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У методичному збірнику представлені матеріали педагогічних 
працівників позашкільних закладів освіти еколого-натуралістичного 
напрямку та загальноосвітніх навчальних закладів з досвіду організації 
роботи з творчо обдарованою молоддю, а також відображена власна 
модель роботи комунального закладу освіти “Дніпропетровський 
обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” з 
талановитою молоддю в системі обласної Природничої школи учнівської 
молоді. 

Зміст методичного матеріалу спрямований на створення умов 
для всебічного інтелектуального і духовного розвитку обдарованих 
учнів, формування в учнівської молоді наукового світогляду, 
поглиблене вивчення природничих наук, проведення дослідницько-
експериментальних робіт.

Накопиченний досвід роботи потребує вивчення, систематизації, 
розповсюдження та вдосконалення. Збірник рекомендований для широкого 
кола  педагогічних працівників позашкільних та загальноосвітніх закладів 
різного рівня.

Затверджено на методичній раді КЗО “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (протокол № 1 
від 28 лютого 2017 р.)
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Система роботи з творчо обдарованою молоддю 
в обласній Природничій школі учнівської молоді 

Дніпропетровської області

Педан Юрій Федорович
директор

Кондратьєва Тетяна Василівна,
методист з наукової роботи

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”

У контексті світового процесу формування та становлення 
суспільства нового типу, заснованого на знаннях та 
ноосферному світогляді, яке приходить на зміну сучасному 
інформаційному суспільству, перед Україною постали 
виклики, що спонукають до здійснення невідкладних та 
активних дій.

Передусім, це підвищення конкурентоспроможності 
національної науки і освіти, підготовка кваліфікованих кадрів, 
розробка та використання новітніх освітніх технологій, і 
на основі цих факторів – створення високотехнологічної 
економіки, здатної забезпечити високу якість життя всіх 
громадян України.

Така мета як найповніше співпадає з прагненням 
талановитої учнівської молоді жити в успішній європейській 
країні і бути творцями передового науково-технічного 
потенціалу держави.

Вирішення цього важливого завдання покладено 
насамперед на систему освіти, що потребує принципово 
нових підходів до навчання, виховання та підготовки до 
самостійного життя юного покоління, постійного оновлення 
форм та методів навчання з метою їх ефективного впливу 
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на розвиток особистості учнів, надання змоги ранньої 
професійної орієнтації.

Педагогічний колектив комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) проводить активну роботу 
щодо створення системи пошуку й підтримки обдарованої 
молоді, розвитку дослідницько-експериментального напряму 
еколого-натуралістичного профілю.

Важлива роль у вирішенні цих питань належить 
позашкільним еколого-натуралістичним закладам, які за 
сприяння органів управління освітою та за підтримки 
навчальних закладів всіх рівнів є на місцях основними 
організаторами екологічної освіти і вихованням дітей 
та молоді. Мережа позашкільних закладів еколого-
натуралістичного напрямку Дніпропетровської області 
складає 15 профільних закладів та 1 еколого-натуралістичний 
відділ при Криничанському районному центрі учнівської 
молоді. 

Для підвищення ефективності та систематизації з 
навчання та розвитку обдарованих дітей та молоді в області 
створена комплексна програма “Обдаровані діти – надія 
України”, основні завдання якої:

♦ пошук навчання, виховання і самовдосконалення 
обдарованих дітей та молоді;

♦ розроблення і впровадження науково-методичного 
забезпечення роботи з обдарованими дітьми і молоддю;

♦ координація зусиль різноманітних організацій освіти, 
творчих спілок, фондів для підтримки стимулювання творчо-
обдарованих дітей та молоді;

♦ популяризація роботи з обдарованими дітьми та 
молоддю.
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Обласна програма “Обдаровані діти – надія України”

З метою підтримки обдарованої молоді, сприяння 
модернізації змісту науково-дослідної, пошукової, 
експериментальної та практичної діяльності учнівської 
молоді, підготовки до усвідомленого вибору майбутньої 
професії, впровадження інноваційно-освітніх методів і 
технологій у навчальних закладах у 2012 році на базі КЗО 
“ОЕНЦДУМ” була створена хіміко-біологічна заочна 
школа учнівської молоді відповідно до положення про 
Всеукраїнську хіміко-біологічну заочну школу учнівської 
молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 
вересня 1997 року за № 493/2249.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки 
України від 31 січня 2015 року №75 “Про затвердження 
положення про Природничу школу учнівської молоді”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 
2015 за № 160/26605 було підготовлено наказ департаменту 
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освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 
14 серпня 2015 року № 535/0/212-15 “Про затвердження 
положення про обласну Природничу школу учнівської 
молоді”, зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Дніпропетровській області 26 серпня 
2015 року за № 16/1877. Згідно з цими документами обласна 
хіміко-біологічна заочна школа учнівської молоді була 
перейменована в обласну Природничу школу учнівської 
молоді.

Природнича школа учнівської молоді (далі – Школа) 
створена для учнів 9-11 класів, які мають бажання 
удосконалити, поглибити, систематизувати свої знання з 
природничих наук.

Основними завданнями Школи є:
♦ залучення учнів до поглибленого вивчення 

природничих наук і науково-дослідницької діяльності;
♦ оволодіння учнями сучасними методиками та формами 

організації й проведення самостійних досліджень у галузі 
природничих наук;

♦ здійснення професійної орієнтації обдарованих учнів;
♦ пропаганда та популяризація наукових знань.
Державний контроль за діяльністю Школи здійснює 

Департамент освіти і  науки Дніпропетровської 
облдержадміністрації (далі – Департамент).

Координаційно-методичну роботу, спрямовану на 
організацію Школи, здійснює Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді.

Безпосереднє керівництво Школою здійснює директор 
(Педан Ю.Ф.) комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі – Центр).
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Організація навчально-виховного процесу

Школа у своїй діяльності керується Конституцією 
України, Законом України “Про позашкільну освіту”, іншими 
нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти 
і науки України, Департаменту та Положенням “Про обласну 
Природничу школу учнівської молоді”.

До Школи на перший рік навчання зараховуються учні, які 
навчаються в 9– 10 класах загальноосвітніх, позашкільних і 
професійно-технічних навчальних закладів. Зарахування до 
Школи здійснюється в жовтні поточного року і оформляється 
наказом директора Центру.

Навчально-виховний процес у Школі здійснюється 
відповідно до навчальних планів і навчальних програм, 
розрахованих на два роки навчання. Навчальні плани та 
навчальні програми Школи затверджує директор Центру.

Навчання у Школі здійснюється в наукових відділеннях 
за напрямами:

♦ природничий (із секціями біології, екології, хімії, 
сучасних біотехнологій тощо);

♦ аграрний (із секціями агрономії, лісознавства, 
ветеринарії та зоотехнії тощо);

♦ людинознавчий (із секціями психології, соціології).
Педагоги Центру та вчені провідних вузів міста 

(Дніпропетровського національного університету ім. 
О.Гончара, Українського державного хіміко-технологічного 
університету, Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету) надають додаткову освіту, 
яка сприятиме якісній підготовці учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних 
закладів.

Форма навчання – очно-заочна:
Природнича школа працює за 2-х річною формою 

навчання. Навчання проводиться в аудиторіях і лабораторіях: 
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♦ Дніпропетровського національного університету ім. 
Олеся Гончара (факультети: біолого-екологічний, хімічний, 
психології, соціології); 

♦ Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету (факультети: агрономічний, зооінженерний, 
ветеринарної медицини, механізації сільського господарства); 

♦ Українського державного хіміко-технологічного 
університету (факультети: технології неорганічних 
речовин, технології високомолекулярних сполук, сучасних 
біотехнологій). 

З метою організації роботи Школи укладені угоди про 
співробітництво з вищими навчальними закладами:

♦  Дніпропетровським національним університетом ім. 
Олеся Гончара;

♦  Дніпропетровським державним аграрно-економічним 
університетом;

♦  Дніпропетровським вищим навчальним закладом, 
“Український державний хіміко-технологічний університет”;

♦  Державним вищим навчальним закладом 
“Національна металургійна академія України”.

З науково-дослідницькими установами: 
♦ КВЗ “Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти”.
Природно-заповідними установами:
♦ Канівським природним заповідником (Черкаська 

область);
♦ Регіональним ландшафтним парком Тилігульський м. 

Миколаїва;
♦ Карпатським біосферним заповідником (Закарпатська 

область);
♦ Біосферним заповідником “Асканія Нова” ім. Фальц-

Фейна (Херсонська область);
♦ Дніпрово-Орільським природним заповідником 

(Дніпропетровська область).
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Позашкільними навчальними закладами:
♦ Миколаївським обласним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді;
♦ Комунальним закладом “Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді” Херсонської 
обласної ради;

♦ Закарпатським обласним еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді.

З метою організації навчально-виховного процесу в Школі 
щорічно в вересні місяці проводиться науково-методична рада 
спільно з науковцями вищих навчальних закладів за темою: 
“Організація роботи обласної Природничої школи учнівської 
молоді”, на якій були розглянуті питання:

♦ Перспективи діяльності Школи в поточному 
навчальному році, (доповідач Педан Ю.Ф., директор КЗО 
“ОЕНЦДУМ”).

♦ Організація навчально-виховного процесу в Школі, 
(доповідач Кондратьєва Т.В., методист КЗО “ОЕНЦДУМ”).

♦ Програмне забезпечення навчання учнів в Школі, 
(доповідач Кузьменко М.Б., заступник директора з навчально-
виховної роботи).

♦ Проведення установчої осінньої сесії Школи 
(Кондратьєва Т.В., методист КЗО “ОЕНЦДУМ”).

Велика увага приділяється набору учнів до обласної 
Природничої школи. Щорічно у вересневому номері 
обласної педагогічної газети “Джерело” надається реклама 
про діяльність Школи та набір учнів на навчання в секціях 
обласної Природничої школи на новий навчальний рік. 

Презентація діяльності Школи проводиться на 
серпневих обласних і міських нарадах вчителів біології, 
хімії з врученням прес-реліза: “Обласна Природнича школа 
учнівської молоді запрошує на навчання”.

Спільна співпраця КЗО “ОЕНЦДУМ” з КВЗ 
“Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
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педагогічної освіти” дає можливість брати участь у курсах 
перепідготовки вчителів природничих наук, педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів і пропагувати 
навчання учнів у Природничій школі.

Запрошення учнів до навчання в Природничій школі 
відбувається під час щорічних обласних масових заходів 
таких як: обласні змагання юних натуралістів “Знаю, вмію, 
дію” та обласний зліт юних натуралістів “Мій рідний край – 
моя земля”.

Під час проведення в Центрі дня відкритих дверей, який 
проводиться щорічно на початку кожного навчального року і 
ставить за мету привернення уваги дітей, учнівської молоді, 
батьків та екологічної громадськості до екологічних проблем 
сучасності та діяльності еколого-натуралістичного центру 
щодо підвищення рівня екологічної свідомості та іміджу 
Природничої школи.

Для залучення учнів до навчання в Природничій школі був 
виданий яскравий плакат про навчання в секціях Школи на 
базі вищих навчальних закладів. При відвіданні навчальних 
закладів з метою набору вихованців керівники гуртків 
розповсюджують ці плакати в закладах освіти міста. Під час 
проведення методичних виїздів в міста та райони області 
примірники плакату також передаються адміністраціям 
базових шкіл.

Протягом навчального року для учнів Школи проводяться 
сесії: установча осіння, зимова консультативна та весняна, в 
яких беруть участь біля 250 учнів. Лекції та практичні заняття 
для слухачів Школи проводять науковці вищих навчальних 
закладів: ДНУ ім. Олеся Гончара, ДДАЕУ, ДВНЗ “УДХТУ”, 
ДДМетА. План проведення сесій затверджується науково-
методичною радою Школи, до складу якої входять наукові 
керівники секцій.

Склад науково-методичної ради обласної Природничої 
школи:
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Зайцева І.О. – доктор біологічних наук, професор кафедри 
фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. О.Гончара, науковий 
керівник секції флористики та зеленої архітектури.

Коломбар Т.М. – кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології та екології ДНУ ім. О.Гончара, науковий 
керівник секції біології.

Барановський Б.О. – кандидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник НДІ біології ДНУ ім. О.Гончара, 
науковий керівник секції екології.

Хмеловська С.О. – кандидат хімічних, доцент кафедри 
загальної хімії ДНУ ім. О.Гончара, науковий керівник секції 
хімії.

Хамініч О.М. – старший викладач кафедри соціальної 
психології і психології управління ДНУ ім. О.Гончара, 
науковий керівник секції психології.

Ячний А.М. – кандидат соціологічних наук, доцент 
кафедри соціології ДНУ ім. О.Гончара, науковий керівник 
секції соціології.

Зажарський В.В. – кандидат ветеринарних наук, заступник 
декану факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ, науковий 
керівник секції ветеринарії.

Котченко М.Б. – кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ, науковий керівник 
секції агрономії.

Гармаш С.М. – доцент кафедри біотехнологій ДВНЗ 
“УДХТУ”, науковий керівник секції сучасних біотехнології.

Проведення сесій обласної Природничої школи

Під час сесій для учнів проводяться:
♦ лекції, практичні заняття, майстер-клас відповідно до 

профілю;
♦ індивідуальні консультації з науковими керівниками 

щодо підготовки науково-дослідницьких робіт та оформлення 
наукових досліджень;
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♦ тестові контрольні роботи з біології та хімії з метою 
виявлення рівня знань учнів;

♦ зустрічі з деканами факультетів, які надають 
інформацію про навчання за обраним фахом та перспективи 
влаштування майбутніх фахівців.

Щорічно у жовтні місяці для учнів обласної Природничої 
школи проводиться осіння сесія по секціях: психології та 
соціології, хімії, флористики та зеленої архітектури, біології 
та екології, агрономії, ветеринарії та зоотехнії, сучасних 
біотехнологій. Вона проводиться на базі вищих навчальних 
закладів відповідно до плану проведення сесії, узгодженого 
науково-методичною радою Природничої школи. Науковцями 
ВНЗ для учнів були прочитані лекції з методики проведення 
досліджень з сільськогосподарськими тваринами, агротехніки 
вирощування зернових культур, ознайомлення з різними 
типами ґрунтів, рекультивація землі. Учні секції агрономії 
відвідали музей екології та розвитку сільськогосподарських 
культур ДДАЕУ. 

Учні секції хімії прослухали лекції: “Характеристика 
хімічного елемента за його положенням в періодичній 
системі Д.І. Менделєєва та будова атома” (викладач 
Хмеловська С.О., доцент кафедри загальної хімії та харчових 
технологій), “Генетичний зв’язок між класами органічних 
сполук”, вирішували задачі підвищеної складності (викладач 
Коптєва С.Д., доцент кафедри органічної хімії). Для юних 
хіміків також була проведена екскурсія на кафедру харчових 
технологій, де вони ознайомилися з розробкою та створенням 
продуктів здорового харчування, та сертифікацією харчових 
продуктів.

Учні секції психології зустрічалися з деканом факультету 
психології ДНУ ім. Олеся Гончара Волковим Д.С., який 
розповів про перспективи навчання на факультеті психології 
і можливість працевлаштування майбутніх фахівців. Юні 
психологи прослухали лекції по темі: “Психічні стани, їх 
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класифікація”, “Емоції, як відображення життєвого сенсу 
людини” (викладач Богучарова О.І., професор кафедри 
соціальної психології та психології управління). Юні 
соціологи знайомилися з наукою соціологією та професійною 
діяльністю соціолога (викладач Ячний А.М., доцент кафедри 
соціології).

Учні секції флористики та зеленої архітектури взяли 
участь у проведенні майстер-класу по виготовленню 
декоративних букетів на каркасах та прослухали лекції: 
“Декоративні ознаки якості рослин і проектування деревно-
чагарникових груп” та “Кардмейкінг – мистецтво створення 
листівок вручну” (викладач Зайцева І.О., професор кафедри 
фізіології та інтродукції рослин). 

Учні секції біології провели практичну роботу за темою: 
“Опорно-рухова система людини” (викладач Хоменко О.М., 
доцент кафедри фізіології людини і тварин), та вивчали 
будову і функції опорної системи організму людини.

З метою перевірки рівня знань учнів були проведенні 
тестові контрольні завдання з біології та хімії та надані 
науковими керівниками індивідуальні консультації з питань 
виконання контрольних робіт та вибору теми науково-
дослідницької роботи.

За підсумком проведення осінньої установчої сесії Школи 
підготовлено наказ по Центру “Про зарахування учнів на І 
курс обласної Природничої школи учнівської молоді”.

В роботі Школи застосовуються не тільки випробувані 
часом форми: сесійні та консультаційні заходи, індивідуальна 
робота з науковцями та відповідного профілю, а й нові 
сучасні он-лайн лекції, які проводитися під час зимової 
консультативної сесії в очно-заочній формі з використанням 
матеріалів відео-лекцій, які вони мали змогу подивитися и 
послухати на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ”.



14

Секція агрономії, ветеринарії та зоотехнії
Тема лекції “Методика розведення сільськогосподарських 

тварин”  (Викладач:  Северов  О.В. ,  кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології і 
виробництва продуктів тваринництва ДДАЕУ).

Секція хімії
Тема лекції “Системно-структурний підхід до вивчення 

хімії неметалів” (Викладач: Хмеловська С.О., доцент кафедри 
загальної хімії і харчових технологій ДНУ ім. О. Гончара). 

Секція сучасних біотехнологій
Тема лекції “Біохімічне очищення стічних вод” (Викладач: 

Гармаш С.М., доцент кафедри БТ і БЖД УДХТУ). 
Секція біології і екології

Тема лекції “Ускладнення систем органів тварин в ході 
еволюційних змін” (Викладач: Кузьменко М.Б., заступник 
директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”).

Ефективна співпраця налагоджена між Центром еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді та ботанічним 
садом Дніпропетровського національного університету ім. 
О.Гончара. Адміністрація ботанічного саду не тільки сприяє 
в проведенні для учнів Школи та вихованців навчальних 
закладів області екскурсій, але й допомагає в проведенні 
семінарів, круглих столів, майстер-класів, надає консультації 
фахівців з озеленення закладів освіти. 

З метою удосконалення навчально-виховної роботи, 
надання додаткової освіти з природничих наук та екології в 
діяльності Школи використовується інструктивно-методичний 
стаціонар (далі - ІМС), який входить до експериментального 
еколого-краєзнавчого комплексу КЗО “ОЕНЦДУМ”.

До структури ІМС включені чотири сектори: екологічна 
вітальня, відеолекторій “Екологія XXI століття”, екскурсійно-
оглядовий (лекційний), бюро еколого-краєзнавчих та 
туристичних маршрутів.
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Вся робота секторів поєднана та проводиться на базі 12 
розділів ІМС, організованих за модульним типом, це:

♦ Земля – наш спільний дім;
♦ Природа та людина;
♦ Історія краю;
♦ Мистецтво та релігія;
♦ Екологічна пропаганда;
♦ Види трудової діяльності;
♦ Виробнича діяльність та екологічні катастрофи;
♦ Біоенергетика та техноенергетика;
♦ Відроджене майбутнє;
♦ Дитячий еколого-краєзнавчий та натуралістичний рух;
♦ Громадські екологічні організації.
Кожний розділ накопичує свою науково-педагогічну 

інформацію, музейні експонати, колекції і може виступати в 
проведенні лекційної та екскурсійної роботи, як окремий (за 
визначеною темою) чи як структурний в загально-оглядових 
заходах. В інформаційно-методичному стаціонарі зібрана 
інформація про стан екологічної роботи в області, методичні 
матеріали, створена відеотека, що надає можливість 
учням використовувати даний матеріал при підготовці 
науково-дослідницьких робіт з біології, екології, сучасних 
біотехнологій, психології, соціології.

В екологічній вітальні ІМС для учнів Школи проводяться 
тематичні вечори, прес-конференції, творчі зустрічі з 
науковцями. Під час проведення осінніх канікул була 
організована зустріч учнів Школи з Манюком Вадимом 
Володимировичем, доцентом геолого-географічного 
факультету ДНУ, який брав участь в спільній українсько-
американській громадській ініціативі по обміну досвідом 
в галузі екологічної освіти та розвитку заповідної справи в 
штаті Каліфорнія (США). Він презентував свій фотозвіт про 
цю поїздку “Сучасна Америка очима українського еколога”, 
в якому в яскравій, притаманній йому колоритній образній 
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формі, розповів про те, як турбуються про стан довкілля в 
Сполучених Штатах Америки і які конкретні заходи для цього 
проводяться.

Науково-дослідницька робота учнівської молоді – елемент 
науково-пізнавальної діяльності в системі позашкільної 
освіти, що закономірно сприяє інтелектуальному і 
психологічному зростанню дитини, розвитку її власної 
творчості, розширює можливості для особистого 
саморозвитку та самореалізації, збуджує інтерес і стимулює 
пізнавальну активність юних натуралістів у вивченні проблем 
навколишнього середовища, сприяє закріпленню набутих 
практичних знань, умінь та навичок, формує екологічну 
культуру і природо ощадливе виховання.

Висвітлення результатів дослідницьких робіт на 
конференціях, семінарах, засіданнях секцій МАН, обласних, 
всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсах 
дозволяє старшокласникам залучитися до діяльності вищої 
школи, підсилює їхню зацікавленість у здобутті освіти, 
допомагає молоді довести юнацьке захоплення до логічного 
завершення – вибору майбутньої професії та визначення свого 
покликання у житті.

За два роки навчання в Школі учні набули навички 
лабораторних досліджень, навчилися методам оцінки й 
обробки інформації, отримали поглиблені знання з предметів 
природничого напряму, а також підготували свою першу 
науково-дослідницьку роботу. 

Проведення урочистого випуску учнів обласної 
Природничої школи

Щорічно в травні місяці проводиться урочистий випуск 
учнів обласної Природничої школи, під час якого відбувається 
обласний конкурс захист науково-дослідницьких робіт 
учнів по секціях: біології, екології, агрономії, ветеринарії 
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та зоотехнії, хімії, психології, сучасних біотехнологій, 
флористики та зеленої архітектури.

Більшість науково-дослідницьких робіт, поданих на 
конкурс, підготовлено в лабораторіях і на кафедрах вищих 
навчальних закладів під керівництвом вчених.

Різноманітна і досить цікава тематика науково-
дослідницьких робіт. Найбільша кількість тем в секції біології 
і екології підготовлена на місцевому матеріалі. Це “Вплив 
марганцево-добувної промисловості на поширення лікарських 
рослин”, “Характеристика біорізноманітності рослинних 
угрупувань в долині річки Мокра Сура в межах селища 
Жданове Солонянського району”.

В секції психології цікавлять учнів такі теми, як 
психологія спілкування та навчання, формування 
професійного самовизначення старшокласників.

Випускники секції “Фітодизайну та зеленої архітектури” 
готують свої перші проекти озеленення пришкільних 
територій та власних домівок. Як наприклад “Елемент 
ландшафтного дизайну на пришкільній ділянці середньої 
загальноосвітньої школи №12 м. Павлограду”, “Декоративне 
оформлення фасаду Новопокровської середньої 
загальноосвітньої школи Солонянського району”.

Журі конкурсу, до складу якого входять науковці вищих 
навчальних закладів Дніпропетровщини, визначають 
різноманітність тематики дослідницьких робіт, їх практичну 
направленість, використання місцевого матеріалу.

Переважна більшість випускників стають призерами 
обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої школи учнівської молоді. 

Всі випускники школи отримують свідоцтва про 
позашкільну освіту відповідно до зразка, затвердженого 
Міністерством освіти і науки. Переможці та учасники 
конкурсу-захисту науково-до слідницьких робіт 
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нагороджуються почесними грамотами Департаменту освіти 
і науки.

