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«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

 

 

 

Екологізація освітнього процесу – інноваційний напрям виховання 

екологічної культури учнівської молоді 
 

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (далі – Палац) – провідний комплексний заклад 

позашкільної освіти, що є центром своєрідної екосистеми закладів 

позашкільної освіти Харківської області. У цьому році Палацу виповнюється 

85 років із дня заснування. 

Навчання і виховання в творчих колективах Палацу – це процес 

цілеспрямованого формування у дитини певних якостей свідомості, 

стереотипів поведінки, аксіологічної орієнтації, що визначаються історико-

культурною специфікою регіону та направлені на формування всебічно 

розвиненої особистості, виховання моральності, національної свідомості.  

Один із пріоритетних напрямів роботи Палацу – залучення вихованців 

до еколого-натуралістичної творчості. 

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» відповідно до розпорядження голови Харківської 

обласної державної адміністрації від 08 червня 2000 року № 515 є 

правонаступником Харківської обласної станції юних натуралістів, до 

структури якого входить еколого-натуралістичний відділ, який було засновано 

ще у 1934 році як відділ сільського господарства й природознавства 

Харківського Центру технічної й сільськогосподарської станції, котрий у 1935 

році увійшов до складу новоствореного Харківського Палацу піонерів та 

жовтенят імені П. П. Постишева.  

Еколого-натуралістичний відділ забезпечує оволодіння знаннями про 

навколишнє природне середовище, формування екологічної культури 
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особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, 

залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних 

напрямів, формування знань, навичок у галузях сільського господарства. 

У Палаці організовано роботу 30 еколого-натуралістичних гуртків за 12 

профілями: «Юні зоологи», «Юні конярі», «Юні квітникарі», «Флористика та 

фітодизайн інтер’єрів», «Художня кераміка», «Юні рослинники», «Юні 

охоронці природи», «Юні садівники», «Юні лісівники», «Школа раннього 

розвитку «Малюк»», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Школа успіху». 

Вихованці мають можливість ознайомитися із куточком живої природи 

(40 видів декоративних, домашніх птахів і тварин), відвідати теплицю і 

оранжерею (350 видів тропічних і субтропічних рослин), дендропарк (150 

видів дерев та декоративних рослин), плодовий сад, парники, альпінарій, 

стайні (утримується 5 коней та 1 поні), проводити фенологічні спостереження 

та займатися дослідницькою роботою на навчально-дослідній земельній 

ділянці. 

Одним із завдань еколого-натуралістичного відділу Палацу є залучення 

до науково-дослідницької та практичної природоохоронної роботи, під час 

яких визначається рівень практичної підготовки, створюються умови для 

пошуку та підтримки талановитих та обдарованих дітей. 

З метою формування практичних навичок, спостережливості, 

розширення світогляду вихованців, продовжено науково-дослідницьку роботу 

на базі живого куточка, відкритого та закритого ґрунту (теплиця, оранжерея). 

Залученню до наукової та дослідно-експериментальної роботи сприяє 

участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник», Всеукраїнському конкурсі досягнень 

юних зоологів і тваринників, в конкурсі-захисті дослідно-експериментальних 

робіт учнів-членів МАН, експедиційно-польових зборах юних зоологів. Улітку 

на базі еколого-натуралістичного відділу продовжено роботу з вихованцями в 

рамках комплексної програми для дітей і підлітків «Увійди в природу 
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другом», також діяльність гуртків: «Флористика», «Юні конярі», «Юні 

рослинники», «Художня кераміка».  

Для школярів міста та області організовано роботу контактного 

зоопарку, проводяться «Уроки добра», тематичні екскурсії на екологічній 

стежці, в оранжерейно-тепличному комплексі.  

Заслуговує на увагу досвід роботи Світлани ПУЗЄЄВОЇ, керівника 

гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» еколого-натуралістичного 

відділу, яка протягом семи років співпрацює з Комунальним закладом 

«Харківська спеціальна школа № 8» Харківської обласної ради та проводить 

заняття для дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені 

порушеннями опорно-рухового апарату. Це один із напрямів роботи, що дає 

змогу шляхом індивідуального та диференційованого підходів на заняттях з 

флористики забезпечити розвиток особистості. Діти мають змогу на території 

відділу познайомитись зі світом природи, бережливо ставитися до природного 

середовища, навчитися вирощувати рослини, створювати своїми руками 

композиції, букети, флористичні роботи та використовувати набуті  знання у 

повсякденному житті. Це сприяє допрофесійній підготовці, розвитку 

естетичних потреб, спостережливості та уваги, формуванню досвіду 

практичної та творчої діяльності, соціалізації та адаптації. 

Палац також проводить активну роботу з питань організації на 

належному рівні еколого-натуралістичної діяльності в новостворених 

громадах.  

Налагоджено творчу співпрацю з закладами освіти об’єднаних 

територіальних громад у плані організації освітньої роботи з еколого-

натуралістичного напряму. Вихованці закладів позашкільної освіти 

Великобурлуцької, Зачепилівської, Наталинської, Нововодолазької, 

Малинівської, Мереф’янської, Оскільської, Роганської, Старовірівської 

об’єднаних територіальних громад стали активними учасниками та 

переможцями обласних етапів всеукраїнських еколого-натуралістичних 

заходів: «Птах року», «В об’єктиві натураліста», «Годівничка», «Земля – наш 
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спільний дім», «Ліси для нащадків», «Зелена естафета», «Новорічна 

композиція», «Український сувенір», «Зимовий вернісаж». 

Забезпечення відповідного рівня біологічної підготовки учнівської 

молоді в умовах стрімкого розвитку сучасної біології є одним із пріоритетних 

завдань закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

Вирішення цього завдання потребує об’єднання зусиль науковців, 

громадських організацій, засобів масової інформації.  

Продовжено співпрацю з Харківським відділенням Клубу органічного 

землеробства, Центром реабілітації рукокрилих, Харківським відділенням 

Українського товариства ентомологів; Харківським відділенням Українського 

товариства охорони птахів, Музеєм природи Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, біостанцією Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, Харківським національним педагогічним 

університетом імені Г. C. Сковороди; Харківською державною 

зооветеринарною академією, національними природними парками: 

«Дворічанський», «Слобожанський» та «Гомільшанські ліси»; Ботанічним 

садом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Українським науково-дослідним інститутом рослинництва імені В. Я. Юр’єва, 

Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем, 

Харківським національним аграрним університетом імені В. В. Докучаєва, КО 

«Харківський зоологічний парк», Харківським національним університетом 

міського господарства імені О. М. Бекетова, Комунальним вищим навчальним 

закладом «Харківська академія неперервної освіти». 

У 2020 році виповнилося 13 років із дня заснування Харківської 

обласної ради старшокласників (далі − ХОРС), до складу якої входять 

представники всіх районів Харківської області, вихованці гуртків Палацу, з 

2015 року − вихованці закладів освіти обласного підпорядкування. За 

рішенням конференції ХОРС від 27 жовтня 2016 року загальне керівництво 

Харківською обласною радою старшокласників здійснює координаційна рада.  
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З 2011 року спільно з Харківським регіональним інститутом 

державного управління при Національній академії державного управління при 

Президентові України з метою навчання лідерів області впроваджується 

проєкт «Академія управлінської майстерності». Заняття відбуваються один раз 

на місяць з використанням нових сучасних тренінгових технологій та 

присвячені екологічним проблемам, раціональному природокористуванню, 

збереженню біорізноманіття рідного краю, толерантному відношенню між 

підлітками, ефективному спілкуванню, визначенню майбутніх пріоритетів, 

напрямкам роботи органів місцевого самоврядування, співпраці з органами 

місцевого самоврядування. Наприкінці року відбувається конкурс-захист 

проєктів лідерів учнівського самоврядування, під час якого лідери 

Харківщини впроваджують свої екологічні, соціальні і волонтерські проєкти в 

різних сферах (з благоустрою територій районів (міст) – «Провулок моєї мрії», 

«Патріотичний стріт-арт»; підтримки бійців АТО: «Моя допомога воїну АТО», 

«Будемо гідні слави героїв», «Частину дитячого серця − воїнам АТО»; 

благодійні «Чужої біди не буває», «Відкрий душу, щоб посміхнулося серце», 

зі здорового способу життя «Здоровим бути модно», «День без куріння»). 

