Значення насінини полягає в _______________.
Словничок • Проростання насіння — перехід насіння рослин від спокою
до активної життєдіяльності, початковий етап життєвого циклу рослин, на
якому утворюється паросток. • Проростання можливе тільки за певних
сприятливих умов.
1 дослід. Вплив води і повітря на проростання насінини
• 1. Взяли 3 склянки і поклали в них насіння. Склянки поставили в теплому
приміщені 1 склянка – повітря без води 2 склянка – вода і повітря 3 склянка –
вода без доступу повітря.
2 дослід. Вплив температурних умов на проростання насінини
• 1. Взяли 2 склянки і поклали в них насіння, додали невеличку кількість води,
забезпечили достатню кількість повітря. 1 склянка – поставили в прохолодне
приміщення, за температури + 5 градусів 2 склянка – поставили в тепле
приміщення, за температури +20 градусів
3 дослід. Вплив запасних поживних речовин на проростання насінини •
Взяли насіння квасолі, замочили його та залишили для набухання. Після
набухання половину насінин залишили цілими, а у іншої половини обережно
видалили по одній сім‘ядолі.
4 дослід. Вплив глибини закладання насіння в грунт на проростання.
• 1. Взяли насіння квасолі , замочили у воді і дочекались набухання. Після того
взяли 2 склянки і посадили в них насіння.
1 склянка – посадили на глибину 3 см та поставили в тепле приміщення, за
температури +20 градусів 2 склянка – посадили на глибину 5 см та поставили в
тепле приміщення, за температури +20 градусів
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5 дослід. Вплив світла на проростання насіння
• Спочатку насіння замочили, дочекалися набухання. Взяли 2 склянки і поклали
в них насіння, додали невеличку кількість води, забезпечили достатню кількість
повітря і необхідну для проростання температуру.
1 склянка – поставили на світло, за температури +20 градусів
2 склянка – поставили в темне приміщення, за температури + 20 градусів
Висновки: На проростання насіння рослини даного виду світло не
впливає, тому що в природних умовах проростання відбувається в ґрунті без
доступу світла.
ПОРАДИ На проростання насінини кількість світла не впливає, але після
проростання світло життєво необхідне для молодої рослини.
Отже, на проростання насіння впливають: • 1. Вода • 2. Повітря • 3.
Температура • 4. Якість ґрунту • 5. Глибина загортання • 6. Запас поживних
речовин.
Насінина жива, тому що… • Дихає • Живиться • Проростає • Змінюється •
Розвивається.
Тема заняття: «Дослідництво зерняткових та кісточкових культур.»
На столі лежать яблуко,слива, малина…(по можливості) або муляжі. Діти
описують фрукти та ягоди: зовнішній вигляд,запах,смак,в розрізі, насіння.
Дегустація. Смакові властивості. Насінини з рослин діти закріплюють на
листочку аркуша та підписують: назва рослини, до якої культури належить,
дату, та сушать інші насінини на ватному диску для подальшого використання
матеріалу.
1. Визначення насіння
Підготуйте насіння різних фрукті та овочів (наприклад, апельсин, яблука,
виноград, полуниця, лимон, авокадо, гарбуз, диня, кавун, перець), - все, що ви
можете зібрати. Потім учні спробують визначити рослини, до яких воно
належить. Такий дослід можна перетворити на мінізмагання, об’єднавши дітей
у невеличкі групи-команди та запропонувавши кожній із них певний набір
насіння для ідентифікації.
Тема: «Біологічні особливості плодових культур та значення їх для людини»
Дослід з яблуком. Хід досліду: Яблуко розрізається навпіл. Одну половину
покриваємо воском (зі свічки), або занурюємо у воду. Через 20 хвилин
спостерігаємо за зміною кольору в розрізі. Висновок: яблуко при взаємодії з
повітрям змінює колір. Чому? (Наявність заліза).
Хід досліду: Вичавлюємо сік з яблука та додаємо «індикатор». Колір
змінюється. Діти роблять висновки на основі попереднього досліду про
наявність кислоти в розчинах. (Тема: «Історія розвитку садівництва. Внесок в
розвиток садівництва вчених – біологів України»)
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Тема: «Вітаміни – це корисні речовини».
Можна провести досліди з дітьми на фруктах та ягодах з наявності вітаміну С.
Хід досліду: 1.Розчиняємо вітамін С у воді та додаємо «індикатор».
Відбувається зміна кольору розчина.
2.Вичавлюємо сік з лимона,апельсина,яблука…Додаємо «індикатор».
Відбувається зміна кольору .
Висновок гуртківців: Яблуко,лимон,апельсин має вітамін С,але саме найбільше
його у лимоні,найменше у яблука.
Вирощування лимона в домашніх умовах.
Мета – виростити домашній лимон, щоб він став цікавим елементом
інтер’єру і навіть сподіваєтеся поласувати вітамінними плодами з лимонного
дерева?
Регулярний догляд за домашнім лимоном означає, що його:
- Поливають помірно, не допускаючи перезволоження, щоб не викликати
загнивання коренів.
- У спекотну погоду полив здійснюють 3 рази на тиждень, взимку
зменшують до 2 разів.
- Протирають листя цитрусових від пилу щотижня, регулярно
обприскують їх водою.
Розташування біля батареї вимагає додаткового зволоження повітря.
Повертають лимон поступово на 2 см на місяць навколо своєї осі, щоб не було
різкої зміни світлового режиму для листя. Пересаджують кімнатний лимон
щороку навесні в горщик більшого розміру. Не можна відразу садити рослину в
горщик не за розміром.
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Видатний китайський філософ Конфуцій ще понад 2400 років тому
помітив таку залежність:
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те, що я роблю, я розумію.
Проведення дослідів має важливе навчальне й виховне значення. Вони
дають можливість виховувати у дітей дослідницький підхід у здобуванні знань,
збуджувати у них інтерес до природи. Учні набувають умінь і навичок
користуватися нескладним лабораторним обладнанням, а головне –
спостерігати явища, розкривати причини, які викликали їхню зміну. Мислення
учнів спрямовується на аналіз і синтез. Під керівництвом учителя вони вчаться
виділяти істотні ознаки предметів, установлювати між ними подібність,
узагальнювати, робити висновки. Постановка досліду збуджує інтерес учнів,
розвиває їх спостережливість і мислення.
Дуже важливо, щоб педагог правильно керував спостереженнями дітей,
їхнім мисленням, щоб вони самостійно дійшли до потрібних висновків.
Наприклад, запитанням «Що ви спостерігаєте?» – учитель спрямовує увагу
дітей на певне місце приладу, на хід процесу; «Чому це відбувається?» –
примушує шукати пояснення причинності явища; «Який висновок із цього
можна зробити?» – спонукає до мислення, розкриває суттєві ознаки; «Де можна
спостерігати подібне явище у природі?» – привчає дітей зіставляти свої
спостереження з процесами явищ природи. Педагог допомагає юннатам
правильно сформулювати висновки, зробити узагальнення. Досліди проводять
у такому темпі, щоб діти змогли запам'ятати всі етапи роботи, пояснити
послідовність спостережуваного явища, кінцеві наслідки роботи.
Відомо, діти засвоюють будь-що значно краще через дію та участь у
дослідах, експериментах або спостереженнях. Немає кращого способу
дізнатися про навколишній світ, ніж шляхом практичного дослідження. Таким
чином, навчальне дослідження як процес пошуку невідомого, нових знань стає
одним з видів повсякденної пізнавальної діяльності дитини.
Поради до проведення дослідів.
1. Усвідомлення учнями мети й питань, які треба з’ясувати, ставлячи дослід.
Тільки тоді вони свідомо поставляться до експерименту. Для цього керівник
проводить вступну бесіду, у ході якої і доводить дітям необхідність постановки
досліду.
2. Чітка, повна інструкція з техніки виконання досліду. Ця інструкція може
бути дана педагогом в усній формі, записана на дошці або наведена у
підручнику. У деяких випадках можливо попросити дітей переказати дану їм
інструкцію.
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3. Контроль керівником за ходом проведення досліду, необхідна корекція дій
дітей, діагностика сприймаючого. Педагог слідкує, щоб діти самостійно
виконували інструкцію, при необхідності допомагає.
4. Самостійність висновків дітей за результатами досліду.
5. Зв'язок результатів досліду з процесами у природі, життям людини.
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ЦІКАВІ ДОСЛІДИ З ДІТЬМИ ПО ВИВЧЕННЮ
ПРИРОДИ
ТЕМА „ҐРУНТ”
1. Мета: навчити дітей розрізняти вологу та суху землю.
Матеріал: добре зволожена і суха земля.
Умови: літо – подвір’я, зима – куточок природи.
Хід досліду: Запропонувати дітям взяти в руки дві жмені землі – мокрої та
сухої – і стиснути кулаки.
Висновок: волога земля м'яка, зліплюється в грудку, з неї можна витиснути
воду. Суха земля тверда, при здавлюванні розсипається.
2. Мета: показати властивість піску пропускати воду, а глини –
утримувати її.
Матеріал: три банки – одна з піском, друга з глиною, третя – з водою.
Хід досліду: Налити у банки з піском та глиною однакову кількість води й
спостерігати, як вона просочується.
Висновок: пісок пропускає воду, а глина ні.
ТЕМА «ЯВИЩА ПРИРОДИ»
1. Мета: продемонструвати утворення веселки.
Матеріал: шланг для поливання, тригранна скляна призма.
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Умови: літо, сонячна днина.
Хід досліду: Спрямувати високо вгору дрібні розсіяні струмені води. Сонячне
проміння, проходячи крізь краплі води, утворює веселку. Таке саме явище
можна побачити біля водограю. На шляху сонячних променів, спрямованих у
вікно, поставити тригранну скляну призму. На протилежній стіні з'явиться
смугаста "зебра".
2. Мета: продемонструвати утворення грому та блискавки.
Матеріал: два твердих камінці.
Умови: затемнене приміщення.
Хід досліду: Потерти камінці один об інший – чути потріскування й з’являться
іскра. Це є у спрощеному вигляді грім та блискавка. Таке саме явище можна
спостерігати під час розчісування волосся гребінцем.
ТЕМА «РОСЛИНИ»
1. Мета: показати значення води для росту рослин.
Матеріал: дві прозорі банки (з водою та без води), дві однакові цибулини.
Хід досліду: Довготривале спостереження за змінами, що відбуваються з
цибулинами у банках.
Висновок: для росту рослин необхідна вода.
2. Мета: продемонструвати необхідність тепла для росту рослин.
Матеріал: дві однакові гілочки вишні (або іншого дерева), дві вази з водою.
Умови: місяці лютий, березень.
Хід досліду: Поставити одну вазу з гілочкою в кімнаті, другу – в прохолодному
місці (між рамами). Спостерігати за змінами, порівнюючи стан гілочок,
порівнювати зі станом дерев на подвір’ї.
Яка вода є найкращою для вирощування насіння
Дізнайтеся, яка рідина найкраща для вирощування насіння. Вивчивши
матеріал про життєвий цикл рослин, визначте, як вода підтримує їхній ріст.
Посадіть насіння і поливайте їх різною водою (з-під крану, бутильованою
водою, солодкою та солоною водою), щоб побачити, яка рослина проростає
першою і росте краще. Краще для цього досліду використовувати рослини, які
ростуть достатньо швидко (наприклад, квасолю).
Вивчіть щільність за допомогою сольових водних розчинів. Цей простий
експеримент охоплює багато наукових концепцій, що вивчаються у школі.
Порівняйте та визначте, як предмети плавають у різних водних сумішах.
Відтворіть кругообіг води
Наповніть пластиковий пакет водою, закрийте його та поставте на
підвіконня під сонячні проміні. Це простий спосіб продемонструвати основний
водний цикл: випаровування, конденсація та опади. Для більшого ефекту
можна підфарбувати воду у насичений блакитний колір. Заради прискорення
процесу можна використати фен.
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Формування професійної компетентності у юннатів на заняттях гуртка
„Юні лісівники”
Курак Ю. С.
керівниця гуртків «Юні лісівники»
відділу екології та природоохоронної
роботи
Дати людині щастя улюбленої праці – означає допомогти
їй знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше
розкриваються індивідуальні творчі сили і здібності її
особистості.
Василь Сухомлинський
Проблема професійного виховання учнівської молоді завжди є
актуальною. На сучасному етапі гуртки еколого-натуралістичного профілю
відіграють значну роль у закладанні основ професійного становлення
особистості.
Поєднання навчального процесу, дослідницької та практичної діяльності
у гуртках «Юні лісівники» сприяє розвитку особистості, підготовці її до життя
та у виборі майбутньої професії.
Заняття у гуртку «Юні лісівники» дають можливість не лише розширити
знання дітей, а й оволодіти навичками лісівничих професій, засвоїти наукові
знання про природу, що можуть бути використані для охорони і примноження
її багатств, виховувати патріотичні й естетичні почуття, свідоме ставлення до
праці.
Під час навчання гуртківці дізнаються про ліси рідного краю та їх
значення, проблеми догляду за ними, збереження і захисту від пожеж, хвороб
та браконьєрів.
Робота гуртка «Юні лісівники» покладена на формування у дітей саме
професійних компетентностей, які у майбутньому відіграють величезну роль у
їхньому професійному становищі.
Значну роль у підготовці учнівської молоді до вибору майбутньої
професії відіграє організація дослідницько-експериментальної роботи. Вона має
особливо важливе значення, як найбільш ефективний метод поєднання
навчання з виробничою працею.
Виконуючи дослідницьку роботу, юні лісівники вчаться спостерігати, на
основі своїх спостережень – узагальнювати та робити висновки, а також
застосовувати набуті знання в практичній роботі.
Після вивчення теоретичної частини, юннати закріплюють отримані
знання на практиці. Ця частина навчання особливо подобається юннатам, адже
під час виконання дослідницьких робіт діти максимально можуть проявити себе
та свої здібності, закріпити знання, навички та вміння на практиці.
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Такого роду практичні заняття допомагають дітям якомога глибше
поринути у світ професії лісівника, зрозуміти серйозність та важливість цієї
професії та долучитися з друзями до спільної та корисної природоохоронної
справи.
На цих фотографіях ви бачите виконання дослідницької практичної
роботи юннатів гуртка «Юні лісівники» на тему «Розмноження хвойних та
вічнозелених рослин методом живцювання».