Свої враження про навчання у Природничій школі 
висловила у своєму вірші випускниця секції психології 
Герасименко Тетяна

Уже закінчилось навчання,
І ми виходимо в життя,
Вирують дивні почуття,
Бо зустріч нинішня – остання.
Але у пам’яті безмежній,
Я знаю, - житимуть повік
Ідеї, сесії, контрольні,
Натхнення творчого потік…
Усе було та вже минуло…
І сумніви, і творчі муки,
І радість перших перемог,
Та є повага до науки,
До тих, хто наш талант плекав,
У всьому нам допомагав.
Шановні наші вчителі!
Ми – вдячні діти.
І від нас вам – 
Уклін до самої землі.

Участь в обласній програмі “Вивчаємо заповідні 
території України”

Під час літніх канікул вихованці школи стають активними 
учасниками обласної програми “Вивчаємо заповідні 
території України”. Основним структурним компонентом 
обласної програми “Вивчаємо заповідні території України” 
є організація і проведення комплексних еколого-краєзнавчих 
експедицій та польових практик для дітей та учнівської 
молоді на базі провідних заповідників країни.



19

При фінансовій підтримці обласної державної 
адміністрації та обласної Ради депутатів обдарована молодь 
та вихованці позашкільних еколого-натуралістичних 
навчальних закладів мають змогу відвідувати провідні 
науково-заповідні установи Дніпропетровщини та інших 
областей України, а саме:

♦ Дніпровсько-Орільський природний заповідник 
(Дніпропетровська область);

♦ Канівський природний заповідник (Черкаська область);
♦ Карпатський біосферний заповідник (Закарпатська 

область),
з якими Дніпропетровським обласним еколого-

натуралістичним центром дітей та учнівської молоді укладені 
довгострокові угоди про співпрацю.

Мета програми – збільшення обсягу знань у дітей 
та молоді про основні об’єкти природно-заповідного 
фонду області та України, біологічне різноманіття різних 
природних біотопів, проведення конкретних практичних 
заходів по охороні та збереженню довкілля, широкої еколого-
просвітницької діяльності серед дітей, молоді та різних верств 
населення щодо привернення уваги до проблем збереження і 
примноження природно-заповідного фонду.

Під час експедицій на базі Канівського природного 
заповідника юннати ознайомлюються з історією його 
створення та розвитку, рослинним та тваринним світом 
типових екосистем, ландшафтним різноманіттям заповідника. 
Також для учнів, як правило, проводиться ряд теоретичних 
занять, на яких увага приділяється питанням розвитку 
заповідної справи у Європі, необхідність заповідання 
територій, природоохоронним функціям, які виконують 
об’єкти природно-заповідного фонду.

Теоретичні заняття та екскурсії екологічними стежками 
по заповіднику проводяться за наступними темами 
“Метеоспостереження та формування прогнозу погоди”, 
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“Особливості будови Канівських пагорбів”, “Дослідження 
птахів”, “Екологія. Охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”, “Біогеоценоз лісу”, 
“Флора та рослинність заповідника”, “Музей природи 
Канівського природного заповідника”.

Юні екологи ознайомлюються з основними функціями 
найстарішого заповідника в Україні – це охорона типових 
екосистем лісостепової зони України, збереження 
біорізноманіття, моніторинг (багаторічне спостереження) 
за динамікою природних процесів; про геологічну будову 
Канівських гір – це відклади різних геологічних епох зсунуті 
з місця свого первинного залягання та дислоковані; територію 
заповідника (2027 га) – це правобережна частина по р. Дніпро, 
о. Круглик, о. Шелестів та “Зміїні Острови”, Княжа і Мар’їна 
гори, Велике і Мале Скіфське городище; з експонатами 
музею заповідника, який є унікальним за науковою цінністю 
експонатів, оригінальністю та різноплановістю тематики 
експозиції (історія природи Канівщини від мезозою і до 
наших днів).

Учасники експедиції під керівництвом наукових 
співробітників заповідника проходять маршрут навчальної 
екологічної стежини Канівського заповідника, знайомлячись 
з її основними зупинками.

Велике значення надається проведенню екскурсійної 
програми по ознайомленню з історико-культурними 
та археологічними пам’ятками. Незабутні враження 
залишаються в учасників від екскурсії до Тарасової гори 
– місце перепоховання видатного українського поета та 
художника Тараса Григоровича Шевченка. Змістовна лекція, 
відвідування світлиці, в якій жив наглядач за могилою 
Шевченка – Іван Яловський, та музею великого кобзаря 
підтримують в учнів гордість за Батьківщину.

Також юннати традиційно відвідують музей народно-
декоративного мистецтва, де знайомляться з виробами 
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трипільської культури, народного мистецтва, майстрів 
народної творчості та інші.

До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі, дня пам’яті 
та примирення та 70-річниці завершення Другої світової 
війни проведено обласний еколого-краєзнавчий табір-
експедицію “Природна скарбниця Придніпров’я” (далі – 
Захід).

Захід проводився з метою формування у дітей та 
учнівської молоді екологічного мислення, забезпечення 
підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для 
творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, 
сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, 
пошукової, експериментальної і практичної діяльності 
навчальних закладів.

Завдання Заходу:
♦ формування у дітей та учнівської молоді почуття 

національної гідності та патріотизму;
♦ проходження маршруту по степовій малій річці, яка 

єдина в області має водоспад;
♦ апробація маршруту для проведення сумісної 

експедиції з Полтавським обласним еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді.

Учасниками Заходу були учні Школи та вихованці 
позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів, 
переможці обласних, всеукраїнських профільних масових 
заходів.

Програма Заходу включала ознайомлення юннатів з 
організацією навчально-виховного процесу у закладах 
освіти, національно-патріотичне виховання, проведення 
практикумів на природі, лекцій на території навчальних 
установ, а також екскурсій до музеїв, які проводились у мм. 
Дніпро, Кам’янське, Нікополі, Покрові, Апостолівському, 
Нікопольському, Петриківському та Софіївському районах:
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1. Ознайомлюючи екскурсії по територіям навчальних 
закладів:

♦ КЗО “ОЕНЦДУМ”;
♦ комунального закладу “Дитячий екологічний центр м. 

Кам’янського” Кам’янської міської ради;
♦ комунального закладу освіти “Жовтневий навчально-

реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим 
навчанням” Софіївського району;

♦ Будинку творчості дітей та юнацтва м. Покрова;
♦ КЗ “НМЕНЦ”;
2. Оглядова екскурсія по розарію публічного 

акціонерного товариства “Дніпроазот” та гідроелектростанції 
м. Кам’янського;

3. Ознайомлення з історією та сучасністю м. Кам’янського, 
Нікополя, Покрова, с. Запорізьке та Братське Софіївського 
району, с. Капуловка та Покровське Нікопольського району;

4. Лекційні заняття:
♦ “Біологічне різноманіття фауни безхребетних тварин 

Дніпропетровської області”;
♦ “Біологічне різноманіття фауни холоднокровних 

тварин: риби, амфібії, рептилії Дніпропетровської області”;
♦ “Біологічне різноманіття фауни хребетних тварин 

області”;
♦ “Виготовлення власних колекцій безхребетних тварин. 

Особливості визначення та класифікації зібраного матеріалу 
в лабораторних умовах”;

♦ “Необхідність збереження біорізноманіття”;
5. Практикуми на природі:
♦ “Вивчення представників орнітофауни пойми р. 

Кам’янки та цілинного степу” (біля с. Запорізьке та Братське 
Софіївського району);

♦ “Практично-польові спостереження і особливості 
збору наукового матеріалу в польових умовах” (біля с. 
Запорізьке та Братське Софіївського району);
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♦ Ботанічний практикум з вивчення фіторізноманіття в 
природних умовах (біля с. Усть-Кам’янка Апостолівського 
району);

♦ Фонові види комах основних екосистем р. Кам’янка. 
Види Червоної книги (біля с. Усть-Кам’янка Апостолівського 
району);

♦ Унікальна петрофільна флора каньйону р. Кам’янка 
(біля с. Токівське Апостолівського району).

З нагоди відзначення 70-річниці Перемоги над нацизмом 
у Європі, дня пам’яті та примирення, 70-річниці завершення 
Другої світової війни, з метою вшанування пам’яті загиблих 
у війні проводилося покладання квітів до меморіального 
комплексу – монументу Слави м. Дніпро, а також 
відвідування діорами “Битва за Дніпро”. У діорамі “Битва 
за Дніпро” діти ознайомились з подіями форсування Дніпра 
і визволення м. Дніпра; унікальними знахідками пошуковців 
ІПО “Пошук Дніпро”.

Значна увага під час проведення експедиції була 
приділена формуванню у дітей та учнівської молоді почуття 
національної гідності та патріотизму. З цією метою для 
учнівської молоді було організовано відвідування могили 
кошового отаману Запорозької Січі й усього Війська 
Запорозького Низового Івана Сірка, історичного музею ім. 
Калнишевського та Нікопольського краєзнавчого музею. 
Головні експозиції музейних комплексів були присвячені 
козацькій славі та Другій світовій війні.

Вивчення біологічного та ландшафтного різноманіття 
було проведено на ділянці біля с. Усть-Кам’янка та Токівське 
Апостолівського району під керівництвом Бригадиренка В.В., 
доцента кафедри зоології та екології ДНУ ім. О.Гончара. Він 
ознайомив юннатів з історією виникнення ландшафтів та 
біологічними особливостями представників флори і фауни, 
досліджуваних ділянок.
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Незабутні враження дітям подарувала екскурсія до 
пам’ятки природи “Водоспад на річці Кам’янка” – це єдиний 
на Дніпропетровщині водоспад, який вважається найбільш 
мальовничим, найпривабливішим об’єктом природної 
спадщини нашого краю. Водоспад розташований біля 
Київського гранітного кар’єра, висотою близько 6 метрів. Він 
утворився на виступаючого з берегів відомого всьому світу 
червоного граніту. Експедиція була завершена на базі 

КЗ “НМЕНЦ”. У закладі створений еколого-ботанічний 
музей, в якому близько 400 унікальних природних експонатів: 
гербарії рослин, колекції комах, молюсків, морських тварин, 
птахів та ссавців нашої країни.

Набуті знання та практичні навички стануть в нагоді 
юннатам та педагогам у проведенні науково-дослідницької 
роботи, усвідомленої природоохоронної діяльності, 
сприятимуть формуванню цілісного екологічного 
світобачення, активної громадянської позиції, відчуття 
національної гідності та патріотизму, любові до рідної 
неньки-України.

Участь обдарованої молоді у Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсах

Важливим напрямом роботи колективів позашкільних 
закладів еколого-натуралістичного спрямування є підготовка 
та участь вихованців у проведенні профільних масових 
заходів обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, 
таких як:

♦ Балтійського науково-інженерного конкурсу;
♦ Білоруської конференції учнів;
♦ Intel – ISEF (США);
♦ Genius Olimpiade (США);
♦ INESPO (Нідерланди);
♦ I-SWEEEP.



25

Всього на рівні України участь в масових заходах з 
екології, біології, сільського та лісового господарства, 
прикладної натуралістичної творчості, квітникарства, 
озеленення і ландшафтного дизайну беруть участь біля 250 
вихованців області, половина з них стають переможцями.

Досягнення випускника Природничої школи учнівської 
молоді КЗО “ОЕНЦДУМ”, одинадцятикласника із 
Криворізького гуманітарно-технічного ліцею №129 Куриленка 
Віктора відмітив у своїй доповіді Президент України Петро 
Порошенко на зустрічі з талановитою молоддю України.

Віктор розробив принципово новий метод очищення 
промислової води за допомогою 3D-електорода. Винахід 
дає змогу одночасно очищувати воду на кількох рівнях і 
від багатьох забрудників, що уможливить її використання 
в замкненому циклі промислових систем водоочищення. 
Юний вчений отримав патент на свій винахід і здобув чимало 
перемог на міжнародних конкурсах.

Відповідно до договору про співробітництво між КЗО 
“ОЕНЦДУМ” і ДВНЗ “Український державний хіміко-
технологічний університет” плідно працює наукове 
товариство “Юні хіміки та хімія з основами електрохімії” під 
керівництвом Коваленка Вадима Леонідовича, Заслуженого 
працівника освіти України, кандидата технічних наук, доцента 
кафедри технічної електрохімії. 

Більше десяти років талановитий педагог працює з 
учнями в науково-дослідній лабораторії кафедри технічної 
електрохімії ДВНЗ “УДХТУ”. За цей час підготовлено більше 
30 вихованців-переможців Міжнародних конкурсів, таких 
як: “Intel-ISEF”, “Genius Olympiade”, Міжнародний конкурс 
винахідників “Leonardo Da Vinci”, “I-SWEEEP”, “JNESPO”, 
“Балтійський науково-інженерний конкурс”. А іменами трьох 
його вихованців: Олександра Токарева, Віталія Клокуна і 
Марини Мешкович, які були переможцями Міжнародного 
конкурсу науково-технічної творчості школярів “Intel-
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ISEF”, названі малі планети Сонячної системи. Майбутні 
науковці розробили новий метод електрообробки насіння, за 
допомогою якого, наприклад, плоди дині стають солодшими 
вдвічі, втілили першими ефект попкорну, удосконалили 
нову структуру гідроксида нікеля, який використовується в 
сучасних акумуляторах і суперконденсаторах. Підсумком 
всіх досягнень, як вважає В.Л. Коваленко, є щоденна 
плідна праця і прагнення юних науковців до перемог.

Важливою особливістю участі талановитої молоді у 
Міжнародних конкурсах є завдання для учасників не лише 
презентувати свій науковий проект, але й бути почутими і 
зрозумілими для журі і громадськості, донести головну мету 
цікаво та зрозуміло, розкрити актуальність дослідження 
і новизну свого відкриття. Учні мають можливість 
поспілкуватися з іншими учасниками, оцінити свої 
досягнення в порівнянні з іншими проектами, набути досвід 
та навички постерного типу захисту.

До 90-річчя юннатівського руху КЗО “ОЕНЦДУМ” 
підготовлено каталог переможців Міжнародних конкурсів 
Дніпропетровської області, який розповідає про авторів 
проектів, що спрямовані на вирішення глобальних проблем 
довкілля та мають наукову, соціальну та технічну новизну.

Проведення семінарів щодо організації роботи з 
обдарованою молоддю

З метою систематичного підвищення майстерності 
педагогів, розповсюдження передового досвіду роботи серед 
педагогів позашкільних та загальноосвітніх закладів освіти по 
роботі з обдарованою молоддю щорічно проводяться на базі 
КЗО “ОЕНЦДУМ” тематичні семінари:

♦ “Творчі сходинки становлення обдарованого учня в 
системі позашкільної освіти”;
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♦ “Технологія формування творчої особистості в системі 
позашкільної освіти”;

♦ “Впровадження інноваційних форм обдарованою 
молоддю в позашкільних закладах освіти”;

♦ “Шляхи створення оптимальних умов для розвитку 
творчого потенціалу обдарованої молоді ”.

Був проведений обласний семінар-практикум для 
методистів позашкільних еколого-натуралістичних 
закладів освіти, заступників директорів з наукової роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів, відповідальних за 
роботу з обдарованою молоддю за темою: “Організація 
роботи сучасного позашкільного закладу щодо забезпечення 
становлення соціальної зрілості особистості старшокласників 
в умовах довузівської підготовки”.

На семінарі були розглянуті питання: “Організація 
роботи з творчо обдарованими дітьми та молоддю в системі 
позашкільних закладів еколого-натуралістичного напрямку”, 
які висвітлила заступник директора з навчальної роботи 
КЗО “ОЕНЦДУМ” Майборода І.О. Вона підкреслила, що 
обдаровані діти мають змогу розвиватися в тому випадку, 
коли в позашкільному закладі до уваги педагогів є не тільки 
результативність, а й протікання творчого процесу, його 
механізм, етапи становлення особистості вихованця, умови 
оптимізації процесу творчого навчання.

Велика увага приділяється реалізації системи безперервної 
освіти випускників обласної хіміко-біологічної заочної школи 
в рамках довузівської підготовки на базі Регіонального центру 
моніторингу освіти Центру довузівської підготовки ДНУ ім. 
Олеся Гончара та Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету. По даним питанням виступили 
Балашова Т.В., директор Регіонального центру довузівської 
підготовки ДНУ ім. Олеся Гончара і Мельниченко В.І., 
директор довузівської підготовки ДДАЕУ. Вони вручили 
учасникам семінару: “Довідник абітурієнта ДНУ ім. Олеся 
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Гончара” та прес-реліз “Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет запрошує на навчання”. 

З досвідом роботи за темою “Педагогічні особливості 
підготовки учнів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних 
конкурсах” виступив Коваленко В.Л., заслужений працівник 
освіти України, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
технічної електрохімії УДХТУ, керівник гуртка “Юний хімік” 
КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

З захопленням учасники семінару брали участь у 
практичному занятті “Психолого-педагогічні аспекти 
взаємодії з обдарованою дитиною”, яке провела 
Кузьменко М.Б., заступник директора з виховної роботи 
КЗО “ОЕНЦДУМ”. Всі виконали запропонований 
тест на визначення рівня коефіцієнту нереалізованого 
інтелектуального потенціалу (КНІП). Увага присутніх була 
сконцентрована на факторах, які впливають на розвиток 
здібностей обдарованих дітей та учнів.

Діяльність обласної Природничої школи учнівської 
молоді та перспективи її розвитку презентувала методист 
з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” Кондратьєва Т.В. На 
заході були вручені грамоти департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації педагогічним 
працівникам та науковцям вищих навчальних закладів 
за організацію роботи з творчо обдарованою молоддю та 
підготовку учнів до участі в міжнародних і всеукраїнських 
конкурсах еколого-природничого напрямку. 

Представники позашкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів області отримали методичні матеріали 
семінару-практикуму.

З метою забезпечення цілісного розвитку дитини, 
її вільного самовираження особлива увага в області 
приділяється системі відносин “обдарована дитина – педагог 
– психолог”. Тому до роботи з творчо обдарованою молоддю 
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залучаються педагоги, які володіють необхідними важливими 
особистісними якостями, а саме:

♦ такий педагог є особистістю, який продуктивно реагує 
на виклик, уміє сприймати критику і не страждати від стресу 
під час роботи з людьми, які більш здібні, ніж педагог, і 
знають більше, ніж він сам;

♦ педагог вірить в власну компетентність і можливість 
вирішувати проблеми, які виникають. Він готовий нести 
відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень й 
одночасно відчуває себе людиною, що заслуговує довіри, 
упевнений у своїй людській привабливості й педагогічній 
спроможності;

♦ цей педагог вважає тих, хто оточує, здатними 
самостійно вирішувати свої проблеми, вірить у їхню 
дружелюбність і в те, що вони мають позитивні наміри, їм 
властиве почуття власної гідності, яке слід цінувати, поважати 
й оберігати;

♦ п е д а го г  п р а г н е  д о  і н т е л е к т у а л ь н о го 
самовдосконалення, охоче працює над поповненням власних 
знань, готовий учитися в інших і займатися самоосвітою й 
саморозвитком.

Висновки

Багаторічний досвід роботи педагогічного колективу 
КЗО “ОЕНЦДУМ” дозволив створити власну модель роботи 
з талановитою молоддю, визначити пріоритетні напрямки 
роботи:

♦ розробка системи пошуку обдарованих і талановитих 
дітей та молоді;

♦ створення інформаційного банку даних талановитої 
молоді (залучення учасників, призерів олімпіад, конкурсів 
міських та обласних змагань природного напряму);
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♦ проведення тематичних семінарів з метою 
систематичного підвищення майстерності педагогів, які 
працюють з одарованими дітьми та молоддю;

♦ створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з 
обдарованими дітьми;

♦ створення умов для поглиблення вивчення профільних 
предметів (організація фонду учбової, наукової та методичної 
літератури, обмін передовою науково-методичною 
інформацією, робота гуртків поглибленого вивчення біології 
та хімії, консультативний центр по роботі з обдарованими 
дітьми);

♦ експериментальна та дослідницька робота (залучення 
учнів до наукових досліджень в лабораторіях вищих 
навчальних закладів наукових установ, комплексних 
екологічних експедиціях);

♦ створення обласної Природничої школи учнівської 
молоді;

♦ науково-методичне забезпечення роботи з 
обдарованими дітьми (розробка та використання нових 
наукових технологій, проведення семінарів, конференцій, 
вебінарів, дистанційної форми навчання, популяризації 
роботи з обдарованими дітьми та молоддю).

Отже, найважливішим у формуванні кожної особистості 
є вчасне розкриття її талантів та здібностей. І можна 
впевнено сказати, що сучасна наукова еліта формується не 
у вищих навчальних закладах, а набагато раніше – у школах 
та позашкільних закладах, а точніше – в умовах освітньої 
системи “Школа – позашкільний навчальний заклад – вищий 
навчальний заклад”, яка дає учневі не тільки знання, але і 
вчить працювати самостійно, допомагає відкрити шлях у 
новий цікавий світ гіпотез, спостережень, експериментів, 
логічних висновків. Усе це є сходинками до інтелектуального 
й особистісного успіху.
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За 18 років творчої діяльності хіміко-біологічного 
факультету Дніпропетровського відділення Малої академії 
наук України, який працював на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”, та 
обласної Природничої школи більше ніж 1000 випускників 
стали студентами різних вузів нашого міста й України. 
Найбільш активні та здібні учні зробили крок у велику науку. 
І сьогодні з гордістю ми говоримо, що еліта нашої держави – 
це випускники різних років:

♦ Віктор Бригадиренко, кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри зоології та екології Дніпропетровського 
національного університету ім. О.Гончара;

♦ Ян Томасон, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри селекції Дніпропетровського державного 
аграрного-економічного університету;

♦ Олексій Конопльов, доцент кафедри рослинництва 
ДДАЕУ;

♦ Галина Крикун, керівник гуртка Дніпропетровського 
обласного еколого-натуралістичного центру дітей 
та учнівської молоді, закінчила аспірантуру біолого-
економічного факультету ДНУ;

♦ Михайло Румбах, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри селекції і насінництва ДДАЕУ; 

♦ Вікторія Слінько, кандидат біологічних наук, викладач 
кафедри зоології та екології ДНУ ім. О.Гончара. 

Колектив закладу впевнений, що організація навчання в 
обласній Природничій школі – це прямий шлях у підготовці 
молодої наукової зміни. Школа здійснює глибокий вплив, як 
на професійну орієнтацію, так і на формування світогляду 
молодого покоління.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА ПОШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ В 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Боярчук Іван Павлович, 
директор

Синичич Людмила Іванівна, 
методист 

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 

Дніпровської районної ради

Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом 
до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів 
сучасної світової та української освіти. Це відображено 
в базових державних нормативних документах, таких 
як: Концепція загальної середньої освіти, у якій першим 
з основних завдань загальноосвітньої школи названий 
“різнобічний розвиток індивідуальності дитини на 
основі виявлення її задатків і здібностей, формування 
ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб”; 
Закон України “Про освіту” (“Для розвитку здібностей, 
обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з 
поглибленим вивченням окремих предметів або початкової 
допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, 
ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних 
комплексів, об’єднань”); Національна доктрина розвитку 
освіти (“Держава повинна забезпечувати: формування в 
дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих 
здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, 
самоосвіти та самореалізації особистості; створення умов для 
розвитку обдарованих дітей та молоді”), Закон України “Про 
позашкільну освіту”.
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Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати 
реальне знання їхніх можливостей, прогнозування потреб і 
моделей розвитку особистості. 

Представлені методичні рекомендації розроблені на 
допомогу вчителям для роботи з обдарованою молоддю з 
метою визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності 
навчального закладу, створення чіткої системи роботи з 
названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, 
творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської 
молоді, створення сприятливих умов для реалізації 
можливостей дітей.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ 
З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКУ, ВІДБОРУ УЧНІВ ДЛЯ 

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до цілей державної політики щодо підтримки 
здібної і талановитої молоді як найбільш актуальних для 
освітньої діяльності нашого закладу визначені наступні 
завдання: 

- своєчасне виявлення творчих задатків, забезпечення 
психолого-педагогічної підтримки обдарованої молоді; 

- створення умов для духовного, інтелектуального 
саморозвитку особистості учнів; 

- вибір старшокласниками майбутньої професійної 
діяльності як єдності фізичних, соціальних закономірностей; 

- інтеграція науково-дослідної роботи учнів, органічний 
зв’язок навчального процесу з позанавчальною діяльністю. 