Лідери Чугуївської районної ради старшокласників показали створений дітьми 

фільм «Щастя», а Балаклійського−мультфільм «Здоровим бути модно»). 

Досвід роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» зі співпраці з громадськими екологічними 

організаціями на прикладі установлення зв’язків із регіональним 

ландшафтним парком «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК» є позитивним, актуальним, 

інноваційним напрямом екологічної освіти та виховання, формування 

екологічного мислення і свідомості. 

Результативною формою діяльності у справі створення сприятливих 

умов для навчання й виховання дітей та учнівської молоді, розвитку 

позашкільної освіти в регіоні, створення соціокультурного освітнього 

простору є укладення договору про співпрацю між Комунальним закладом 
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«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та регіональним 

ландшафтним парком «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК». 

У рамках проєкту «Екологізація освітнього процесу» педагоги 

відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, центру 

валеологічних знань Палацу ефективно поєднують навчання та естетичне 

виховання дітей із формуванням гармонійних взаємовідносин «Людина – 

природа». Традицією стало ознайомлення з тваринним і рослинним світом 

регіонального ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК» з метою 

перенесення краси природи в мистецькі вироби, створення робіт у 

співавторстві з нею. Безпосереднє спілкування з природою є невичерпним 

джерелом виховання спостережливості, високих моральних почуттів, що 

сприяє моральному самовдосконаленню кожної людини. Вихованці відділу 

беруть активну участь і досягають значних результатів у природоохоронних 

конкурсах, акціях, виставках. 

 Участь вихованців у таких заходах сприяє формуванню 

екологічної культури, підвищує їх загальнокультурний рівень, а використання 

природного компонента в діяльності гуртків розвиває художні здібності, 

формує національну духовність. Усе це успішно поєднується з опануванням 

народних ремесел, збагаченням культурними та історичними цінностями 

українського народу. 

Регіональний ландшафтний парк «ФЕЛЬДМАН  ЕКОПАРК» – перша 

сходинка до пізнання краси природи рідної Харківщини, ознайомлення з 

фауною, флорою, рідкісними рослинами рідного краю. 

Екологічна культура проявляється у свідомості, мисленні, поведінці та 

діяльності особистості. 

 Саме тому в заходах, які проводить Палац на базі регіонального 

ландшафтного парку «Фельдман Екопарк», беруть участь не тільки юні 

натуралісти, але й вихованці відомих творчих колективів Палацу: народного 

художнього колективу цирку «Усмішка» (керівники: Біатова Н.В., Твердохліб 
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О.В., Козуб А.О.); гуртка східного танцю «Яджешварі» (керівник Шаповалова 

Ю.В.); гуртка естрадного вокалу (керівник Філоненко О.С.). 

Педагоги дитячого клубу підводних фотографій «Дельта» приділяє 

велике значення екологічному вихованню дітей і підлітків. Одним із основних 

напрямків роботи є виховання у дітей любові до природи, флори і фауни 

підводного світу, роз’яснення складності взаємодії людини і природи, 

недопустимості недбалого ставлення до природних багатств рідного краю. 

Використовуючи багатий досвід своєї роботи, педагоги дають 

можливість вихованцям не тільки вивчати підводну флору і фауну, екологічні 

системи, але й брати участь у заходах із охорони природи – екологічному 

моніторингу, розчищенню русел рік, дна ставків та озер, активно брати участь 

у Всеукраїнських акціях «Жива вода», «Малим річкам – чистоту і 

повноводність», «Річка мого дитинства». 

Вихованці не зупиняються на досягнутому. Заплановано проведення 

виїздів з метою розчищення дна річки Сіверський Донець від побутового 

сміття в районі Гомільшанського національного природного парку. 

З метою розвитку соціокультурного освітнього простору Комунальним 

закладом «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та 

регіональним ландшафтним парком «Фельдман Екопарк» започатковано 

спільні проєкти: «Зростаємо в Екопарку» (центр раннього розвитку дітей); 

«Театр дітей і тварин»; «Місто майстрів»; «Клуб юних кінологів»; «Клуб 

іпотерапії». 

Також продовжено співпрацю з громадськими екологічними 

організаціями в плані участі в екологічних проєктах: 

- «Екологія та діти», «Сіверський Донець та ріки Харківщини», «Друге 

життя сміття», «За чисте місто» (екологічна громадська організація школярів 

та учнівської молоді «Екоцентр»); 

- «Жовтий лист», «Первоцвіт», «Ялинка» (екологічна група «Печеніги»); 

- «Майбутнє лісу в твоїх руках» (Харківське обласне товариство 

лісівників України); 
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- «Міжнародний день спостереження за птахами» (Харківське відділення 

Українського товариства охорони птахів); 

- «Дослідницька робота в шкільних лісництвах» (Харківське відділення 

Українського ентомологічного 

товариства). 

Під керівництвом Яцюка 

Е. О., кандидата біологічних наук, 

наукового співробітника Музею 

природи Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна, керівники та 

вихованці відділу беруть участь у польових дослідженнях у рамках програми 

«Збереження вразливих видів лісових видів тварин у дібровах Сходу України».  

Продовжується робота над інноваційними освітніми проєктами: 

- «Співпраця закладу позашкільної освіти з громадськими організаціями 

як умова успішності педагогічної місії соціокультурного простору» на 

прикладі громадської організації РЛП «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК»; 

- «Екологізація освітнього процесу – ефективна інноваційна технологія»; 

- «Учнівські лісництва – школа трудового виховання та професійної 

орієнтації учнівської молоді»; 

- «Увійди в природу другом» – екскурсійно-пізнавальна робота з 

дитячими закладами оздоровлення та відпочинку; 

- «Інклюзивна освіта засобами еколого-натуралістичної творчості»; 

- «Контактний зоопарк як форма біоетичного виховання закладу 

позашкільної освіти»; 

- «Науково-дослідницька діяльність на базі Центру реабілітації 

рукокрилих». 

Специфіка діяльності закладів позашкільної освіти спільно з 

громадськими організаціями дозволяє використовувати широкий спектр форм 
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і методів, робити значний внесок у формування екологічної свідомості, 

екологічного інтелекту, практичних природоохоронних навичок. 

Одним із завдань еколого-натуралістичного відділу Палацу є залучення 

до науково-дослідницької та практичної природоохоронної роботи, під час 

яких визначається рівень практичної підготовки, створюються умови для 

пошуку та підтримки талановитих та обдарованих дітей. 

З метою формування практичних навичок, спостережливості, 

розширення світогляду вихованців, протягом звітного періоду продовжено 

науково-дослідницьку роботу на базі живого куточка, відкритого та закритого 

ґрунту (теплиця, оранжерея). 

Залученню до наукової та дослідно-експериментальної роботи сприяє 

участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник», Всеукраїнському конкурсі досягнень 

юних зоологів і тваринників, в конкурсі-захисті дослідно-експериментальних 

робіт учнів-членів МАН, експедиційно-польових зборах юних зоологів. 

Влітку на базі еколого-натуралістичного відділу продовжено роботу з 

вихованцями в рамках комплексної програми для дітей і підлітків «Увійди в 

природу другом», також діяльність гуртків: «Флористика», «Юні конярі», 

«Юні рослинники», «Художня кераміка».  

Для школярів міста та області організовано роботу контактного 

зоопарку, проводяться «Уроки добра», тематичні екскурсії на екологічній 

стежці, в оранжерейно-тепличному комплексі.  
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Інноваційні підходи до організації освітнього позашкільного 

еколого-натуралістичного простору 

 

Людмила ПУРДЯ,  

директор Балаклійської станції  

юних натуралістів Балаклійської 

районної ради Харківської області 

 

Реформування позашкільної освіти вимагає відповідних знань у змісті, 

формах роботи закладів позашкільної освіти. Це передбачає, в першу чергу, 

вдосконалення методики навчання і виховання, а також пошук інноваційних 

технологій, пов’язаних з ефективним їх застосуванням на практиці. 