Юннати із величезним задоволенням беруть участь у дослідницькоекспериментальних роботах, адже під час їх проведення вони можуть закріпити
здобутті знання на практиці.
Великий вплив на формування свідомого та обґрунтованого ставлення до
вибору професії мають навчальні екскурсії в природу. Засвоєння теоретичного
матеріалу закріплюється практичними роботами, екскурсіями до лісу, парків та
скверів, на території об’єктів природно-заповідного фонду рідного краю.
Діти проводять активну дослідницьку роботу під час екологічних походів,
екскурсій та навчально-польових практик.
Екскурсії мальовничими куточками нашого краю надають можливість
збагачувати свої знання про природу, вивчати та досліджувати її, розвивати
екологічну культуру та формувати професійні компетенції у юннатів, більш
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детально підійти до питання догляду та збереження зелених насаджень
нашого краю.
Адже немає нічого кращого за відчуття причетності до збереження лісів
нашого краю, дітям дуже подобається вивчати та досліджувати навколишній
світ та знати, що вони причетні до вагомих покращень у навколишньому
природному середовищі.
Щорічно юннати гуртка «Юні лісівники» беруть участь у понад 20
навчально-пізнавальних екскурсіях з метою вивчення природи рідного краю.
Під час навчання у гуртку «Юні лісівники» юннати ознайомлюються з
деревними та чагарниковими породами, з їхньою морфологією, практичним
значення та специфікою догляду за ними.
На практичних заняттях діти збирають листя дерев та кущів та
оформлюють гербарій. Під час таких практичних робіт діти легко
запам’ятовують назви деревних та кущових порід, вивчають розміщення,
будову та форму листків.

Навчальною базою для юннатів гуртка «Юні лісівники» є дендрарій
ЗОЕНЦ. Тут гуртківці проводять фенологічні спостереження, вивчають
морфологічні особливості росту й розвитку деревних і трав’янистих видів
рослин.