Важливого значення набуває системне впровадження 
нових інформаційних технологій :

•	 спеціалізовані гуртки і наукові товариства;
•	 природні лабораторії;
•	 інтернет-класи;
•	 проекти раціоналізаторів та винахідників;
•	 пробні захисти науково-дослідницьких робіт;
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•	 вебінари;
•	 конкурси в он-лайн режимі;
•	 науково-практичні конференції;
•	 дистанційна форма роботи.
Оскільки талановиті й обдаровані люди впливали і 

впливають на розвиток та характер суспільства, то талант 
і обдарованість можна вважати суттєвим багатством нашої 
держави. Тому одним із важливих завдань сьогодення є саме 
пошук і підтримка обдарованої молоді, створення умов для її 
розвитку та індивідуальної роботи з нею. 

В нашому закладі розроблений новий напрямок пошуку 
та відбору обдарованої молоді для дослідницької діяльності .

Схема відбору учнів

Для забезпечення поставлених державою та суспільства 
завдань з упровадженням в практику ефективних 
засобів і технології виявлення, навчання, виховання і 
самовдосконалення обдарованої молоді в Центрі створена 
дієва система підготовки учнів, а саме: 

- рання діагностика інтелектуальних здібностей на різних 
етапах навчальної діяльності;

- вивчення їхнього інтересу і навчального рівня розвитку;
- залучення обдарованих дітей до участі в різних масових 

еколого-натуралістичних заходах;
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- визначення пріоритетів і стимулювання самостійної та 
дослідницької діяльності;

- навчання користуватися науково-популярною 
літературою, формування культури наукового дослідження;

- надання практичної допомоги учням у проведенні 
експериментальної та дослідної роботи;

- підготовка, організація і проведення пробних захистів 
науково-дослідницьких робіт;

- рецензування наукових робіт учнів під час підготовки до 
участі в конкурсах, конференціях тощо;

- поглиблене вивчення предметів; 
- налагодження співпраці з ВНЗ, НДІ;
- організація продуктивної діяльності учнів в обраному 

колі інтересів;
- робота з батьками; 
- організація індивідуальних консультацій, проміжного 

і підсумкового контролю, моніторингу якості наукових 
досліджень.

Основними напрямками вдосконалення роботи з 
організації пошуку, відбору обдарованих школярів, надання 
їм психолого-педагогічної підтримки є:

- створення бази даних про талановитих учнів району, 
надання їм психолого-педагогічної підтримки, моніторинг їх 
творчих досягнень, проведення індивідуальної роботи;

- використання навчальної та науково-дослідної бази; 
використання форм навчання: лекцій, семінарів, методу 
проектів, ІКТ;

- залучення талановитих школярів до роботи на 
факультетах на базі кафедр та лабораторій.

Для стимулювання творчого пошуку, розвитку творчих 
здібностей учнів використовується особистісно-орієнтовне 
навчання (спеціалізовані гуртки і наукові товариства), 
проекти раціоналізаторів та винахідників, молодіжні проекти 
з енергоефективності, олімпіади з екології, навчання у 
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Всеукраїнській та обласній природничих школах та навчання 
в Малій академії наук України. 

Задля покращення роботи з обдарованими дітьми в закладі 
сформований банк даних обдарованих дітей, що дає змогу 
відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку; 
здійснити прогностичні заміри щодо результативності 
обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах, 
олімпіадах, де вказується прізвище, ім’я, сфера академічних 
досягнень та інтелектуальна сфера. 

Робота з талановитими учнями здійснюється шляхом 
співпраці з обласною та Всеукраїнською природничими 
школами учнівської молоді, Малою академією наук України 
через наукові дослідження, які проводяться на базі вищих 
навчальних закладів м. Дніпра, природного заповідника 
“Дніпровсько-Орільський”, організацію олімпіад, конкурсів, 
змагань. 

В нашому закладі існує система організаційно-
педагогічного забезпечення та підтримки науково-дослідної 
роботи учнів.

Система організаційно-педагогічного забезпечення та 
підтримки науково-дослідної роботи учнів

Складові системи Форми підтримки

Надання 
додаткових знань

- поглиблене навчання;
- заняття в гуртках відповідно до інтересів;
- самоосвіта

Науково-дослідна 
робота

- наукові товариства;
- методичне, інформаційне, матеріально-технічне 
забезпечення

Науково-
практична робота

- наукові екскурсії;
- наукові польові практики, експедиції
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Діагностична 
робота та 
супровід 
навчання

- конкурсний підбір учнів;
- підготовча наукова робота з вихованцями;
- психолого-педагогічна діагностика і система 
підтримки вихованців на всіх етапах дослідження

Конкурентні 
форми дитячої 
взаємодії

- організація конкурсів, змагань;
- аналітична робота щодо результативності 
науково-дослідної роботи та виступів вихованців на 
конкурсах та змаганнях;
- підтримка і заохочення переможців конкурсів, 
змагань

Науково-дослідницька робота – це перша творча робота 
учня, яку він виконує самостійно, застосовуючи знання, 
уміння та навички, здобуті в навчальних закладах. Підготовка 
науково-дослідницької роботи включає такі етапи: відбір 
учнів і теми, виконання досліджень, результатів роботи на 
конкурс.

Науково-дослідницька робота учнів здійснюється за 
основними напрямами: науково-дослідницька робота 
молоді у позанавчальний час; науково-організаційні заходи: 
конференції, конкурси, олімпіади тощо.

Перший напрямок є ефективним засобом об’єктивного 
вияву обдарованої молоді, реалізації її творчих 
здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні 
знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. 
Старшокласники працюють під керівництвом науковців, 
педагогічних працівників Центру та шкіл, виконують 
критичний аналіз існуючих наукових концепцій, збирають і 



44

обробляють емпіричний матеріал, опановують методологію 
наукового дослідження. 

Процес дослідження має індивідуальний характер і 
відбувається за такою схемою: вибір теми – складання плану 
роботи – підбір джерел і літератури – знайомство з джерелами 
і складання на їх основі плану написання дослідження 
– відбір та оцінка фактів – обробка та систематизація 
зібраного матеріалу – написання роботи – її рецензування і 
доопрацювання – остаточне редагування та оформлення – 
захист роботи.

Для організації дослідницько-експериментальної 
діяльності учнівської молоді існує два наукових товариства: 
“Юні генетики і селекціонери” та “Юні дослідники”. 

Члени наукового товариства “Юні генетики і 
селекціонери” під керівництвом старшого наукового 
співробітника лабораторії фундаментальних досліджень 
Дніпропетровської дослідної станції Інституту овочівництва 
та баштанництва УААН, кандидата сільськогосподарських 
наук Колесника Івана Івановича проводять дослідження по 
напрямках: 

• селекція сортів і гібридів баштанних і овочевих рослин;
• розробка технологій вирощування овочевих і баштанних 

рослин;
• впровадження сортів і технологій у виробництво.
Члени наукового товариства “Юні дослідники” під 

керівництвом науковців ВНЗ м. Дніпра та педагогічних 
працівників Центру приймають участь в експедиціях та 
польових практиках, проводять досліди в лабораторіях вищих 
навчальних закладів та на приватних ділянках. 

Функціонування цих товариств здійснюється у двох 
формах:

1. Індивідуальна робота передбачає: виконання окремих 
завдань (підготовка доповідей, робота з каталогами, 
проведення науково-дослідницьких та винахідницьких 
досліджень, обробка та узагальнення результатів пошуково-
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дослідницької роботи, комп’ютерна обробка спостережень, 
підготовка до участі в конкурсах) та інше.

2. Масова робота передбачає залучення значної кількості 
учнів до участі в конкурсах, зльотах, науково-практичних 
конференціях, тижнях предметних олімпіад.

Атмосфера довіри й співдружності панує між учнями, 
вчителями та науковими керівниками. Важливим фактором 
є вміння дорослих вчасно підтримати учнів, заохотити їх до 
активної діяльності.

Послідовна методична робота з обдарованою дитиною 
протікає в системі, основними складовими котрої є: педагог, 
навчально-виховний процес, обдарована дитина, батьки. 

Головна мета, якої ми дотримуємося при вихованні 
особистості - це розвиток здібностей і нахилів учнів. 
Основний принцип нашої виховної системи базується на ідеях 
педагогіки життєтворчості, що допомагає дітям знайти себе, 
розвинути свої здібності, ще у шкільному середовищі.

Самореалізація особистості здійснюється через:
•	 навчання в Малій академії наук України, обласній та 

всеукраїнській Природничій школі;
•	 зв’язки з вищими навчальними закладами, 

громадськими екологічними і науковими організаціями; 
•	 гурткову роботу;
•	 проведення та участь в масових еколого-

натуралістичних заходах;
•	 обласні олімпіади;
•	 ботанічні виїзні екскурсії та польові практики;
•	 конференції;
•	 вебінари;
•	 конкурси в он-лайн режимі;
•	 всеукраїнські конкурси (зоологів, раціоналізаторів, 

селекціонерів, юних дослідників);
•	 міжнародні освітні проекти.
Форми роботи з обдарованою молоддю: 
- рання діагностика індивідуальних здібностей;
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- залучення обдарованих дітей;
- підтримка особистості з урахуванням вікових 

індивідуальних особливостей, природного розвитку;
- індивідуальна робота; 
- підготовка до конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт; 
- робота з батьками.
Головні завдання в роботі з обдарованими дітьми:
- створення максимально сприятливих умов для розвитку 

обдарованих дітей;
- розробка і поетапне впровадження інтерактивних 

технологій навчання й виховання;
- створення сприятливих умов для самозростання, 

розвитку творчого потенціалу учнів.
Робота з талановитими учнями не може бути обмежена 

окремими й одноманітними заходами, що дозволяють 
тільки виділити цих дітей із загального дитячого колективу 
– олімпіадами, конкурсами, змаганнями та ін.. Необхідна 
системна та тривала робота, орієнтована на створення 
необхідних умов для повноцінного розвитку кожної дитини. 

Першим етапом такої роботи має стати науково 
обґрунтована і методично забезпечена система діагностики, 
що включає не тільки первинне дослідження потенційних 
можливостей дитини, але і моніторинг його розвитку. 

Другим етапом роботи з обдарованою молоддю є 
вибудовування системи продуктивної взаємодії з кафедрами, 
факультетами, науковими лабораторіями вищих навчальних 
закладів та педагогічними працівниками установи, вчителями 
шкіл. Формами такої взаємодії можуть бути: індивідуальна 
робота викладача, педагогічних працівників з окремими 
учнями. 

Третім етапом роботи є психолого-педагогічно 
обґрунтована розробка індивідуального освітнього маршруту 
кожного учня (табл.). 
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При плануванні роботи з обдарованими дітьми можна 
порекомендувати такий перелік орієнтованих заходів: 

1. Створення інформаційного банку даних обдарованих 
дітей із різних напрямів діяльності. 

2. Систематизація матеріалів періодичних видань із 
проблеми дитячої обдарованості. 

3. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів.
4. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з 

обдарованими дітьми. 
5. Забезпечення до участі обдарованих дітей у змаганнях, 

конкурсах різного рівня
6. Розробка системи матеріального та морального 

заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з 
ними. 

7. Розгляд питань організації роботи з обдарованими 
дітьми та визначення подальших напрямів роботи на 
засіданнях методичних об’єднань, нарадах при директору. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

Орієнтація на талановитих школярів передбачає розробку 
системи заходів для оптимізації організаційних умов 
освітнього процесу, що в свою чергу вимагає виявлення 
відносин обдарованих учнів до різних сторін організації 
освітньої діяльності. 

Обдаровані учні прихильні до вибору професійно-
самореалізаційної моделі навчання, сутність якої складають: 

1) інтерес до професії (високий рівень професійної 
спрямованості); 

2) орієнтація на творчу працю, можливість проявляти 
ініціативу, самостійність; 

3) критичність мислення, схильність до пошуку 
нестандартних рішень. 
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Така молодь особливо потребує створення умов для 
самостійної роботи. Вони вважають за краще не традиційні 
форми занять, а роботу у комп’ютерному класі, в бібліотеках 
вищих навчальних закладів, в лабораторіях. 

Навчання обдарованих дітей включає: забезпечення 
самостійності, якою керує сама дитина; розвиток навичок 
і методів дослідницької роботи; розвиток продуктивного 
мислення (творче, критичне, логічне); заохочення до 
створення робіт з використанням різноманітних матеріалів, 
способів і форм; розвиток самопізнання. 

Ми використовуємо такі методи: спостереження, 
експеримент, практичні роботи на навчально-дослідницькій 
ділянці і в куточку живої природи.

Особлива увага приділяється впровадженню інноваційних 
технологій навчання через дослідно-експериментальні 
роботи, проекти та дистанційну освіту за такими типами: 1-й 
тип: Школа – Інтернет; 2-й тип: Школа – Інтернет – Школа; 

3-й тип: Учень – Інтернет – Вчитель. Адже головним 
завданням дистанційного навчання (далі ДН) є розвиток 
творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою 
відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і 
програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки 
Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може 
бути одним із засобів ДН, тому що її дані допоможуть учням 
(і вчителям) створити повну інформаційну картину з питань, 
що їх цікавлять.
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Надзвичайно корисним вважаємо застосування 
мультимедійних засобів на заняттях, пробних та захистах 
різного рівня науково-дослідницьких робіт і проектів юних 
раціоналізаторів, селекціонерів, зоологів і тваринників 
та інші. Застосування мультимедійних технологій дає 
змогу учням не лише опанувати нові знання, а й розвивати 
інтелектуальні, творчі здібності, уміння самостійно здобувати 
інформацію, працювати з різноманітними джерелами. 

При організації процесу навчання ми враховуємо потребу 
обдарованих учнів у самостійній роботі як пріоритетній формі 
навчання. 

Цей процес для обдарованої молоді включає такі форми 
самостійної роботи, як написання і захист рефератів, 
проектів, розробка планів проведення досліджень, організація 
літніх експедицій школярів, складання схем, обробка 
статистичних даних, виступи на пробних захистах науково-
дослідницьких робіт. 
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Велике значення в організації дослідницької роботи, 
розвитку і формуванні творчої особистості мають виїзні 
екологічні практикуми: комплексні дитячі експедиції до 
заповідників та екологічні експедиції за участю Інституту 
біології до Васильківського, Царичанського та Покровського 
району, де учні навчаються досліджувати та робити повний 
аналіз видового складу майбутніх об’єктів природно-
заповідного фонду. 

Сприяє розвитку дослідницьких умінь та є важливим 
фактором формування навичок робота учнів-гуртківців на 
дослідницьких ділянках, польових практиках, екскурсіях. 

Формами роботи є групові та індивідуальні заняття в 
позаурочний час. Зміст навчальної інформації доповнюється 
науковими відомостями, які учні одержують за рахунок 
вищого темпу обробки навчальної інформації.

Серед методів навчання обдарованих учнів превалює 
самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до 
засвоєних знань, умінь і навичок у наукових товариствах, 
участь у масових заходах. 

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають 
виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних 
олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. 
Педпрацівники закладу послідовно стежать за розвитком 
інтересів і нахилів учнів, допомагають їм в обранні профілю 
позашкільних занять. Помітна роль у розвитку інтелектуально 
обдарованих дітей належить Малій академії наук України. 
Підготовка окремих учнів проводиться за індивідуальними 
планами, ефективно проводиться навчально-пошукова робота 
з ними. Широко практикується пробний захист науково-
дослідницьких робіт.

Велике значення в формуванні творчої особистості 
є впровадження в практику ефективного метода роботи 
– це проведення науково-практичних конференцій для 
талановитих дітей на базі Центру, де обговорюються різні 



53

напрямки роботи з обдарованою молоддю, обмінюються 
досвідом організації і проведення екологічних практикумів 
та науково-дослідницьких робіт учні, вчителі, науковці вищих 
навчальних закладів.

На базі нашого закладу проводився Всеукраїнський 
відкритий інтерактивний конкурс “МАН-Юніор Дослідник” 
у режимі он-лайн. 

Традиційно учні із шкіл нашого району завжди приймають 
участь із своїми науково-дослідницькими роботами в 
обласних та Всеукраїнських олімпіадах з екології і стають 
переможцями (Сидоренко Анастасія, учениця Партизанської 
СЗШ з науково-дослідницькою роботою “Вища водна 
рослинність верхів’я річки Оріль в умовах антропогенного 
впливу”, керівник Сидоренко О.М., вчитель біології 
Партизанської СЗШ та Фоменко Катерина, учениця 10 
класу Ювілейної СЗШ з науково-дослідницькою роботою 
“Характеристика гігрофільної флори майбутнього заказника 
“Річка Ворона”, керівник Дем’янова О.В., завідуюча відділом 
Центру) і зайняли І місце та інші.

Свої роботи учні також захищають на конкурсах-захистах. 
За роки існування Малої академії наук України 1994 учні 
стали слухачами; 402 – учасниками обласного конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт; Всеукраїнського – 17, з 
них 159 – переможців обласного, а 6 – Всеукраїнського етапів. 
Лауреатів премії обласної програми “Обдаровані діти – надія 
України” – 13 учнів.

ВИСНОВКИ

Участь обдарованих дітей у різноманітних 
інтелектуальних та творчих конкурсних випробуваннях, 
навчальних семінарах, турнірах є традиційним способом 
виявлення та розвитку цієї категорії дітей в нашому районі. 
Щорічно більше 60-ти вихованців Центру є призерами та 
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переможцями обласних, Всеукраїнських та Міжнародних 
заходів. Свої дослідницькі роботи учні захищають на різних 
заходах: 

- національних етапах міжнародних конкурсів: “Енергія 
і середовище” (Іванишин Денис, Кругляк Наталія, Лисенко 
Ігор, Жукова Інеса); “Науковці майбутнього” (Крупій Артем); 
“Балтійський інженерний конкурс” (Крупій Артем);

- міжнародних конкурсах: “Білоруська конференція” 
(Жукова Інеса); Міжнародний дитячий екологічний форум 
“Зелена планета” (Романець Дар’я, Прокоф’єва Ганна);

- на Всеукраїнських заходах: юних винахідників та 
раціоналізаторів (Орлов Денис, Іванишин Денис, Маркін 
Микола, Кондрашов Валерій, Крупій Артем, Кудлай 
Станіслав, Акастьолов Олексій, Муджирі Віктор, Конох 
Дарія); юних зоологів і тваринників (Комар Микола, Пікінер 
Анастасія, Колесов Віталій, Дудник Сергій, Коваль Ігор, Здор 
Аліна, Шевченко Любов, Кобеляцька Анастасія, Поспєхова 
Елизовета); Intel-Eko (Маркін Микола, Кондрашов Валерій, 
Крупій Артем, Колб Олександр, Кудлай Станіслав, Жукова 
Інеса, Лисенко Ігор, Маховська Крістіна, Шульга Орина); 
юних генетиків та селекціонерів (Передненко Ангеліна); 
біологічному форумі “Дотик природи” (Фоменко Катерина, 
Шульга Орина, Кушнір Антоніна); зборах юних лісівників 
(Кобелев Михайло, Алексеєнко Юлія); трудовій акції 
“Турбота юних тобі Україна” (Олійник Світлана, Василенко 
Влада), та інші;

- обласних конкурсах “Мій рідний край – моя земля”; 
обласних змаганнях “Знаю вмію, дію”, обласних етапах 
Всеукраїнських конкурсів “Вчимося заповідувати”, “Парки 
– легені міст і сіл”, “До чистих джерел”, Дотик природи”, 
“Юний дослідник”; трудових акцій: “Кролик”, “Турбота юних 
тобі, Україно”, “Дослідницький марафон” (Щогла Майя, 
Ковальчин Наталія, Сидоренко Анастасія, Савченко Анна, 
Кушнір Антоніна та інші).
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СИСТЕМА ПОШУКУ ТА ПІДТРИМКИ 
ТАЛАНОВИТОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ

Шепетуха Наталя Миколаївна., 
директор

Соболь Тетяна Миколаївна, 
методист 

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької 

міської ради

“Світ наш — тільки школа, 
де ми вчимося пізнавати” (Монтень).

Вже давно стало зрозумілим, що найбільших успіхів у 
будь-якій сфері діяльності досягають ті держави, котрі мають 
високий інтелектуальний та творчий потенціал нації. Відомо 
також, що майбутнє людської цивілізації залежить виключно 
від реалізації обдарованості людей.

Саме тому однією з основних задач системи національної 
освіти суверенної України є формування творчо активної, 
всебічно розвиненої особистості. 

У Доктрині, яка визначає стратегію й основні напрямки 
розвитку освіти в Україні в XXI столітті, записано: “Система 
освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і 
молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування 
навичок самоосвіти і самореалізації особистості”.

Як свідчать перераховані вище нормативні документи, 
проблема обдарованості зараз стає все більш актуальною.

Закладам позашкільної освіти належить значна роль 
у формуванні нової генерації української творчої еліти. 
Відтак, педагогічним працівникам цих закладів необхідно, 
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використовуючи різні види робіт з розвитку здібностей 
школярів, враховувати індивідуальні особливості дитини, 
формувати і підтримувати позитивні мотиви, залучати її до 
активної діяльності, навчати самовиховання, самооцінювання 
здібностей кожного і водночас виявляти незвичайні творчі 
здібності. 

Таке завдання поставив перед собою і колектив СЮН й 
протягом багатьох років працює над проблемою: як в умовах 
позашкільного освітнього закладу організувати роботу щодо 
виявлення і виховання особистості, яка вміє мислити творчо, 
яку називають обдарованою дитиною. 

Станція юних натуралістів Покровського району 
Криворізької міської ради відводить чинне місце в 
забезпеченні потреб дитини щодо творчої самореалізації. 
На станції юннатів створюються всі умови для того, щоб 
її вихованці змогли проявити і розвинути свої таланти і 
здібності, які визначають вибір подальшої професійної 
творчої діяльності.

Педагоги закладу розробили алгоритм роботи з 
обдарованими дітьми, який зорієнтований на всі вікові рівні 
учнів: початковий, основний, вищий.

Алгоритм роботи з обдарованими дітьми
1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів:
• Виконання методик “Оперативна пам’ять”, “Пам’ять на 

образи”, “Кількісні відношення”, методика Ровена;
• Проведення тесту А.Фурмана для визначення 

інтелектуального потенціалу дитини;
• Запровадження діагностики щодо визначення 

інтелектуального потенціалу дитини;
• Визначення коефіцієнту самореалізації;
• Виявлення особистих нахилів учнів. Створення банку 

даних “Обдарована дитина”.
2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями щодо 

орієнтації їх на досягнення високих результатів.
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3. Організація системної роботи:
• Широка мережа гуртків;
• Діяльність МАН;
• Самоосвітня діяльність учнів;
• Робота в мережі Інтернет;
• Робота консультаційного центру;
• Співпраця з вищими навчальними закладами, 

громадськими та науковими товариствами.
4. Добір та розстановка кадрів, розподіл між ними прав 

та обов’язків з урахуванням їхніх особистих якостей та 
можливостей:

• Психологічне діагностування та анкетування;
• Моніторинг діяльності керівника гуртка;
• Залучення працівників наукових установ, центрів, 

викладачів вищих навчальних закладів;
• Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими 

дітьми;
• Розробка та впровадження авторських програм;
• Видавнича діяльність.
5. Самореалізація творчої особистості:
• Олімпіади різних етапів;
• Конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів МАН;
• Всеукраїнські, обласні конкурси, турніри;
• Інтелектуальні ігри;
• Творчі звіти;
• Науково-практичні конференції.
6. Розробка та вдосконалення системи заохочень, 

стимулювання згідно з досягнутими результатами:
• Визначення критеріїв використання системи заохочень;
• Проведення фестивалю “Перлини Юннатії”;
• Запис в книгу Пошани Жовтневої СЮН;
• Висвітлення досягнень гуртківців в випусках 

радіопередачі “Руданочка”
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7. Управлінська підтримка творчих об’єднань:
• Випуск інформаційного вісника “Сходинки творчості”;
• Створення умов для видавницької діяльності керівників 

гуртків, учнів;
• Система морального та матеріального стимулювання 

педагогічних керівників.
8. Очікувана мета:
Вихованець СЮН - це:
• Сформована особистість із глибокими та міцними 

знаннями;
• Максимальний розвиток творчої та інтелектуальної 

обдарованості;
• Майбутній науковець, дослідник;
• Вміння співпрацювати в колективі;
• Прагнення до постійного самовдосконалення;
• Гуманістичне ставлення до людей і природи.
На сьогодні актуальною для нашого закладу залишається 

проблема виявлення прихованої обдарованості, оскільки 
“продемонструвати” свій талант дитина зможе лише за 
умови створення відповідних умов для розвитку її природних 
здібностей.