Однією з інноваційних форм роботи є впровадження в закладі елементів 

змішаного навчання  за ротаціями [1]. 
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Ротація за станціями – це 

впровадження проєкту «Пересувний 

контактний зоопарк», метою якого є 

навчання спілкування з тваринами, 

безпосередньо близького спостереження за 

ними, дізнатися, які вони на дотик, 

подивитися їм в очі, відчути їхні емоції, 

поспілкуватися та подружитися з ними і 

відчути себе в єднанні з природою. У 

контактному зоопарку вихованці 

спілкуються з хом’яками, кролями, равликами, папугами, курями та іншими 

тваринами. Знайомство з тваринним світом – необхідна частина розвитку 

дитини, а контакт з живими істотами прищеплює повагу та бажання захищати 

«братів наших менших».  

 

Наступний проєкт – інформаційно-просвітницький – «Наша безпека 

в сучасному житті», метою якого є впровадження культури безпеки 
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життєдіяльності в контексті формування здорового способу життя, 

забезпечення нерозривності процесів навчання безпечної життєдіяльності і 

виховання особистої безпеки. 

Біоенергетичний потенціал природи безмежний − це безперервний 

процес оздоровлення. Тому використовуємо природно-релаксаційні 

можливості екостежки. На зупинках природно-релаксаційних стежин 

вихованці, учні, слухачі закладу, населення мають можливість отримати 

інформацію про біоенергетичні властивості рослин і тварин, навчитися 

методиці релаксації та оздоровлення, опробувати її шляхи особистісно-

орієнтованого контакту з природними об’єктами.  

Природно-релаксаційна стежина передбачає проведення 

деревотерапії, анімалотерапії (спілкування з тваринами зоопарку станції юних 

натуралістів), зернотерапія (лікування насінням, яке прикладається на активні 

точки долонь і стоп за методом Су Джок терапії). Тож для оздоровлення, 

релаксації та соціалізації підростаючого покоління заклад ефективно 

використовує енергетику живої природи, а керівники гуртків отримують 

можливість досліджувати релаксаційну дію природних об’єктів та її вплив на 

валеологічно-екологічну свідомість та оздоровлення дітей. 

Реалізація особистісно-розвивальних підходів у позашкільній освіті 

здійснюється через впровадження ресурсної педагогіки у нашому закладі. 

В основі ресурсної педагогіки лежить ідея про те, що в кожної дитини є 

можливість (потенціал) особистісного розвитку. Є ресурси, спираючись на які, 

вона може стати успішною, активною, творчою, стати людиною, корисною 

для себе, для своєї родини, для Батьківщини. 

Наступним елементом змішаного навчання є використання технології 

«перевернутого навчання» або «перевернутий клас» щодо організації 

роботи з обдарованими дітьми у нашому закладі. 

Зазначимо, що однією з причин звернення до методики «перевернутого 

навчання» [2]  є необхідність ефективної організації самостійної роботи з 

обдарованими дітьми, інтенсифікації освітнього процесу, вдосконалення форм 
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і методик організації активного навчання, розвиток пізнавальної активності й 

самостійності здобувачів освіти. Модель «перевернутого навчання» належить 

до технології змішаного навчання, що може використовуватися як при  

дистанційному навчанні, так і на підтримку очного, і передбачає використання 

розподілених інформаційно-освітніх ресурсів із застосуванням елементів 

асинхронного й синхронного навчання в поєднанні із активними методами 

навчання. 

Варто зазначити, що сьогодні існують різні способи реалізації 

«перевернутого навчання», але всі вони ґрунтуються на одному базовому 

принципі: безпосереднє вивчення теоретичного матеріалу відбувається 

дистанційно (педагоги можуть викладати навчальний матеріал на хмарних 

платформах: електронна пошта Gmail, календар Google, фотоматеріали, у себе 

на блозі, диску Google, сайти Google, на стіні в соціальних мережах, 

запропонувавши учням ознайомитися з темою), а обговорення вивченого, 

закріплення або опитування, практика і застосування здійснюється на занятті 

гуртка. Це є важливим моментом у застосуванні означеної технології в 

організації роботи з обдарованими дітьми, зокрема, дослідницьких напрямах 

гуртках МАН України. Участь учнів-слухачів МАН у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт передбачає визначення рівня володіння 

здобувачем освіти базовою дисципліною, який він здобув у закладі загальної 

середньої освіти. Одним із важливих чинників при підготовці до конкурсу є 

забезпечення поглибленої біологічної освіти, систематизація знань, отриманих 

у школі, формування системи сучасних уявлень про живу природу та 

створення цілісної картини органічного світу. 

У процесі заняття гуртка «Узагальнюючий курс біології» розглянемо 

механізм реалізації технології «перевернутого навчання» у контексті 

узагальнення та систематизації знань учнів з різних розділів біології, а саме: 

«Основи еволюційного вчення», «Вчення про клітину», «Обмін речовин та 

перетворення енергії в клітинах і організмах», «Основи генетики», «Основи 

селекції рослин, тварин та мікроорганізмів». Ключовим компонентом у 
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«перевернутому навчанні» є відеолекції. Так відеолекції з різних розділів 

біології створює керівник гуртка і розміщує в мережі Інтернет або 

використовує готові відеопродукти на різних освітніх хмарах платформи 

(Google Apps Education Edition; YouTube забезпечує зручний збір і швидкий 

доступ до тематичних відеоматеріалів з усього світу та дозволяє зберігати в 

«хмарі» ті відео, котрі користувач уже переглянув); матеріали щорічної 

Конференції TED, зокрема відеолекції (TED Talks), зокрема присвячені 

природничим наукам (www.ted.com) тощо. 

Під час проведення аудиторських занять приділяється більше часу на 

виконання різноманітних вправ, виконання практичних занять (вивчення 

особливостей будови зелених водоростей, мохів, папоротей, хвощів, плавунів), 

проведення біологічних експериментів (моніторинг довкілля, вивчення 

пристосування різних організмів до умов середовища), лабораторних робіт, 

обговорення проблемних питань (стан питної води на Балаклійщині), 

індивідуальні консультації, створення проектів («Екологія харчування», 

«Юннати – діти сонця», «В гармонії з природою»), проведення дискусій тощо. 

Тобто на занятті гуртках під керівництвом педагога слухачі виконують 

практичні завдання, що вимагають вироблення критичного ставлення до 

отриманої інформації, здатності до формулювання та обґрунтування власної 

думки. 

Іншими словами, технологія «перевернутого навчання» забезпечує 

переформатування групового освітнього простору на індивідуальний освітній 

простір, у ході якого груповий простір трансформується на динамічне, 

інтерактивне освітнє середовище, де педагог мотивує та залучає учнів до 

науково-дослідницької і творчої діяльності в освітньому процесі. 

Досвід застосування «перевернутого навчання» свідчить на користь 

застосування цієї педагогічної технології задля підвищення результативності 

освітнього процесу в гуртках дослідницького напряму, формування у 

вихованців компетентностей: творчий підхід і новаторство; критичне 

мислення і здатність вирішувати проблеми; комунікабельність і співпраця; 

http://www.ted.com/
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інформаційна і медіаграмотність; гнучкість і здатність до адаптації; лідерство і 

відповідальність. Підсумовуючи викладене вище, можемо зробити висновки 

про те, що запровадження в освітній процес гуртків дослідницького напряму 

технології «перевернутого навчання» дозволяє якісно змінити підхід до 

навчання обдарованих дітей, перетворюючи його з пасивного на активне. Це 

дозволяє підвищити  активізацію самоосвітньої роботи слухачів з можливістю 

вибору індивідуальної траєкторії і темпу вивчення навчального матеріалу, 

подання інформації в інтерактивному режимі та аудіовізуальній формі, 

організації занять з вихованцями у віртуальних лабораторіях з метою 

проведення експериментів, забезпечення комунікації з учнями з сільської 

місцевості у процесі науково-дослідницької діяльності. 

Сучасне підростаюче покоління спілкується переважно у віртуальному 

світі. Тому реальне спілкування стає мистецтвом, якому потрібно навчати та 

виховувати знову. Як зацікавити учнів та знайти виховний матеріал, поданий у 

вигляді цікавої, захоплюючої історії, який би сприяв розвитку особистісних 

якостей, демонстрував унікальні уяви кожної  дитини, дозволяв проявляти 

активність та творчість.  