Юннати навчаються основам створення декоративних композицій із
вирощених рослин при озелененні різноманітних об’єктів, зокрема територій
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школи, будинку та території ЗОЕНЦ. Ці роботи сприяють розвитку
естетичного смаку, почуття прекрасного та набуттю навичок майбутніх
професій (лісівника, ландшафтного дизайнера, працівника розсадника тощо).
Гуртківці систематично беруть участь у благоустрої території дендрарію
ЗОЕНЦ: навесні висаджують дерева та кущі; восени допомагають у прибиранні
опалого листя для компостування; взимку розвішують годівнички та
підгодовують зимуючих птахів.
Питання формування професійної компетентності майбутніх фахівців
лісового господарства є надзвичайно актуальним, оскільки сучасний ринок
праці потребує кваліфікованих фахівців, здатних до сприйняття та
використання на практиці нових наукових ідей, технічних інструментів та
методів сучасного виробництва.
Кожен юннат повинен усвідомлювати, що ліси – це основний фактор,
який підтримує екологічну рівновагу на території нашої держави, це «зелені
легені Землі», без яких неможливо уявити існування усього живого на планеті.
Цікавим та захоплюючим є життя вихованців гуртка «Юні лісівники»,
тому це впливає на подальший вибір професії і дає можливість на власному
досвіді переконатися, яке величезне значення має ліс у народному господарстві
та разом з тим, полюбити його неосяжну красу.
Головним підсумком діяльності гуртка «Юні лісівники» є професійна
підготовка дітей до роботи у лісовому господарстві, отримання досвіду
наукової роботи, зростання їх екологічної свідомості та відповідальності за стан
навколишнього середовища, розуміння того, що від вчинків кожної людини
залежить збереження природи чи навпаки погіршення її стану.
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Естетичне виховання дітей засобами природи
Марчишинець О. В.
керівниця гуртка «Юні флористи»
при Білківському ЗЗСО I – III ст.
«Все прекрасне, що існує в навколишньому світі і створене
людиною для інших людей, повинно доторкнутися до серця
дитини і облагородити його», – стверджував В. Сухомлинський.
Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві. Дитина
прагне створити у ньому свій світ дитинства, добра і краси. Дорослий
допомагає їй знайти, відчути і зрозуміти красу поезії, музики, живопису, а через
мистецтво глибше усвідомити все, що її оточує: природу, предмети, працю
людини і її духовні надбання. Краса нерозривна з добротою, вона облагороджує
життя, надихає людину на добрі справи. Введення дитини в світ краси і
гармонії є важливим завданням естетичного виховання.
Естетичне (грец. Aisthetikos – почуттєвий) виховання – послідовне
формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і
розуміння прекрасного у мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх
потреб і здатності до художньої творчості.
Краса нерозривно пов'язана з душею людини, її працею, поведінкою,
мовою, зовнішністю. Творча душа людства, в тому числі й українського народу,
витворила справжні шедеври виховання у дитини почуття прекрасного: від
маминої колискової пісні до складних видів мистецтва, якими може оволодіти
людина протягом життя.
Філософською основою теорії естетичного виховання є естетика, яка
своїм предметом має дослідження чуттєвої культури людини.
Естетика – наука про загальні закономірності художнього освоєння
дійсності людиною, суть і форми відображення дійсності й перетворення життя
за законами краси.
Складовими цієї науки є дослідження сутності естетичного як вияву
ціннісного ставлення людини до дійсності (специфіка, природа, творчий
потенціал естетичного), а також основ і результатів художньої діяльності
людини (своєрідність, природа художнього таланту, самобутність мистецтва).
У своїх пошуках і відкриттях людина спирається на такі поняття, як
прекрасне – довершене за формою і змістом. Естетичний розвиток має на меті
формування естетичної культури особистості.
Одним із найцінніших чинників естетичного розвитку особистості дитини
є природа. Поруч із природою дитина вчиться бачити її красу,
гармонійність,щирість відтінків кожної пори року, вчиться побачене
аналізувати, розповідати, відтворювати у малюнках або інших видах своєї
творчості. Так навколишній світ впливає на формування емоційної свідомості
дитини. Усе це діти слухають у моїх розповідях про те, що природа є
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найдосконалішим та наймогутнішим архітектором прекрасного, у ній черпають
натхнення письменники, композитори,живописці у своїх творах.
На сьогоднішній день проблема естетичного виховання, розвитку
особистості, формування її естетичної культури є одним з важливих завдань,
що стоять перед системою позашкільної освіти.
Дитина захоплюється багатим життям у природі, милується її красою. І
треба впевнено вводити дітей у світ рідної природи. Яскраві радісні
переживання, викликані красою природи в дитячі роки, залишають глибокий
слід в свідомості, запам’ятовуються, переважно, на все життя і справляють
вплив на інтереси та смаки людини. Завдання естетичного виховання – дати
дітям побачити багатогранність, різноманітність форм,барв, звуків у природі,
привертати їх увагу на зміни, що відбуваються в ній у різні пори року,навчити
любити і розуміти природу, виховувати бажання бути активним учасником
створення прекрасного в житті. Протягом цілого року ми спостерігаємо цікаві
явища в природі. Разом з дітьми знаходимо причинний зв’язок цих явищ,
зауважуємо їх красу,вчимося придивлятися до оточуючого.
Естетичну культуру особистості утворюють такі компоненти:
1. Естетична свідомість – сукупність поглядів, знань, суджень, оцінок,
ідей, ідеалів, її основою є естетичне сприймання — процес відображення
сутності предметів і явищ естетичної дійсності.
2. Естетичні потреби – внутрішня необхідність в осягненні певних
естетичних цінностей і розвитку певних умінь.
Усі ці якості не даються людині від народження, а є результатом
зовнішніх виховних впливів, самовиховання, художньо-творчої практики.
3. Естетична діяльність (практика) – безперервний процес формування і
реалізації певних творчих умінь, навичок, здібностей, гармонізації себе і світу.
Усі ці якості особистості необхідно розвивати уже в
дитинстві,
зосереджуючись на певних напрямах, добираючи засоби, форми і методи з
огляду на вікові особливості дітей, передусім на особливості їх естетичного
сприймання. На його основі формується художнє сприймання — пізнання
дійсності засобами різних видів мистецтва.
Флористика – це синтез природи та мистецтва. Флористичні композиції
допомагають людині зняти напругу, підіймають настрій, ваблять око. Засобами
флористичного мистецтва вирішуються проблеми екологічного і естетичного
виховання майбутнього покоління, формування громадянина, здатного
створювати і реалізовувати дизайнерські проєкти для власної оселі, місця
роботи та відпочинку.
Головним завданням роботи гуртка «Юні флористи» є спрямованість на
розвиток творчої особистості через виготовлення робіт із природного
матеріалу, на виховання у дітей відповідального ставлення до природи та
вміння розуміти її красу, а також надання дітям можливості вільного творчого
розвитку, естетичного самовдосконалення.
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Під час занять вихованці знайомляться з історією використання квітів,
сучасними технологіями їх обробки, зберігання та використання в різних
флористичних композиціях, вивчають класичні правила аранжування,
створюють власні творчі роботи.
Процес творчості для дітей починається з пошуку матеріалів. Під час
екскурсій в ботанічний сад, в парк, на річку, в ліс вони збирають та
заготовляють природний матеріал: шишки, каштани, жолуді, кору дерев, сухі
гілочки, листя, квіти, плоди і насіння, солому, мох, пір’я, фігурні камінці. Під
час збирання природного матеріалу я веду бесіду з юннатами про природу, її
флору та фауну. Такі зустрічі і спілкування з природою розширюють уявлення
дітей про оточуючий світ, пізнають і відчувають красу флористичного
матеріалу та його можливості.
На заняттях гуртка діти вчаться створювати яскраві панно-картини з
природного матеріалу на папері, картоні, тканині. Разом зі мною вихованець
вибирає сюжет, робить ескіз майбутнього виробу, підбирає рослинний матеріал
з колекції, зібраної під час екскурсій. Велика увага приділяється естетичному
компонуванню флористичного матеріалу. У процесі роботи формуються
цілеспрямованість, наполегливість, вміння доводити почату роботу до
завершення.
Для того, щоб розвивати у дітях здібність естетичного сприймання,
уміння бачити і розуміти явища навколишньої природи, потрібна повсякденна
кропітка робота. Пам’ятаючи, що в дітей мислення конкретне, я вчу їх бачити
красу в найближчому оточенні.
Я прищеплюю дітям любов до природи, вчу розуміти її красу в таку
порівняно небагату на барви пору року, як зима. А весна, літо, осінь говорять
самі за себе: природа буває у всій своїй красі, в ній все красиве. І небо, і земля –
все дихає, квітне тисячами ароматів і барв. Взимку природа скута,холодна. Око
стомлюється від одноманітності снігового покриву або чорних і сірих тонів.
Проте це тільки на перший погляд. Зима приносить дітям і дорослим нові
естетичні радощі. У ній дуже багато своєрідної принадності і краси, треба
тільки самому бачити її і навчати цього інших. Випав сніг, він білий, холодний.
Ці слова дуже мало говорять дитині про його різні властивості. Я звертаю увагу
своїх вихованців на те, що сніг не завжди однаковий: то він дрібний-дрібний,
пухкий, то розсипчастий, наче крупа, то раптом у веселому хороводі
затанцювали сніжинки і почали падати шматочками білої вати. Граючись із
снігом, діти навчилися визначати його якості: то він липкий, з нього можна
добре ліпити, робити споруди, то він розсипається або вкрився зверху
скоринкою. Зимового сонячного дня, вийшовши на прогулянку, діти бачать, як
яскраво блищить сніг під сонячним промінням, навіть очам боляче.
Обговорюється з дітьми, що такий сніг – яскравий, блискучий, іскристий, він
рипить під ногами.
Під час спостереження дітям часто пропоную пограти в різноманітні ігри.
В. Сухомлинський стверджував, що у грі дитина емоційніше і краще пізнає
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навколишній світ, природу. Природа – безкрає поле для спостереження дітей,
так зазначав педагог, він підкреслював, що духовне життя дитини повноцінне
лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії.
Він розкривав перед ними красу навколишньої природи, вчив їх
висловлювати свої думки від почутого і побаченого. В. Сухомлинський писав,
що я буду так вводити малюків у навколишній світ, щоб кожен день відкривали
вони у ньому щось нове, щоб кожен наш крок був подорожжю до джерела
мислення і мови – до чудесної природи.
В. Сухомлинський вважав,що виховне значення поетичних розповідей
про природу полягає у розвитку фантазії чи творчої уяви. Педагог
підкреслював, що в лісі, біля вогнища, в затишній хатці при світлі тліючих
вуглин,коли за вікном шумить осінній дощ і співає сумну пісню холодний вітер
розповіді повинні бути яскраві та невеликі. Не можна нагромаджувати багато
фактів, давати дітям масу вражень – чуйність до оповідань притуплюється.
Б. Лихачов у своїй книжці «Теорія естетичного виховання школярів»
спирався на визначення: «Естетичне виховання – цілеспрямований процес
створення творчо-активної дитини, здатної сприймати й оцінювати прекрасне у
житті й мистецтві,жити й творити за законами краси».
Справжнє естетичне виховання, підкреслював К. Ушинський, неможливе
без зближення дитини з природою «Бідне дитя, якщо воно виросло, не зірвавши
польової квітки, не пом'явши на волі зеленої травички. Ніколи воно не
розів'ється з тією повнотою і свіжістю, до яких здатна душа людська».
Я вважаю, завершальною метою естетичного виховання гармонійну
особистість, всебічно розвинену людину:прогресивну, високоморальну,
освічену, у якої присутнє бажання творити і розуміти красу мистецтва та життя,
умінням наполегливо працювати. Окрім формування естетичних почуттів дітей,
естетичне виховання одночасно робить внесок й у забезпеченні всебічного
розвитку особистості. Естетичне виховання сприяє формуванню моральності
людини, розширює її знання просвіт, світ людини у природі. Дитину зачаровує
все – і велике, і мале, і зірки, і небо – усе подобається їй без будь-якої думки
про можливе його використання. Тому можна стверджувати,що ставлення
дитини до природи має на перевазі естетичний характер. Пояснюється це
тим,що естетичне життя дитини чудове своїм універсалізмом – усе прекрасне, у
якій не було б формі, приваблює і надихає дитину. Уміння бачити природу –
перша умова виховання світовідчуття, єдності із нею. Саме тому гармонія
педагогічних впливів вимагає постійного спілкування з природою.
Література:
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Формування екологічної свідомості юннатів на заняттях гуртків
еколого-натуралістичного профілю
Павко М. М.
керівниця гуртків відділу
біології та дослідницькоекспериментальної роботи
Спосіб життя наших предків забезпечував тісний зв'язок людини і
природи. Нині ж цей зв'язок став драматичним. Ми опинилися не лише в стані
економічної кризи, але й екологічної. За даними вчених у світі зникає
щохвилини 2 га лісу, щотижня – один вид рослин, щороку – один вид тварин,
отруєні шкідливими промисловими відходами вода і повітря. Та на жаль не всі
це усвідомлюють. Це не провина людей, а їхня біда. Бо не навчили їх розуміти
нерозривність і взаємозалежність у природі, не прищепили змалку
елементарних навичок спілкування з усім живим, що оточує нас. А від рівня
екологічного мислення людини значною мірою залежить, якою буде Земля
через кілька десятиріч, чи залишиться її повітря, води, ліси, ґрунти чистими,
придатними до життя, чи отруєні, забруднені нестимуть смерть усьому живому.
У зв’язку з цим виникають питання про перегляд підходу до проблеми
екологічного виховання, про пошук нових дієвих засобів формування
екологічної свідомості.
Відчуття краси, розуміння природи не приходить само собою, його треба
виховувати з дитинства, коли інтерес до навколишнього середовища особливо
великий.
Давно відомо: чим раніше посіємо в дитячу душу зерно розумного,
доброго, тим рясніші будуть сходи, і чим дбайливіше плекатимемо їх, тим
краще розвиватимуться і міцнітимуть ті почуття, які прагнемо закласти. Саме
тому велика відповідальність лягає на нас позашкільників. Ми повинні на
кожному занятті звертати увагу на те, який привабливий світ що оточує нас,
скільки в ньому цікавого, корисного; розповісти, що природа робить людей
щирішими і добрішими, сильними й чуйними, дарує радість і спокій. Але до
того часу, поки людина не відчуватиме себе частиною природи, особисто
відповідальною за кожний її елемент, не відчуває себе активним захисником
навколишнього середовища, не навчиться змалку звертатися до природи на
«Ви», доти не буде позитивних результатів на терені екологічного виховання.
Наші прадіди не знали такого слова, як екологія, але все виховання в
народі завжди було насичене духом бережливого, дбайливого ставлення до
всього живого. Адже природа годувала, напувала, одягала людину, була
джерелом її фізичного здоров’я, морального благополуччя, естетичної
насолоди. Люди боготворили її, поклонялися її силам, берегли й примножували
її багатства.
Система позашкільної екологічної освіти та виховання може забезпечити
формування у дітей особливого ставлення до природи, до життя, до оточення, а
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в зрілому віці – сформованої особистості з екологічною свідомістю. Тому,
важливою первинною ланкою в системі екологічної освіти та виховання є
мережа позашкільних еколого-освітніх закладів. Якісно нового результату у
підвищенні рівня екологічної освіти та виховання можна досягнути на заняттях
у гуртках.
Виховання поважного відношення людей до природи своїми коренями йде
вглиб століть. На зорі свого життя на Землі людина повинна була вести
жорстоку боротьбу за своє існування. Масштаб впливу його на оточуючу
середовище у той час був вельми незначним. В ході розвитку людства його
пасивна залежність від сил природи все більш поступалася місцем активному
впливу, і поступово люди почали пізнавати закони природи і вивчати природні
явища. Все це сприяло появі і розвитку природних наук ботаніки, зоології,
географії і інших. При вивченні рослин і тварин люди поступово почали
звертати увагу на їх взаємостосунки і на необхідність дбайливого відношення
людини до природи. Історичними передумовами формування екологічної
свідомості були етичні, гуманні відносини людей до природи, особливо до
тваринного світу.
Нині людству загрожують численні глобальні катастрофи, вичерпування
джерел енергії, запаси яких із кожним роком зменшуються і не поновлюються,
забруднення довкілля промисловими виробництвами і людьми. Сьогодення
вимагає підготовки школярів, які б мали творче мислення, практичний склад
розуму, широкий кругозір, могли б у майбутньому забезпечити високий
розвиток суспільства і екологічну чистоту довкілля. Час вимагає, щоб кожна
дитина мала уявлення про екологічну ситуацію в своєму регіоні, в країні і на
планеті в цілому, щоб зростала не байдужою до проблем сучасного довкілля.
Як діти вчаться читати і писати, так змалечку юннати повинні опановувати
складну науку збереження і економного використання природних ресурсів,
примноження краси і багатства довкілля. Бо тільки нищити легко бездумно і
безвідповідально. А щоб захищати, зберігати і примножувати, діти повинні
отримати знання про навколишній світ, встановити зв’язки між діяльністю
людини і економним природокористуванням, випестувати в серці любов до
природи, рідного краю, відчути себе його частинкою особливою і невід’ємною.
На виховання екологічної культури, небайдужості до проблем довкілля
спрямована робота моїх гуртків. Це не тільки знайомити дитину з рослинним і
тваринним
світом,
різними
цікавими
фактами,
роботою
різних
природоохоронних підприємств, а й сприяти розвитку творчих здібностей,
естетичному і моральному вихованню, формуванню екологічної свідомості
школяра.
Свою педагогічну діяльність я будую на принципах послідовності,
наступності, єднанні міжпредметних зв’язків. Починаючи з малого, крок за
кроком у дитини розвиваються світогляд, екологічна культура, творчі,
художньо-конструкторські здібності, фантазія, нестандартне мислення, почуття
гармонії, естетичний смак. Юннати починають бачити красу в оточуючому
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світі, розуміти що майбутнє оточуючого світу залежить від кожного з них і від
усіх разом. У них розвивається небайдужість, прагнуть створювати своє
майбутнє чистим і здоровим спочатку з батьками і вчителями, а потім і своїми
силами.
Якщо з перших років свого життя діти будуть пізнавати закони природи,
яка не може самовідновлюватися, розуміти міру і своєї відповідальності за неї,
лише тоді, в майбутньому, ставши керівниками підприємств, установ, мерами
міст і сіл, міністрами – лише тоді вони будуть свідомо берегти природне
середовище. Під час занять гуртка школярам прищеплюється думка, що
припинити наростання екологічної кризи можливо за умов перебудови
моральних
основ
свого
життя,
поширення
етичних
норм
на
природокористування. Займаючись природоохоронною діяльністю, дитина
отримує від керівника знання, під його керівництвом розвиває вміння і навички,
але й розвиває свої творчі здібності, реалізує власні ідеї, намагається розкрити
свій внутрішній світ.
Поєднання навчання і працю, творчу і пізнавальну діяльність в єдине ціле.
Це забезпечує реалізацію поставлених педагогом навчальних і виховних цілей з
урахуванням вікових особливостей дітей, які відвідують заняття гуртка.
З першого заняття учні розуміють, що вже сьогодні вони навчилися робити