Виявлення обдарованих дітей і розвиток їхніх здібностей 
є досить складним завданням щодо практичної реалізації, 
тому що виявити обдарування, а тим більше виховати 
відповідно до його індивідуальних особливостей досить 
важко. Психологічні дослідження свідчать, що розвиток 
розумово обдарованої дитини може бути затриманий і навіть 
загублений на будь - якому етапі шкільного життя. Система 
пошуку обдарованих дітей на нашій станції постійно 
вдосконалюється . І якщо раніше в ній можна було виділити 
два етапи:

І етап - проведення низки заходів, спрямованих на 
вивчення інтересів і початкового рівня розвитку дітей 
за допомогою анкетування інтересів і початкового рівня 
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розвитку дітей, батьків, вивчення і аналіз академічних 
досягнень учнів, результатів їхньої творчої роботи. На цьому 
етапі визначається коло учнів, які мають схильність до 
вивчення біології.

ІІ етап - тестування дітей керівниками гуртків, які 
застосовуються для визначення рівня знань або вмінь з 
конкретної навчальної дисципліни. Співпраця з психологом 
ІМЦ Косинчук Ольгою Геннадіївною дала нам можливість 
виділити ІІІ етап пошуку - це використання психологічних 
тестів, які дають можливість оцінити рівень розвитку 
пізнавальних процесів, визначити типологічні властивості 
нервової системи, характерологічні якості особистості, 
вербальний та невербальний (невербальний тест матриці 
Равена, тест Р.Амгхауера тощо).

Виявлення обдарованості залежить від багатьох чинників, 
тому необхідно використовувати всі можливі джерела 
інформації про дитину і тільки після цього робити висновки.

Виявляти обдарованих дітей необхідно не лише з метою 
допомоги їм у розвитку творчих здібностей засобами 
ускладнення завдань, або засобами залучення їх до олімпіад і 
конкурсів, а й з метою навчання їх прийомам самоуправління 
власною пізнавальною діяльністю.

На станції працює 30 гуртків 15 профілів, що дає 
змогу задовольнити різноманітні нахили і здібності дітей. 
Структурна схема еколого-натуралістичної роботи з 
обдарованими дітьми на СЮН показує рівневі диференціацію 
гуртківців. 

До молодшої групи гуртківців входять діти підготовчої 
групи дитячого садку та початкової школи. В гуртках “Юні 
друзі природи” для молодшого шкільного віку та дошкільнят, 
“Природознавство для дошкільників“, “Любителя домашніх 
тварин” учні вчаться спостерігати, самостійно мислити. 
Розширюється їх світогляд. Школярі змалку залучаються до 
природоохоронної роботи, беруть участь у природоохоронних 
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акціях “Саду мого дивосвіт”, “До чистих джерел”, “Вчимося 
заповідувати”. На заняттях розпочинається виховання 
екологічної культури, усвідомлюється важливість збереження 
чистоти середовища та дбайливого ставлення до природи.

Середня шкільна група включає учнів 5-8 класів, які 
розвивають свої творчі здібності в гуртках “Юні аматори 
зеленої архітектури”, “Флористика та фітодизайн інтер’єру”, 
“Юні акваріумісти”, “Квітникарі аранжувальники”, де діти 
залучаються до навичок самостійного рішення проблем, 
дослідження, аналізу.

Особлива увага приділяється учням 8-х класів, які 
далі стають кандидатами в члени МАН, що створюється 
із обдарованих гуртківців, які навчались у вищеназваних 
гуртках. Ці учні навчаються по авторським програмам 
керівників гуртків, знайомляться з методикою наукових 
досліджень. Продовжується формування у них екологічного 
мислення, екологічної культури та свідомості.

Послідовно продовжується робота з обдарованими 
дітьми в групах Всеукраїнської природничої школи першого 
і другого року навчання в гуртку “Юні аматори зеленої 
архітектури”.

Науково-дослідницька діяльність - вища форма 
самоосвітньої діяльності учня. Закономірний факт: 
у позашкільних закладах еколого-натуралістичного 
спрямування, до яких належить і наша Станція юних 
натуралістів, необхідність у науково-дослідницькій 
діяльності в учнів відчутна найбільше. Формування 
науково-дослідницьких вмінь у юннатів - процес складний 
і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не 
розвивається сам по собі. А тому завдання керівника гуртка 
- поступово і методично формувати науково-дослідницькі 
навички, здійснюючи постійний контроль за виконанням 
учнями науково-дослідницьких робіт; аналізувати і 
виправляти помилки; визначати найкращі, найефективніші 
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шляхи виконання роботи, розчленувати її на певні складові та 
розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність 
з науковою, а також з’ясовувати можливості подальшого 
застосування результатів роботи.

Успішно вирішують ці завдання і керівники гуртків 
нашої станції Бурко С.М., Домшина К.М., Комісар І.О., 
Олешкевич Т.М., Ващенко Л.О., Гейко О.М., плідно 
працюючи з вихованцями на всіх етапах, починаючи з 
вибору та затвердження тем і закінчуючи підготовкою 
роботи до захисту. Завдяки їм вибір теми дослідження для 
кожного гуртківця не є випадковим, викликаним сторонніми 
причинами. Пріоритетним, визначальним фактором у виборі 
теми є стійкий пізнавальний інтерес до неї дослідника і його 
бажання внести щось нове у її розкриття.

Для того, щоб учень виявив бажання працювати над 
науковим дослідженням, у нього необхідно пробудити 
це бажання, сформувати дослідницьку мотивацію. Ми 
ввели в практику роботи 1-2 рази на місяць проводити 
заняття, спрямовані на розвиток інтелектуальних умінь. 
Кожне заняття покликане ставити конкретні завдання, які 
допоможуть школярам по-новому поглянути на власну 
інтелектуальну діяльність, оцінити досягнення людей, 
що мають великі успіхи в науці. На них використовуємо 
різноманітні інтелектуальні ігри, тренінги. Крім того. 
Комісар І.О. зі своїми вихованцями проводить колоквіуми, на 
яких заслуховують і обговорюють наукові доповіді на різних 
етапах їх написання, що є ефективною формою підготовки 
школярів до проведення самостійного наукового дослідження 
та написання науково-дослідницької роботи.

Однією з умов успішного виконання науково-
дослідницької роботи учнів є відповідність ведення 
дослідження методам навчання, а також віковим та 
розумовим особливостям розвитку дитини, бо занадто 
складні розумінню юного дослідника або ж зовсім недоступні 
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методи розв’язання проблеми можуть відбити в нього 
інтерес до виконання роботи і до науково-дослідницької 
діяльності взагалі. Саме цими принципами керуються у своїй 
діяльності наші керівники гуртків, готуючи дітей до методики 
проведення не тільки самого дослідження, але й практичних 
експериментів, що його супроводжують. На СЮН постійно 
поновлюється список тем науково-дослідницьких та науково-
пошукових робіт.

Слід відзначити активне залучення до керівництва 
виконанням науково - дослідницьких робіт і проведення 
відповідних експериментів на базі вищих навчальних закладів 
викладачів ВУЗів. 

Одним із перших кроків керівника гуртка, керівника 
наукової роботи є вивчення науково-пізнавальних інтересів 
учнів, що впливає як на вибір теми дослідження, так і на хід 
роботи нам ним. Не секрет, що навіть надзвичайно цікава 
тема, викликана лише потребами часу, чи нав’язана педагогом 
учневі, не сприятиме успішному виконанню роботи.

В організації науково-дослідницької роботи керівники 
гуртків СЮН дотримуються вироблених роками правил:

1. Зміст дослідження обов’язково повинен поєднуватися 
з навчальною метою, загальними потребами суспільства 
та питаннями сьогоднішнього дня. Тому багато робіт 
відповідають сучасності.

2. Наукове дослідження - безперервний процес, 
його не можна виконати за кілька днів. Тільки в умовах 
безперервності дослідження набуває чіткості, проникає у 
свідомість молодого науковця, стає невід’ємною частиною 
його життя. Тому більшість членів та кандидатів у члени 
МАН обирають тему дослідження ще в 8-9 класі і працюють 
над нею декілька років.

3. Науково-дослідницька діяльність - обов’язково 
керований процес. Розпочинаючи роботу, дитина має лише 
загальне уявлення про методику її проведення, а цього 
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недостатньо для досягнення високого рівня. Керівник гуртка 
- наставник навчає методиці дослідження, консультує учня 
в процесі виконання роботи, продумує методику, шляхи 
вирішення поставлених проблем, враховуючи інтелектуальні 
та психологічні особливості дитини, оцінює отримані 
результати.

4. У здійсненні продуктивного наукового дослідження 
обов’язкове поєднання керованої науково-дослідницької 
діяльності з самостійною, самоосвітньою діяльністю учня, 
яка є основою інтелектуального росту дитини, формування її 
творчої особистості. Тож, керуючи самоосвітньою діяльністю 
юннатів у процесі виконання науково-дослідницької роботи, 
керівники гуртків спрямовують їх на опрацювання великої 
кількості літератури та інших джерел, які містяться в 
бібліотеках.

5. Досвідченими керівниками гуртків обов’язково 
враховується і та умова, що з кожним роком ступінь 
складності науково-дослідницької роботи зростає. На 
початковому етапі (4-6 класи) дитину знайомлять з основними 
методами і способами ведення дослідження. Далі юннат 
обирає і затверджує тему майбутньої роботи, структурує 
її, окреслює коло завдань, які має вирішити дослідження, 
і робить перші кроки до цього; на заключному етапі вона 
здійснює ґрунтовне наукове дослідження, що базується на 
матеріалах кількарічного вивчення та опрацювання, власних 
експериментах та відкриттях. Найкращі юннатівські роботи, 
що стали в цьому році призерами обласного захисту МАН 
виконувалися протягом 2-3 років, стаючи більш зрілими та 
досконалими.

Керівництво науково-дослідницькою діяльністю юннатів 
відбувається за схемою “Структура виконання науково-
дослідницької роботи”, всі компоненти якої пов’язані 
між собою і виконуються поступово. Як видно зі схеми, 
головними завданнями педагога є вироблення позитивної 
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мотивації, що є рушієм пізнавального інтересу, перетворення 
її в мету діяльності, складання плану роботи і програми 
дій, в результаті якої гуртківці оволодівають основами 
наукового дослідження, вміннями і навичками, і, нарешті, 
прогнозування очікуваних результатів, тобто того, заради чого 
ця діяльність взагалі відбувається.

Таким чином можна зробити висновок, що розроблена 
на СЮН система роботи сприяє реалізації таких важливих 
функцій, як розвиток у дітей потреби у науковій діяльності, 
формування особистості учня-дослідника, майбутнього 
науковця, створення колективу однодумців, які прагнуть 
досягти спільної мети - домогтися найвищих результатів у 
науково-дослідницькій діяльності. Основними ознаками 
педагогічних технологій, орієнтованих на роботу з 
обдарованими школярами, є: ускладнення змісту навчального 
матеріалу;збільшення обсягу теоретичного матеріалу; 
виконання учнями індивідуальних завдань; впровадження 
науково-дослідницької, пошукової, експериментальної 
діяльності учнів підвищення рівня самостійної роботи; 
створення умов для реалізації природних обдаровань дитини. 

Провідними в роботі нашої станції стали такі новітні 
технології як проектна, педагогіка співробітництва, 
розвиваюче навчання, навчання як дослідження. З огляду на 
психологічні, фізіологічні, дидактичні та інші особливості 
навчання й розвитку обдарованих дітей, основною 
вимогою до підготовки педагогів для роботи з ними є зміна 
педагогічної свідомості. А саме, зміна сформованих раніше в 
даного педагога стереотипів сприйняття (учня, навчального 
процесу і самого себе), спілкування і поводження (способів 
взаємодії) і, нарешті, методів навчання й виховання. Тому 
підготовка до роботи з обдарованими дітьми має містити:

1) формування знань (уявлення) про те, що таке 
обдарованість і обдаровані діти, які особливості їхнього 
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навчання й розвитку, методи та форми виявлення, навчання і 
розвитку обдарованих дітей у різних умовах;

2) формування особистісного ставлення до обдарованого 
(як і до будь-якого іншого) учня не як до об’єкта 
педагогічного впливу, а як до суб’єкта спільно конструйованої 
педагогічної взаємодії, в ході якої відбувається навчання і 
розвиток учнів ( в ідеалі - й самого педагога);

3) навчання основних організаційних форм, психологічних 
і дидактичних методів практичної роботи з обдарованими 
дітьми в освітніх установах різного типу та в різних освітніх 
середовищах (сімейному, шкільному, позашкільному тощо);

4) практичне знайомство з роботою (відвідування) освітніх 
установ різного типу, які працюють з обдарованими дітьми.

Аналіз роботи свідчить, що значна кількість керівників 
гуртків відчуває утруднення в організації роботи з 
обдарованими дітьми, допускає помилки під час проведення 
занять з такими дітьми.

Основний шлях суттєвого поліпшення рівня професійної 
майстерності педагогів, їхньої компетенції та ерудиції 
-побудована на науковій основі система методичної роботи.

Головне в методичній роботі - надати реальну допомогу 
всім членам педагогічного колективу. І при цьому уникнути 
таких негативних явищ в організації методичної роботи як 
одноманітність організаційних форм, методів і прийомів, 
недостатнє врахування індивідуальних особливостей і 
можливостей учасників навчально - виховного процесу, а 
також слабкий зв’язок теорії з практикою.

Аналізуючи різні плани керівників гуртків помітили, що 
часто зміст, форми і методи не відповідають меті і проблемі, 
над якою працює СЮН. Ось чому запровадили захист мети 
і педагогічне обґрунтування різних планів на засіданнях 
методичної ради.

Тільки після кропіткої праці підвели колектив до 
того, що кожен педагог, формулюючи проблему, над якою 
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працюватиме, під час складання особистого творчого плану 
на навчальний рік має враховувати вирішення загального 
завдання, виявляючи при цьому особисту зацікавленість, 
ініціативу та вміння спрогнозувати результати своєї роботи 
до кінця року.

Підвищенню педагогічної майстерності керівників гуртків 
сприяє й правильно організований внутрішній контроль. Його 
мета - спонукати всіх педагогів до самоаналізу діяльності, 
бажання критично оцінювати свої дії, результати роботи, 
бачити недоліки і шляхи їх усунення. Важливим моментом у 
реалізації контролю вважаємо розробку пам’яток (пам’ятки 
по організації різних типів занять, методичні карти, карти 
самоосвіти тощо), ознайомлення з ними контролюючих 
і контрольованих осіб, оскільки необхідними умовами 
вважаємо гласність і доступність.

Глибоко переконані,  що під час організації 
внутрішньостанційного контролю потрібен індивідуальний 
підхід до кожного керівника гуртка. Перш за все враховуємо 
потенційні можливості кожного керівника гуртка, його 
бажання, досвід, здібності і навіть стан здоров’я. Своє 
завдання при цьому бачимо в тому, щоб разом з керівником 
гуртка знайти причини педагогічних невдач, продумати 
систему заходів з їх усунення, спонукати до самоаналізу 
своєї діяльності, створити умови для розкриття творчого 
потенціалу педагога, тому що тільки творча особистість 
може виховати творче обдарування. Систематичними під час 
управління самоосвітньою діяльністю керівника гуртка стали 
такі форми роботи:

- інформаційне забезпечення (У методичному кабінеті 
протягом навчального року функціонують стенди “Сходинки 
педагогічної майстерності”, “Методичний вісник”, де можна 
знайти методичні матеріали на допомогу керівнику гуртка, 
вісті з гуртків, найцікавіші розробки нестандартних форм 
роботи з учнями, банк матеріалів на допомогу керівнику 
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гуртка: список літератури з різних питань, різні варіанти 
доповідей, рефератів за підсумками самоосвітньої діяльності);

- індивідуальна робота з керівником гуртка під час вибору 
певної теми, складання особистого творчого плану педагога;

- надання допомоги в узагальненні особистого досвіду, 
підготовки виступів із досвіду роботи (методичні і педагогічні 
ради, “круглі столи”, “проблемні столи”, зустрічі з колегами, 
конференції тощо);

- обмін досвідом серед колег щодо реалізації особистого 
творчого плану (методичний аукціон, панорама ідей, ярмарок 
педагогічної творчості);

- стимулювання керівників гуртків до науково-
дослідницької роботи (конкурс педагогічної майстерності 
“Джерело творчості”, участь у майстер класах);

- організація семінарів-практикумів, постійно діючого 
семінару з питань самоосвітньої діяльності керівника гуртка.

Творча особистість повинна реалізуватися. Тільки тоді 
вона зможе відчути справжню насолоду від результатів 
своєї роботи. Наші вихованці мають можливість і активно 
приймають участь у олімпіадах різних етапів, конкурсах 
захистах науково-дослідницьких робіт учнів по лінії МАН 
та інших інтелектуальних конкурсах, науково- практичних 
конференціях, де набувають певного досвіду презентації своєї 
роботи, публічного виступу, вміння обґрунтовано відповідати 
на поставлені питання.

На жаль, станція не має можливостей матеріально 
заохочувати своїх талановитих вихованців, але система 
морального заохочення, стимулювання згідно досягнутих 
результатів розробляється і вдосконалюється. Гуртківці, 
які досягли високих результатів у своїй роботі, стають 
лауреатами міського фестивалю “Інтелектуали Криворіжжя”, 
лауреатами премії міського голови для обдарованих дітей 
та учнівської молоді. За п’ять років 7 гуртківців СЮН 
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стали лауреатами вищеназваної премії і отримали грошову 
винагороду. 

З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей на 
базі КПНЗ “СЮН Покровського району” КМР проходять 
інтелектуальні конкурси: районний конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт з природничих дисциплін, міський етап 
Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних 
робіт робіт із природознавства “Юний дослідник”. 

Влітку працює міська Літня біологічна школа, мета 
якої надання безперервної природничої освіти в рамках 
експедиційної та проектної діяльності, відпрацювання 
практичних досліджень по єдиним скоординованим 
методикам на базі Криворізького ботанічного саду, 
Криворізького педагогічного інституту та науково-дослідних 
ділянках СЮН.

Пройшовши практикум в межах роботи школи, учні 
звітують про свої експериментальні дослідження у вересні 
на підсумковій конференції та презентують свої науково-
дослідницькі роботи на районному та міському конкурсі- 
захисті науково-дослідницьких робіт по лінії МАН; 
Всеукраїнському конкурсі “Юний селекціонер та генетик”, 
Міжшкільному екологічному проекті – олімпіаді “DreamECO” 
та інших. Досягнення гуртківців висвітлюються у випусках 
ТРК “Рудана”, в ефірі радіо “Криворіжжя” в програмі 
“Шкільна планета”.

Вся робота колективу спрямована на те, щоб наші 
вихованці:

- були сформованими особистостями із глибокими та 
міцними знаннями;

- мали максимальний розвиток творчої та інтелектуальної 
обдарованості;

- стали майбутніми вченими, дослідниками;
- уміли співпрацювати в колективі;
- прагнули до постійного самовдосконалення;
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- гуманно ставилися до людей і природи. 
Працювати з обдарованими, творчими дітьми, та й, як ви 

добре знаєте, із будь-якими дітьми, нелегко. Це важка праця, 
що потребує постійних душевних затрат від усіх членів 
колективу. Але потрібно завжди пам’ятати, що наше велике 
покликання - пробудити і підтримати оту іскорку, що горить 
в очах наших вихованців.
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ДВНЗ “Криворізький національний 

університет”, керівник гуртка 

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької 

міської ради

Зміст позашкільної освіти поступово стає орієнтованим на 
розвиток творчих здібностей учнів, рівень яких визначатиме 
професіоналізм майбутньої людини-працівника. Постійне 
ефективне стимулювання інтелектуального розвитку, потреби 
в актуальній, цілеспрямованій самостійності, формування 
відповідних психологічних якостей, необхідні людині в 
умовах інформаційного суспільства. 

Завданням сучасного періоду розвитку закладів 
позашкільної освіти є забезпечення умов для того, щоб кожен 
учень протягом навчання у закладові тією чи іншою мірою 
отримав навички дослідницької роботи, засвоїв відповідні 
методи науково-дослідної діяльності.

Участь у науково-дослідницькій діяльності учнів має 
свої специфічні особливості, які зводяться до індивідуальної 
діяльності науковий керівник учень. 

Зі стратегічної (методологічної) точки зору при 
організації виконання науково-дослідницьких робіт учнівської 
молоді доцільно дотримуватися наступного алгоритму: вибір 
теми роботи; складання плану роботи; вивчення літературних 
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джерел, дослідження фактичного матеріалу; написання тексту 
і оформлення роботи; захист роботи.

Вибір теми. Вибір теми наукової роботи є одним з 
відповідальних етапів. Тема, яку обирає для дослідження 
учень, повинна бути пов’язана з основними напрямками 
розвитку біолого-екологічної науки та науковими 
дослідженнями, які проводяться в сьогоденні. Важливою 
вимогою до вибору теми дослідження є її перспективність 
або стабільність: дослідник має усвідомлювати тенденції 
розвитку явищ і процесів, які він збирається досліджувати. 
Вимоги перспективності визначають параметри для вибору 
об’єкту обстеження, добору відповідних методів дослідження, 
а також характеристики умов, для яких буде здійснюватися 
впровадження результатів наукової роботи. 

Складання плану роботи. План роботи розробляється 
після попереднього ознайомлення з літературними та іншими 
інформаційними джерелами. План має розкривати основну 
мету наукової роботи, її зміст та характер, висвітлювати 
найбільш суттєві питання, забезпечувати логіку у викладенні 
матеріалу Правильно складений план є основою успішного 
написання роботи, окреслення кола тих питань і проблем, які 
повинні знайти в неї відображення.

Вивчення літературних джерел. Підбір літератури учнем 
проводиться самостійно, відразу ж після вибору теми наукової 
роботи. 

Дослідження фактичного матеріалу. Цей етап передбачає: 
взаємодію учня з предметом дослідження, з’ясування його 
ознак, властивостей; вибір методики, процедури дослідження; 
організацію практичної роботи за обраною методикою. Для 
цього доцільно використати як загальнонаукові методики та 
“персональні” еколого-натуралістичні методики досліджень. 
Під час дослідження фактичного матеріалу учень отримує 
первинні данні, яки доцільно звести до логічного осмислення. 
Зведення результатів дослідження не слід плутати з 
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підведенням підсумків, тобто підсумовуванням даних, 
накопичених в ході дослідження. 

Підчас зведення результатів дослідження може 
вияснитись, що отримані дані недостатньо достовірні, 
виникає необхідність у додатковому збиранні матеріалів. 
Проводиться додаткова серія спостережень і експериментів. 
При цьому потрібно мати на увазі, що додаткові 
спостереження і експерименти повинні проводитися в тих 
же умовах, що й основні. Зведені результати дослідження 
підлягають вивченню та аналізу. Головне завдання аналізу 
отриманих даних полягає у їх порівнянні зі сформульованою 
гіпотезою та уточненням її.