Тому наступний елемент моделі змішаного навчання, яку ми 

використовуємо, є самостійне змішування, методом якого є «сторітелінг». 

«Сторітелінг» – це незнайома назва одного з найбільш традиційних варіантів 

здійснення виховного впливу – виховання через навчальні розповіді, 

створення історії та передача за її допомогою необхідної інформації, з метою 

впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сферу дитини [3]. «Сторітелінг» 

як одна із форм мотивації, допомагає зацікавити вихованців певним видом 

діяльності чи прикладом поведінки. «Сторітелінг», крім традиційного усного 

оповідання, припускає використання сучасних цифрових ресурсів, які 

дозволяють учням самостійно створювати візуальний ряд до оповідання.  

Яскравим прикладом «сторітелінгу» можна назвати відео «Що всередені 

чорної діри?» від Youtube-каналу «Цікава наука». Інформація подана у формі 
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історії про допитливу вчену Ліз, якій дуже хотілося дізнатися все про чорні 

діри. Така розповідь разом з візуалізацією дає вражаючий ефект.[4] 

Використовуючи «сторітелінг», педагог-позашкільник має:  

- враховувати вік і склад учнівського творчого об’єднання (народні традиції, 

місцеві особливості тощо) при доборі творчої розповіді; 

- організовувати рефлексію почутого і проводити паралелі між сюжетною 

лінією та реальними подіями з життя учнів (Що найбільш запам’яталося? Які 

емоції ви відчули?  До чого нас спонукає ця розповідь?); 

- обов’язково вибудовувати «позитивну перспективу» в обговоренні; 

- створити умови для самостійного формування підсумкових висновків. 

Історія впливає на почуття дитини, а це підвищує рівень концентрації 

уваги. Тому всі уважно слухають навчальний матеріал, сприймають його, а 

потім з легкістю можуть відтворити. Правда теж у формі історії. 

Отже, реалізуються принципи міцності знань та емоційності навчання. 

Будь-яка історія для дітей розповідається із використанням малюнків, 

відео, презентацій. Отже, реалізується принцип наочності. 

Пропонуємо вихованцям  розповісти, яким звіром чи рослиною кожен 

хотів би бути та чому. Або просимо їх скласти розповідь про те, якою 

«чарівною суперсилою» володіє їх улюблена тварина. Пропонуємо юннатам 

підготувати коротенькі доповіді на тему: «Кого з тих істот, яких вже немає на 

Землі, ви б хотіли повернути та чому?». 

Незважаючи на ігрову форму, такі історії сприяють систематизації знань 

про рослинний і тваринний світ, спонукають до аналізу, творчого підходу та 

мотивують самостійно дізнаватися цікаві факти, що не входять до програми. 

Дистанційне навчання – це ідеальне середовище для використання 

прийомів «сторітеллінга». Воно дозволяє максимально ефективно розповідати 

і доносити думки, почуття, ідеї до слухачів вебінарів, онлайн-курсів, тренінгів 

і т.д. Ми розбавляємо «сухий» теоретичний матеріал яскравими героями і 

динамічними подіями, утримуючи інтерес до теми. Придумайте свою історію і 

перетворіть навчання в інтерактивний і захоплюючий процес. 
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Наталія ТРОНЬКО, 

директор КЗ «БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

Дослідницька робота вихованців гуртків  

еколого-натуралістичного напряму КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

  У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» працюють гуртки еколого-

натуралістичного напрямку «Юні друзі природи» (керівник Зоя Місяк), 

екологічний гурток «Пролісок» (керівник Євгенія Шутка), гурток «Екологічна 

варта» (керівник Лариса Ольховська), гурток «Юні садівники» (керівник 

Наталія Остапович). 

 Вихованці гуртків є активними 

учасниками екологічних акцій, конкурсів. 

 Так, у 2019 році учні екологічного гуртка 

«Пролісок» (керівник Євгенія Шутка) взяли 

участь в екологічному велопробігу, з метою 

вивчення екологічного стану річки Мерла, що 

https://drive.google.com/drive/folders/1CZt30WXb5fU3N0Zd7lX39nKX0AQGZHeh
https://drive.google.com/drive/folders/1CZt30WXb5fU3N0Zd7lX39nKX0AQGZHeh
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=l3B9WuY7uow&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=l3B9WuY7uow&feature=emb_logo
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протікає на території Богодухівського району. 

 Учні гуртка «Юні друзі природи» (керівник Зоя Місяк)  є активними 

учасниками трудової акції «Плекаємо сад». На заняттях гуртка вони 

знайомляться з основами садівництва, доглядають за фруктовим садом,           

що знаходиться на території освітнього закладу. 

 

Завдяки участі у трудовій акції «Парад квітів біля школи» учням вдалося 

озеленити територію закладу. 
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У цікавій формі проходять заняття гуртків еколого-натуралістичного 

напрямку. Екологічні ігри-квести, участь у проектах, науково-дослідницька 

діяльність – все це сприяє тому, що учні гуртків мають такі досягнення: 

- ІІ місце учнів гуртка «Юні друзі природи» в обласному етапі 

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року – 2019» в номінації 

«Креативний підхід до практичної та пропагандистської роботи з охорони 

птахів»; 

- І місце, Халєєв Михайло, у Всеукраїнському юнацькому фестивалі           

«В об’єктиві натураліста – 2019»; 

- ІІІ місце, Коршун Марія, учениця гуртка «Екологічна варта», в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»; 

- ІІ місце, учні гуртка «Пролісок» в обласній виставці юних               

природоохоронців «Зимовий вернісаж». 

 

Людмила СУКОВА, 

директор Близнюківського Будинку дитячої  

та юнацької творчості 

Близнюківської районної державної  

адміністрації Харківської області 

 

«Юннатії – 95 років!» Природоохоронна діяльність вихованців 

Близнюківський Будинок дитячої та юнацької творчості  Близнюківської 

районної державної адміністрації Харківської області 

Екологічне виховання сьогодні актуальне як ніколи і є пріоритетним 

напрямком роботи Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості. 

 Знання, які отримують наші вихованці в екологічному  напрямку, педагоги 

нашого закладу не вважають кінцевим результатом, потрібно, щоб  знання  

стали переконаннями, тоді у дітей і з’явиться екологічна культура, яка 

знаходить своє відображення не тільки в словах, міркуваннях, але й у вчинках. 



 

25 
 

Адміністрація Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості 

координує діяльність гуртків позашкільного навчального закладу і спрямовує 

роботу у таких напрямах діяльності: 

• проведення природоохоронних, відновлювальних та інших заходів на захист 

довкілля; 

•  екологічна освіта учнівської молоді; 

•  проведення екологічних екскурсій; 

•  сприяння еколого-пропагандистській діяльності, популяризації напрямів 

раціонального природокористування; озеленння територій; 

•  організація та проведення екологічних конкурсів і вікторин, конференцій.   

На заняттях гуртків використовуються різноманітні форми роботи: 

екологічні ігри та розваги для дітей, екскурсії, де вони ознайомлюються  з 

флорою і фауною рідного краю; догляд за квітниками, кімнатними рослинами; 

проведення зустрічей весняних птахів, виготовлення годівниць, допомога 

птахам взимку; конкурси малюнків і плакатів екологічної тематики; виставки 

поробок з природного матеріалу; проведення виховних годин, бесід. 

 

Робота над проєктами: «Парк моєї мрії», відновлення селищного парку, 

який знаходиться біля ставу. Мрії втілено в життя!!! 