справу заради свого майбутнього. І те, яким воно буде, залежить від них.
Природне середовище було, є і буде незмінним партнером людини в їх
повсякденному житті. Ми черпаємо із скриньки природи всі наші багатства.
Природа, її краса і велич залишаються нашим головним скарбом, нашою
святинею, якій непідвладні час, мода…
Екологічна культура – культура всіх видів людської діяльності, так чи
інакше пов’язаних з пізнанням, освоєнням і перетворенням природи;
складається із знання та розуміння екологічних нормативів, усвідомлення
необхідності їх виконання, формування почуття громадянської відповідальності
за долю природи, розробки природоохоронних заходів та безпосередньої участі
в їх проведенні.
Екологічна культура – складова частина світової культури, якій властиве
глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у
житті і майбутньому розвитку людства. Свідоме засвоєння й оволодіння
екологічною культурою має розпочинатися ще з дитинства, одночасно з
засвоєння положень загальної культури.
Позашкільна освіта покликана виховувати юннатів у дусі любові до рідної
природи, охорони навколишнього середовища.
Навчання екології має бути активним, цікавим, раціональним,
максимально наближеним до життя, а у навчальному матеріалі не повинно бути
перенасиченості психічною інформацією, яку діти неспроможні належним
чином сприйняти.
В.О.Сухомлинський стверджував, що сама по собі природа не розвиває і не
виховує. Залишивши дитину наодинці з нею, годі сподіватись, що вона під
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впливом навколишнього середовища стане розумною, глибоко морально,
непримиренною до зла.
Тільки активна взаємодія з природою здатна виховувати найкращі людські
якості.
Екологічна культура школяра охоплює:
- знання про взаємозв’язки в природі та усвідомлення людини як її
частини;
- розуміння необхідності берегти навколишнє середовище;
- уміння і навички позитивного впливу на природу;
- розуміння естетичної цінності природи;
- негативне ставлення до дітей, що завдають шкоди природному
середовищу.
Свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки
при наявності екологічної культури, широких екологічних знань, які повинні
формуватись, починаючи з дитинства. Знання екологічних норм,
закономірностей розвитку природи, знайомства з загадковим світом тварин,
рослин, з особливостями їх поведінки, проблемами, які виникають в їх житті,
дуже часто з вини людини, дадуть можливість кожному відчути особисту
відповідальність за майбутнє природи.
Метою екологічної культури, виховання є формування системи наукових
знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального ставлення
до навколишнього природного середовища.
Зміст навчально-виховної роботи в цьому напрямі полягає у розкритті
перед дітьми багатогранної цінності природи.
Успіх екологічного виховання значною мірою залежить від урахування
ряду педагогічних вимог. При реалізації вимог екологічного виховання
необхідний комплекс таких методичних засобів і прийомів, щоб вивчення
природи, будь-яке спілкування з нею залишало в пам’яті дітей глибокий слід,
обов’язково впливало б на почуття і свідомість.
Саме такий вплив справляють ігри, вікторини, екскурсії, народні прикмети,
екологічні досліди, тому їх розглядають як важливу умову ефективного
формування екологічної культури в учнів.
Виховання любові до природи під час екскурсій
Екологічні екскурсії визначаються в педагогіці як форма і метод
навчально-виховної роботи, що дозволяє організовувати спостереження і
вивчення різноманітних предметів і явищ у природних умовах. Під час
екскурсій юннати ознайомлюються з явищами природи в їх природних
взаємозв’язках, з рослинами і тваринами, з руйнівним впливом людини на
природу.
Екскурсії мають велике пізнавальне і виховне значення. Вони
конкретизують, заглиблюють, розширюють знання учнів. На екскурсіях учні
перевіряють на практиці багато теоретичних знань і переводять їх в уміння і
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навики. Ми живемо в безпосередній близькості до природи, природною
лабораторією, що є, для екологічного виховання.
Широкий діапазон знань, умінь, навичок і понять юннатам дають
заплановані ,систематичні та проведені в різні пори року екскурсії природу.
Сукупність засобів, використаних на екскурсії, дають дитині змогу
зрозуміти, яке значення для людини має природа. На екскурсії учень більш
широко розкривається, пропускаючи крізь серце красу довкілля. Збагачує
екологічні знання, привчається до культури поведінки в природі.
На всіх етапах екскурсій сприяю активізації пізнавальної діяльності дітей,
зміцнюю прагнення зберігати та примножувати природні багатства. Будь яку
екскурсію, навіть буденну прогулянку до скверу, перетворюю на захоплюючу, а
використавши, гру-змагання «Хто більше побачить красивого?», вчу дітей
бачити красу в самій звичайній квіточці.
Продовжу екскурсії до лісу, які дуже доцільно підводять дитину до
поняття, що кожне дерево чи травинка дихає, як і людина. А дослідницька
робота підтверджує, що дерево – живе. Воно дихає, п’є, відпочиває, його
«кров» циркулює як і наша людська. Ритми його серця ледве чутні, але вони
стимулюють його життя. Найкращий час, щоб почути «серця» дерева – рання
весна, коли пробуджується природа і починається сокорух. Тут же даються
поняття про те, що ламаючи гілочку дерева, ми завдаємо йому болю, а коли
зрізаємо дерево, воно «плаче». Учні надзвичайно тонко реагують на почуття.
Спостерігаючи водні ресурси – річку, водойму учні одержують знання про
кругообіг води, і про те, хто живе у воді, чим живляться там живі істоти, яке
значення має вода і для природи, і для людини. Вода – це життя, це сила, але в
той же час і страшна стихія, і які значні наслідки можуть бути, коли людина без
міри втручається у природу. Розуміють , що потрібно оберігати річки і водойми
від забруднення, бо без води неможливо життя на Землі.
Але важливе значення на екскурсіях приділяється екологічному навчанню:
виявляються негативні зміни в природному оточенні, що є результатом
господарської діяльності і особистої поведінки людей (повітря, вода, рослини,
тварини); систематизувалися і розширюються знання про охорону природи;
розкривається роль природи в житті людини; систематизувалися уявлення про
взаємозв'язки в природі. Завдяки екскурсіям цей матеріал стає доступне для
учнів.
Під впливом естетичних вражень, знань, яких діти набувають на
екскурсіях, істотні зміни зазнає відчуття любові до рідної природи: з простого
милування її красою воно переростає в дієву силу. Для формування такого
відношення до навколишнього світу необхідна єдність відчуттів, знань, дій.
Показником активної любові юнната до природи є, перш за все, дбайливе
відношення до її багатств. З перших років життя дитина привчається берегти
рослини, – не тільки вирощені людиною, але і дикорослі, засвоює правила – не
ламати гілки кущів і дерев, не виривати з коренем квіти і трави, не затоптувати
їх, збирати тільки опале листя, жолуді, шишки і так далі.
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Ігрова діяльність
Організація систематичної ігрової діяльності учнів допомагає дорослому
зацікавити дітей, внести у процес ігрової діяльності ситуацію несподіванки.
Ігри виконують різноманітні функції: активізують інтерес, увагу дітей,
сприяють розвитку їх пізнавальних здібностей, кмітливості, уяви, закріпленню
набутих знань і вмінь. У навчальному процесі ігрова діяльність може мати
форму дидактичної гри, ігрової ситуації, ігрового прийому чи ігрової вправи.
Зокрема, метою екологічної гри є: розширення і узагальнення екологічних
знань про рослини місцевого лісу, формування цілісного уявлення про природу,
перетворення набутих знань у переконання; навчання дітей розпізнавати
предмети за їх суттєвими ознаками; формування вмінь спостерігати,
аналізувати, зіставляти, робити висновки; розвиток мислення, уяви;
формування вміння правильно й критично оцінювати свою поведінку в природі,
а також вчинки інших людей, обирати лінію поведінки, відповідну законам
природи.
Екологічна гра – це гра, під час якої діти активно та емоційно пізнають
навколишню дійсність, її красу та неповторність, необхідність уважного та
бережливого ставлення до всього оточуючого, непримиренності до його
знищення. Сюжет екологічних ігор може містити матеріал декількох різних
навчальних предметів, а також виходити за їх межі, але він повинен бути
простим і зрозумілим дітям.
Використовуючи ігри як засіб екологічного виховання, особливу увагу
приділяю екологічним іграм, які проводяться в процесі спостереження за
природою в парку, біля річки, під час екскурсій, або, використовуючи технічні
засоби, під час перегляду відео роликів чи слайдів на природничу тему.
Основне завдання таких ігор – це активне, уважне спостереження за явищами
навколишньої дійсності в результаті якого діти повинні вчитися
відокремлювати в навколишньому певні природні елементи, бачити їх красу,
неповторність і як наслідок – необхідність збереження природи. При цьому
керівнику потрібно звертати особливу увагу дітей на навколишню дійсність, на
природний світ, який є перед ними, та обговорювати з ними в ігровій формі, на
скільки важливим і красивим є все це.
Так, наприклад, ділю дітей на групи і пропоную змагання. Діти отримують
завдання: знайти певну кількість листочків тих чи інших дерев; звернути увагу
на їх особливості; знайти певне дерево, кущ, однорічну рослину; знайти вихід у
проблемі збереження мурашників; підгодівлі птахів та тварин. Так,
спостерігаючи, діючи та мислячи серед природи, діти відкривають для себе
зовсім новий, цікавий та надзвичайний світ, вчаться його любити та оберігати,
тобто екологічно виховуються.
Проводячи гру „Загадкові дерева” під час прогулянки (в парку, лісі),
звертаю увагу дітей на оточуючу їх природу. Зокрема, пропоную дітям
спостерігати, розглядати, вивчати конкретне дерево, звертаючи увагу на його
висоту, форму, структуру кори, запах, вік. Після того учні з’ясовують, які
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особливості притаманні цьому дереву (пташине гніздо, дупло білки;
особливості кори, тобто пошкоджена вона комахами чи ні, хто їх знищує; хто
ще може пошкодити дерево), спостерігають: хто живе у дуплі; чиє гніздо; ходи,
зроблені комахами; які комахи живуть під корою. З моєю допомогою
визначають, до якого виду можна віднести це дерево, шукають схожі.
Отже, застосування ігор у екологічному вихованні школярів є надзвичайно
важливим. Адже під час гри у дитини найповніше виявляються і розвиваються
індивідуальні особливості, можливості, здібності, пам’ять, мислення,
загострюється увага. І саме в іграх виховується культура спілкування учня з
колективом, адекватне сприймання невдач і помилок, а основне – свідоме,
розумне ставлення до оточуючого і не тільки під наглядом дорослих, а й в
повсякденній взаємодії з природою. Тоді екологічне виховання учнів буде
ефективним та результативним.
Формування екологічної свідомості – найважливіша задача, яку я ставлю
на своїх заняттях. І щоб досягти мети, я намагаюся показати всі сторони
екологічної ситуації, ті глобальні проблеми, з якими зіткнулося зараз людство.
В цьому можуть допомогти заняття нетрадиційної форми: ігри, диспути,
конференції. На таких заняттях можна добитися того, чого неможливо добитися
на традиційному заняттях: активної участі учнів в підготовці заняття,
зацікавленості в тому, щоб заняття пройшло добре. Нетрадиційні заняття і той
матеріал, який на них вивчався, як правило, надовго запам'ятовуються дітям.
Екологічна свідомість – це розуміння необхідності охорони природи,
усвідомлення наслідків недбайливого відношення до неї. Крім того, екологічна
свідомість – це розуміння і усвідомлення того, що кожна людина несе
відповідальність за збереження як окремих видів тварин і рослин, так і в цілому
життя на Землі.
Елементарний рівень свідомості формується вже в дошкільному віці,
головним чином в процесі ігрової діяльності і спілкуванні з дорослими. В
шкільному віці свідомість розвивається на основі учбової, суспільної, трудової
діяльності, під визначальною увагою зростаючих вимог життя, колективу,
суспільства.
Тільки в процесі навчання і виховання відбувається процес розвитку
дитини, формування їх свідомості.
Екологічне виховання повинне бути цілісною системою, що охоплює все
життя людини. Воно повинне мати на меті формування у людини світогляду,
заснованого на уявленні про свою єдність з природою і про спрямованість
культури і всієї практичної діяльності не на експлуатацію природи і навіть не
на збереження її в первозданному вигляді, а на її розвиток, здатний сприяти
розвитку суспільства.
Формування екологічної свідомості людини відбувається упродовж всього
життя, на всіх сходинках освіти – від дитячого садка до середньої та вищої
школи.
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Екологічне виховання дітей початкових класів
Казаріна Е. І.
керівниця гуртків відділу біології та
експериментально-дослідницької роботи
Світ, що оточує дитину,- це передусім світ природи
з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою.
Тут, у природі, вічне джерело дитячого розуму.
Василь Сухомлинський
Спілкування з природою завжди було засобом виховання. Про її вплив на
розумовий розвиток, на формування моральних та естетичних якостей
особистості писали видатні педагоги Ж.Ж. Руссо, Й.Г Песталоцці,
К.Д. Ушинський.
В. Сухомлинський доводив, що природа сама собою не виховує. Виховує
лише взаємодія дитини з нею.
Взаємодія людини зі світом природи має значний психолого-педагогічний
потенціал, який охоплює психотерапевтичні, естетичні, комунікативні,
поведінкові функції. Широкий діапазон впливу природного середовища
зобов’язує вчителів, вихователів, психологів цілеспрямовано створювати
сприятливі умови для формування екологічно свідомої особистості. У
вихованні екологічної свідомості дітей і дорослих необхідно орієнтуватися на
екологічну доцільність, не протиставляти людину і природу, вчити
збалансовувати потреби.
Екологічне виховання дітей на сучасному етапі – невід'ємна частина
складової всієї системи освіти. Вона базується на глибокому і систематичному
вивченні основ наук природничого і гуманітарного циклу, де діти засвоюють
наукові основи проблем взаємодії суспільства і природи, опановують прикладні
знання, практичні уміння та навички з оптимізації впливу різних форм
діяльності людства на навколишнє середовище.
Саме гурткова робота з біологічних дисциплін створює необмежені
можливості для формування екологічних понять про цілісність природних
комплексів рідного краю, їх динаміку, розширює світогляд дітей та готує до
майбутньої трудової діяльності.
Глибокі знання дітей про природу, нерозривність і цілісність її процесів,
значення рослин і тварин у біосфері Землі, які вони здобувають у процесі
гурткової роботи, складають основу практичної і дослідницької роботи
школярів молодших класів. Більшу частину занять з цієї тематики доцільно
проводити безпосередньо в природі, або ж на навчально-дослідній ділянці та
куточку живої природи, прищеплюючи гуртківцям навички дослідження
рослин і тварин, виховуючи бережливе ставлення до природи.
Тому головною метою діяльності позашкільного навчального закладу на
сучасному етапі є формування високої культури спілкування юннатів з
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природою, що передбачає перебудову їхніх поглядів, уявлень, за умови, коли їх
знання та екологічні норми стають їх внутрішнім регулятором поведінки у
навколишньому середовищі.
Для молодших школярів найдоступнішим є емоційно-естетичне
сприйняття природного середовища. Завдання керівника гуртка – передбачити
способи поєднання емоційного ставлення до природи з пізнавальними
завданнями щодо її вивчення й охорони.
Потрібно задіяти всі передумови для систематично екологічного
виховання дітей молодших класів:
1) через зміст природознавчих навчальних предметів;
2) вивченням довкілля і заохочення дітей до практичних справ щодо його
збереження;
3) залучення юннатів до дослідницької роботи в індивідуальних і групових
проектах;
4) проведення екологічних тижнів, вікторин, конкурсів малюнків;
5) екологічне просвітництво батьків.
На заняттях гуртка «Природа рідного краю» для кращої активізації творчої
діяльності юннатів використовую різні види дидактичного матеріалу, в т. ч.
ігри, вікторини, загадки, ребуси, кросворди. Для підготовки до заняття привчаю
дітей самостійно читати цікаві книжки про природу, звірів, птахів, дізнаватися
про види тварин своєї місцевості. На заняттях проводжу хвилинки-цікавинки,
на яких розповідаю про рідкісних тварин та рослин. У кабінеті, де проводжу
заняття, є багато кімнатних рослин. Гуртківці доглядають за ними та
спостерігають за їх ростом і розвитком. Юннати дуже люблять заняттяекскурсії у природу. Спостерігаючи за змінами в різні пори року, юннати
вчаться бачити красу навколишнього світу, відчувати себе частинкою природи.
Приверну увагу до теми, яка найбільшою мірою сприяє емоційноціннісному впливу на юннатів. Морально-екологічний імператив добре передає
вірш С. Жупанина, який із задоволенням читають гуртківці:
Йтиму садом, полем, а чи лугом,
Буду я природі вірним другом.
Не столочу навіть і трави.
Я скажу їй: - Зеленій, живи!
Коли лісом буду я іти,
Теж посію зерна доброти,
Побажаю дереву і пташці,
Щоб вони жили у мирі й щасті.
Екологічне виховання підростаючого покоління значною мірою
визначається екологічним світоглядом батьків. Саме це зумовлює їхнє
ставлення до навколишнього середовища, домашніх тварин, реагування батьків
на поведінку власних дітей. Батьки повинні знаходити час, щоб у різні пори
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року ходити зі своїми дітьми у ліс, поле, парк, на ставок… Туди, де можна
щось спокійно спостерігати, милуватися, замислюватись..
Використовую такі методи організації, та здійснення навчальнопізнавальної діяльності сукупність методів, спрямованих на передачу і
засвоєння юннатами знань, формування умінь і навичок. До них належать
словесні, наочні й практичні методи навчання .
Словесні методи навчання
Пояснення – словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів,
наочних посібників, слів, термінів тощо. Метод пояснення переважно
використовую під час викладання нового матеріалу, а також у процесі
закріплення, особливо тоді, коли бачу, що діти щось не зрозуміли.
Розповідь – послідовне розкриття змісту навчального матеріалу.
Розповідь поділяють на: художні, наукові, науково-популярні, описові.
Бесіда – метод навчання, що передбачає запитання-відповіді. 3а
призначенням у навчальному процесі розрізняють: вступну бесіду проводять з
дітьми як підготовку до лабораторних занять, екскурсій, до вивчення нового
матеріалу. Бесіду-повторення використовують для закріплення навчального
матеріалу. Контрольну бесіду – для перевірки засвоєних знань.
Наочні методи навчання
Ілюстрування – оснащення ілюстраціями статистичної наочності, плакатів,
карт, рисунків на дошці, картин та ін.
На заняттях використовую предмети в натурі, зображення об'єктів, що
вивчаються, схематичні зображення предметів вивчення. Такі ілюстрації
допомагають гуртківцям ефективніше сприймати навчальний матеріал,
формувати конкретні уявлення, точні поняття.
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Практичні методи навчання
Практичні роботи мають важливе навчально-пізнавальне значення,
сприяють формуванню вмінь і навичок, необхідних для майбутнього життя та
самоосвіти. Виконання таких робіт допомагає конкретизації знань, розвиває
вміння спостерігати і пояснювати явища, що вивчаються. При підготовці до
занять користуюся тематичними добірками загадок, прислів’їв, легенд про
рослинний і тваринний світ, використовую демонстраційний та роздатковий
матеріал, кросворди та інші логічні ігри.