Після зведення результатів доцільно провести зіставлення 
отриманих даних з результатами інших досліджень, 
опублікованими в науковій, науково-практичній літературі.

Наприкінці цього етапу над науковою роботою є 
сенс виконати узагальнення результатів дослідження, 
формулювання наукових висновків, доведення або 
спростування гіпотези. Для цього використовують спеціальні 
методи кореляційний, факторний та інші види аналізу — для 
узагальнення інформації переважно кількісного характеру та 
підтвердження закономірних зв’язків між явищами.

З тактичної (методичної) точки зору при організації 
виконання науково-дослідницьких робіт учнівської молоді 
вважаю доцільним звернути вашу увагу на наступні важливі 
аспекти: 1) вибір теми, 2) складання проекту наукової роботи, 
3) оформлення первинного матеріалу, 4) математична обробка 
результатів, 5) підготовка наукового виступу, 6) організація 
взаємодії зв’язки “науковий керівник-учитель”. Виключна ці 
питання складають 99% проблем при організації виконання 
науково-дослідницьких робіт учнівської молоді та гальмують 
її успішність.

В цілому, методологічно грамотне організоване та 
методично чітко виконане дослідження е запорукою 



74

написання науково-дослідницької роботи учня на високому 
науковому рівні. Щоб успішно управляти науково-дослідною 
роботою учнів, динамікою її складових елементів, керівникам 
необхідно чітко уявляти її головні завдання: який об’єкт 
дослідження обрати і які методи дослідження застосовувати. 
Тому важливим завданням у цьому напрямку є передбачення 
таких умов, засобів: форм і змісту діяльності, які є найбільш 
сприятливими та оптимальними для розвитку і удосконалення 
науково-дослідної роботи.
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Організація науково-дослідницької роботи з 
обдарованими учнями в гуртках  
еколого-природничого напрямку

Оскома Ольга Василівна, 
методист 

Комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”

Прогрес цивілізації залежить від людей творчих, людей 
обдарованих. Найважливіше завдання суспільства в цьому 
зв’язку - зберегти і розвинути обдарованість кожного. 
У Національній доктрині розвитку освіти ставиться 
завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-
виховного процесу. Він повинен будуватися відповідно до 
потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, 
зростання їхньої самостійності й творчої активності, що має 
зміцнити демократичні основи громадянського суспільства 
та прискорити його розвиток. Перед педагогами постало 
завдання формувати й зміцнювати в школярів внутрішні 
джерела мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але 
й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, 
а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно 
створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, 
дослідницьку активність та навички колективно злагоджених 
дій.

Останніми роками постійно зростають дослідницькі 
інтереси старшокласників у різних сферах науки, тому 
цільовим орієнтиром роботи з обдарованими є задоволення 
цих інтересів.

Організація науково-дослідницької роботи учнів 
є особливим видом педагогічної діяльності, що має 
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низку відмінностей від традиційних методів викладання 
загальноосвітніх дисциплін. Залучення обдарованих дітей до 
занять наукою сприяє розвитку їхнього інтелекту, забезпечує 
розуміння навколишнього світу. Дослідницька діяльність 
учнів – ефективний інструмент розвитку їхніх творчих 
здібностей, вмінь і навичок, підвищення мотивації дітей до 
вивчення наук, встановлення міждисциплінарних зв’язків. 

Проблема організації науково-дослідної роботи є 
багатогранною. Суттєвим етапом роботи з обдарованою 
дитиною є спонукально- мотиваційна діяльність керівника, 
яка стимулює учня до самореалізації.

Дослідницька діяльність - вища форма самоосвітньої 
діяльності учня. Формування науково-дослідницьких вмінь 
у дітей - процес складний і довготривалий. Він не виникає на 
порожньому місці і не розвивається сам по собі. Поступово 
і методично формувати дослідницькі навички вихованців 
керівники гуртків КЗ “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” починають з перших днів занять у 
гуртку. Теорія й практика навчання доводить, що основним 
фактором розвитку дитини є її практична діяльність. 
Формування і розвиток творчої активності учнів, здатності 
самостійно працювати розглядається як пріоритетний 
напрямок у діяльності гуртків еколого-натуралістичного 
спрямування. Певний рівень дослідницьких компетентностей 
формується в процесі спостереження за об’єктами живої 
природи в живому куточку, виготовлення біологічних 
колекцій і гербаріїв, роботи на навчально-дослідній земельній 
ділянці, під час навчальних екскурсій та походів, участі 
в природоохоронних акціях та конкурсах. Відтак, гуртки 
першого рівня є основою для виявлення обдарованих учнів, 
які потім продовжують свою дослідницьку діяльність на 
якісно вищому рівні. 

Гурток “Екологічна біохімія” (керівник Берізка В.П.) є 
базовим для роботи з обдарованими старшокласниками. 
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Основним завданням навчання у гуртку є оволодіння учнями 
навичками самостійної наукової творчості. Першим етапом 
роботи з обдарованими учнями є діагностика їх здібностей. 
З цією метою керівник використовує теорію домінуючих 
здібностей або теорії множинного інтелекту американського 
психолога, професора Гарвардського університету Говарда 
Гарднера. Ця теорія присвячена дослідженню множинних 
здібностей людини, їх ідентифікації та урахуванню у 
навчальному процесі. Основні положення: людина має 
не єдиний, так званий “загальний інтелект”, а низку 
інтелектуальних здібностей: 

• вербально-лінгвістичні (добре розвинуті вербальні 
вміння і чуттєвість до звуків, значень і ритміки слів);

• математично-логічні (здатність мислити концептуально 
і абстрактно, розрізняти логічні або числові зразки);

• музикальні (здатність розрізняти, продукувати і цінувати 
ритм, тембр і висоту звуків); 

•візуальні (здатність мислити образно, візуалізувати точно 
і абстрактно); 

• кінестетичні (здатність контролювати рухи свого тіла і 
майстерно вправлятися з предметами); 

• міжособистісні (здатність розпізнавати і реагувати 
відповідним чином на настрій, мотивацію і бажання інших);

• внутрішньо-особистісні (здатність усвідомлювати свою 
особистість, бути у гармонії з внутрішніми відчуттями, 
цінностями, поглядами і процесами мислення);

• натуралістичні (здатність розпізнавати і класифікувати 
рослини, тварини та інші об’єкти природи); 

• екзистенціальні (чуттєвість, здатність розглядати глибоко 
питання про існування людини, такі, як сенс життя, чому ми 
приходимо у цей світ, чому помираємо тощо). 

Розвиток будь-якого виду обдарованості створює 
основу для успішної реалізації дитини в суспільстві. Таким 
чином, можна говорити про те, що розвиток обдарованості 
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на заняттях пов’язаний з орієнтацією занять на розвиток 
здібностей особистості, на формування пізнавальної 
активності учнів з новими вимогами до рівня здібностей 
дитини.

Керівник гуртка насамперед ставить перед собою мету:
- виявлення талановитих дітей методом співбесід під час 

виставок і доповідей в школах м. Нікополя;
- створення сприятливих умов для розвитку талановитих 

гуртківців через оптимальну структуру теоретичних занять 
в гуртках, дослідницьку діяльність під час експедицій по 
збору матеріалів для лабораторного аналізу, оволодіння 
сучасними науковими технологіями під час практичних робіт 
в лабораторіях Дніпропетровського національно університету 
ім. О.Гончара.

- використання на заняттях диференційного підходу 
до вихованців, спираючись на педагогічне гасло: “Давати 
інформацію стільки, скільки гуртківець може засвоїти!”;

- відбір засобів навчання, що сприяють розвитку 
самостійності мислення, ініціативності та науково-
дослідницьких навичок, творчості в гуртковій та самостійній 
діяльності;

- організація різноманітної діяльності та занять з предмету 
в численних походах по спостереженню за екологією 
довкілля;

- накопичення у обдарованих дітей якісно високого рівня 
знань з екологічної біохімії.

- створення умов для самореалізації, соціальної адаптації, 
вироблення у гуртківців позитивної “Я – концепції”, 
пропагувати здоровий спосіб життя, змістовний та активний 
відпочинок.

Педагогічне кредо Берізки В.П.: “Обдарованими не 
народжуються, ними стають”. Тому він використовує на 
заняттях гуртка методичні прийоми, які стимулюють творче 
мислення, розвивають пізнавальний інтерес до предмета, 
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творчу ініціативу, дослідницьку активність, комунікативні 
можливості. У роботі з обдарованими дітьми керівник 
використовує принцип спілкування “на рівних”, який 
заснований на індивідуальній взаємодії гуртківців зі своїм 
керівником гуртка. В даному випадку інформаційні потоки 
двохсторонні.

Основними формами залучення учнів до пошукової та 
науково - дослідницької діяльності є: 

- участь в роботі МАН України та обласній Природничій 
школі учнівської молоді; 

- індивідуальна та групова робота над пошуковими та 
науково - дослідницькими проектами (“Вивчаємо малі річки 
Нікопольщини”, “Лишайники – індикатори чистоти повітря”, 
“Річка Кам’янка – наша годувальниця”, “Мій рідний край – 
моя земля”, “Птах року” тощо); 

- науково-практичні конференції, семінари, зльоти;
-конкурси-виставки пошукових та дослідницьких робіт; 
- навчальні екскурсії, експедиції, дослідницькі маршрути; 
- розроблення мультимедійних проектів; 
- участь в інтернет-олімпіадах, віртуальних дослідницьких 

змаганнях та конкурсах; 
- робота сезонних наукових шкіл, оздоровчих одно - і 

багатопрофільних науково-практичних таборів під час 
канікул;

- самоосвітня діяльність.
Труднощі, з якими стикаються учні при організації 

науково-дослідної діяльності: слабке володіння методологією 
наукового дослідження, дефіцит методичної, наукової, 
спеціальної літератури; велика завантаженість учнів, 
відсутність часу. Тому на заняттях гуртка Берізка В.П. 
розкриває для своїх вихованців універсальний алгоритм 
проведення науково-дослідницької роботи. Учні мають 
змогу опанувати весь комплекс знань з проведення наукового 
дослідження, набувають навичок збирання та обробки 
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фактичного матеріалу, а також ознайомлюються із вимогами 
оформлення та публічного представлення результатів 
дослідження. 

Продуктом науково-дослідної діяльності школярів є 
творча науково - дослідницька робота. Виділяють п’ять видів 
творчих дослідницьких робіт: реферативні, описові, проектні, 
експериментальні та дослідницькі. 

Вихованці Володимира Павловича віддають перевагу 
двом останнім видам роботи. Експериментальна робота – це 
творча робота, створена на основі виконання експерименту, 
який описаний в науці і має відомий результат. Дані роботи 
носять швидше ілюстративний характер, передбачають 
самостійне трактування особливостей результату залежно від 
зміни вихідних умов. Наприклад: “Екологічний моніторинг 
зміни біоценозу Борисівської балки”, “Ліхоіндикація повітря в 
околицях міста”, “Визначення методом мікрохімічного аналізу 
золи засоленості ґрунту полів Нікопольського району біля 
русла річки Солона”.

Дослідницькі та творчі роботи, виконані за допомогою 
коректної з наукової точки зору методики, мають отриманий 
за допомогою цієї методики власний експериментальний 
матеріал, на підставі якого зроблено аналіз і висновки 
про характер досліджуваного явища. Особливістю таких 
робіт є непередбачуваність результату, який можуть дати 
дослідження. Наприклад, “Порівняння ефективності методів 
спектрального аналізу та аналітичної хімії у виявлені іонів 
свинцю в пшениці”; “Виготовлення і дослідження штучних 
ліпідних мембран як макет коацерватів і макет для іспитів 
фармакологічних препаратів”, “Дослідження на дріжджах 
ефективності засобів народної медицини по боротьбі з 
мікозами”.

Важливу роль для формування у обдарованих учнів 
навичок науково-дослідницької роботи має соціальне 
партнерство з вищими навчальними закладами. Співпраця 
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з науковими працівниками ДНУ ім. Олеся Гончара, 
Українського державного хіміко-технологічного університету, 
Дніпропетровської медичної академії, Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету спрямована 
на орієнтацію гуртківців щодо вибору професії, створення 
умов для якісної спеціалізованої підготовки майбутніх 
абітурієнтів, забезпечення глибокого вивчення основ наук 
і набуття навичок, для навчання та розвитку обдарованих 
дітей на основі інноваційних педагогічних технологій, що 
використовуються викладачами вищих навчальних закладів. 
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Науково-дослідницька робота в позашкільному 
навчальному закладі еколого-натуралістичного 

напряму в умовах промислового міста

Горєлова Т.В., 
заступник з навчально- 

методичної роботи 

Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам‘янської міської ради

В комунальному закладі “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янскої міської ради (далі – КЗ “ДЕЦ”) 
науково-дослідницькій роботі з вихованцями завжди 
приділялася особлива увага. Для виховання всебічно 
розвиненої особистості, свідомого громадянина України, її 
інтелектуальної еліти, науково-дослідницька діяльність є 
однією з ефективних форм навчально-виховного процесу в 
позашкільних закладах еколого-натуралістичного профілю. В 
той час вона є однією із найскладніших технологій навчання, 
тому що саме в цій технології неможливо просто передати 
свої знання.

За словами видатного фізика, лауреата Нобелевської 
премії І. Тамма “ніякий переказ підручника і навіть останніх 
наукових робіт з наукових журналів викладачами, які самі не 
ведуть дослідницьку роботу, не вирішить питання, бо розум 
молодої людини - це не посудина, яку треба наповнити, а 
смолоскип, який треба запалити”.

Тому в гуртках і творчих об’єднаннях КЗ “ДЕЦ” 
педагогічний колектив намагається створити всі умови 
для розвитку саме творчої складової особистості своїх 
вихованців, в яких науково-дослідницька робота займає 
одне з пріоритетних місць. При виконанні такого типу робіт 
дитина занурюється в світ своїх захоплень, усвідомлює 
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особистий досвід, опановує технології пізнання, дослідження 
і експерименту не тільки з метою перевірки та систематизації 
вже відомих закономірностей, але й для поширення і 
поглиблення знань про людину, природу, суспільство, 
підготовку себе до усвідомленої участі в подальшому житті 
сучасного суспільства.

В умовах промислового міста, невеликого за розмірами, 
з напруженим екологічним та в деякій мірі соціальним 
станом, науково-дослідницька робота з вихованцями 
Дитячого екологічного центру набула певної специфіки. В 
закладі сформувались такі напрямки науково-дослідницької 
діяльності, які змогли використати переваги місцевих умов, 
серед них можна назвати: наявність вищих навчальних 
закладів в місті, відносна близькість обласного центру з 
його потужним науковим потенціалом, відносна доступність 
територій з нативними природними умовами, наявність в 
педагогічному колективі центру професіоналів в галузях 
біології, екології та хімії. 

Одним із ефективних та популярних напрямів роботи в 
закладі є наукові дослідження під час польових експедицій 
та практик. Дитячий екологічний центр проводить регулярні 
комплексні експедиції по природним біоценозам навколо 
міста. 

Найбільш цікавими для наукових досліджень є балки 
правобережного Придніпров’я з їх степовими схилами і 
байрачними лісами та долинні ліси і луки лівобережжя Дніпра 
від с. Курилівка до Дніпровсько-Орільського природного 
заповідника. Тут вивчаються природні біоценози, що мають 
відносно нативний стан. Для дослідження антропогенних 
чинників, які вплинули на території навколо міста, розроблені 
маршрути по штучним сосновим лісонасадженням на 
Лівому березі, по територіям вздовж Дніпродзержинського 
водосховища та дренажних каналів, до Єлизаветівського та 
Курилівського котлованів, до штучних піщаних насипів для 
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недобудованих лівобережних мікрорайонів, які створили 
унікальну “пустельну” екосистему. 

Набраний в експедиціях матеріал є основою для багатьох 
науково-дослідницьких робіт. Діти його опрацьовують, 
систематизують, вчаться робити висновки та пропозиції, 
вчаться правильно оформлювати та захищати свої наукові 
роботи на різноманітних конкурсах та форумах. Серед робіт 
цього напрямку можна назвати такі:

- “Мурахи околиць м. Кам’янського та вивчення їх реакції 
на харчові барвники” (Солощук Богдан);

- “Дослідження гідросистеми яру Самишина балка 
Кам’янського” (Ляшенко Діна);

- “Дослідження процесів сукцесії на штучних піщаних 
ґрунтах лівобережжя м. Кам’янського” (Скуріхін Марк);

- “Інвентаризація макроміцетів Дніпропетровської області” 
(Кан Ангеліна);

- “Складання списку флори вищих судинних рослин в 
окремому типовому локалітеті степового правобережного 
Придніпров’я” (Артюх Христина);

- “Оцінка насіннєвої продуктивності посівної 
лісонасіннєвої плантації сосни звичайної в КП 
“Дніпродзержинський ЛГ” (Кузьмина Анастасія);

- “Оцінка стану лісових насаджень Дніпропетровської 
області. Система попередження лісових пожеж” (Нєхорошева 
Тетяна);

- “Динаміка вмісту важких металів у воді р. Дніпро в 
межах м. Кам’янського” (Липовська Катерина);

- “Використання мулових відкладень Курилівського 
котловану у якості добрив” (Шаповал Вікторія);

- “Особливості погодних умов та їх вплив на стан 
забруднення атмосферного повітря в м. Кам’янському (в 
рамках програми GLOBE)” (Кошова Олександра).

В рамках співробітництва з державними установами 
природно-заповідного фонду області на базі матеріалів, 
зібраних на території Дніпровсько-Орільського природного 
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заповідника, вихованець КЗ “ДЕЦ” Губа Олександр написав 
роботу на тему “Геоекологічний моніторинг особливо цінних 
територій на прикладі природного заповідника “Дніпровсько-
Орільський”. В 2016 році ця робота виборола ІІІ місце на 
Всеукраїнському чемпіонаті інформаційних технологій 
“Екософт – 2016”.

В минулому році розпочалося узагальнення інформації 
за темою “Біорізноманіття територій Орільського 
національного природного парку, прилеглих до р. Дніпро”. 
Ця робота виборола І місце на обласному та ІІ місце на 
всеукраїнському етапі конкурсу “Вчимося заповідувати” і 
взяла участь в обласному етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН. А робота 
“Інвентаризація макроміцетів Дніпропетровської області” 
зайняла І місце на всеукраїнському етапі цього ж конкурсу, 
І місце - на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Всеукраїнської заочної природничої школи і 
ІІІ місце у всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України.

Під час експедицій особливу увагу юннати центру 
приділяють дослідженню рідкісних та червонокнижних 
рослин і тварин. Цій темі присвячені роботи “Дослідження 
біорізноманіття рослин роду Iris в околицях м. Кам’янського” 
(Копиленко Рада), “Морфометрія та дослідження місця 
зростання ендеміка правобережного степового Придніпров’я 
Centaurea konkae Klokov” (Деміх Ілона), “Дослідження 
місцезростань виду Allium savranicum Besser в околицях м. 
Кам’янського” (Рижа Єлизавета), “Картографування ареалів 
видів родини Orchidaceae в околицях м. Кам’янського” 
(Іващенко Дар’я). 

Ще одним з пріоритетних напрямів науково-дослідницької 
роботи в центрі є експериментальні роботи з екології, 
хімії, біотехнології. Це стало можливим завдяки тісній 
співпраці з науковцями Дніпродзержинського державного 
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технічного університету. В останні роки за їх допомогою 
були підготовлені такі науково-дослідницькі роботи, як 
“Виготовлення та впровадження суперконденсаторів 
для реконструкції рухомого складу міських трамваїв” 
(Волнянський Михайло), “Водорозчинні штучні рецептори 
для моніторингу глюкози» (Гавриленко Аліна), “Розробка 
екологічно дружнього гідрогелю для руйнування 
пестицидів” (Плетенець Єлизавета), “Розробка рекомендацій 
з удосконалення системи екологічної безпеки експлуатації 
захисної оболонки атомних електростанцій” (Ус Ганна), 
“Дослідження молочнокислих бактерій в технології 
приготування дієтологічних молочнокислих продуктів” 
(Хохля Дар’я) та ін. 

Вихованці центру - автори вищевказаних робіт 
були неодноразовими учасниками і переможцями 
різноманітних конкурсів. Це Всеукраїнська науково-технічна 
виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів 
“Майбутнє України” (Волнянський Михайло, Плетенець 
Єлизавета), Всеукраїнський конкурс винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напряму (Губа Олександр, Ус Ганна), всеукраїнський етап 
міжнародної Білоруської конференції (Плетенець Єлизавета, 
Гавриленко Аліна, Пелих Анастасія)), всеукраїнський етап 
міжнародного конкурсу “Інтел-Еко Україна” (Горбенко Артур, 
Біла Ольга). 

Науковий потенціал вихованців закладу став базою для їх 
участі у щорічних літніх Всеукраїнських зльотах і зборах. В 
2015 році команда старшокласників центру брала участь у ІV 
Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних 
ботаніків (м. Ужгород), де виборола ІІ місце. 

В 2016 році вихованці гуртка “Юні лісівники” захищали 
честь області на Х Всеукраїнському зльоті учнівських 
лісництв (м. Черкаси), де отримали Почесну грамоту за 
активну участь, та на Всеукраїнських експедиційно-польових 
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зборах команд юних екологів (м. Одеса), де виборола два ІІ 
та одне ІІІ місця. 

Значне місце в науково-дослідницькій діяльності юннатів 
займає практична направленість. Окрім практичної реалізації 
результатів дослідницьких і пошукових робіт, розробляються 
і втілюються в життя проекти по озелененню, ландшафтному 
дизайну, топіарному мистецтву.

Прикладами таких робіт можна назвати “Проект 
реконструкції та озеленення території Дитячого екологічного 
центру” (ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі проектів 
озеленення інтер’єру та ландшафтного дизайну позашкільних 
і загальноосвітніх навчальних закладів), “Використання 
місцевого досвіду інтродукції деревних рослин в озелененні 
Дитячого екологічного центру” в рамках науково-освітнього 
проекту “Оптимізація озеленення території навчальних 
закладів”, “Проект створення та озеленення штучної 
декоративної водойми на території дитячого садку” та інші. 

Тематика науково-дослідницьких робіт в Дитячому 
екологічному центрі не обмежується вищеназваними 
напрямами. Цікава і перспективна робота ведеться також 
в інших наукових галузях, серед яких можна назвати 
зоологічний напрям, ветеринарний, медичний, психологічний. 
Якщо дитина цікавиться певною темою, завданням педагогів 
центру є надання їй всебічної допомоги для опанування 
знаннями в цій області та проведенням необхідних 
досліджень і експериментів. Така робота приносить і 
практичні результати, і творче задоволення. 

Приємно усвідомлювати, що серед юних натуралістів 
Кам’янського є талановита молодь, яка обирає нелегкий 
шлях самореалізації в науковому пошуку. Педагогічний 
колектив Дитячого екологічного центру завжди допоможе їй 
успішно реалізувати свої творчі можливості і не розгубити на 
життєвих дорогах молодечого завзяття, амбітних прагнень, 
енергії, наполегливості і таланту. 
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Організація роботи  
з творчо обдарованими дітьми

Кириченко К.Б., 
директор 

Мамотенко Ю. О., 
заступник директора   

з навчально-виховної роботи

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда

Вже протягом 63 років одним з напрямків роботи КПНЗ 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда є робота по 
проекту “Виявлення та підтримка обдарованих дітей та 
молоді серед юннатів та учнів шкіл міста”. 

В 2010 році на СЮН заступником директора з навчально-
виховної роботи Буряк В.М. розроблено проект, тема якого 
“Організація роботи з обдарованими дітьми”. Проект був 
розрахований на довготривалий період.