Проєкт «Біла криниця» - проведено благоустрiй територii криницi, 

збудовано зруб для криницi, де мешканцi  та гостi будуть мати 

можливiсть вiдпочивати. Роботи ведуться. 
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«Історія маленької криниці – це частина історії країни. Майбутнє 

залежить від людей, які живуть сьогодні. Нам, молодому поколінню, треба 

оберігати криниці, щоб не втратити свою святість, адже в них воістино жива 

вода, якою виліковуються навіть безнадійно хворі люди. Це символ здоров’я, 

сили, багатства, святості чистоти, а виявляти неповагу до води є великим 

гріхом. Скільки б років не минуло, і які б настрої не панували в суспільстві, та 

українці завжди поверталися, повертаються і будуть повертатися до цілющих 

джерел, які живлять наш коріння» –  це рядки науково-дослідницької роботи 

вихованців Близнюківського БДЮТ. 
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Екологічна акція «Будь сильним – зроби неможливе», за участю 

вихованців Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості  та 

Близнюківського селищного голови Геннадія Короля, з метою  

підтримки акції «Чисте довкілля» 

Смачна каша після акції «Чисті береги водоймищ Близнюківщини» 

Проєкт «Прикрась рідне селище». «Місточок бажань» біля 

Близнюківського БДЮТ (Мріяли. Вирішили . Зробили) 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Покликання екологічного виховання – забезпечувати підростаюче 

покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, 

формувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини; 

виховувати свідоме ставлення до природи, почуття відповідальності за 

навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність; розвивати 

творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища. Це 

підтримують і виконують  вихованці Близнюківського Будинку дитячої та 

юнацької творчості. 

 

Людмила ШУКАЛЮКОВА,  

методист Лозівської станції юних натуралістів 

Лозівської міської ради Харківської області 

 

Історія і сьогодення Лозівської станції юних натуралістів 

Лозівської міської ради Харківської області 

Cучасні актуальні проблеми взаємостосунків суспільства і природи 

висувають невідкладні завдання, і одне з них – виховання молодого покоління, 

здатного гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати і 

відтворювати її багатства, психологічно готового оберігати природу. 

Особливе місце у формуванні екологічного світогляду, екологічної 

культури, екологічної свідомості відводиться саме закладам позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного 

профілю в зв’язку з тим, що 

екологічна освіта і виховання.  

П’ятдесят чотири роки тому 

Лозівська станція юних 

натуралістів  відкрила свої двері 

для перших юннатів, і з тих пір 

виконує своє головне призначення – вчить вихованців «читати велику книгу 
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природи», розуміти її закони, любити, співчувати, допомагати; бути не просто 

споглядальниками, а  охоронцями природи.  Скільки подій відбулося за цей 

період! Щось забулося, але багато чого залишилося в пам'яті і стало 

історією.Лозівська станція юних натуралістів заснована в жовтні 1966 року 

(рішення виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів 

трудящих №550 від 15.10.1966 року). На початку свого існування станція 

юних натуралістів мала кімнату площею 35 м2, яка знаходилася в приміщенні 

колишніх майстерень школи ім. Т. Г. Шевченка та навчально-дослідну ділянку 

0,6 га в міському парку «Дружба». З перших днів станція юннатів стала 

центром натуралістичної роботи міста Лозова та Лозівського району. На базі 

сільських шкіл працювали тут реалізуються безперервно й послідовно 

гурткистанції юних натуралістів, які 

освоювали сільськогосподарську техніку, 

проводили селекційну роботу за 

завданнями вчених інституту 

овочівництва і баштанництва Української 

академії аграрних наук. Юннати станції 

юних натуралістів брали участь у 

природоохоронних конкурсах, представляли свої експонати на виставці 

досягнень народного господарства в Москві, неодноразово були відмічені 

обласними грамотами, дипломами ВДНГ за високий рівень представлених 

дослідницьких експонатів. Назви гуртків відповідали потребам того часу: 

«Юні садівники», «Юні тваринники», «Юні агрохіміки», «Юні рослинники», 

«Юні зоологи», «Юні овочівники».  

У різні роки існування на станції працювали творчі педагоги, які 

намагалися передати вихованцям не тільки глибокі знання, уміння і навички, а 

й свою любов до природи. Керівники гуртків створювали нові гурткові 

програми, застосовували нестандартні форми та методи навчання, створювали 

у взаєминах з дітьми творчу атмосферу взаєморозуміння.  
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На сьогоднішній день, Лозівська станція юних натуралістів –  профільний 

заклад позашкільної освіти, який забезпечує потреби особистості у творчій 

самореалізації, оволодінні нормами екологічно-грамотної поведінки, 

підготовці до активної професійної та громадської діяльності щодо охорони 

природи. Лозівська станція юних натуралістів є інформаційно-

консультативним центром для педагогів, учнів, батьків та інших верст 

населення міста з різних питань, що стосуються екологічної освіти, здійснює 

координацію природоохоронної, еколого-натуралістичної діяльності закладів 

освіти ОТГ міста Лозова.  

З 2001 року станцію юних натуралістів очолює Баранова Світлана 

Миколаївна – відмінник освіти, в 2016 році нагороджена нагрудним знаком 

«Василь Сухомлинський». Світлана Миколаївна – досвідчений сучасний 

керівник, постійно працює над удосконаленням іміджу закладу. 

Позитивний імідж закладу підвищує ефективність його діяльності, дає 

можливість найповніше задовольнити потреби вихованців та їх батьків. На 

станції юних натуралістів стало традицією проведення  заходів: «Посвячення в 

юннати», «Свято зустрічі  птахів»; день відкритих дверей –«Лозівська станція 

юних натуралістів збирає друзів»; відзначення найкращих гуртківців («Свято 

обдарувань»); проведення персональних виставок вихованців; проведення 

заходів разом з батьками (конкурсно-розважальні програми «Міс Весна», 

«Козацькому роду – нема переводу»), реалізація спільних проєктів зі школами 

(«Листя в землю», «Ялинка», «Синиця», «Первоцвіт»); трудової акції 

«Зробимо наше місто красивим». 
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Важливе місце у вихованні гуртківця має сучасна організація освітнього 

процесу. В закладі створено оптимальні умови для здобуття знань, умінь, 

навичок за інтересами, самовизначення, самоствердження вихованців. 

Здійснюється диференціація  освітнього  процесу відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей гуртківців; 

пошуково-дослідницька діяльність, робота з обдарованими дітьми, 

профорієнтаційна робота. У практику керівників гуртків увійшли проєктні 

технології, які забезпечують інтеграцію знань і вмінь із різних видів діяльності 

та технології,  що сприяють підвищенню інтересу вихованців до гурткової 

роботи («навчання як дослідження», «формування творчої особистості», 

«тренінги»). «Вчити самого себе» стало девізом для кожного педагога закладу, 

адже самоосвіта забезпечує не тільки підвищення професійної майстерності 

педагога, а і його вплив на розвиток особистості учня. Наші педагоги 

Богуславська С.М., Гавриленко Г.В., Шукалюкова Л.В.  є дипломантами 

Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 2016, 2017, 

2018 років; ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Методист – 2018»; обласного фестивалю «добрих 

практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» – 

2019.  

Педагоги презентують свої власні педагогічні знахідки та ідеї на 

шпальтах фахових педагогічних видань «Позашкільна освіта» та «Біологія. 
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Шкільний світ», проводять майстер-класи на місцевому телеканалі ТРК 

«Вектор», постійно популяризують природоохоронну роботу на шпальтах 

місцевого видання «Голос Лозівщини». 

Незважаючи на всі негаразди сьогодення, станція юних натуралістів 

змогла зберегти та постійно поповнює свою матеріальну базу і вражає 

кожного відвідувача неповторною атмосферою затишку, вишуканості, 

своєрідності. Прикрасою станції юних натуралістів є кімнатні рослини, 

видовий склад яких налічує майже 100 видів із 27 родин. Дружною сім’єю 

живуть тут представники флори з різних континентів планети.  

Неможливо уявити станцію юннатів без пташиного гомону, пухнастих 

хом’ячків, морських свинок, декоративних кроликів, шиншил, черепах. В 

живому куточку утримуються 16 видів тварин та 25 видів акваріумних риб, 

спілкування з якими зазвичай викликають сильні позитивні емоції у 

вихованців станції юннатів. Кожного року куточок живої природи приймає 

більше тисячі відвідувачів – це учні літніх шкіл  

відпочинку, дитячі заклади освіти, мешканці міста. 

Роботи вихованців використовуються для 

естетичного оформлення приміщень закладу. 

        Педагоги створюють належні умови для 

особистісного зростання та самореалізації кожного 

вихованця, залучають їх до участі в виховних 

масових заходах, обласних, Всеукраїнських акціях, 

конкурсах, виставках, науковій діяльності через систему Малої академії наук. 