Разом з юннатами створюємо власну колекцію насіння.

Також використовую наочність (розвиток рослин, життя тварин, природні
явища тощо) як засіб залучення дітей до самостійної дослідницької діяльності.
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Це забезпечує їм умови для практичного ознайомлення з логікою та
методами проведення дослідження; спрямовує їх роботу; завдяки пізнавальнопрактичним завданням, організовує самостійний пошук, розвиває допитливість,
здатність до зосередження, творчу уяву.

Проводжу фізкультхвилинку, адже вона забезпечує короткочасний
активний відпочинок на занятті.

Приділяю належну увагу екскурсіям, оскільки вони викликають у
школярів зацікавленість до вивчення природи, бажання проводити
спостереження. Вони спрямовуються на виховання в дітей дбайливого
ставлення до природи, розкриття естетичного, пізнавального, оздоровчого,
практичного значення природи в житті людей. Екскурсії надають молодшим
школярам самостійність у спостереженні об’єктів природи, стимулюють їхню
розумову і творчу пізнавальну діяльність при виконанні навчальних завдань. До
того ж, екскурсії мають не менше значення й для розвитку естетичних почуттів
юннатів, оскільки екскурсії привертають їхню увагу до краси рідної природи,
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до багатства фарб, звуків, краси форм та ароматів. Отже, цілеспрямоване
проведення екскурсій сприяє формуванню екологічних уявлень та культури
молодших школярів і почуття особистої відповідальності за стан природи і
підростаючого покоління.
Природа оточує дітей усюди. Вона цікавить їх, привертає увагу і певним
чином впливає на них. Збагачуючи і розширюючи уявлення дітей про природні
явища, про життя рослин і тварин, про творчу працю людей з вирощування
культурних рослин і корисних тварин, керівник гуртка пробуджує в них живий
інтерес до навколишнього світу, приносити користь, бажання охороняти ліси,
зелені насадження.
Змалку потрібно виховувати у дітей почуття справжніх охоронців природи.
На всій земній кулі люди вже, мабуть, зрозуміли, що, охороняючи ліси, річки,
грунт, вони охороняють своє майбутнє. Людина, порівняно з мурашкою,
проліском, синицею, котом просто велетень, а сильний не повинен знущатися
над безпомічним, а навпаки, мусить оберігати його від зла.
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Формування пізнавальної компетентності у вихованців, спрямованої на
здоровий спосіб життя на заняттях гуртка „Юні валеологи”
Шеверя Л. М.
керівниця гуртків відділу
екології та природоохоронної
роботи
З метою підвищення якості і результативності позашкільної освіти
важливим є впровадження в педагогічну практику компетентнісних підходів
для формування у вихованців важливих (базових) компетентностей.
Одна з основних пріоритетних соціальних якостей особистості –
компетентність.
Слід розрізняти в освітній галузі синонімічні поняття «компетенція» та
«компетентність».
Компетенція – наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої
підготовки вихованця, необхідної для його якісної продуктивної діяльності в
певній сфері.
Компетентність – оволодіння вихованця відповідною компетенцією, що
включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності.
Компетентнісний підхід в навчально-виховному процесі творчого
колективу позашкільного закладу припускає чітку орієнтацію на майбутнє.
Термін «відображає» сучасні вимоги до результатів освіти і нерозривно
пов'язаний з філософією успіху. Саме успішна професійна діяльність являється
сьогодні очікуваним результатом і критерієм якості освіти.
Нині мета позашкільної освіти – це потреба в пізнанні і творчому
розвитку особистості, а також здатність цієї особистості орієнтуватися в нових
умовах життя. Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі
позашкільного закладу передбачає соціальну зрілість його випускників, як
найважливіший параметр розвитку креативної особистості й збереження
індивідуальності. Навчально-виховний процес в позашкільному закладі дає
можливість кожному учаснику ділитися один з одним знаннями, враженнями,
інтересами, розвивати уміння, здібності, навички, які він отримав саме тут, та
сприяє вирішенню питань морального, розумового, естетичного виховання.
Компетентнісний підхід – принцип організації навчання, який виходить з
об’єктивної необхідності цілісного формування особистості, її всебічного
розвитку. При цьому компетентнісний підхід не лише містить в собі окремі
результати, але й забезпечує якісно новий, системний, цілісний результат.
Компетентнісний підхід у навчанні в позашкільних закладах сприяє
успішній адаптації вихованців в соціумі, рішенню ключових проблем сучасного
життя, їх професійному самовизначенню.
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Виховний потенціал технологій навчання і розвитку в творчому колективі
позашкільного навчального закладу забезпечує формування таких
компетентностей:
1) пізнавальних
2) творчих
3) загальнокультурних
4) інформаційних
5) комунікативних
6) здоров’язберігаючих
Пізнавальна компетентність – це вміння і досвід, і бажання
самостійного набуття нових знань, продукування і втілення тих чи інших ідей,
освоєння суб’єктивно нових векторів діяльності. Це готовність юнната
виходити за межі заданого і включатися в інтелектуальну діяльність, що не
стимулюється зовні. Тільки людина, яка володіє пізнавальною компетентністю
може бути успішною та конкурентоздатною в житті. Тому сучасний педагог
повинен удосконалювати свою роботу, використовувати нові форми, методи,
засоби, прийоми на заняттях. Завдяки використанню інтерактивних методів у
юннатів підвищується інтерес до процесу навчання, формується їх
світобачення, вони орієнтовно визначають життєву позицію, своє місце в
сучасному світі.
Шляхи формування пізнавальної компетентності:
- Забезпечення чіткої мотивації до навчання;
- Вміння робити вибір, приймати рішення, брати відповідальність на себе;
- Стимулювання пізнавальної активності;
- Опора на практичну діяльність юннатів;
- Реалізація творчого потенціалу юннатів.
Отже, під час гурткових занять, важливо формувати особистість, яка вміє
самостійно вчитися, шукати джерела інформації, шляхи розв’язання завдань, не
губитися в нових ситуаціях.
Формування пізнавальної компетентності у вихованців, спрямованої на
здоровий спосіб життя, на заняттях гуртка «Юні валеологи» досягається через
розвиток мотивації та пізнавальної активності юннатів, а також самостійності у
процесі пізнання та формування позитивного емоційного ставлення до
навчання.
Перед вивченням даної теми ми відвідали спортивний майданчик, що
знаходиться в центральному парку в м. Хуст, де ми з юннатами детально
ознайомились з теоретичною і практичною частиною частинами в понятті
«здоровий спосіб життя».
Теоретично ми розглянули: поняття «здоровий спосіб життя»; і
закономірності здорового способу життя.
Практично ми ознайомились із: фізичними вправами, які спрямовані на
покращення осанки; кардіо-вправами для поліпшення стану фізичного
здоров’я; дихальною гімнастикою для заспокоєння та релаксації.
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Наступне заняття ми розпочали з повторення почутого і побаченого під
час екскурсії, що була на минулому занятті.
Мета: формування та закріплення знань про здоровий спосіб життя,
освоїти принципи здорового способу життя, а також розвивати критичне
мислення на заняттях гуртка і в повсякденному житті.
Для повторення побаченого і почутого на минулому занятті, проводимо
гру «Розумний м’яч» (для цього юннати стають у коло, а керівник кидає м’яч,
задаючи питання).
Сьогоднішнє заняття присвячене здоровому способу життя, його основам
і принципам.
Людина – найвищий продукт земної природи.
Але для того, щоб насолоджуватися скарбами природи,
людина має бути здоровою, сильною та розумною.
І. Павлов
Здоров’я – сукупність фізичних, духовних, соціальних якостей людини,
що є основною її довголіття і необхідною умовою здійснення творчих планів,
умовою високої працездатності, створення міцної сім’ї, народження і
виховання дітей.
Стан здоров’я людини залежить на 20% від спадковості, на 10% від рівня
розвитку медицини, на 20% від стану довкілля, на 50% від способу життя. Тому
справедливі є слова: «Ваше здоров’я у ваших ріках». Людина біологічно
запрограмована на багато більше років життя, ніж відводить собі. Якщо нам не
стільки ж? Ілля Мечников стверджував: «Людина, яка померла раніше 150
років вчинила над собою насильство».
І так ми, дійсно, чинимо нас собою насильство щоденно. Люди давно
переконалися, що на здоров’я впливає безліч чинників, і найголовніший з них –
це спосіб життя.
Спосіб життя – це сукупність стійких форм життєдіяльності людини, які
визначають її життєвий шлях. Це – сукупність її звичок.
Здоровий спосіб життя передбачає дотримання виконання певних
правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність,
духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу життя
лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що
забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття. Здоровий
спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на запобігання захворювань,
зміцнення всіх систем організм й поліпшення загального самопочуття людини.
Принципи здорового способу життя включають: раціональне харчування;
оптимальний руховий режим; загартування організму; особиста гігієна;
відсутність шкідливих звичок; позитивні емоції; інтелектуальний розвиток;
моральний і духовний розвиток; формування розвиток вольових якостей.
Як бути здоровим?
1) Харчуйтесь правильно, раціонально, відмовтесь від шкідливої їжі;
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2) Займайтеся спортом (20-30хв) та гуляйте на свіжому повітрі щодня;
3) Слідкуйте за своїм зовнішнім виглядом, тримайте тіло в чистоті і
загартовуйтесь(приймайте контрастний душ та повітряні ванни);
4) Розвивайтесь, читайте цікаві вам книги, журнали;
5) Навчіться відпочивати з користю для власного здоров'я (похід в ліс, до
річки, відпочинок на дитячому майданчику тощо), спіть не менше 8 годин.
Висновки по темі:
 Отже, важливе значення у формуванні здорового способу життя
відведене саме раціональному харчуванню, що передбачає насичення організму
необхідною кількістю вітамінів, мікроелементів, білків, жирів, вуглеводів,
водою, що мають поліпшувати стан здоров’я та підтримувати масу тіла на
оптимальному рівні.
 Окрім цього, необхідною умовою гарного самопочуття та здоров’я
людини є відсутність шкідливих звичок. Не менш важливими є й рухова
активність та регулярні фізичні навантаження, спрямовані на підвищення рівня
фізичного розвитку та його підтримку.
 Пам’ятайте, що спосіб життя має найбільший вплив на стан здоров’я, а
здоровий спосіб життя, в свою чергу, закладає фундамент гарного самопочуття,
зміцнює захисні сили організму та розкриває його потенційні можливості.
В практичній частині застосовую інтерактивні методи навчання які дають
можливість добре засвоювати нові знання і їх застосовувати в реальному житті.
Методи, які були застосовані на даному занятті:
«Мозковий штурм». Допомагає розвивати творчі здібності гуртківців,
уміння швидко аналізувати ситуацію. Це оперативний метод вирішення
проблеми на основі стимулювання творчої активності;
«Робота в групах». Розвиває навички активного слухання,
співпереживання, співпраці, впевненої поведінки і толерантності. Групове
обговорення максимально підвищує активність і внесок кожного учасника;
Практична робота. Пропоную юннатам розглянути і записати
12 корисних звичок для здорового імунітету, які є особливо актуальними в наш
час. Завдання юннатів полягає в тому, щоб до малюнку на роздруківці вписати
корисну звичку.
Підбиваючи підсумок заняття, використовую інтерактивний метод
«Мікрофон», який дає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі,
відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію, дає
присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо
запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й
переконливо.
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Природа рідного краю як засіб патріотичного виховання гуртківців
Туряниця С. М.
керівниця гуртків при
Приборжавському ЗЗСО І – ІІІ ст.
Наша Батьківщина – Україна, ми – українці. Щоб діти стали народом,
творцями своєї долі, необхідно, аби вони міцно засвоїли духовну культуру
рідного народу. Діти будь-якої національності, які проживають на території
України, повинні знати її природу, історію, культуру. У кожної людини є
батьківщина – це місце, де людина народилася, живе, де народились і живуть її
батьки.
Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини –
місця, де людина народилася.
До основних завдань патріотичного виховання гуртківців належать:
- формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї,
селища);
- формування духовно-моральних взаємин;
- формування любові до культурного спадку свого народу;
- виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
- почуття власної гідності як представників свого народу;
- толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників,
батьків, сусідів, інших людей.
Патріотичне виховання дітей має вирішувати ширше коло завдань, ніж ті,
що зазначені. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім'ї, школи, але
виховання шанобливого ставлення до країни.
Якщо розглядати патріотизм через поняття „ставлення”, можна виділити
декілька напрямків:
- Ставлення до природи рідного краю, рідної країни;
- Ставлення до людей, які живуть в рідній країні;
- Ставлення до моральних цінностей, традицій, звичаїв, культури;
- Ставлення до державного устрою.
Шлях до виховання любові до Батьківщини формується за логікою „від
близького до далекого” – від любові до батьків, до природи рідного краю
(точніше рідного дому), до шкіл, до вулиці, селища, любов до рідної країни.
При ознайомленні з природою рідної країни я роблю акцентна її красі,
розмаїтті, багатстві, на її особливостях.
Діти повинні отримати уявлення про те, які тварини живуть в наших
лісах, які ростуть дерева, за яким деревом можна відразу визначити Україну
(„Без верби і калини нема України”), які квіти цвітуть на українських полях і
луках (кульбабки, волошки, маки).
Головна мета цих занять – пробудити в дитячих серцях любов до рідної
країни з її багатою та різноманітною природою. Для її реалізації необхідно
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використовувати спостереження, екскурсії, нескладні досліди, працю на
земельних ділянках, бесіди за картинами, читання та інсценізацію творів
художньої літератури, прогулянки "екологічною стежиною", відпочинок "на
веселій галявині" з проведенням цікавих ігор. Діти залюбки долучаються до
природоохоронної діяльності. Доброю традицією у нас є проведення "Днів
Землі" з участю батьків, коли розцвітає і заплітається у віночок буйної зелені
вся територія школи.
Отже, метою та завданнями виховання любові до рідної природи є:
- формувати елементи наукових знань про основні екологічні фактори в
розвитку живої природи та очевидні взаємозв’язки і залежності;
- виховувати у дітей діяльну любов до природи, вміння піклуватися про
рослини і тварини, нетерпеливість до безглуздого псування рослин, знищення
тварин;
- формувати у гуртківців вміння пізнавати взаємозв’язки у природі;
- розвивати вміння класифікувати живу природу на основі безпосереднього
сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів їх живлення та взаємодії із
середовищем;
- знайомити дітей з живими барометрами природи, пристосовуваннями рослин і
тварин до змін у природі;
- знайомити дітей з перлинами народної мудрості про дбайливе ставлення до
природи;
- вчити культурно поводитись у природі.
Та найголовнішими завданнями є формування постійної потреби в
зміцненні та охороні власного здоров'я і здоров'я інших. Про це часто
забувають педагоги і батьки.
Під час ознайомлення з природою рідного краю я використовую такі
цікаві форми роботи:
- заняття-вистави “Цілющі рослини”, “Дідусь Лісовичок”, акторами в яких
виступають діти;
- прогулянки, екскурсії в природу, в музеї, на поля, в ліс;
- перегляд кінофільмів, відеофільмів, розвиваючих картинок на природничу
тематику;
- збирання лікарських рослин, приготування чаїв та коктейлів;
- організація роботи на городах, проведення дослідів з рослинами і тваринами;
- вивчення казок, легенд, загадок, народних прикмет, обрядів та свят;
- використання художньої літератури відповідного змісту.
Діти мають пересвідчитися у розмаїтті барв, форм і звуків у природі. Я їм
показую, як використовують люди красу природи у своєму житті. На багатьох
речах ужитку можна знайти візерунки з рослинними елементами, із
зображенням тварин: світильник формою нагадує дзвіночок чи лілею. У звуках
музики також часто чути голоси тварин, шум вітру, пісню струмка та ін. Ми
повторюємо красу природи у різних проявах, наближуючи її до себе.
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Формування ставлення до природи неможливе без виховання чуйності,
співчуття, доброти, гуманізму.
Також ознайомлюю дітей з народними символами нашої країни. Народні
символи – це те, що найбільше любить і шанує даний народ. Називаючи
народний символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Народні символи
України є рослинні і тваринні. Рослинні народні символи українці вважали
святинями свого народу. До рослинних символів відносяться калина, верба,
дуб, тополя, барвінок, чорнобривці, вишня, соняшник, мальва. Вони здавна
уособлюють красу нашої України, духовну міць народу, засвідчують любов до
рідної землі. До тварин-символів українського народу належать: лелека,
ластівка, зозуля, соловейко, півень, бджола, їжак, корова, кінь, коза.
Світ прекрасний навколо тебе:
Сонце ясне і синє небо,
Птахи і звірі, гори і ріки –
Нехай він буде таким навіки!
Нехай людина добро приносить,
Бо світ навколо Любові просить…
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Формування екологічної культури юннатів на заняттях гуртків
Кришеник О. І.