Мета проекту:
- визначення стратегії, принципів педагогічної та 

психологічної взаємодії в роботі з пошуку, підтримки й 
розвитку обдарованих дітей;

- створення оптимальних умов для розвитку й творчої 
реалізації обдарованих дітей; 

Актуальність проекту полягає в тому, що його реалізація 
дає можливість:

- створити максимально сприятливі умови для 
особистісного розвитку обдарованих дітей;

- створити оптимальні умови для реалізації особистих 
творчих здібностей обдарованих дітей;
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- досягти результативності в навчально-виховному 
процесі.

Завдання проекту:
- забезпечити пріоритетність системи пошуку відбору 

та підтримки обдарованих дітей як важливого чинника 
формування умов для становлення інноваційної особистості;

- здійснювати системний підхід для підвищення рівня 
науково-методичного забезпечення, педагогічної майстерності 
педагогів щодо роботи з обдарованими дітьми;

- удосконалити основні напрямки роботи з 
обдарованими дітьми;

- упроваджувати інноваційні методи роботи з 
обдарованими дітьми;

- залучати обдарованих дітей до участі у конкурсах, 
виставках, змаганнях різного рівня.

Виявлення обдарованих дітей та молоді – кропітка 
тривала робота. Талановиті діти більш спокійні, посидючі, 
спостережливі, допитливі, самостійні.

Задачею педагогів є вчасно розгледіти в дітях 
зацікавленість до тієї чи іншої науки і створити сприятливі 
умови для підтримки та розвитку дитячого захоплення.

Педагогам слід створювати всі умови для розвитку 
таланту, але не нав’язувати своїх захоплень, не 
перевантажувати, не змушувати постійно займатись 
улюбленою справою. Потрібно делікатно розвивати в дитині 
інтерес, навчати терпіння і заохочувати працювати старанно, 
завершувати розпочате до кінця. Намагатись зменшити 
надмірну вразливість, вчити достойно програвати і не 
сприймати невдачу, як трагедію; володіти емоціями, робити 
все, щоб дитина не занижувала своєї самооцінки і водночас 
не виставляла напоказ свою обдарованість.

На Павлоградській СЮН робота з обдарованими дітьми 
ведеться за такими напрямками:
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1. Залучення учнівської молоді до роботи в системі 
МАНУМ та обласній Природничій школі, участь в конкурсі-
захисті науково-дослідних робіт.

2. Участь обдарованих дітей у Всеукраїнських, обласних 
конкурсах та акціях.

З 2000 року через навчання в обласному відділені 
МАНУМ ДОР пройшли 120 учнів, серед яких 26 слухачів 
зайняли призові місця на захисті своїх наукових робіт, 
а в обласній Природничій школі з 2012 року - 44 учні, 
переможців серед них – 5 учнів.

Першим слухачем МАН став учень ЗШ №4 Бригадиренко 
Віктор – надзвичайно розумний юнак. Його цікавість до 
вивчення біологічних наук помітила керівник гуртка Зайцева 
Людмила Степанівна. Його робота “Порівняння сезонних 
динамік структури комплексів наземних жорсткокрилих на 
степових ділянках з різним ступенем забруднення в умовах 
Західного Донбасу” отримала призове місце в 1994 році. В 
майбутньому Віктор став студентом Дніпропетровського 
державного університету і зараз є кандидатом біологічних 
наук, доцентом кафедри зоології та екології ДНУ. Викладає 
у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся 
Гончара дисципліни “Зоологія”, “Екологія”, “Ентомологія”, 
“Паразитологія”, “Інформаційні технології в екології”. 

З 2012 року юннати СЮН є активними учасниками 
Обласної природничої школи учнівської молоді. Ними стають 
вихованці, які відвідували гуртки з молодшого шкільного віку, 
активні учасники і переможці обласних та всеукраїнських 
еколого-натуралістичних конкурсів та акцій. Такі діти мають 
бажання поглибити свої знання та пов’язати свою майбутню 
професію з природничими науками. За 5 років в Природничій 
школі учнівської молоді пройшли навчання 44 обдарованих 
учня м. Павлограду.

Деякі юннати пов’язали своє подальше життя з 
природничими науками та педагогікою. Це Слінько Вікторія 
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– асистент кафедри зоології та екології ДНУ, Приймак Олена 
– викладач ДДАЕУ, Приймак Катерина – асистент кафедри 
фізіології ДНУ, Джужа Дар’я – студентка біологічного 
факультету ДНУ, Семенченко Аліна – студентка Бердянського 
педагогічного університету, Аксьонова Марія – студентка 
Київського університету біоресурсів та природокористування, 
Солодаренко Дмитро - студент Запорізького національного 
медичного університету.

Розподіл учнів обласної Природничої школи за 2012-2017 
роки по секціях
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Кількість учнів слухачів І курсу та ІІ курсу навчання, 
учасників та переможців обласного конкурсу захисту 

науково-дослідницьких робіт
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Також обдаровані діти є активними учасниками та 
переможцями обласних та Всеукраїнських етапів конкурсів, 
акцій еколого-натуралістичного спрямування.

Аналіз результативності участі юннатів СЮН в 
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Організація роботи з творчо обдарованими 
дітьми в гуртках еколого-натуралістичного 

напряму 
(з досвіду роботи)

Слєпцова Ольга Юріївна, 
вчитель біології КЗО “Середня 
загальнооосвітня школа №89” 

Дніпровської міської ради, керівник гуртка

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради

Обдарованість - завжди унікальна, тому марно шукати 
універсальні ознаки обдарованих дітей. 

(Р.Стернбер) 

Дитяча обдарованість - це не просто велика батьківська 
гордість, але одночасно ще й досить велика проблема. З 
одного боку, обдарована дитина має більше шансів успішно 
реалізувати себе в житті, а з іншого - обдарованість може 
викликати у дитини труднощі у спілкуванні з однолітками. 

Дитяча обдарованість може виявлятися в різних видах 
діяльності. Так, дитина може проявляти обдарованість у 
спорті, музиці, образотворчому мистецтві, танцях, може 
проявляти лідерські якості (комунікативна обдарованість), 
інтелектуальні здібності і т.д. У деяких випадках дитяча 
обдарованість проявляється відразу в декількох сферах.

Одним з важливих напрямів діяльності педагогів 
у позашкільних навчальних закладах є його робота 
з вихованцями, які мають особливі здібності. Вони 
характеризуються порівняно високим розвитком мислення, 
довготривалим запам’ятовуванням навчального матеріалу, 
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добрими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, 
великою працездатністю та ін. Їм притаманна неординарність, 
свобода висловлювання думки, багатство уяви, чіткість різних 
видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву 
й науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. 
Це створює сприятливі морально-психологічні умови для 
активної навчальної діяльності та збільшення її обсягу й 
інтенсивності з тим, щоб навчальне навантаження сприяло 
розвитку навчальних можливостей дітей та підлітків, а не 
стримувало цей процес через недостатню їх завантаженість.

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової 
наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації 
та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, 
творчої діяльності. Тож завданням гурткових занять є – 
створити таку навчальну ситуацію, яка б максимально 
навантажувала провідну здібність конкретної дитини.

Серед методів навчання обдарованих учнів мають 
превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький 
підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за 
їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, 
систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, 
перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих 
елементів у їх навчанні. Індивідуальні завдання повинні мати 
творчий, диференційований характер.

Вище перелічені аспекти, які мають бути органічно 
вплетеними в шкільному уроці, доповнюються системою 
позашкільної роботи: виконання учнем поза навчальних 
завдань; заняття у наукових товариствах; відвідування гуртка 
або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів 
літератури, історії, фізики, хімії та інші); огляди-конкурси 
художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з 
науковцями тощо.

Індивідуальні форми роботи передбачають виконання 
різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, 
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конкурсах на кращу науково-дослідницьку роботу. Керівники 
повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів 
учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих 
дітей належить Малій академії наук України а також обласній 
Природничій школі учнівської молоді.

Основними напрямами виховання обдарованих дітей під 
час навчання у еколого-натуралістичних гуртках є:

• формування особистості;
• розвиток інтелекту;
• розвиток творчості;
• виховання духовності, загальнолюдської моралі. 
А основними принципами виховання обдарованих дітей є:
• природовідповідність виховання;
• гуманізація виховання;
• демократизація виховання;  
• безперервність виховання;
• диференціація та індивідуалізація виховного процесу;
• послідовність, систематичність і варіативність форм і 

методів виховання; 
• інтегративність. 
Уже більше 10 років поспіль у КЗО “Середня 

загальноосвітня школа №89” ДМР діє юннатівський рух. 
І навіть уже виробилась звичка називати цю неформальну 
дитячо-юннатівську організацію – “Надія”. Саме з такою 
назвою ми представляємо школу на районних і захищаємо 
честь району на міських чи обласних змаганнях, називаємо 
себе так під час участі у різних заходах, акціях. Вказати число 
учасників шкільного юннатівського об’єднання неможливо. Її 
членом називати себе може кожен, хто любить природу, хто 
не байдужий щодо екологічних проблем школи, вулиці, міста, 
держави. 

Провідною ідеєю діяльності є формування розуміння 
значущості кожної людини у вирішенні глобальних 
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екологічних проблем, розвиток екологічного мислення, 
свідомості, формування активної громадянської позиції, коли 
не тільки “я роблю так, тому що це правильно”, а ще й “я 
запалюю своєю небайдужістю інших”.

Звичайно, є група найбільш активних школярів. Ті, які 
своєю іскрою здатні розпалити полум’я. Це і є обдаровані 
діти. Їм приділяється найбільше уваги. Ці діти є членами 
еколого-натуралістичних гуртків “Юні друзі природи (для 
школярів середнього шкільного віку) та “Юні екологи” 
(для школярів старшого шкільного віку). Вихованці гуртків 
регулярно відвідують гурткові заняття. 

Різний рівень екологічних знань компенсується через 
індивідуальний підхід до кожного. Теоретичні знання учнів 
накопичуються в ході проведення шкільних екологічних 
заходів, участі у акціях, проведенні екскурсій, виконання 
науково-дослідницьких робіт. Функціональна позиція 
кожного на гуртку визначається не лише бажанням учня, 
а й обов’язково рівнем теоретичних знань. Це стимулює 
зацікавлених до саморозвитку: юннати читають додаткову 
літературу, збирають цікаву інформацію в рамках обраної 
акції, малюють плакати на екологічну тематику, складають 
вірші. Для встановлення дружніх стосунків між старшими 
і меншими проводяться шкільні міні-конференції, де кожен 
може поділитися здобутим досвідом, поглибити і розширити 
свої знання з природничих наук. Свою творчість, ерудицію 
старші юннати проявляють під час проведення шкільних 
масових заходів з екології, таких як інтелектуальні ігри, 
виступи екологічних бригад, конкурси екологічних казок, 
плакатів, організацію та проведення свят для молодших 
школярів. Свої думки учні викладають в віршах, творах-
роздумах. 

Особливість натуралістичної роботи полягає в передачі 
досвіду від одного покоління до наступних. Так “юні друзі 
природи” поступово виростають у “юних екологів”, а “юні 



97

екологи” приймають активну участь у проведенні суспільно 
масової роботи – юннатівських свят та натуралістичних 
майстер-класів для молодших школярів, найактивніші з яких 
у свою чергу, стануть згодом “юними друзями природи”. 
Системний підхід у навчанні дозволяє закласти у вихованців 
розуміння того, що свої знання треба передавати оточуючим, 
розповсюджувати у своєму середовищі спілкування, подаючи 
приклад і залучаючи усіх небайдужих до співпраці. Бо тільки 
разом можна досягти вагомих результатів у вирішенні не 
лише глобальних, а й регіональних та місцевих екологічних 
проблем. 

Навчаючись, школярі озеленюють шкільні кабінети, 
шкільне подвір‘я, приймають участь у суботниках, 
навчаються виконувати власні дослідницькі проекти, 
виступати перед аудиторією, відстоювати власну точку зору – 
таким чином, стають впевненими у собі, самостверджуються, 
здобувають власний досвід, досягаючи успіху чи зазнаючи 
поразки.

Юннатівський рух школи має високу результативність:
1. Учні приймають активну участь у різноманітних 

екологічних конкурсах та акціях шкільного, районного, 
міського, обласного та національного рівнів, виборюють 
призові місця, отримують грамоти, дипломи (додаток 1), 
нагороджуються екскурсіями.

За останні п’ять років роботи гуртків вихованці отримали 
грамоти, дипломи, подяки (рис.1): 47 районних, 4 міські, 22 
обласних, 7 всеукраїнських. 
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Рис.1. Досягнення гуртківців у конкурсах та акціях за останні 5 
років

Юннати поглиблюють свої знання, стаючи слухачами 
обласної Природничої школи учнівської молоді та Малої 
академії наук, розвивають дослідницькі навики і вміння 
(рис.2).

Рис.2 Участь гуртківців в обласній Природничій школі та 
МАН

2. Щороку вихованці гуртків вступають до коледжів, 
інститутів, університетів, де продовжують навчання за 
обраним ще в школі напрямком (рис.3). 
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Рис.3. Випускники-гуртківці, що продовжили профільне 
навчання після закінчення школи.
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Система роботи з обдарованими дітьми на 
уроках біології та екології

Усенко І.С., 
вчитель біології КЗО “СЗОШ № 6” 

Дніпровської міської ради, керівник гуртка 

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради

Навчати – означає спонукати учнів творити відкриття.
(Спенсер)

Анотація
У статті висвітлені основні питання змісту й організації 

роботи з обдарованими учнями з біології та екології в 
сучасному навчальному закладі. Запропоновано рекомендації 
щодо створення у ЗНЗ цілісної системи пошуку, відбору та 
розвитку обдарованих учнів. 

Ключові слова: Обдарованість, обдаровані діти, 
диференціація, індивідуалізація навчання.

Постановка проблеми:
Для сучасної України створення цілісної системи 

роботи ЗНЗ з обдарованими учнями є необхідною умовою 
досягнення успіху на шляху розбудови незалежної держави. 
Цілеспрямована, систематична робота в навчальному закладі 
можлива лише за умови створення та поетапної реалізації 
спеціально розроблених програм пошуку, відбору, навчання, 
виховання і розвитку обдарованих дітей.

Метою дослідження є узагальнення досвіду навчання та 
виховання обдарованих дітей з біології та екології в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу.
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Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні 
запорукою інтенсивного розвитку країни і сприятливим 
фактором національного престижу. Інтелектуала з високим 
рівнем розвитку творчих здібностей не можна замінити ні 
кібернетичною машиною, ні колективом індивідуумів із 
середніми інтелектуально-творчими здібностями.

Проблема творчості в наш дні стала настільки актуальною, 
що вона по праву вважається проблемою століття.

Школа покликана якомога раніше виявити якості творчої 
особистості в учнів і розвивати їх.

Сухомлинський визначав творчість як своєрідну сферу 
духовного життя самоствердження, коли розвивається 
самобутність та індивідуальність кожної дитини.

Творча особистість – це людина, здатна проникати в 
суть ідей і втілювати їх усупереч усім перешкодам аж до 
отримання практичного результату. Саме це мав на увазі Т. 
Едісон, коли казав, що винахід – це 10 відсотків натхнення і 
90 відсотків поту.

Головним завданням КЗО “СЗШ № 6” є створення умов 
для розвитку творчої особистості. Здібність, обдарованість, 
талант розглядаються з різних точок зору з урахуванням 
вікових особливостей учнів.

Враховуючи специфіку пошуку, відбору обдарованих 
дітей, педагогічний колектив ставить перед собою завдання: 
розвиток творчих здібностей учнів будувати на основі 
державних стандартів середньої школи.

На уроках біології потрібно особливу увагу приділяти 
обдарованим дітям, розвивати їх логічне мислення, творчу 
активність, бажання глибше, ніж інші учні, пізнати загадковий 
світ живої природи. Обдарованість, талановитість необхідно 
пов’язувати з особливостями власне творчої діяльності, 
проявом творчості, функціонуванням творчої людини 
[1-3]. На уроках біології потрібно формувати і розвивати в 
обдарованих дітей: 
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1) задатки, схильності, що виявляються в підвищеній 
чутливості, певній вибірковості, перевагах та динамічності 
психічних процесів; 

2) інтереси, їх спрямованість, частота і систематичність 
прояву, домінування пізнавальних інтересів; 

3) допитливість, прагнення до створення нового, 
схильність до вирішення і пошуку проблем;

4) швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення 
асоціацій; 

5) прояв загального інтелекту – сприйняття, розуміння, 
швидкість оцінок і вибору шляху рішення; 

6) емоційне забарвлення процесів, емоційне ставлення, 
вплив почуттів на суб’єктивне оцінювання; 

7) наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість; 
інтуїтивізм, схильність до оцінок та прогнозів;

8) швидкість в оволодінні уміннями і навичками, 
прийомами; 

9) здатність до вироблення власних стратегій. 
Особливої уваги заслуговують сучасні інноваційні 

технології та інтерактивні методи навчання, де обдаровані 
учні мають здатність очолювати діяльність роботи “малих” і 
“великих груп”, під час “Мозкового штурму” висловлювати 
найоригінальніші та найсміливіші думки. “Мозковий 
штурм” досить ефективно використовується для визначення 
глобальних проблем. Учні при цьому усвідомлюють 
свій особистий внесок у зроблене, а оригінальність та 
неповторність таких визначень просто вражають. Метод 
“Навчаючи – вчуся” дає змогу обдарованим дітям взяти участь 
у навчанні та передачі знань іншим [5-7].

За допомогою інтерактивних методів навчання учитель 
перестає бути головним джерелом інформації, але зростає 
його роль в організації самостійної пізнавальної діяльності 
школярів. В результаті застосування інтерактивних методів 
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навчання, учні стали краще навчатися, збільшилася кількість 
учнів з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень.

Роботу з обдарованими дітьми з біології проводять 
не лише на уроках, а й в позакласній роботі. Причому, в 
позакласній роботі для цього більше часу і можливостей. 
Біологічно обдаровані діти дуже спостережливі. Вони 
помічають найменші зміни в природі. Тому вони широко 
залучаються до фенологічних спостережень. Учень 
поступово перетворюється на молодшого колегу, який 
працює над розв’язанням проблем охорони довкілля, 
дослідження природи рідного краю. Залучення дітей до 
пошуково-дослідницької діяльності дозволить значною мірою 
поліпшити знання з біології та екології [1-4].
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Робота обдарованих учнів в МАН
Одним із шляхів творчого сприйняття сучасних наук є 

систематична науково-дослідна робота з актуальних питань. 
У ній містяться обов’язкові елементи наукового дослідження: 

1) постановка мети;
2) формулювання завдань;
3)  вибір методів збору й опрацювання фактичного 

матеріалу; 
4)  проведення спостережень, дослідів і експериментів;
5)  аналіз і обговорення одержаного матеріалу, в 

результаті яких дослідник отримує відповіді на поставлені 
запитання. 

Навчально-дослідні роботи є набуттям умінь і знань, 
необхідних для виконання в майбутньому самостійного 
дослідження. Дослідні роботи мають на увазі велику 
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самостійність учнів як під час вибору методик, так і під час 
обробки зібраного матеріалу.

Звичайно, такі роботи виконуються обдарованими 
школярами , що вже мають досвід дослідницької діяльності, 
а керівник виконує роль консультанта і за необхідності 
допомагає на різних етапах. Для виконання дослідницьких 
робіт потрібні хороша технічна база і правильне методичне 
керівництво. Навчально-дослідницька 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. Біологія – наука, в якій багато галузей, доступних 
для роботи обдарованих дітей. Будь-які наукові матеріали 
мають бути правдивими, тобто відображати істинну картину 
закономірностей, що є в природі, численних співвідношень і 
процесів. Усі результати повинні відображати тільки власні 
спостереження і досліди.

Науково-дослідницька робота є підґрунтям для нових 
починань. Участь у цій роботі є своєрідним стимулом 
для загартування характеру, сприяє прагненню до нових 
відкриттів і злетів, розширює кругозір. Завдання педагога – 
відкрити своїм обдарованим учням різноманіття корисних 
для їх розвитку видів діяльності, які спонукають до 
пізнання. Робота в Малій Академії наук – це один із засобів 
самореалізуватися як вчителю, так і учню.

Дуже важливою формою роботи з обдарованими учнями 
є їх участь у предметних олімпіадах з біології. Проводяться 
вони на шкільному, районному, обласному і вищих етапах. 
Доцільно підбирати завдання на шкільному етапі, які б не 
тільки виявляли рівень знань з предмету, а й розвивали б 
мислення учнів, сприяли баченню біологічних процесів в 
цілому в усіх проявах життєдіяльності, дозволяли б учню 
порівнювати, аналізувати і робити самостійні висновки.
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Висновки
Узагальнюючи практичний досвід, можна стверджувати, 

що в системі роботи з обдарованими учнями з біології та 
екології доцільно виділяти 2 підходи: 

1) Підтримка постійного інтересу учня до предмета 
шляхом пропозиції для розв’язання нестандартних завдань, 
вивчення позапрограмового матеріалу, участь у олімпіадах, 
МАН, конкурсах тощо;

2) Індивідуальний підхід до кожного учня, допомога у 
самовизначенні й розвитку особистості, успішній соціалізації.

Система роботи з обдарованими учнями з біолого-
екологічного профілю сприяє забезпеченню результативності 
д іяльно сті  навчального  закладу,  формуванню 
конкурентоспроможної особистості, здатної перетворювати 
набуті знання в продукти практичної діяльності.

Робота з обдарованими дітьми має бути чітко спланована 
і організована; передбачає тісну співпрацю учителя та 
учнів, залучення батьків до проблем навчання, виховання та 
розвиток обдарованих учнів. Така система буде ефективною 
за умови орієнтування на кінцевий результат.
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З досвіду роботи з обдарованими учнями 

Лихопавло Наталія Юріївна, 
вчитель хімії 

Гуманітарно-технічний ліцей №129 Криворізької міської ради

У людей, що мають допитливий розум, виникає бажання 
щось зрозуміти і розкласти по поличках: аналізувати, 
класифікувати, узагальнювати, робити висновки. Саме з 
такими дітьми хочеться працювати над творчими проектами.

Коли вам доводиться працювати з учнем, одразу виникає 
питання вибору теми. Вона може бути задана обставинами 
або продиктована пекучим інтересом молодого вченого 
до світу. Якщо є теми на вибір, то, звичайно, природніше 
вибрати те, що хоч трохи знаєш. Інтерес – головний двигун 
будь-якого дослідження. Без інтересу роботу теж можна 
зробити, але і процес дослідження буде гнітюче нудним, 
і результат вийде нудним до непристойності. Але ж з 
історії ми знаємо, що наші найкращі вчені були натурами 
пристрасними, захопленими, талановитими, допитливими, 
духовно обдарованими. Іноді розсіяними в побуті, але до межі 
зосередженими на ділі... Талановиті діти завжди потребують 
великої уваги від психологів і взагалі дорослих. Найкраще 
– коли початківець учений бажає запропонувати світові 
область особистого інтересу, що має суспільне значення. Але 
дуже молодій людині з безліччю різнобічних інтересів іноді 
важко зупинитися на конкретній темі. І тут повинен надати 
допомогу науковий керівник.

Працюючи з Куриленко Віктором, обдарованим учнем 
ліцею, можна відмітити, як за чотири роки відбулась еволюція 
його винаходу з енергетичної установки для підводного човна, 
через добування водню за допомогою 3-D електроду, до 
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пристрою для проточної очистки води, його винаходи описані 
у наукових роботах, він має декілька патентів, тощо…

Що, на мою думку, стало початком його досягнень. Наша 
зустріч відбулась у восьмому класі, учень мав середній рівень 
знань, але він мав велике бажання вивчити хімію. За один 
рік ми фактично пройшли весь шкільний курс та паралельно 
працювали над тими темами, які були підготовкою до 
олімпіад. Завдяки високій працездатності об’єм виконаних 
робіт був дуже великий. На основі цих знань він зміг з 
успіхом працювати в Природничій школі учнівської молоді 
м. Дніпра та м. Києва. Це дало можливість працювати на 
більш високому рівні, адже там пропонувалася робота в 
“багатих” лабораторіях, лекції читали викладачі різних ВНЗ. 
Навчаючись в Природничій школі та показуючи непогані 
результати на олімпіадах, він мав там певний авторитет.