Наші вихованці є неодноразовими переможцями обласних етапів 

Всеукраїнських конкурсів, виставок, акцій «Птах року», «Квітуча Україна», 

«Парки – легені міст і сіл», «Знай і люби свій край», учасниками Міжнародних 

проектів «Весна прийшла», науково-освітньої програми «GLOBE».  Вихованці 

беруть участь в різноманітних за формою проведення заходах: святах, прес-

конференціях, іграх-подорожах, екологічних аукціонах, пізнавально-
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розважальних, ігрових програмах, КВК, що допомагає розвинути глибокий 

інтерес до таких предметів як природознавство, ботаніка, зоологія.  

         Пріоритетом у роботі педагогів закладу є формування покоління з новою 

екологічною культурою, новим світоглядом, патріотично налаштованих до 

своєї країни людей. Маємо надію, що отримані екологічні знання дозволять 

нашим вихованцям стати людьми компетентними з питань охорони природи, 

піднятися в особистісному розвитку на новий рівень якості життя щодо 

взаємовідносин з навколишнім середовищем.    

 

 

  Олеся КОХАН, 

директор КЗ «ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦЕНТР  

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»  

ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

д 

Формування екологічної компетентності вихованців КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

У розрізі Нової української школи перед кожним педагогом стоїть мета 

– забезпечити дітям не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті, а ще 

здобувачам освіти потрібно створити комфортні умови, щоб навчання було 

приємним. 

У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ 

ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для дітей забезпечені такі умови: тут 
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прислухаються до їхніх потреб, вчать критично мислити, не боятись 

висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.  

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі 

зміцнення державності, активної громадянської позиції ставимо на перший 

план, вважаємо, що природа є потужним фактором виховання поваги й любові 

до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей ціннісних ставлень, 

моральних якостей, насамперед національної свідомості, а також формування 

екологічної культури та екологічної компетентності.  

Форми і методи виховання у нашому закладі базуються на українських 

народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й 

психології, з врахуванням виховного потенціалу природних ресурсів 

Печенізького краю. 

Протягом усього часу 

існування КЗ «ПЕЧЕНІЗЬКИЙ 

ЦДЮТ» педагогами підтримувався 

юннатівський рух. Навіть тоді, коли 

гуртка даного напряму не було, 

адміністрація закладу спрямовувала 

виховну роботу керівників гуртків 

на екологізацію, а також на 

формування екологічної грамотності гуртківців. Наші вихованці активні 

учасники екологічних конкурсів та акцій : учнівські екологічні агітбригади 

закладів освіти, «В об’єктиві натураліста», «Зимовий вернісаж», «Молодь за 

здоровий спосіб життя», «Знай і люби свій край», «Зелена естафета», «Парки – 

легені міст і сіл», «Жива вода - Дельта», «SOS-вернісаж, або друге життя 

відходів».  

Водночас з батькам налагоджена співпраця та взаєморозуміння, ми 

постійно залучаємо батьків до спільної діяльності з дітьми, надихаємо 

дорослих не транслювати свої життєві упередження на дитину. Процес 

виховання ґрунтований на цінностях, має бути наскрізним, який триває все 
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життя, поєднуючи зусилля і можливості всіх складників освіти. Як приклад, 

педагоги, батьки та діти разом вирушили на екскурсію до лісу для збору 

лікарських трав, а також було для чаювання гуртківців заготовлено чебрець, 

липу і ромашку, до речі, трави були зібрані у встановлені строки, не 

порушуючи природно-заповідного фонду. 

Вважаємо, що особливу роль у вихованні екологічно свідомої молоді 

належить закладу позашкільної освіти. А тому, формуючи екологічну 

культуру дітей, ми вже сьогодні визначаємо характер відносин, які складуться 

між людиною і природою в майбутньому. Дієвим засобом природоохоронної 

роботи та екологічного виховання добувачів освіти на сьогодні є масові 

натуралістичні заходи, в яких діти беруть активну участь. Одним із головних 

напрямів виховання молоді у КЗ «ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦДЮТ» є еколого-

натуралістична, природоохоронна, дослідницька діяльність. 

Маючи саме таку позицію, 

ми вирішили мережу гуртків 

розширити еколого-

натуралістичним напрямком. Бо 

хочемо, щоб юннатівський рух в 

районі розвивався, 

натуралістично дослідницьке, 

природоохоронне виховання 

учнівської молоді зростало, бо саме вона з багажем екологічних знань увійде в 

доросле життя та буде своєю діяльністю впливати на навколишнє природне 

середовище, даруватиме життя нашій планеті, саме від свідомих, активних 

громадян залежатиме в майбутньому стан довкілля в кожному куточку нашої 

країни. 

Як бачимо, досвід роботи з еколого-натуралістичного напряму у нас є, і 

є чим поділитися. Дирекція закладу приділяє велику увагу активізації 

юннатівської роботи у закладі, розвитку дитячої дослідницько-

експериментальної роботи, допомагає та підтримує творчо працюючих 
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керівників гуртків даного напрямку. Адже формуючи екологічну свідомість 

наших вихованців, ми сприяємо їх взаємодії з довкіллям. Саме з цією метою 

на базі нашого закладу у 2019/2020 році почав працювати гурток «Юні 

дослідники біорізноманіття». Адміністрація закладу зусилля педагога 

спрямувала на творчу роботу, а тому було вирішено працювати у МАН, хоча 

наша вихованка Васько Ксенія лише учениця 8 класу, але вже є активною 

учасницею колективу «ЕКО-бумеранг», переможницею 4 конкурсу ЕСЕ, 

проектів та коміксів на екологічну тематику для школярів в Україні, де посіла 

3 місце. Учасниця обласного конкурсу літературних творів ім. О. 

Масельського, конкурсу «Я журналіст» 2019 р., де представляла свої роботи 

на екологічні теми. 

Роботу, яку вона писала для МАН теж торкається екологічної тематики: 

«Вплив поліетилену на біологічні особливості розвитку великої воскової молі 

(Galleria mellonella)», вона ґрунтовна 

та актуальна, бо порушує важливу 

проблему утилізації виробів з 

поліетилену. Так, в країнах 

Європейського союзу тільки чверть 

пластикових пакетів переробляється, 

36 відсотків – спалюється, а решту пластикового сміття люди просто 

викидають, тим самим завдаючи шкоди навколишньому середовищу. 

Британські та іспанські біохіміки з'ясували, що личинки воскової молі (Galleria 

mellonella) здатні швидко поїдати поліетилен і виділяти етиленгліколь. Саме 

тому, вихованка нашого закладу вирішила дослідити вплив поліетилену на 

розвиток та біологічні особливості великої воскової молі (Galleria mellonella).  

Дана тема для сільської місцевості дуже складна, не дивлячись на те, що 

не було належних умов для дослідження, вихованкою проведена дослідницька 

робота, у ході якої опрацьовано багато наукової літератури та зібрано вагомий 

матеріал з даної теми, проводилися лабораторні експерименти; був зроблений 

синтез і узагальнення результатів клінічних досліджень. 
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Ця робота дала результат, у вихованки є мотивація для її продовження.  

Крім того керівники гуртків проводить для дітей виховні заходи: цікавою була 

гра-вікторина «Ми всі охоронці природи», завдяки якій юні дослідники 

біорізноманіття дізналися багато цікавого про сезонні зміни в живій природі 

та про шкідливі наслідки спалювання осіннього листя. Відбувся захід 

«Подорож у царство цілющих рослин», де діти розповідали про те, що є 

рослини-лікарі. 

Змістовною та пізнавальною була екскурсія до бджолярів району 

«Захоплюючий світ бджоли», під час якої гуртківці дізналися про особливості 

бджолиної сім’ї і її підготовку до зимівлі. До речі, саме ця екскурсія так 

захопила вихованку гуртка, що вона захотіла зайнятися науковою роботою. 

Практикуємо велосипедні екскурсії для знайомства з природою  рідного 

краю. Плануємо зайнятися темою дослідження води у Печенігах та 

поселенням лелек у селищі. 