керівниця гуртків при
Приборжавському ЗЗСО І – ІІІ ст.
Екологічна освіта школярів – одне з найважливіших завдань суспільства у
справі охорони природи. Особливу відповідальність за глибоке, ґрунтовне та
повноцінне екологічне навчання і виховання державою покладено на
позашкільні заклади. Окремі проблеми довкілля розкриваються при вивченні
таких предметів як географія, біологія, хімія та фізика. Але ряд важливих
питань залишається поза увагою. Саме тому, на мою думку, з'являється потреба
у викладанні гуртків натуралістичного напряму, на яких в юннатів формуються
екологічні уявлення та поняття, узагальнюються і систематизуються екологічні
знання і вміння, розвиваються основи екологічної культури. Успіх вирішення
таких завдань екологічного навчання і виховання молоді залежить від
професійної майстерності та екологічної культури саме керівника гуртків.
Оскільки екологічна освіта і виховання мають безпосередній зв'язок із
процесами державотворення, саме завдання керівників гуртків полягає в тому,
щоб формувати у підростаючого покоління вміння та навички мислити і діяти
по-новому, з почуттям екологічної відповідальності. А це можливо лише за
умови переорієнтації кожного вихованця на самопізнання і саморозвиток,
самореалізацію й самостійність.
Як керівник гуртка, я на заняттях гуртків ставлю перед собою такі
завдання:
- виховання потреб спілкування з природою і безпосередня участь в її
охороні;
- організація змістовного екологічно грамотного дозвілля в природі;
- підтримка юних талантів і обдарувань для формування творчої та
наукової еліти у галузі охорони довкілля;
- стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді шляхом
залучення їх до масово-виховних заходів, конкурсів, фестивалів.
Інколи позашкільна освіта має перевагу над навчанням у класі, оскільки
вона не обмежена академічними годинами, дає змогу застосувати здобуті
знання, набуті вміння і навички у практичній діяльності з охорони
навколишнього середовища .
Для мене важливо, щоб розширювалися безпосередні контакти юннатів із
природою, і діти мали змогу побачити результати своєї роботи. На заняттях я
велику увагу приділяю спілкуванню юннатів із природою, спостереженням за
наслідками діяльності людини, участі у природоохоронній роботі. Саме тому я
часто використовую екскурсії, де на свіжому повітрі ми в ігровій формі
вивчаємо назви рослин, види, поведінку тварин, спостерігаємо за всім живим,
що навколо нас.
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Я вважаю, що велику роль у вихованні екологічної культури мають саме
екологічні ігри. А серед дидактичних ігор, що застосовуються в навчальновиховному процесі, переважають екологічні кросворди, чайнворди, вікторини.
Слід відмітити, що велика доля у розробці дидактичних ігор належить
вітчизняним ученим та педагогам.
„Гра – це могутній виховний засіб, який виробило людство і тому в ній
істотна проблема людської природи” – говорив К.Д Ушинський.
Як зазначав Василь Сухомлинський, „Гра – це іскра, яка запалює вогник
допитливості, цікавості”.
Саме тому ігрова діяльність пробуджує у дітей естетичні переживання і
вмотивовує прагнення діяти у напрямку покращення стану довкілля. При цьому
головним є не обсяг знань, а поєднання останніх з особистісними якостями,
умінням самостійно оперувати своїми знаннями.
Як приклад, хочу навести екологічну гру “Відходи”, яку я часто
використовую у роботі, адже вона цікава тим, що спонукає замислитися над
речами, які оточують нас щодня, по-новому оцінити наслідки власної
діяльності в навколишньому світі. Гра складається з декількох частин. Під час
першої – кожен гравець складає список речей одноразового використання.
Наприклад, консервні бляшанки, пластикові пляшки та інше. У другій частині
гри учні підбирають до одноразових речей їх багаторазових “двійників”. На
цьому етапі діти знайомляться з проблемами сміттєзвалищ, засобами
повторного використання старих речей.
Для третьої частини гри потрібна синтетична шкарпетка. До неї кладуть
два види відходів: ті, що розкладаються і ті, що не розкладаються. Закопують
шкарпетку на декілька місяців (наприклад, літні канікули). А потім відкопують
і роблять відповідні висновки.
Окремою ланкою на заняттях гуртків можна назвати літературноекологічні свята, морально-естетичні заходи, що виховують любов до природи,
вчать цінити в ній прекрасне. Такі заходи завжди пов’язані із застосуванням
ліричної музики, поетичних творів, пейзажів тощо.
Однією з форм роботи, яку я використовую на заняттях гуртках, є робота
на екологічних стежках. Вона ілюструє певні природоохоронні проблеми або
допомагає вивчити окремі угрупування рослин і тварин. Такі засоби подачі
екологічної інформації застосовуються не лише в Україні, а й за кордоном.
Екскурсії по таких стежках у супроводі педагога мають надзвичайно важливе
значення у формуванні екологічної свідомості молоді методами позашкільної
освіти.
Не можна відокремити наше життя від навколишнього середовища, в
якому ми живемо, а тому не можна спокійно спостерігати, як це середовище
стає все більш небезпечним для всього живого. Наша щоденна поведінка, наша
господарська діяльність не покращує екологічний стан довкілля і через нашу
екологічну безграмотність, і через байдужість та неуважність, через
пріоритетність економічних (скороминущих) ідей відносно до об’єктивних
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законів природи. Саме тому поняття "екологічна катастрофа" стало
повсякденним, і саме тому освіта у навчальних закладах будь-якого рівня
повинна мати належний екологічний рівень.
Як показала практика, найпростіші екологічні дослідження є цілком
доступними для юннатів і мають певне практичне значення. Так, дослід,
спрямований на визначення забрудненості повітря, дає можливість виявити
найбільш екологічно чисті "мікрорайони” населеного пункту, які можна
рекомендувати для організації дозвілля, відпочинку дітей. Вивчення впливу
забрудненої води на життя організмів водойми допоможе встановити
винуватців забруднення і, можливо, припинити їх руйнівні дії щодо природи.
З молодшими юннатами застосовую більш доступні види практичноприродоохоронної діяльності: догляд за кімнатними рослинами, шкільними
квітниками, участь в озелененні школи, вулиць села; знищення шкідників на
плодових деревах, збирання насіння квітів, насіння плодів дерев і кущів,
підгодівля птахів узимку, розвішування годівниць, допомога дорослим у
підгодівлі лісових тварин, догляд за домашніми і шкільними акваріумами,
кімнатними птахами, свійськими тваринами.
Простір для екологічного виховання забезпечують й інші види діяльності:
проведення фенологічних спостережень, читання тематичних віршів, казок,
творів, проведення конкурсів тощо. Ігрові форми: вікторини-головоломки,
аукціони, ігри: «Відгадай за голосом», «Лікарські рослини», «Упізнай за пером»
тощо.
Вважаю, що для повноцінного розвитку дитини потрібні живе спілкування
з природою і творчість як дитини, так і самого педагога. Тому більшість занять
з дітьми слід проводити на свіжому повітрі, застосовуючи рухливі ігри.
Саме під час занять на свіжому повітрі є можливість милуватися
природою, помічати зміни в природі, відчувати органічну єдність з
навколишнім середовищем.
Створена грою творча пошукова атмосфера задовольняє вікові потреби
юннатів в пізнавальній активності і є одним із засобів формування в учнів
екологічної культури.
Заняття в гуртках натуралістичного напряму покликані виховувати у
школярів любов до рідного краю, навчати основ охорони навколишнього
середовища, науково обґрунтованого використання природних багатств.
Оскільки для молодших школярів найдоступнішим є емоційно-естетичне
сприйняття природного середовища, то знаходжу способи злиття емоційних
почуттів у ставленні до природи з пізнавальними завданнями щодо її вивчення і
практичними діями з охорони. Під час сезонних екскурсій у природу акцентую
увагу дітей на характерних ознаках кожної пори року, формую почуття
прекрасного, любов до рідного краю, навички грамотної поведінки в природі,
оцінки позитивних і негативних дій людини стосовно навколишнього
середовища.
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Формуючи біологічні поняття, на конкретному матеріалі розкриваю
гуртківцям закономірності будови та розвитку організмів, підводжу їх до
правильного розуміння законів природи. Біологічні поняття формуються в
результаті цілеспрямованої роботи в усіх формах навчально-виховного
процесу: на заняттях гуртків, екскурсіях, практичних заняттях на навчальнодослідній ділянці. Формуючи в учнів поняття рослина – цілісний організм,
необхідно навчити їх виділяти органи рослин: корінь, стебло, листок, квітку,
плід, насіння.
При ознайомленні дітей з тваринним світом в єдності вирішуються три
завдання: формування знань про тварин, розвиток емоційно-позитивного
відношення до них, виховання правильної поведінки в природі. На заняттях
гуртків діти отримують не тільки знання, а й практичні поради із утримання
домашніх тварин, птахів.
Під час екскурсій:
- проводимо спостереження і занотовуємо їх;
- малюємо пейзажі, передаючи почуття в кольорах;
- складаємо букети з природних матеріалів (сухих гілок, шишок тощо);
- декламуємо вірші, розповідаємо казки;
- виготовляємо картини з природного матеріалу.
Після таких занять гуртка діти завжди радісні та збуджені, бо отримали
насолоду і задоволення від своєї праці, зуміли побачити красу природи,
відкрили свої серця назустріч добру і любові.
Вчимося не лише бачити красу природи, любити та співчувати їй, а й
намагаємося допомогти: садимо дерева й квіти, доглядаємо за тваринами,
підгодовуємо птахів узимку.
Отже, свідоме й бережливе ставлення до природи потрібно формувати з
дитинства у сім'ї та школі, за умови активного формування екологічної
культури та накопичення систематичних знань у цій галузі.
Під час екскурсій у природу діти вчаться слухати та сприймати природу. В
процесі ознайомлення дітей з природою розв'язуються виховні завдання:
прищеплення любові до рідного краю, екологічне виховання. Не можна
абстрактно любити природу, треба любити куточки лісу, саду, затишні береги
блакитних плес річок, озер. Природа розкриває широкі можливості для
виховання в дітей прагнення до прекрасного. Висаджуючи дерева, кущі,
вирощуючи квіти, діти вчаться прикрашати рідну землю, вони бачать
результати своєї праці.
Отже, я вважаю, що екологічне виховання духовно збагачує дитину, дає не
лише радість життя, а і пробуджує гармонію добрих почуттів та вчинків.
В різноманітних умовах спілкування з природою закріпляю в свідомості
дітей, що вони частинка природи і від стану природи залежить життя людства,
виховую почуття непримиримості до фактів безвідповідальної поведінки
людей: непогашених вогнищ у лісі, залишених звалищ сміття, розорених
пташиних гнізд та мурашників.
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Вагомі результати у вихованні відповідальності в дітей за стан природного
середовища приносить різного роду пропаганда ідей охорони природи – випуск
стінгазет, природоохоронних плакатів, листівок.
Отже, на мою думку, кінцевим результатом екологічної освіти і виховання
у позашкільному навчальному закладі є формування екологічно вихованої
особистості, основою поведінки якої у навколишньому середовищі є
усвідомлені та засвоєні норми моралі, глибоке розуміння незаперечної цінності
всіх без винятку природних об’єктів і їх потреб, неповторності природи та
відповідна корекція власних життєвих потреб.
Тому я вважаю, що мета екологічної освіти і виховання юннатів полягає в
оволодінні
інтелектуальними
уміннями
(виявляти,
систематизувати,
узагальнювати, аналізувати, обґрунтовувати, прогнозувати, моделювати,
застосовувати), цінностями суспільства (визнання незаперечної й універсальної
цінності природи, її об’єктів та людини), практичними навичками з охорони
довкілля (вивчати, застосовувати, приймати рішення і діяти відповідно до них,
відновлювати).
Формування екологічної культури неможливе без засвоєння елементарних
знань про природу, тому увага дорослих повинна бути направлена на
пробудження і підтримання інтересу в дітей до навколишнього світу, вміння
бачити в звичайному – чудесне, в звичному – незвичайне.
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Природні матеріали як скарбничка розвитку творчості
на заняттях гуртка
Косик Г. Д.
керівниця гуртка «Юні флористи»
при Приборжавському ЗЗСО І – ІІІ ст.
Робота з природним матеріалом містить в собі великі можливості
зближення дитини з рідною природою, виховання бережливого, дбайливого
ставлення до неї і формування перших трудових навичок.
Щоб діти не були гостями природної майстерні, а стали в ній
господарями. Задумаймося над тим, чим є їх зустрічі з природою в цій
майстерні забавою, заповненням вільного часу або цікавою справою.
Виготовлення різних виробів з природного матеріалу – праця кропітка,
захоплююча і дуже приємна. Для того, щоб діти охоче займалися,їм необхідно
розвивати фантазію, добрі почуття, а з оволодінням навичками прийде і
спритність у роботі. нормальної людської діяльності: з матеріалів людина
створює цінності і культуру…
З прогулянки діти часто приносять різні природні матеріали.
Зустрічі з природою розширюють уявлення дітей про навколишній світ,
вчать їх уважно вдивлятися в різні явища, зберігати цілісність сприйняття при
створенні виробів з природного матеріалу.
Виготовлення виробів вимагає від дитини спритних дій, і якщо спочатку
неточним рухом руки гуртківець нерідко пошкоджує іграшку, то згодом, в
процесі систематичного праці, рука набуває впевненість, точність, а пальці
стають гнучкими. Все це важливо для підготовки руки до письма, до навчальної
діяльності в школі. Ручна праця сприяє розвитку сенсомоторики – очі і руки,
вдосконаленню координації рухів, гнучкості, точності у виконанні дій. В
процесі виготовлення виробів поступово утворюється система спеціальних
навичок і умінь.
В. А. Сухомлинський писав: "Витоки здібностей і обдарування дітей – на
кінчиках їх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші струмочки,
які живлять джерело творчої думки".
Великий вплив справляє праця з природним матеріалом на розумовий
розвиток дитини, на розвиток його мислення. Якщо простежити шлях роботи з
дітьми з виготовлення виробів з природного матеріалу, то можна помітити:
спочатку дітки розглядають зразок, аналізують його структуру, способи
виготовлення; потім після засвоєння цього процесу - завдання ускладнюються,
вихованцям показують малюнок або фотографію іграшки, яку потрібно
зробити, і, нарешті, вони без попереднього аналізу виготовляють виріб за
завданням або власним задумом.
Під час такої роботи створюються умови для розвитку не тільки
плануючої функції мовлення, але й мовленнєвої регуляції поведінки.
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Осінь – справжня благодать для флориста, адже жодна пора року не
постає перед нами настільки ж барвистою, різноманітною і щедрою, як осінь.
Кольори і відтінки, в які одягається природа вражають уяву, а досвідчений і
вмілий майстер прекрасно використовує всі можливості сезону в своїй роботі.
Не тільки натхнення можна черпати з краси навколишнього світу, але брати
звідти і більш матеріальні ресурси: осінні композиції, крім класичних квіткових
складових, нерідко містять і налиті стиглі фрукти, різнокольорове листя,
барвисті ягоди і навіть прості гілки і прутики.
На заняттях ми намагались використати всі природні матеріал, які нам
подарувала «Чарівниця осінь» та використали декілька різних технік:
1.Оригамі.
Використовуючи дану техніку, ми формуємо просторову уяву, пам'ять,
творчі здібності, впевненість в своїх силах, конструктивне мислення;
розвиваємо дрібну моторику рук; розширюємо комунікативні здібності дітей;
виховуємо художній смак, культуру праці, виховуємо бажання самостійно
конструювати з паперу.
2.Аплікація.
Аплікаційна робота з рослинним природним матеріалом справляє свій
вплив на розумовий розвиток дитини. Цікавість роботи по виконанню
аплікаційних робіт з природного матеріалу сприяє розвитку в учнів таких
якостей як увага, терпіння, допитливість. Показовим є те, що при цій роботі не
буває кінця вдосконаленню робіт, в цій праці завжди є новизна, творчий пошук,
можливість домагатися більш досконалих результатів. І все це відбувається на
тлі сприятливого емоційного настрою дітей, їх радості спілкування під час
праці, насолоди, яку вони переживають при створенні аплікаційної роботи,
розвитку мислення і появи елементів творчості.
Аплікаційна робота над виробами з природного рослинного матеріалу
вимагає від дитини точних дій, і якщо спочатку буває так, що при виготовленні
потрібно особливо велика посидючість, то з появою певних навичок
розвиваються і гнучкість пальців, і хапальні вміння, руху дрібної моторики,
фантазія. З'являється узгодженість в роботі зору і дій руки, удосконалюється
координація рухів, гнучкість та точність у виконанні потрібних дій.
Разом з тим праця, яка необхідна для виконання аплікаційних робіт з
природного матеріалу, сприяє розвитку особистості дитини, вихованню її
характеру. Адже будь-яку, навіть найпростішу аплікацію, зробити не так-то
просто, робота по її виготовленню вимагає певних вольових зусиль. Коли
дитина зустрічається з труднощами, вона намагається самостійно їх розв'язати,
навіть якщо дитині не вдається виконати з першого разу необхідну роботу. Але
за допомогою дорослого дитина вчитися виявляти причини своєї невдачі і,
найголовніше, - долати їх. В результаті таких дій в учнів формуються такі
якості, як наполегливість, цілеспрямованість, вміння доводити почату справу до
кінця.
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Технологія виконання аплікації з природного матеріалу молодшими
школярами передбачає такі етапи роботи:
- підготовка матеріалу, його вибір;
- вибір малюнка для аплікації;
- розташування матеріалу, створення ескізу;
- вибір обладнання інструментів, допоміжних матеріалів;
- техніка виконання поробки різними способами.