Над творчими проектами Віктор почав працювати ще з 
початкової школи. Приймаючи участь у різних конкурсах, 
він отримував ті знання і вміння, які, нажаль, не в змозі 
дати жоден вчитель. Нервова система поступово звикла до 
великих навантажень, до відсутності режиму (провівши ніч 
у дорозі, зранку захищати роботу), до динаміки подій. Щоб 
жити та працювати в такому ритмі, потрібна підтримка сім’ї. 
Величезну роль в успіхах свого сина відіграла його мама. 
Вона вдома створила такі умови, які дають можливість творчо 
працювати Віктору. І це не значить, що він займається лише 
наукою. Йому знайома і робота з гіпсом, з тістом (імбирні 
пряники, хліб), вміє працювати з “бормашиною”. Мати 
виконувала роль секретаря, адже розібратись у такій кількості 
конкурсів дуже важко, потрібно слідкувати за подіями на 
багатьох сайтах. 

Участь у міжнародних конкурсах вимагає від учня 
набагато більшого, ніж знання одного предмета та 
власної роботи. Потрібні по-перше – культура поведінки, 
по-друге – знання англійської мови (захист роботи та вільне 
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спілкування), по-третє – терпіння та трішки удачі. Потрібно 
вміти перемагати і бути переможеним. На захисті для учня (а 
це, перш за все, дитина!) надзвичайно важливо, щоб поряд 
був керівник – як уболівальник, як підтримка, як однодумець, 
просто як близька та зацікавлена в його успіхах людина. 
Крім того, кожного разу потрібна рефлексія. Тож, підведемо 
підсумки:

• В основі вибору напрямку повинна лежати 
зацікавленість учня, що дає можливість для його самостійної 
роботи, та зацікавленість вчителя.

• Глибока теоретична підготовка вчителями та бажано 
більш кваліфікованими викладачами.

• Психологічна підготовка.
• Висока комп’ютерна грамотність.
• Підтримка сім’ї та закладу, де він навчається.
Окремо хочеться звернути увагу на проблеми, які постали 

перед нами. 
• Дуже важко знайти баланс між академічними 

знаннями та практичними вміннями, адже хімія – це 
наука експериментальна, а шкільна лабораторія це ніщо в 
порівнянні з лабораторіями ВНЗ (потрібно знайти шляхи для 
співпраці, а це практично нереально). 

• Я черговий раз зрозуміла, що я не знаю хімію (Дивно, 
як багато треба дізнатися, перш ніж дізнаєшся, як мало знаєш. 
- Амер). 

• Пропоную 34 години на добу замість 24.
• Таких дітей небагато.
Немає якогось “рецепту” творчої особистості. Потрібно 

постійно працювати, розвиватись, цікавитись… Перший мій 
досвід був доволі успішним, але це одна дитина, яка була уже 
замотивована на роботу. Тому в навчальному закладі повинна 
існувати система, яка б дала можливість учням реалізовувати 
свої можливості.

Хочу познайомити Вас із формою додаткової системи 
освіти – кластер, яка отримала розвиток у Криворізькому 
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гуманітарно-технічному ліцеї №129. Кластер - інтелектуальна 
різновікова студія, в основу діяльності якої покладено 
практико орієнтовану освітню ситуацію, спеціально 
організовану для створення продукту чи послуги, які будуть 
значимими для цільової аудиторії. 

Мета кластера – розвивати творчий потенціал учнів 
на підставі поєднання інтересів учнів та вчителів через 
практичне застосування навчального матеріалу і розвиваючих 
навичок.

Основні завдання:
1. Забезпечити отримання кожним учнем рівня 

освіченості для подальшого розвитку особистості.
2. Підготувати учнів до професійного самовизначення 

у відповідності з їх потенціалом в умовах збагаченого 
освітнього середовища.

3. Максимально задовольнити індивідуальний 
освітній попит кожного учня, виходячи з його навчальних 
можливостей.

4. Розвивати особистісний творчий потенціал учнів за 
індивідуальними траєкторіями.

5. Сприяти допрофесійній підготовці учнів.
Загальні положення:
1) Кластер є складовою частиною додаткової системи 

освіти ліцею та його діяльність направлена на розвиток 
творчих та природних здібностей учнів.

2) Кластери організовуються вчителями ліцею на підставі 
анкетування та вивчення інтересів учнів.

3) Учні і вчителі самостійно вибирають кластер, в якому 
вони будуть брати участь.

4) В кластери об’єднуються учні різних класів в групи з 
подібними інтересами.

5) Вчителі, які зацікавлені в цьому процесі є 
фасилітаторами, а саме керують процесом навчання. Їм 
можуть допомагати волонтери-професіонали. 
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6) Керівництво кластером відбувається вчителями 
ліцею з використанням достовірної методології, інформації 
та матеріалів просунутого рівня по аналогії з креативними 
професіоналами та дослідниками.

7) Керівники забезпечують можливості розвитку 
чисельних талантів всередині кластеру шляхом розподілу 
праці.

8) Для кластерів виділяються спеціальні часові блоки та 
складається графік роботи.

9) План та графік діяльності є гнучкими та можуть 
змінюватися залежно від потреб його учасників або інших 
освітніх цілей. 

Програма діяльності кластера передбачає три етапи:
І. Організаційний етап – анкетування учнів, формування 

груп за спільними інтересами, планування діяльності, 
розподіл обов’язків.

ІІ. Діяльнісний етап – практико орієнтована освітня 
діяльність, спеціально організовану для створення продукту 
чи послуги.

ІІІ. Підсумковий етап – презентація створеного продукту/
послуги (наукові проекти, виставки тощо), аналіз діяльності 
кластера та перспективне планування).

Кластер – основна одиниця збагаченого освітнього 
середовища, оригінальна освітня територія, де поєднуються 
захопленість та інтереси учнів і вчителів. Тому кількість 
бажаючих працювати за власним планом виросла на 
порядок. Як результат – збільшилась кількість наукових 
робіт, з’явилось безліч проектів… Інтереси дітей настільки 
різнобічні, що довелось у цьому році долучати до роботи 
на моєму кластері викладачів інформатики, фізики, біології, 
німецької мови тощо. 

Пам’ятайте, “хорош тот учитель, в котором не умер 
ученик”.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА 
СКЛАДОВА ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ЛІЦЕЇСТІВ

Іванець Катерина Трохимівна,
заступник директора 

з навчально-методичної роботи 

Комунальний навчальний заклад “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради

…як нам дійти до злагоди і згоди
в буденних пристрастях, в суєтній метушні? 

Є вищий смисл в гармонії природи,
дай, Боже, нам гармонії в душі. 

Віталій Іващенко [9]

Актуальність проблеми. Сучасні наукові відкриття, 
результати глибокого аналізу екологічних проблем нашої 
планети безперечно доводять, що наслідком споживацького 
відношення до природи, до людей, бездуховність, 
незнання і руйнування народних традицій, незнання основ 
природокористування та екологічного права, недооцінка 
екологічних знань призвели до жахливої ситуації, як в нашій 
країні, так і у світі в цілому. Глобальна екологічна криза стала 
реальністю нашого життя. 

Дослідження сучасних соціологів і психологів 
переконливо свідчать про те, що одна з причин розвитку 
глобальної екологічної кризи - це криза людського духу. До її 
проявів належать: сплеск анти суспільних настроїв, егоїзму, 
нігілізму, локальних і регіональних збурень у суспільстві; 
планетарна епідемія аморальності, злочинності, наркоманії, 
проституції, тотальної легковажності, бездумності та 
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жадоби швидкої наживи; деградація особистості в різних її 
проявах; зниження культурного та духовного рівня; зростання 
корупції, проявів некомпетентності та непрофесіоналізму 
у вирішенні національних і міжнаціональних питань. 
З огляду на це, стає дедалі зрозумілішим, що ступінь 
розвитку цивілізації визначається не кількістю кіловат, 
які виробляються енергетичними об’єктами, а низкою 
моральних і духовних критеріїв, мудрістю людей, особливо 
тих із них, котрі рухають уперед цю цивілізацію. Подальший 
прогрес людського суспільства неможливий без розвитку 
культури й етики, підвищення духовності й моралі. Тому 
найкращі представники науки й культури всіх країн світу 
сьогодні закликають звернутися до тих життєвих цінностей, 
які людство виробило протягом тисячоліть, цінностей, 
закріплених у біблійних заповідях і настановах усіх 
релігій. Людство мусить переглянути свої життєві позиції й 
принципи, знову відчути себе невід’ємною частиною Природи 
й зрозуміти, що духовне здоров’я людини невіддільне від 
здоров’я Природи [1, с. 3].

Як стверджують провідні вчені-екологи світу, ніякі 
науково-технічні новації, екологічні та соціальні реформи 
самі по собі не зможуть забезпечити поступальний 
сталий, екологічно збалансований розвиток людства без 
усвідомлення того, що питання духовно-морального розвитку 
та підвищення екологічної культури сучасного суспільства 
є взаємопов’язаними та нероздільними. Йдеться про 
необхідність створення могутньої системи виховних впливів, 
що спрямовані на гармонізацію мислення сучасної людини та 
формування в неї правильного емоційно-ціннісного ставлення 
до світу. Тільки докорінні зміни у системі цінностей, які 
існують у сучасному суспільстві, здатні врятувати природу, 
а значить і людство. Розуміння цього факту визначило 
основні напрями розвитку освіти у майбутньому та зумовило 
стратегічні принципи її реформування. Освіта і виховання в 
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галузі навколишнього середовища стали на сьогодні одним 
із пріоритетних напрямків роботи з дітьми та молоддю, що 
відповідає Концепції екологічної освіти України, Концепції 
національного-патріотичного виховання дітей та молоді 
України, Концепції національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року, законів України “Про освіту”, 
“Про загальну середню освіту”, Концепції профільного 
навчання у старшій школі. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про 
те, що проблема духовно-морального виховання особистості - 
завжди була актуальною, а в сучасних умовах - вона здобуває 
особливого значення.

Методологічною основою дослідження проблеми 
формування духовно-моральних цінностей особистості, 
як складових світогляду, стали праці Аристотеля, Сократа, 
Афанасія Афонського, Іустіна Філософа, Конфуція, Мо 
Ді, Іларіона Київського, Г.С. Сковороди, П.Ф. Каптерєва, 
К.Д. Ушинського, П.П. Блонського, І .С. Кона, 
Л.С. Виготського, Г.С. Костюка, А. Маслоу, О.М. Леонтьєва, 
К.Р. Роджерса, С.Л. Рубінштейна, А.С. Макаренка, В. 
О. Сухомлинського, С.Т. Шацького та багатьох інших.

Серед сучасних дослідників духовно-моральних аспектів 
проблеми слід назвати Г.О. Балла, І.Д. Беха, Н.М. Вознюк, 
М.Й. Боришевського, С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, 
С.Д. Максименка, Е.О. Помиткіна, В.В. Рибалка. 

Питання можливих шляхів духовної взаємодії людини 
й природи, необхідність екологічної освіти кожної людини, 
роль екологічної культури у процесі формування духовної 
культури особистості та суспільства розкриваються у працях 
Н.М. Бібік, С.В. Бородавкіна, А.П. Букіна, О.М. Вербицького, 
О.М. Захлєбного, І.Д. Звєрева, В.Р. Ільченко, О.В. Плахотнік, 
І.Т. Суравегіної, Г.П. Ткачук, В.В. Червонецького та ін. 

Проблемою підвищення екологічної культури молоді 
займаються такі вчені, як І.Л. Абалкіна, І.О. Моткін, 
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С.С. Куркуленко, Л.Д. Курняк, Н.В.Науменко, В.А. Процюк. 
В свої роботах вони стверджують, що необхідність виховання 
екологічної культури в молоді пов’язана саме з реакцією на 
глобальну екологічну кризу. Негативні зміни в природному 
середовищі під тиском сукупної дії виробничих чинників 
істотно прискорились в останні десятиріччя. Тобто, 
збереження життя на землі залежить тепер безпосередньо 
від рівня і темпів виховання екологічної культури в молоді, 
суспільства в цілому [7, с 336]. 

Мета статті. Аналізу досвіду роботи комунального 
навчального закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради щодо впровадження екологічної освіти та 
виховання, як ефективного шляху у формуванні ціннісних 
орієнтирів учнів, теоретичне та практичне обґрунтування 
значимості екологічного виховання, як невід’ємної складової 
процесу формування духовно-моральних цінностей сучасного 
підростаючого покоління.

Виклад основного матеріалу. Питання екологічної 
освіти та виховання - одне з найважливіших питань на 
сучасному етапі ліквідації екологічної кризи, від вирішення 
якого залежить значною мірою оздоровлення соціально-
економічного стану держави, відтворення природно-
ресурсного потенціалу України. Основним завданням 
екологічного виховання - допомогти молодому поколінню 
зрозуміти логіку природи, зв’язок законів її розвитку, 
узгодження свого існування, своїх соціальних і виробничих 
потреб із цими законами, зрозуміти, що у природі існують 
заборони (табу), порушувати які людина не має права, якщо 
хоче вижити. 

Екологічне виховання - це процес систематичного та 
цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток 
особистості з метою формування еколого-гуманістичного 
світогляду, підготовки до виробничої, громадської та 
культурної діяльності [2].
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Екологічне виховання - це організований і 
цілеспрямований процес формування системи наукових 
знань про природу і суспільство, поглядів і переконань, що 
забезпечують формування відповідального ставлення молоді 
до природи, реальним показником якого є практичні дії учнів 
по відношенню до природного середовища, що відповідають 
нормам людської моральності [3, с. 32 - 37]. 

Сутність і зміст екологічної культури, яка є результатом 
екологічного виховання, зазвичай перебуває в нерозривному 
зв’язку з феноменом екологічної свідомості. Традиційно 
свідомість трактують як вищу форму найбільш загальної 
властивості матерії – відображення. Вона полягає в 
узагальненому та цілеспрямованому відображенні дійсності, 
в її конструктивно-творчому перетворенні, мисленнєвому 
моделюванні подій, передбаченні їх наслідків, раціональному 
регулюванні та самоконтролі людської діяльності. Поряд 
із традиційними (релігійною, моральною, естетичною, 
правовою, політичною), виділяють також таку її сучасну 
форму, як екологічна свідомість.

Екологічна свідомість - це сукупність поглядів, теорій, які 
відображують проблему співіснування суспільства і природи 
в плані оптимального її розв’язання відповідно до конкретних 
потреб суспільства та можливостей природи. Екологічна 
свідомість є відтворенням людьми екологічних умов життя 
та відносин між суспільством і природою у формі екологічних 
теорій, ідей, уявлень, що відображають ставлення до природи 
в певну історичну епоху [4, с.179]. 

Духовно-моральні цінності – такі установки особистості, 
які є системо утворюючим елементом ціннісних орієнтацій, 
вказують на їх культурне, соціальне, людське значення, 
регулюючі свідому діяльність і поведінку, надають їм етичний 
характер та орієнтують її на досягнення вищих ідеалів.

Виходячи з вищезазначеного, під екологічною культурою 
ми розуміємо інтегративну якість особистості, що втілює 
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духовно-моральні цінності й визначає екологічно-моральні 
вчинки, які спрямовані на збереження життя в усіх його 
проявах та на створення краси природного середовища [5, 
с.133]. Природа - суспільна цінність, оскільки є джерелом 
пізнавальних, естетичних, комунікативних потреб. Людина 
є частиною природи - без неї, природи, життя неможливе. 
Отже, треба берегти її, любити і шанувати. Формувати таку 
переконаність та готовність втілювати її в житті - треба 
змалку. Тому головне завдання екологічного виховання - 
виховати таку особистість, щоб природа набула для неї 
життєво важливого значення. Знання з екології сприяють 
формуванню в молоді дбайливого ставлення до природи, 
розвитку екологічної культури. Екологічні проблеми 
сучасності вимагають від системи освіти приділяти більше 
уваги формуванню екологічної свідомості, розуміння 
навколишнього світу і місця людини в ньому [6]. 

Визначивши потребу держави у вихованні екологічної 
культури окремих осіб і суспільства в цілому, у формуванні 
навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного 
мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до 
природи як універсальної, унікальної цінності. Розуміючи 
необхідність у створенні нової, патріотично налаштованій 
генерації, яка б володіла широким кругозором, позитивним 
світоглядом, готовністю до сприйняття нового, до 
безперервного саморозвитку і самовдосконалення, здатної 
креативно мислити, розв’язувати нові творчі проблеми, 
яка вміє творити на вістрі науково-технічного прогресу, 
забезпечуючи передові позиції національній науці в 
міжнародному розподілі інтелектуальної праці; з метою 
сприяння професійному самовизначенню молодому 
поколінню, формування загальнолюдської моралі, засвоєння 
визначеного суспільними, національно-культурними 
потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і 
виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення 
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у 2002 році на базі Українського державного хіміко-
технологічного університету (УДХТУ) був відкритий КНЗ 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпропетровської міської 
ради. Ідея формування та виховання творчої, екологічно-
компетентної інноваційної особистості є провідною в роботі 
нашого навчального закладу.

Хіміко-екологічний профіль навчання впроваджується 
шляхом поглибленого вивчення хімії в допрофільних (8, 9) 
класах та в старших (10-х, 11-х) класах. Тобто, на викладання 
хімії в ліцеї виділено у 8-10-х класах по 4 години на 
тиждень, в 11-х – 6 годин на тиждень. Екологію вивчаємо 
в 10- 11-х класах, на що виділено 2 години на тиждень. З 
метою поглиблення знань учнів до варіативної складової 
навчального плану введені такі факультативи: “Хімія і 
довкілля”, “Електрохімія”, “Природа і фізика”, курси за 
вибором “Основи екологічних знань”, “Екологія людини”, 
“Основи наукових досліджень”.

За допомогою профільної освіти намагаємось інтегрувати 
питання екологічного спрямування майже в усі навчальні 
дисципліни. Так, при викладанні природничих дисциплін 
формуємо систему знань, направлену на засвоєння теорії і 
практики загальної екології, включаючи елементи фізико-
хімічних, географічних, біолого-медичних, геохімічних, 
соціально-економічних і технічних галузей знань, 
формуємо певні навички поведінки людини в природному 
середовищі. Під час викладання гуманітарних дисциплін 
значну увагу приділяємо глибокому і узагальнюючому 
осмисленню важливості екологічних проблем в майбутньому 
розвитку людства. За допомогою різноманітних форм 
екологічного виховання здійснюється вплив на свідомість 
особистості з метою розвитку соціально-психологічних 
установок і активної громадянської позиції, усвідомлення 
відповідальності за власну поведінку та вчинки у 
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навколишньому середовищі, власної причетності до 
збереження довкілля.

Гармонійно поєднуючи організацію екологічного навчання 
та національно-патріотичного виховання вміло формуємо 
духовно-моральні орієнтири розвитку сучасної молоді, 
значну увагу приділяємо вибору тематики виховних годин, 
позаурочних бесід, дискусій, організації рольових ігор під час 
проведення занять, відео-лекторіїв, круглих столів, екскурсій, 
під час організації дозвілля учнів. Високою мотивацією до 
опанування екологічних знань є проведення різноманітних 
конкурсів, наприклад, “Колосок”, “Геліантус”, “Левеня’, 
вікторин, КВК, ігор “Що? Де? Коли?”, квестів, конкурсів 
фотографій, фотобуклетів, стіннівок, малюнків, презентацій, 
рефератів, літературних творів, що створені учнями за 
відповідною тематикою, участь у предметних олімпіадах. 

У ліцеї ефективно діють органи учнівського 
самоврядування. Вони активно співпрацюють з 
педколективом в організації практичної, творчої позакласної 
діяльності ліцеїстів, беруть участь в управлінні суспільним 
життям ліцею. Залучають до догляду за зеленими 
насадженнями на території навчального закладу та квітами 
в приміщенні, підгодівлі зимуючих птахів, виготовлення й 
розвішування штучних гніздівель. Організовують роботу 
усного журналу щодо відстеження подій згідно з екологічним 
календарем. Агітують до участі в акціях щодо збереження 
довкілля “Першоцвіт”, “Не рубай ялинку”, “Година Землі”, 
‘Майбутнє лісу в твоїх руках”, “Птах року”, “День довкілля”, 
“Дивовижний світ природи”, “Балки Придніпров’я очима 
дітей”, підтримують внутрішньо ліцейські проекти 
“Винаходи природи”, “Квіти українського віночка”, “Мій 
домашній улюбленець”, “Подорож в країну спецій”, 
“Цілющі властивості чаю”, “Світ води”, “Вивчаємо заповідні 
території”, “Екологічні проблеми міста”, “Зимуючі птахи 
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нашого міста” конкурси з тематичних квіткових композицій, 
конкурс на кращі еко-буклети, тощо. 

Ведуть пропаганду здорового способу життя. Проводять 
тематичні лінійки. Є ініціаторами екскурсій до зоомузею 
Дніпропетровського Національного університету ім.. О. 
Гончара, зоомузею факультету ветеринарної медицини 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету, анатомічного музею медичного училища та 
Державної Дніпропетровської медичної академії, екскурсій до 
природного заповідника “Дніпровсько-Орільський”, екскурсій 
балками міста Дніпропетровська, екскурсій, що пов’зані з 
дослідженням природного та історичного спадку нашого 
краю та України. В нашому навчальному закладі організована 
спілка ліцеїстів, що стали членами Українського товариства 
охорони птахів. Члени учнівського самоврядування виступили 
ініціаторами у започаткуванні важливої ліцейської традиції: 
вже чотири поспіль, випускники ліцею беруть участь у 
оновленні лісових насаджень на території природного 
Дніпровсько-Орільського заповідника, яка постраждала від 
стихійної пожежі. Виконуючи цю поважну місію, ліцеїсти 
висадили вже більше чотирьох тисяч дерев. 

В нашому ліцеї плідно функціонує національно-
патріотичний гурток, що сприяє поверненню наших ліцеїстів 
до споконвічних цінностей: утвердження первинності 
любові до Батьківщини і людей, сприяє розвитку духовності, 
моральності, бережного ставлення до природних скарбів і 
національних надбань нашого народу тощо. Учні та викладачі 
ліцею беруть активну участь у волонтерській діяльності, 
допомагають постраждалим та воїнам АТО, відвідують 
поранених в лікарнях, запрошують учасників АТО та 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС на ліцейські свята, тематичні 
заходи. Систематично беремо участь у акції “Діти – дітям”, 
допомагаючи дитячим будинкам для дітей-сиріт.
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Принципи екологічного виховання, як важливої 
складової духовно-моральних цінностей ліцеїстів 
присутні і в системі пошуку, виявлення та розвитку 
обдарованості учнів. Практично всі ліцеїсти, відповідно 
до їх природних здібностей, сфери інтересів та захоплень, 
залученні до навчання у “Школі хіміка” при ДВНЗ 
УДХТУ, або відвідують Аерокосмічну школу при 
Національному центрі аерокосмічної освіти молоді ім. 
Макарова, або до секцій обласної Природничої школи при 
Дніпропетровському обласному еколого-натуралістичному 
центрі дітей та учнівської молоді, або до навчання в секціях 
Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. 