Маємо надію, що наші наробки формування екологічного світогляду в 

гуртківців зацікавлять колег позашкілля. 
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Катерина ВЛАЩЕНКО, 

директор Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області 

 

«Щоб пізнати душу дитини, 

її треба бачити в природі» 

В. О. Сухомлинський 

 

Із досвіду роботи організації інтерактивної, інноваційної діяльності 

еколого-натуралістичного напрямупедагогічними працівниками 

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області 

На сучасному етапі розвитку суспільства у зв’язку зі зростанням 

антропогенного впливу на навколишнє середовище актуальність проблеми 

формування еколого-гуманістичного світогляду серед учнівської молоді не 

викликає сумніву. Ставлення до природи, як внутрішня позиція людини, у 

відповідальний момент залежить від того, наскільки будуть сформовані в 

учнів інтелектуальні, емоційно-вольові, практичні, дійові компоненти 

свідомості. 

Сьогодні, перед педагогами стоїть складне і відповідальне завдання, не 

зважаючи ні на що, сформувати у дітей екологічну поведінку та комплекс 

громадянських якостей, глибоке розуміння ними належності до українського 

народу, до своєї Батьківщини. Ці якості потрібно виховувати у дітей тими 

засобами, методами та способами, які поступово приведуть нас до поставленої 

мети. Позашкільна освіта виконує роль фундаменту, на якому будується 

система екологічного виховання, формується у них любов до рідного краю, до 

довкілля. 

Робота педагогів Покотилівської станції юннатів спрямована на  

забезпечення умов всебічного розвитку особистості дитини формування її 

інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного та фізичного 
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потенціалу, самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних 

та власних інтересів, формування у вихованців національної самосвідомості, 

людської гідності, збереження і зміцнення їхнього фізичного і психічного 

здоров’я, формування екологічного світогляду та екологічної культури, 

любові до рідної землі. 

Педагоги закладу прагнуть не тільки добре навчати учнів і давати їм 

якісні знання, а й намагаються знайти нові шляхи й підходи в організації та 

проведенні занять, котрі б допомагали їм сформувати у вихованців гуманний 

природоохоронний світогляд і спрямувати їх нахили, здібності й уподобання 

на практичну еколого-натуралістичну творчість, еколого-краєзнавчу, 

дослідницьку і природо – заповідну діяльність під керівництвом науковців, 

провідних екологів області, місцевих фахівців сільського та лісового 

господарства та інших.  

На сьогоднішньому етапі розвитку освіти неможливо працювати без 

використання педагогічних інновацій в освітньому процесі. Тому на 

Покотилівській станції юних натуралістів  постійно ведеться пошук нових 

(інноваційних) форм роботи, які мають за мету навчити молодь творчо 

думати, аналізувати, навчитися одержувати знання, вміти працювати з 

літературою, а головне, прищепити любов до рідного краю, дбайливе 

ставлення до природи.  

Для забезпечення результативності освітнього процесу педагоги станції 

глибоко й детально вивчають та максимально використовують місцевий 

природничо-краєзнавчий матеріал, враховують характерні особливості свого 

району і застосовують найбільш раціональні й ефективні форми та методи 

вивчення гуртківцями охорони довкілля рідного краю, через впровадження 

медіа-технологій, інформаційно-цифрових технологій з використанням 

мобільних платформ (PlantNet, LearningApps та ін..), STEM-навчання через 

компетентнісно  орієнтовані форми та методи, системно-діяльнісний підхід, 

інноваційні, ігрові технології навчання (тімбилдінги, різноманітні квести: 

селфі-квест, веб-квест, QR-квест, геокешинг), технології case-study, 
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інтерактивні методи групового навчання, проблемні методики з розвитку 

критичного і системного мислення, творчо використовують передовий 

педагогічний досвід і здобутки сучасної природничої науки й практики 

Керівники гуртків Покотилівської станції юних натуралістів успішно 

використовують метод екологічного проєктування у процесі навчання. Він 

дозволяє на практиці реалізувати ряд важливих теоретичних положень 

концепції екологічного виховання, відкриває нові можливості у програмуванні 

виховного процесу, впровадженні STEAM-освіти. 

Педагогічна цінність методу проєктів полягає в тому, що він, бувши 

методом практичної цілеспрямованої дії, відкриває можливості формування 

особистого життєвого досвіду дитини у взаємодії з довкіллям. 

Метод сприяє актуалізації знань, умінь, навичок дитини, їх практичному 

використанню у взаємодії з довкіллям, стимулює потреби дитини в 

самореалізації, самовираженні, у творчій особистісно-значущій діяльності; 

дозволяє поєднувати в педагогічному процесі колективне та індивідуальне, це 

технологія, яка забезпечує розвиток особистості дитини, дозволяє вести 

дитину сходинками розвитку – від проєкту до проєкту. 

Сучасний педагог в сучасних умовах відкритого доступу до мережі 

Інтернету має можливості знайти багато цікавих технологій які допоможуть 

провести заняття цікаво та креативно. Зараз в бурхливий час інформаційних 

технологій важливо залишатися «конкурентноспроможним» педагогом, який 

повинен вміти грамотно поєднувати ІКТ, можливості смартфонів з 

найголовнішим, з природою. 

Педагоги СЮН вчаться використовувати та застосовувати ефективно у 

процесі навчання гаджети тощо. В Інтернеті можливо знайти багато цікавих 

ідей для роботи гуртка з використанням ІКТ. Так, новітні технології дають 

можливість покращити процес навчання, якщо їх вміти ефективно 

використовувати. Так, керівники гуртків активно впроваджує різноманітні 

мобільні додатки в освітній процес. Використання мобільного додатку 

PlantNet допомагає на заняттях гуртка розкрити всі таємниці рослинного світу. 
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Сучасні інформаційні технології допомагають у створенні кросвордів, 

дозволяють полегшити цей процес зацікавити дітей і педагогів, активізувати 

пізнавальну діяльність дітей, їх мислення Ці програми прості у використанні, 

швидко та автоматично створює кросворди. Юннатам допомагають ці сервіси 

у підготовці до Всеукраїнських конкурсів.  

Отже, інформаційні технології входять в життя людей досить стрімко. 

Кожна дитина має мобільний телефон, тому одним із завдань такого 

мобільного навчання є впровадження відповідних мобільних додатків, що 

допоможуть підвищити інтерес до навчання, а також сприятимуть 

підвищенню рівня освіти. 

При цьому важливим завданням є не заміна інформаційно-

комунікаційними технологіями основного виду освітньої діяльності, а 

включення їх в загальну систему освітнього процесу.  

Поєднання мобільного навчання разом із традиційними методами 

навчання, а саме  донесення до гуртківців нової інформації із застосуванням 

мобільних пристроїв та інтеграція мобільного навчання з іншими 

компетентнісно-орієнтованими технологіями, дають в сумі максимальний 

ефект. 

Усі еколого-натуралістичні заходи, які проводяться в закладі, 

відбуваються із застосуванням вище наведених сучасних інформаційних та 

інтерактивних технологій з використанням різних гаджетів. 

Найбільш популярні та традиційні для нашого закладу є такі еколого-

натуралістичні заходи: акції «День юного натураліста», «Посади дерево», «За 

чисте довкілля», «Замість ялинки – букет», екологічні заходи «День зустрічі 

птахів», «День зимуючих птахів», «Пташина їдальня», «Подаруй птахам 

домівку», екологічні квести тощо. 

Наведемо приклад одного із заходів. 
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Акція «День юного натураліста»  

на Покотилівській станції юних натуралістів 

 

Ми – юннати небайдужі та природі 

справжні друзі: любимо 

спостерігати, все живе оберігати!  

 

У рамках Всеукраїнської акції «День 

юного натураліста» третій тиждень вересня 

на станції юннатів проходить в атмосфері 

любові та краси, адже в саме цей час 

відзначається День юного натураліста. 

Юннати разом з керівниками гуртків 

протягом тижня проводять ряд заходів: екскурсії по станції юннатів для дітей 

та дорослих, виїжджають на екскурсії, проводять виставку врожаю власноруч 

вирощеного на навчально-дослідній земельній ділянці, ведуть 

природоохоронну роботу, за результатами якої складають міні-звіти. 