3. Панно.
Вироби з зерен, крупи і різного насіння своїми руками – відмінний спосіб
зайняти дітей з користю, адже робота з таким натуральним матеріалом
прекрасно тренує дрібну моторику рук, що сприяє поліпшенню загального і
мовного розвитку. Також такі заняття допомагають виховувати в діток
терпіння, старання і посидючість.

Отже, конструювання з природного матеріалу за своїм характером
ближче до художніх видів продуктивної діяльності, ніж до технічних.
Створюючи образи, діти не тільки (і не стільки) їх структурно відображають, як
в технічному конструюванні, скільки відображають своє відношення до них,
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передають їх характер, що дозволяє говорити про художню природу цих
образів.
І тому дуже важливо відійти від існуючої методики навчання дітей
створенню конкретних виробів з конкретного природного матеріалу.
Наше завдання – навчити дітей відчувати специфіку природного
матеріалу, бачити багату палітру його фарб, форм, фактури і на основі цього
створювати різноманітні художні образи. Це сприяє розвитку у дітей уяви і
творчості, в основі яких лежить оволодіння дітьми узагальненими способами
побудови образу з опорою на наочність (природний матеріал) і багатоаспектні
уявлення, що є у них з власного життя, казок, фільмів.
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Формування пізнавальної компетентності вихованців
в процесі вивчення теми: Рельєф нашої місцевості
Фляшко В. В.
керівниця гуртків відділу екології
та природоохоронної роботи
Соціальна якість особистості – компетентність. В словнику Ожегова С.І.
«Компетентна – знаюча, обізнана, авторитетна у певній галузі людина».
Часто використовуються в освітній галузі синонімічні поняття
«компетенція» та «компетентність».
Компетенція (від лат. сompetencia – коло питань, з якими людина добре
обізнана, володіє знаннями і досвідом) – це інтегрований результат, який
визначається в здатності юнната використовувати засвоєні знання, уміння,
навички, а також способи діяльності у конкретних життєвих ситуаціях для
розв’язання практичних і теоретичних задач.
Компетентність – це особистісна якість (сукупність якостей) юнната, що
вже відбулась, і мінімальний досвід діяльності в заданій сфері, що придбані
завдяки навчанню.
Компетентнісний підхід в освітньому процесі позашкільного
навчального закладу – спрямованість системи освіти на засвоєння системи
знань, яка була традиційною й виправданою ще декілька десятиліть тому, вже
не відповідає сучасному соціальному замовленню, яке вимагає виховання
самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних
ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних
завдань.
Виконання цих завдань потребує істотного посилення самостійної й
продуктивної діяльності вихованців, розвитку їхніх особистісних якостей і
творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати
проблеми, орієнтуватись у житті суспільства. Таким індикатором стали
компетентності, що визначають готовність учня до життя, його участі в житті
суспільства.
Випускник закладу позашкільної освіти зацікавлений отримати додаткові
практичні знання, які необхідні йому для виживання в умовах постійного
вибору. А для цього необхідно навчально-виховний процес у творчому
колективі “вибудовувати” так, щоб його вихованець зміг зрозуміти “Який я?
Що я можу і чого ще не вмію? Чого я хочу і чого не хочу?”.
Позашкільна освіта повинна дати вихованцю можливість проявити свої
вольові якості, отримати радість від самореалізації в продуктивній творчій
діяльності, пережити гордість за особисті інтелектуальні і творчі досягнення,
навчитися реалізовувати свої замисли. Позашкільна діяльність в творчих
колективах відкриває багато різних можливостей для задоволення
індивідуальних запитів, з урахуванням їх інтересів і здібностей.
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Дослідницька компетентність – це цілісна, інтегративна якість
особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності
дослідника і виявляється в готовності і здатності здійснювати дослідницьку
діяльність з метою отримання нових знань шляхом застосування методів
наукового пізнання, застосування творчого підходу в прийнятті рішень та
оцінці результатів дослідницької діяльності. Розвиток дослідницької
компетентності, у юннатів, відбувається через розвиток її компонентів.
Компоненти:
1) Мотиваційно-ціннісний та емоційно-вольовий компоненти
2) Когнітивний компонент
3) Діяльнісний компонент
4) Рефлексивний компонент .
Тому сучасний педагог повинен удосконалювати свою роботу,
використовувати нові форми, методи, засоби, прийоми на заняттях. Завдяки
використанню інтерактивних методів у юннатів підвищується інтерес до
процесу навчання, формується їх світобачення, вони орієнтовно визначають
життєву позицію, своє місце в сучасному світі. Наприклад, технології, які я
застосовую на заняттях гуртка: дослідження, проектні технології, гра,
технології кооперативного та колективно-групового навчання, інформаційні
технології навчання.
Формування пізнавальної компетентності юннатів в процесі вивчення
теми: «Рельєф нашої місцевості» досягається через розвиток мотивації та
пізнавальної активності юннатів, а також самостійності у процесі пізнання та
формування позитивного емоційного ставлення до навчання. Тому, перед
вивчення даної теми ми відвідали Хустський краєзнавчий музей, де мали
можливість відкрити для себе дещо нове про рідний край, а саме:
1) розглянули фізичну карту Хустського району;
2) розглянули геологічну карту Хустського району:
3) ознайомились з кліматичною картою Хустського району;
4) розглянули карту заповідних територій Хустщини.
Наступне заняття ми розпочали з повторення побаченого в Краєзнавчому
музеї. Метою заняття є: формування та закріплення знань про рельєф своєї
місцевості, вміння працювати з різними джерелами інформації, аналізувати,
робити висновки, розвивати критичне мислення.
Для повторення побаченого і почутого під час екскурсії до Краєзнавчого
музею використовую гру «Розумний м’яч». Для цього юннати стають у коло, а
керівник кидає м’яч, задаючи питання.
В теоретичній частині я знайомлю вихованців із рельєфом Закарпатської
області і Хустщини зокрема.
В практичній частині застосовую інтерактивний метод «Мозковий
штурм», який допомагає розвивати творчі здібності гуртківців, уміння швидко
аналізувати ситуацію.
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Метод мозкового штурму – оперативний метод вирішення проблеми на
основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам обговорення
пропонують висловлювати якомога більшу кількість варіантів рішення, в тому
числі самих фантастичних.
Застосовую метод «Робота в групах», як повторення почутого на занятті.
Робота у групах розвиває навички активного слухання, співпереживання,
співпраці, впевненої поведінки і толерантності.
Для цього розділяю гуртківців на дві групи для виконання завдань:
- розгадати кросворд «Хустщина»
- Гра «Склади прислів’я»
- Гра «Відгадай загадку»
Позитивний настрій у вивченні нового матеріалу може надати
ілюстративний матеріал, а саме перегляд відеофільму про рідне місто Хуст.
Підбиваючи підсумок заняття використовую інтерактивний метод
«Мікрофон», який надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі,
відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію, дає
присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо
запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й
переконливо.
Отже, в процесі заняття гуртківці поглибили свої знання з теми «Рельєф
нашої місцевості», навчились працювати з різними джерелами інформації,
аналізувати, робити висновки, розвивати критичне мислення щодо даної теми.
На занятті були використані такі методи інтерактивного навчання: Дискусія,
Мозковий штурм, Робота в групах, Мікрофон та Незакінчене речення, що
сприяли всебічному розвитку юннатів та їх розумовій активності. А також
переглянули відео-фільм про рідне місто Хуст, з якого дізналися дуже багато
цікавого і корисного для себе.
Література:
1. Бібік Н.М., Ващенко Л.С., та ін. Компетентнісний підхід у сучасній
освіті: світовий досвід та українські перспективи/ Н. М. Бібік. – К., 2001.
2. Ільницький В. В. Екстремальний туризм. Теорія і практика, К.: 2000. –
308 с.
3. Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої
компетентності учнів / Н. Бухлова. – К. Вид. дім «Шкіл. світ» Вид. Л. Галіцина,
2006. – 128 с.
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Організація навчання й відпочинку дітей у Воловецькій філії „Арніка”
Мішко В. М.
керівник філії ЗОЕНЦ „Арніка”
Згідно зі Статутом ЗОЕНЦ, на підставі Рішення 28 сесії V скликання
Воловецької районної ради від 01. 06. 2010 року № 469, рішення 28 сесії V
скликання Закарпатської обласної ради від 07. 05. 2010 року № 1106, рішення 2
сесії VІ скликання Закарпатської обласної ради від 16 грудня 2011 року № 90,
наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 20.07.2010 року
№ 577, Акту передачі-приймання будівлі гуртожитку Нижньоворітської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів від 10. 08. 2010 року та наказу ЗОЕНЦ
від 25.01.2011 року № 6-ф створено відокремлений підрозділ Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – Воловецьку
філію „Арніка”.
У філії запрацювало 5 штатних одиниць – керівник філії та 4 керівники
гуртків. Організовано роботу 11 дитячих творчих об’єднань, в яких займалося
167 вихованців. Гуртки протягом 2011-2016 років працювали безпосередньо в
освітніх закладах села Нижні Ворота, а також в селах Завадка, Верб’яж.
Педагоги та юннати брали активну участь у Всеукраїнських, обласних
дослідницьких конкурсах, масово-виховних заходах які організовував та
проводив ЗОЕНЦ і у багатьох з них займали призові місця.
Паралельно тривали роботи з реконструкції та капітального ремонту
колишнього гуртожитку Нижньоворітської школи, які, на жаль, у зв’язку з
військовими діями на Донбасі та блокуванням коштів службами КРУ у 2014
році були припинені. Лише після звернення директора ЗОЕНЦ Геревича О. В.
до тодішеього голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, який свого часу
відвідував недовершене будівництво, з проханням про сприяння у вирішенні
проблеми, роботи було відновлено. Саме за ініціативи Москаля Г. Г. були
виділені кошти із обласного бюджету і знято перешкоди у завершенні робіт .
Таким чином, 21 грудня 2016 року за участі керівництва області: голови
обласної держадміністрації Москаля Г.Г., голови обласної ради Рівіса М. Й,
директорки департаменту освіти і науки ОДА Сопкової Г. І., яка також
надавала
вагому
підтримку
екоцентру,
керівників
Воловецької
райдержадміністрації, відбулося урочисте відкриття на базі філії ЗОЕНЦ
обласного відпочинкового табору „Арніка”.
В новоствореному позашкільному освітньо - відпочинковому закладі
еколого-натуралістичного напряму було створено умови для цілорічного
оздоровлення та відпочинку дітей. Упродовж однієї зміни тут може одночасно
перебувати до 60 дітей, навчання яких організовано в місцевих школах.
На сьогоднішній день в закладі, згідно штатного розпису здійснюють
роботу 35 працівників: керівник філії, 13 педагогічних працівників, практичний
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психолог, 2 медпрацівники (лікар та медсестра), 5 працівників харчоблоку,
завідувач господарством, водій автобуса та технічний персонал.
Матеріально-технічна база: навчальні кабінети, комп’ютерний клас,
конференцзала, кімнати відпочинку, хол для відпочинку та перегляду
телепередач, проведення ігрових заходів, кабінет керівника філії, кабінет
медпрацівника, господарські (складські) та санітарно-гігієнічні приміщення,
приміщення для обслуговуючого персоналу, харчоблок, їдальня, котельня.
Філія діє згідно з ПОЛОЖЕННЯМ про Воловецьку філію Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді „ Арніка”.
Метою створення філії є подальша реалізація Закарпатським обласним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді:
Закону України „Про освіту”;

Закону України „Про позашкільну освіту”;

Концепції екологічної освіти в Україні;

Концепції національно-патріотичного виховання;
інших документів, що стосуються освіти: наказів Міністерства освіти і
науки України, Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської
облдержадміністрації, Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.
Виховна робота в таборі включає в себе поєднання відпочинку, спорту з
пізнавальною, естетичною, екологічною, оздоровчою діяльністю. Зміст, форми
та методи роботи будуються на принципах ініціативи й самодіяльності дітей,
демократії й гуманізму, розвитку національних і культурно-історичних
традицій, пріоритетності загальнолюдських духовних досягнень і цінностей.
Цьому сприяють:
•
ефективне використання природних ресурсів;
•
збалансоване харчування;
•
чітке дотримання санітарно-гігієнічних норм відпочинку дітей,
формування навичок особистої гігієни; належна організація фізкультурнооздоровчої роботи (спортивні змагання, рухливі ігри, пішохідні прогулянки,
екскурсії, формування навичок безпечної поведінки);
•
дотримання режиму дня;
•
заходи з профілактики дитячого травматизму;
•
різноманітні виховні заходи.
Мета роботи табору:

створити умови для реалізації права кожної дитини на повноцінний
відпочинок;

забезпечити систематичні заняття дітей фізичною культурою;

сприяти формуванню навичок здорового способу життя;

забезпечити змістовне дозвілля;

створити умови для розвитку творчих здібностей дітей;
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формувати цілеспрямований інтерес до вивчення історії, народних
традицій, збереження природи рідного краю.
Завдання:
1. Забезпечення умов для активного та безпечного відпочинку дітей.
2.
Проведення роботи, що поєднує розвиток і виховання дітей з
відпочинком.
3.
Залучення дітей до творчих видів діяльності, розвиток творчого
мислення.
4.
Формування культурної поведінки, дотримання санітарно-гігієнічних
норм, набуття навичок здорового способу життя.
5. Формування у дітей навичок спілкування і толерантності.
Функції табору:
оздоровчо – рекреативна (можливість дітям оздоровитись і відпочити, зняти
психічне та фізичне навантаження);
виховна(здійснення виховного впливу через вплив тимчасовог онового
дитячого колективу);
соціалізуюча (створення нових умов для збагачення їх соціального досвіду
отримання, перевірки та застосування нових знань і вмінь у різноманітній
практичній діяльності, яка наповнена грою, дитячою ініціативою, творчістю).
Згідно з положенням відпочинкова зміна триває 14 днів та охоплює
відпочинком 60 дітей відповідних соціальних категорій, які підпадають під дію
закону України „Про відпочинок та оздоровлення”.
Протягом 2017-2021 років на базі філії ЗОЕНЦ „Арніка” проведено 68
змін, під час яких відпочинком охоплено 3 507 учнів 6-8 класів закладів
загальної
середньої освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей,
дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей, зареєстрованих як
внутрішньо переміщені особи, відмінників навчання, лідерів учнівського
самоврядування, талановитих та обдарованих дітей, лідерів дитячих
громадських організацій, дітей - учасників дитячих творчих колективів та
спортивних команд, учнівської молоді.
Крім того, у рамках реалізації соціально-культурного проекту „Схід і
Захід – разом” на базі філії „Арніка” відпочило 272 учні із Луганської та
Донецької областей.
З метою реалізації проєкту Міжнародні дитячі табори за програмами
обміну та у рамках реалізації культурно-освітніх проєктів у Воловецькій філії
„Арніка” відпочивало 10 дітей з Чехії та 24 дітей Каунаського району
Литовської Республіки.
Діяльність філії ЗОЕНЦ „Арніка” під час кожної відпочинкової зміни
здійснювалась згідно з планом роботи, що кожного разу враховував період
перебування дітей на відпочинку, передбачав відзначення знаменних і
пам’ятних дат календаря, був направлений на розкриття природних здібностей
дітей, їх творчого потенціалу. Для цього педагогами для щоденної організації
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змістовного перебування дітей використовувалися різноманітні види і
форми діяльності, зокрема, такі, що передбачали організаційно-громадську
активність (презентації загонів, виконання доручень, щоденні підсумки
табірного дня); санітарно-оздоровчого характеру (дотримання санітарногігієнічних вимог, розпорядку дня); спортивного (ранкова фіззарядка, спортивні
змагання, естафети); пізнавального (екскурсії, конкурси, спостереження за
довкіллям ); художньо-творчого (концерти, розважальні програми), а також
такі, що сприяли трудовому вихованню та вільному самовияву дитини.
При цьому у філії проводилися різноманітні майстер - класи та заняття за
інтересами.
Для забезпечення цікавого дозвілля дітей та розвитку їхніх здібностей під
час відпочинку в „Арніці” залучались фахівці позашкільних закладів освіти
області: Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді, Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької
творчості „ПАДІЮН”, Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій
і спорту учнівської молоді. Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.
За останні кілька років Воловецька філія „Арніка” здобула вагомий
авторитет серед закладів оздоровлення та відпочинку області і вже стала
улюбленим місцем школярів. Новими цікавими програмами активного
відпочинку та дозвілля, розвагами і мистецькими заходами табір не розчаровує
юних гостей.
Спортивні змагання, веселі естафети, розважальні свята, шоу-програми,
інтелектуальні ігри, конкурси та пізнавальні екскурсії наповнюють відпочинок
дітей яскравим змістом. Змістовному і цікавому життю в таборі став результат
чіткої обдуманої роботи колективу педагогів.
Різноманітність форм та методів роботи сприяло розвитку спостережливості
і творчої самостійності дітей, вихованню в них фізичної витривалості та
інтересу до занять фізкультурою, зміцненню здоров’я, зміцненню відносин у
колективі, взаємовідповідальності, бажання брати активну участь у спільних
справах: конкурсах, змаганнях, розважальних святах, акціях, виставках, іграх,
квестах, лінійках, екскурсіях. Кожен день життя у ньому допомагає дітям
зрозуміти, що потрібно бути не лише спритними і сміливими, а й дружніми,
чесними, справедливими, добрими, творчими.
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Додаток 1
Посилання на відеоматеріали, що візуально розкривають
освітню, виховну, практичну природоохоронну, дослідницьку та екологопросвітницьку діяльність педагогів ЗОЕНЦ
№
Назва (тема) заходу
Посилання на відеоматеріали
№
1 День відкритих дверей 2019. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tТелерепортаж
UtJNgCWt8&feature=emb_logo.
2

3
4

5
6

Юні охоронці природисупергерої серед нас.
Відеоролик.
Мандруємо Східними
Карпатами. Телерепортаж.
Закарпатський еколог О.
Геревич розповів про загрозу
спалювання листя
Не паліть листя. Відеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=1vggAkXpv-Q&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=_bpJHBmyPYU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iBVN-mEltG8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EXFcw_zO6g&feature=emb_logo
Подорож у Долину вовків і не https://www.youtube.com/watch?v=Ch_nGdYjiWE&feature=emb_logo

тільки Телерепортаж
7 Чим дихають ужгородці
8 Відпочинок у таборі „Арніка”
9 Птах року, канюк, проходить
реабілітацію в ЗОЕНЦ
10 Проблеми нарцисового поля
11 Зимовий облік птахів і гості із

https://www.youtube.com/watch?v=Am5fdEAw7AM
https://www.youtube.com/watch?v=VZMztyeyleI
https://www.youtube.com/watch?v=yVeQwdQZXP8&t=
https://www.youtube.com/watch?v=sR0iBbB4aGM
https://www.youtube.com/watch?v=32j_XA4wqmo

Луганської обл. в ЗОЕНЦ, які
відпочивабть у таборі „Арніка”

12 Сплав мітингувальників
Тисою
13 Всесвітній день лісу (2017)
14 Екологічна освіта
15 VВсеукраїнський збір юних
зоологів. Форелеве г-ство
16 Чеські педагоги побували в
ЗОЕНЦ
17 Діти з Донеччини завітали в
ЗОЕНЦ
18 День захисту тварин ЗОЕНЦ
19 Проводи лелеки
20 Змії
21 Золотий нарцис заяскравів на
Хустщині
22 День птахів відзначили в
Ужгородському замку

https://www.youtube.com/watch?v=31dEpCTHNxo

https://www.youtube.com/watch?v=ReAvi00U_UA
https://www.youtube.com/watch?v=SEHqs5n1M0k
https://www.youtube.com/watch?v=0x-Ut4B8GVo
https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.youtube.com/watch?v=eVvNUjQT6fI
https://www.youtube.com/watch?v=H01vsRBBr4s
https://www.youtube.com/watch?v=S-cBzN7j12M&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=evZxLlseiyQ
https://www.youtube.com/watch?v=IA6dz88DhqY
https://www.youtube.com/watch?v=
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23 Квітка з легенди
24 Не лише прибирали і садили
дерева, а й випускали на
волю тварин

https://www.youtube.com/watch?v=szksvHTvFIg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=YcU6CyD33ZE

25
26
27
28

https://www.youtube.com/watch?v=VaB5i_WQt4E
https://www.youtube.com/watch?v=spv7uDctsuQ&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=nK0wIoXeqcc
… https://www.youtube.com/watch?v=Ch_nGdYjiWE&t=3s

2

29
30
31
32
33

34
35

Екокраїна Веселка
День Землі
День Дунаю 2018
Подорож у долину вовків і не
тільки
Зелена естафета
Мандруємо Східними
Карпатами
В ЗОЕНЦ випустили на волю
боривітра
Україна назавжди. Флешмоб
до Дня незалежності
Педагоги ЗОЕНЦ відзначили
100-річчя позашкільної освіти
сплавом по Тисі
Ойкос запрошує в Карпати
Юннати ЗОЕНЦ відзначили
Всесвітній день ветландів

https://www.youtube.com/watch?v=1_aq-npoLxM
https://www.youtube.com/watch?v=_bpJHBmyPYU&feature=em
b_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WfLe_Blvt0o&feature=emb_
logo
https://www.youtube.com/watch?v=FsPTRPx5KFQ&feature=emb
_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K3-GzcvVjr0

https://www.youtube.com/watch?v=nbO4Q-b1qiI
https://www.youtube.com/watch?v=dfiyZt7szD0

36 Фестиваль ”Воскресни,
писанко”
37 Шлях на Говерлу
38 Колективи екопрсвіти

https://www.youtube.com/watch?v=XJ3EflAck0o

39 Прямий ефір про екологічні

https://www.youtube.com/watch?v=F6xywWpjpgc&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=LpCPV4U1gho
https://www.youtube.com/watch?v=K_8-sP3KeTM

заходи в ЗОЕНЦ

49 О. Геревич у телепрограмі
"Ранок на Тисі" (03.11.17)
50 15- річчя Міжнародної
експедиції на бокорах по Тисі

search прямий ефір доброго ранку Закарпаття.htm

https://www.youtube.com/watch?v=t_FrLsBUQ_M&feature=you
tu.be-
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