На завершення тижня, в останню  суботу вересня у Покотилівській 

станції юних натуралістів проходить захоплюючий, веселий, пізнавальний 

захід – «День юного натураліста», який вже успів стати традиційним святом 

на станції юннатів. 



 

43 
 

Починається свято з привітання та посвяти молодших вихованців у 

юннати. Потім проходять різноманітні майстер-класи, квести, вікторини з 

приємними подарунками, міні концерт  «Я маю талант» з виступами юннатів 

на довільну форму.  

На свято запрошуються гості: Валерій, власник екзотичних тварин та 

науковці ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Відбувається спілкування з екзотичними 

тваринами. На завершення юннати та усі гості ласують смачною кашею, 

звареною на вогнищі, та насолоджуються чаюванням. 

Під час усього заходу панувала доброзичлива, тепла, радісна та приємна 

атмосфера. 

Колектив Покотилівської станції юних натуралістів сповнений творчих 

планів і бажанням удосконалення освітнього процесу в закладі. 
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Лариса ЩЕРБИНА, 

директор Сахновщинської станції юних 

натуралістів Сахновщинської районної ради 

Харківської області 

 

Всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства 

Відповідно до Закону України «Про освіту» держава ставить за основу 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей та 

виховання відповідальних громадян. Саме такі можливості для розвитку 

творчих здібностей підростаючого покоління надають гурткові заняття на 

Сахновщинській станції юних натуралістів Сахновщинської районної ради 

Харківської області.. Викликаючи зацікавленість у дітей, гуртки сприяють 

розвитку кругозору, творчих здібностей, набуття навиків самостійної роботи і 

тим самим підвищенню якості підготовки до подальшого життя після 

закінчення освітнього закладу. Саме вони найчастіше допомагають дитині з 

вибором професії надалі. Враховуючи специфіку побудови освітньої 

діяльності станції юних натуралістів (варіативність, добровільність, 

багатоукладність, практична спрямованість), актуальними питаннями у 

діяльності станції юних натуралістів є забезпечення умов формування цілісної 

картини світу в свідомості дитини та реалізація наступних завдань: 

модернізація освітньої діяльності, відповідно до запитів громадян, держави, 

суспільства, пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти; 

активізація організаційних форм, методів і засобів освітньої діяльності 

закладу; удосконалення системи науково-методичної роботи на основі 

інноваційних технологій; впровадження особистісно-орієнтованих технологій; 

оновлення змісту навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої 

діяльності на основі компетентісного підходу; формування світогляду та 

системи ціннісних орієнтацій дітей; національно-патріотичне виховання; 

виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей; профілактика 

бездоглядності, безпритульності та правопорушень. Педагогічна стратегія 

колективу направлена на вирішення освітньої проблеми: «Компетентісно-

орієнтована освіта як засіб ефективного процесу навчання в закладі 

позашкільної освіти». 

 Освітній процес в гуртках направлений на розкриття і реалізацію 

творчих здібностей учнів, на вивчення українського фольклору, звичаїв, 

традицій, природи  рідного краю, виховання екологічно грамотної поведінки в 
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природі; моральне, екологічне виховання; залучення до дослідницької 

діяльності, формування   відповідального ставлення до природи і готовності 

до активних дій щодо її охорони. Гуртки початкового рівня, як правило, 

відвідують учні молодшого та середнього шкільного віку. У дітей цього віку 

педагоги формують навички самостійного сприйняття природи, проведення 

нескладних дослідів, експериментів з використанням попередньо набутого 

чуттєвого досвіду. Заняття в гурткахпочаткового рівня дають можливість 

дитині знайти своє покликання та обрати в подальшому саме той гурток, який 

буде задовольняти її інтерес та розвивати творчі можливості. При проведенні 

занять керівники гуртків використовують різні організаційні форми 

проведення занять, основною з яких є ігрова, тому що гра це і навчання, і 

виховання, і праця. На заняттях гуртків «Юні друзі природи» (керівник Мізун 

Т.С.), «Природа рідного краю» (керівник Будаєва Н.С.), діти знайомляться з 

взаємозв’язками в природі, рослинним і тваринним світом своєї місцевості, 

набувають практичних вмінь та навичок із ведення фенологічних 

спостережень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час екскурсій в природу, участі у різних природоохоронних акціях 

та конкурсах, діти знайомляться із екологічно грамотною поведінкою в 

природі та тісними взаємозв’язками в ній. Залучення дітей до творчості через 

безпосереднє спілкування з природою відбувалося на заняттях гуртків 

«Природа і фантазія» (керівники Мастерських Н.Л., Чабаненко М.О.):  в 

процесі виготовлення виробів з природного матеріалу діти пізнають 

властивості об’єктів природи, під час конструктивно-художньої діяльності 

розвиваються не тільки творчі здібності, а й працелюбство, увага, фантазія; 

заняття в гуртку «Народна творчість» (керівники Лісняк І.О., Мізун Т.С., 

Мастерських Н.Л.) сприяли розвитку творчої особистості учнів, виробленню 
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навичок по оволодінню технікою народних ремесел. На заняттях діти 

виготовили безліч виробів із природного матеріалу, що пов’язує народну 

творчість з екологічною обізнаністю. 

 На гуртках основного рівня «Юні екологи», «Юні друзі природи», 

«Флористика та фітодизайн інтер’єру», (керівники Щербина Л.П., Будаєва Н.С., 

Мізун Т.С.,), які відвідують  учні середнього та старшого шкільного віку, 

керівники гуртків спрямовують учнів на виконання індивідуальних 

експериментальних досліджень, колективну участь в одному й тому самому 

дослідженні, коли його розпочинають одні експериментатори, а продовжують 

інші. Успішне проведення таких робіт розвиває творчу колективну діяльність 

гуртківців.  Спочатку, під час екскурсій, зусилля учнів спрямовується на 

проведення спостережень за рослинним і тваринним світом. Проведення 

експериментальних та дослідницьких робіт є логічним продовженням 

спостережень. І заключний етап формулювання висновків та оформлення робіт 

на різні конкурси. Вихованці гуртків представляють власні дослідження на 

участь у Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна»,  конкурс експериментально-дослідницьких робіт із 

біології «Юний дослідник», «Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і 

сіл», Всеукраїнську природоохоронну акцію «Птах року», Всеукраїнську акцію 

учнівської молоді «Ліси для нащадків», Всеукраїнський конкурс «В об’єктиві 

натураліста». Вже багато років вихованці проводять дослідження різної 

тематики у рамках конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із біології 

«Юний дослідник». Ускладнення об'єкту вивчення та дослідження, розширення  

методів дослідження є логічним оформленням у роботи  для конкурсу МАН. У 

освітньому  процесі застосовувалися технології розвивального навчання, які 

реалізуються через природоохоронні та трудові акції, технології навчання як 

дослідження, проектних технологій. Найбільш ефективними у освітній 

діяльності є використання наступних методів та форм роботи: лекції на різну 

тематику, практичні заняття, навчальні та пізнавальні екскурсії, фенологічні 

спостереження за ростом рослин, явищами природи, проведення дослідів та 

практичних робіт. А ділові, рольові ігри, імітаційні вправи, презентації, 

розв’язування ситуативних проблем сприяють кращому засвоєнню матеріалу.  

 На заняттях гуртка туристсько-краєзнавчого напряму („Історичне 

краєзнавство”, керівник Гунько С.Ю.) значна увага приділялася пошуковій, 

дослідницькій роботі.  Опрацювання історичних джерел, робота по класифікації 

та систематизації джерел історичного краєзнавства, орієнтування на місцевості, 

складання карт місцевості сприяли виробленню в учнів навичок колективної 

творчої праці. Участь у роботі гуртка дозволила учням познайомитись із 
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видатними людьми рідного краю, місцевим фольклором. Основні завдання, які 

реалізовано в процесі освітньої діяльності: пізнавальна, практична, соціальна. 

 Виховна робота в закладі організована так, щоб через самостійні 

відкриття, розв”язання проблемних завдань діти одночасно набували нових 

знань, умінь та навичок. Тому, вихованці гуртків активні учасники у 

природоохоронній діяльності, краєзнавчих дослідженнях, масових заходах. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