Для максимального розкриття творчого потенціалу 
кожного учня, залучення до наукової роботи ліцеїстів та її 
перспективного планування, для удосконалення учнівського 
самоврядування учнів, у ліцеї створено учнівське наукове 
товариство “Ерудит”. Наукове товариство ліцеїстів “Ерудит” 
- добровільне об’єднання ліцеїстів, які прагнуть до глибшого 
пізнання досягнень у різних областях науки, техніки, 
культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної 
ініціативи, самостійності, до аналітичного підходу у власній 
діяльності, придбанню умінь і навичок дослідницької 
роботи. Члени товариства активно беруть участь у 
організації виставок наукових робіт, проектів, конкурсів 
рефератів, проведення турнірів знавців, зустрічей з вченими 
та цікавими діячами, мають можливість представляти свій 
досвід на наукових семінарах, конференціях, як молоді 
науковці. Конференції учнівського товариства надають 
можливість кожному ліцеїсту обговорити результати своєї 
творчої науково-пошукової роботи та визначити свій рівень 
підготовки. Кращі учнівські роботи рекомендуються до 
захисту в конкурсі Дніпропетровського відділення Малої 
академії наук України, де щорічно маємо переможців 
обласного рівня в різноманітних секціях.
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В атмосфері довіри та взаємодопомоги, яка панує в 
нашому ліцеї, легко робити відкриття, усвідомлювати 
важливість здобутих знань. Саме за таких умов можливе 
виховання особистості, підготовленої до майбутнього, в 
якому необхідно вміти розв’язувати проблеми та приймати 
конкретні рішення, нести відповідальність за свої вчинки. 
Результатом спільної, кропіткої праці всіх учасників 
навчально-виховного процесу в КНЗ “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської ради є активна участь та 
перемоги наших ліцеїстів у багатьох конкурсах з захисту 
науково-дослідницькій робіт екологічного спрямування, які 
стали світовим простором, що об’єднує учнівську молодь, що 
робить перші кроки на шляху до великої науки, з науковими 
експертами, високоосвіченими професіоналами з найкращих 
університетів та інноваційних компаній України та світу. 

Ліцей гордо представляє свої здобутки: 38 ліцеїстів стали 
переможцями різноманітних міжнародних інтелектуальних 
конкурсів, 15 з яких отримали перемогу в країнах СНД, а 
23 ліцеїсти вибороли призові місця та визнання України в 
дальньому зарубіжжі. Ми пишаємось, що саме за допомогою 
екологічного виховання, саме наші вихованці вже традиційно 
представляють Дніпропетровщину та стають переможцями 
у таких заходах Всеукраїнського рівня: біологічний форум 
“Дотик природи”, “Intel Eco Ukraine”, “Національний тур 
Екософт”, “Новітній інтелект України”, “Всеукраїнський 
водний приз”.

Наші ліцеїсти виборюють право представляти Україну на 
рівні країн СНД: Міжнародний конкурс юних винахідників 
“Leonardo Da Vinci” (Грузія), Балтійський науково-інженерний 
конкурс (Санкт-Петербург), Міжнародна Білоруська 
конференція учнів (Мінськ).

Примножуючи славу України, учні нашого навчального 
закладу є активними учасниками та переможцями таких 
Міжнародних конкурсів, як: Intel ISEF (Intel International 
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Science and Engineering Fair) - всесвітній конкурс науково-
технічної творчості школярів, який щорічно проходить 
у США та координується некомерційною організацією 
Society for Science and the Public; Міжнародна Олімпіада 
Проектів на тему Стабільного Світу (Olympiad I-SWEEEP) 
- щорічно проходить в містах США, об’єднуючи більш 69 
країн. Інноваційна виставка наукових проектів, відкрита 
для учнів середніх шкіл, які створюють унікальні розробки 
в галузях машинобудування, енергетики та екології; Genius 
Olympiade - щорічна Міжнародна олімпіада науково-
дослідницьких проектів екологічного спрямування. Змагання 
учасників всього світу проводяться на базі державного 
університету Нью-Йорка, в Освего, США; Міжнародний 
фестиваль молодих вчених E(X)plory - конкурс науково-
технічної творчості учнів та студентської молоді - м. Гдиня, 
Польща; Міжнародний конкурс “INESPO” - (International 
Environment & Sustainability Project Olympiad) - Міжнародна 
олімпіада проектів сталого розвитку навколишнього 
середовища, Нідерланди; Молодіжний міжнародний конкурс 
“Стокгольмський юнацький водний приз” Stockholm Junior 
Water Prize. Цей Міжнародний конкурс проходить у рамках 
Всесвітнього водного тижня (World Water Week) у Стокгольмі 
(Швеція). За умовами Міжнародного конкурсу INTEL ISEF 
іменами переможців (1 і 2 основні місця) називають нові 
небесні тіла. На прапорі хіміко-екологічного ліцею вже три 
“зірочки”: Марина Мешкович, Віталій Клокун, Олександр 
Токарев.

Всі наші випускники мають можливість успішно 
продовжувати своє навчання у вищих навчальних закладах. 

Висновок. Успішність процесу подолання екологічної 
кризи залежить від духовно-морального вдосконалення 
сучасної людини, її культури, відносин із природою та 
іншими людьми. Наголошуємо на необхідності посилення 
впливу на духовну сферу особистості, виховання етичного, 
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науково-дослідницької компоненти екологічної культури, 
як на ефективний шлях, що сприяє формуванню у сучасної 
молоді загальнолюдських ціннісних орієнтирів. Зазначаємо, 
що без виховання екологічної культури молодого покоління 
неможливо відновити втрачену рівновагу і гармонію у 
відносинах “людина — природа” [8, с. 7-9].
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Особливості підтримки творчих здібностей у 
обдарованих дітей

Аврамчук Надія Петрівна, 
методист з еколого-натуралістичного напряму 

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
дитячої та юнацької творчості “Гармонія” Криворізької 

міської ради

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
дитячої та юнацької творчості “Гармонія” Криворізької 
міської ради (далі – КПНЗ ЦДЮТ “Гармонія” КМР) 
є багатопрофільним позашкільним закладом, в якому 
навчаються понад 1300 вихованців. Кожного року до міської 
спілки творчо обдарованих дітей вступають 3-4 гуртківців 
нашого закладу. Вихованці центру є лауреатами міської премії 
“Обдаровані діти-надія Криворіжжя” та обласної “Обдаровані 
діти-надія Дніпропетровщини”. Серед обдарованих дітей 
КПНЗ ЦДЮТ “Гармонія” можна виділити такі типи 
обдарованості:

• Інтелектуальна обдарованість (виявляється у 
допитливості, спостережливості, точному мисленні, 
винятковій пам’яті, потязі до нового, глибині занурення у 
справу).

• Обдарованість у сфері академічних досягнень (у 
точних та гуманітарних науках, застосування цих знань та 
вмінь до ситуацій, що не стосуються безпосередньо даного 
предмету, бажання експериментувати, тощо).

• Творча обдарованість (здатність до творчої діяльності; 
допитливість, самостійність, незалежність у міркуваннях; 
здатність глибоко занурюватись у справу, що її цікавить, 
та домагатися значної продуктивності діяльності; у 
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заняттях та іграх, схильність до точності дій, завершеності; 
варіативності). Види творчої обдарованості: художня, 
літературна, музична, конструктивно-технічна, артистична і 
т.д.

• Обдарованість у сфері спілкування. (лідерство).
Для більш ефективної роботи з творчими вихованцями 

педагоги розробили свою технологію роботи с обдарованими 
дітьми. Запропонована система роботи узагальнює досвід 
сучасних психологів та педагогів ПНЗ та ЗНЗ України і 
ставить перед собою такі завдання:

• розробка, корекція, удосконалення програм для роботи 
з обдарованими дітьми;

• індивідуальна робота з обдарованою дитиною;
• організація та проведення спеціальних занять, аналіз 

їх результативності;
• розробка методичних рекомендацій з питань 

організації навчання та дозвілля;
• впровадження нових педагогічних технологій в 

структуру навчання;
• постійне удосконалення професійної підготовки 

педкадрів;
• систематизація та аналіз результативності роботи з 

обдарованими;
• навчання за принципом прискорення та збагачення 

(перехід через клас – акселерація, відокремлення у класи–
сегрегація).

• підхід: особливий шкільний день щотижня (обдаровані 
діти закладу відвідують заняття, які направлені на розвиток їх 
здібностей в різних сферах). 

Окрім плюсів обдарованості існують очевидні мінуси, 
які не можна не брати до уваги у психолого-педагогічній 
діяльності і вони потребують неминучого розв’язання, а саме:

• відсутність професійних навичок (у вчителів) і знань ( 
у батьків);
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• небажання батьків підтримати свою дитину, допомогти 
їй;

• відсутність належних умов у закладі (слабка 
матеріальна база);

• високий рівень активності дитини через порушення 
сну, неправильне харчування, невроз, психоз;

• проблема дитини і соціуму (комплекс ‘білої ворони’, 
нерозуміння з боку інших);

• відсутність спеціальних навчальних програм для 
обдарованих в ПНЗ;

• ізольованість, як результат незацікавленості в 
звичайних іграх одноліток (через високий рівень розумового 
розвитку).

Перед педагогічним колективом закладу стоїть непросте 
завдання – допомогти дитині розвинути свої здібності 
та підтримувати їх під час навчання на гуртках, навчити 
використовувати практично свою творчість. 

Один із методів, що допомагає найбільш повно 
реалізувати та стимулювати творчу діяльність – тренінг.

На думку Ю.Н. Ємельянова, тренінг є групою методів 
розвитку здібностей до навчання та оволодіння будь-яким 
складним видом діяльності, зокрема, спілкуванням. Мета 
тренінгу полягає в тому, щоб створити учасникам умови 
для повноцінного спілкування; змоделювати такі ситуації, в 
яких: знімається страх перед самостійним висловлюванням; 
розвивається готовність прийняти і надати допомогу в 
потрібній ситуації; розвиваються навички аналізувати 
свої вчинки і події, усвідомлювати своє ставлення до 
світу; формується вміння цінувати свою і чужу роботу; 
закріплюється почуття радості від спільної праці та творчості. 
Під час тренінгу створюється атмосфера толерантності, 
розкутості і свободи, учасники відчувають себе в 
психологічній безпеці. Педагог та вихованець – частина однієї 
команди, вони працюють над досягненням спільної мети. 
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У тренінгу широко використовують методи, які спрямовані 
на стимуляцію взаємодії учасників. Всі вони об’єднуються під 
назвою інтерактивні техніки, що забезпечують взаємодію та 
власну активність учасників під час динамічного навчального 
процесу. 

Тренінг
“Підтримка творчих здібностей у обдарованих дітей”
Цільова аудиторія – творчі вихованці закладу.
Час проведення – 2 години
Мета проведення:
• максимально сприяти психічному й особистісному 

розвитку кожного учасника; 
• допомогти розкрити свій життєтворчий потенціал; 
• усвідомити характеристики креативного (творчого) 

середовища;
• розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів, навички 

спілкування, сприяти розвитку творчої уяви, допитливості, 
сміливості та гнучкості мислення.

Необхідні матеріали: папір, стікери, маркери, фломастери, 
акварельні фарби, старі журнали для колажу, шнурок для 
взуття, скріпки для папера, палички для суши, ножиці, клей, 
олівці, зірочки різних кольорів (по три на кожного учасника).

Вступ. Оголошення мети (2 хв.)
Доброго дня, талановиті вихованці нашого закладу. 

Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися в поняттях 
“творчість” та “креативність”. Практично зможемо 
продемонструвати наші креативні вміння під час виконання 
вправ. Для початку давайте з вами познайомимось.

Вправа “Знайомство” (10 хв.)
Кожному учаснику необхідно презентувати себе: назвати 

своє ім’я та три якості, притаманні йому. Всі якості повинні 
починатися на першу літеру його імені. ( приклад Надія – 
нетерпляча, надійна, наполеглива).
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Правила (3 хв.)
Сьогодні, я пропоную вам правила роботи нашої групи, 

що забезпечать нам максимальний результат від заняття та 
раціонально використаний час.

• Правило толерантності;
• Правило Вимкненого телефону;
• Правило Я +Ти = Ми;
• Правило добровільності і активності;
• Правило відвертості і відкритості;
• Говорити лише від свого імені.
Очікування (5хв.)
Вправа “Зоряне небо”
Мета. Виявлення  сподівань  учасників, актуалізація 

концепції тренінгу.
Зараз я пропоную вам висловити свої очікування від 

нашого заняття. Перед вами плакат, на якому зображене 
зоряне небо, у кожного з вас є декілька зірочок різних 
кольорів, які означатимуть ваш настрій: оранжева – гарний 
настрій, жовта – добрий настрій, блакитна – поганий настрій. 
Візьміть ручку та напишіть свої очікування, бажання від 
заняття та розмістіть їх на небі. Наприкінці ми перевіримо чи 
справдились вони!

Мозковий штурм 
“Творчість та креативність – це одне теж саме?” (15 хв.)
Слово тренера. Як ви вважаєте, що таке творчість?
(Діти називають, а тренер записує їх на фліпчарті).
Слово тренера. А як, ви вважаєте, що таке креативності
(Діти називають, а тренер записує їх на фліпчарті)
Багато хто думає, що “творчість” і “креативність” - 

синоніми. Це помилкова думка. Творчий процес ґрунтується 
на натхненні автора, його здібностях, традиціях, яким 
слідує автор. Якщо ж говорити про креативному процесі, то 
головною його складовою стає прагматичний елемент, тобто 
початкове розуміння, навіщо потрібно щось створювати, для 
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кого потрібно щось створювати, як потрібно щось створювати 
і, власне, що саме потрібно створювати. Творче завжди 
первинно і фундаментально. Однак в креативному продукті 
воно підпорядковане прагматичній меті. Креативний продукт 
- це картина, яка буде поміщена в заздалегідь обрану раму, з 
заздалегідь призначеним місцем в заздалегідь обраному музеї, 
картина, яка буде викликати захват у відвідувачів, обраних 
заздалегідь.

Креативність поза творчістю неможлива. Креативність - це 
тільки технологія організації творчого процесу, яка безплідна 
сама по собі, які б завдання перед нею не ставилися. 

А зараз я пропоную вам притчу “Дар”
Каждому из нас при рождении достается свой дар. 

Каждый из нас чем-то одарен, в чем-то уникален и 
неповторим. Бездарных людей не бывает! Каждый из нас 
талантлив, просто под час понять в чем именно этот талант 
проявляется, да еще и поверить в это бывает нелегко. Поэтому 
остановитесь на минуту! Остановитесь бросать камень в 
гадкого утенка (критиковать кого-либо и себя в том числе) - 
ведь завтра, послезавтра он может превратиться в прекрасного 
белого лебедя, если конечно выживет!

Однажды в Вене появился бедный молодой человек 
с рекомендательным письмом от своего первого учителя 
музыки. Он пришел к знаменитому венскому капельмейстеру, 
вручил ему письмо и попросил давать ему уроки.

Капельмейстер распечатал конверт и с удивлением 
прочитал: “Этот молодой человек совсем помешался на 
музыке, считает, что станет великим композитором и скажет 
свое слово. У него абсолютно нет никакого таланта, и он за 
всю свою жизнь не сочинит ничего путного”.

Капельмейстер с непроницаемым выражением лица 
бросил письмо в камин и согласился дать посетителю 
несколько уроков. Молодого человека звали Йозеф Гайдн – 
великий австрийский композитор, основатель классической 
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инструментальной музыки и родоначальник современного 
оркестра. Многие считают Гайдна отцом симфонии и 
квартета.

Вправа “Моя креативність” (20 хв.)
Мета. Вправа дозволяє сформулювати багато істотні 

характеристики творчості як властивості особистості, 
творчого процесу, а також відмінні риси саме творчих 
продуктів діяльності.

Учасники групи сидять по колу. У центрі кола лежать 
папір, фарби, фломастери та інше – все, що необхідно для 
малювання.

Слово тренера: Зараз я пропоную кожному з нас взяти 
аркуш паперу і намалювати креативність чи творчість так, як 
ви її розумієте У нас буде достатньо часу на малювання, ми 
почекаємо, коли всі закінчать свої малюнки. Після того як всі 
завершать малюнки, кожен розповідає про своє малюнку, про 
те, як він (вона) розуміє, що таке креативність.

Обговорення. Тренер пропонує учасникам задавати один 
одному питання, уточнювати зміст висловлювань. Коли всі 
висловляться, тренер підводить підсумок, перераховуючи 
основні ідеї, що стосуються проявів креативності, умов її 
формування і розвитку.

Вправа “Хочу, можу, потрібно” (25 хв.)
Мета: Вправа сприяє більш повного усвідомлення 

своїх бажань і можливостей, постановці особистісних і 
професійних цілей, підвищення самооцінки.

Учасники будують колажі - образотворчі композиції, що 
включають вирізки з кольорових газет і журналів, малюнки, 
фотографії, будь-які невеликі предмети, які опинилися під 
рукою у учасників. Тема колажу: “Мої бажання, можливості 
і обов’язки”. Час роботи 20 – 25 хв., потім проводиться 
презентація. - екскурсія, на якій автори по черзі виступають 
в ролі екскурсоводів, представляючи свої колажі.

Вправа “Використання своїх творчих вмінь” (15 хв.)
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Мета. Вправа навчає генерувати ідеї про способи 
практичного застосування наявних у учасників ресурсів, 
сприяє підвищенню самооцінки, а також підвищує мотивацію 
до вироблення нових умінь і вдосконалення наявних (вправа 
виконується в загальному колі).

Кожен з учасників називає яке-небудь вміння, яким 
він володіє (малює, танцює, пише вірші і т. п). Потім інші 
учасники пропонують можливі варіанти застосування цих 
умінь в інших життєвих областях..

Обговорення: Учасники обмінюються своїми враженнями 
про роботу і міркуваннями про те, які ракурси застосування 
умінь зацікавили і викликали бажання втілити їх в життя, 
а також про те, якими новими вміннями їм захотілося 
опанувати в ході виконання вправи.

Вправа “Застосування предметів” (10 хв.)
Мета. Розвиток творчого інтелекту.
Матеріали: шнурок для взуття, зубна щітка, палички для 

суши.
Діти об’єднуються у три команди. Завдання кожної 

команди - за 2 хв. знайти як можна більше застосувань для 
взуттєвого шнурка, зубної щітки чи паличок для суши та 
записати на аркуші. Потім команди презентують свій предмет.

Обговорення. Тренер з’ясовує чи складно було 
придумувати нове застосування простим і знайомим речам?

Підсумок тренінгу
Слово тренера. Наш тренінг доходить до кінця, тому 

давайте звернемося до нашого зоряного неба, чи справдилися 
ваші сподівання, може хтось хоче поміняти свою зірочку на 
іншу та поділитися враження від сьогоднішнього заходу. Що 
вас вразило, що нового ви взяли для себе?

Вправа “Віночок побажань”. (10 хв.)
Узяти за праву руку сусіда і продовжити фразу: “Я бажаю 

тобі…”. Не відпускати руки. По завершенні, заплющити очі 
й подумки побажати всього найкращого тим, кого ви любите.
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“Усе в твоїх руках” 

Крамар Ольга Іллівна, 
вчитель біології КЗО “СЗШ № 39” ДМР,

керівник гуртка 

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради

Природа – це слово по суті святе 
Повинні усі розуміти,

Її не відновить ніхто і ніде,
Якщо ми дамо їй змарніти.

Природо, матінко-природо,
Яка ж ти гарна, як же ти нам потрібна 

– чиста, свіжа, мальовнича!
Але іноді люди не розуміють, до чого може призвести

Забруднення середовища,
Сміттям нівечать наше довкілля.

Однією з найгостріших проблем сьогодення є питання 
відносин між людиною і природою. Нехтування принципом 
їхньої єдності породило протиріччя між традиційними 
підходами до розв’язання цих проблем і сучасним станом 
довкілля.

З огляду на те, що майбутнє належить підростаючому 
поколінню, його вмінню оцінювати ситуацію, адекватно 
реагувати на зміни та вирішувати проблеми, що пов’язані із 
виживанням планети, усе більшої ваги набирає формування 
екологічної поведінки людини, яка базується на новому 
екологічному мисленні.

На перший план при вирішенні цього питання виходить 
екологічна освіта й виховання, однак у новому розумінні їх 
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завдань. Традиційно процес екологічної освіти пов’язується 
в першу чергу з екологічною або просто біологічною 
просвітою. При цьому екологічна вихованість розглядається 
як обов’язковий наслідок екологічної просвіти.

Уважається, якщо людина достатньо екологічно ерудована, 
то вона “автоматично” буде й екологічно вихованою. Однак 
реальне життя показує, що екологічна освіта виявляється 
малоефективною, коли вона базується тільки на повідомленні 
відповідних знань, порад, інструкцій тощо.

Необхідно засвоїти отримані знання, пропустити їх 
через фільтр свого ставлення, а отже, прийти до реалізації 
психоемоційних властивостей людини: співпереживання, 
співчуття, радості, любові, відчуття гармонії.

Процес гуманізації та гуманітаризації освіти в Україні 
є відображенням світових тенденцій щодо переосмислення 
ролі людини в природі й суспільстві. Перехід від 
антропоцентризму до біоцентризму є теоретичною основою 
для створення стратегії загальнолюдського та індивідуального 
виживання у ХХІ ст.

Протягом століть людство розглядало природу як 
безмежне джерело благополуччя. Розвиток технології, 
стрімкий прогрес в галузі науки та техніки супроводжувався 
скороченням чисельності та видового різноманіття 
рослинного та тваринного світу. Прогресивна частина 
людства дійшла висновку, що одна з причин екологічної кризи 
– низький рівень екологічної культури населення. Виникла 
нова галузь знань, що базується на моральному ставленні до 
всього живого – біоетика. Подальший рух по шляху розуміння 
проблеми біоетики неможливий без широкої просвітницької 
роботи серед населення, особливо підростаючого покоління.

Виходячи з основної мети біологічної освіти, біологія як 
світоглядна дисципліна має забезпечити формування в учнів 
наукової картини живої природи, розкрити роль біологічних 
знань у сфері промисловості й культури, створити свідому 
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мотивацію на здоровий спосіб життя, засвоєння норм і правил 
екологічної етики. Біологія повинна давати учням не лише 
набір фактів з анатомії та фізіології тварин, їх використання 
людиною, але й повинна виховувати в дітей етичне ставлення 
до навколишнього середовища. Осмислення людиною 
необхідності враховувати етичні аспекти розвитку науки й 
техніки, можливі соціальні наслідки їх розвитку ставлять 
перед системою освіти нові завдання – навчити підростаюче 
покоління давати етичну оцінку науковим фактам, зокрема 
оцінювати з етичної позиції ставлення людини до тварин. 
Тому формування у підростаючого покоління етичного 
гуманного ставлення до живої природи – на сьогодні одне з 
найактуальніших питань.

У школі працює гурток “Основи біоетики”. Основною 
метою гуртка є формування в учнів гуманного та 
відповідального ставлення до живої природи, зокрема 
тваринного світу.

З тією метою на заняттях гуртка використовуються 
різноманітні методи (когнітивні, креативні, оргдіяльнісні) 
та форми (навчальні заняття, самостійна робота, практична 
діяльність) організації навчально-виховного процесу.

В закладі організована дослідницька робота гуртківців під 
керівництвом учителів та науковців.

Теми наукових робіт учнів часто тісно пов’язані з 
місцевим матеріалом, проблемами землі, на якій ми живемо. 
Найбільше дітей цікавлять питання екології. Так, наприклад, 
Бабак Тетяна написала роботу на тему “Чи є екологічне 
майбутнє у житлового масиву “Північний?”; Ткач Вікторія 
– “Природа очима душі”; Погребинська Дарина – “Свята 
справа” та інші. 

Дослідницька робота приводить до конкретних 
практичних дій із захисту навколишнього середовища. Так, 
захист роботи ученицею 11 класу Оленюк Діаною “Цікаве 
дозвілля – чисте довкілля”, у якій вона досліджувала кількість 
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викидів вихлопних газів у довкілля біля школи та їх вплив на 
здоров’я людей; вивчала лишайники як індикатори чистого 
повітря, викликав у учнів бажання поліпшити екологічну 
ситуацію на масиві. 

Робота гуртка “Основи біоетики” висвітлюється в засобах 
масової інформації: в обласних, міських і районних газетах та 
на 34 каналі Дніпровського телебачення. 

Під час роботи гуртка проведено багато різноманітних 
конкурсів, акцій, заходів щодо захисту навколишнього 
середовища. Гуртківці взяли шефство над лісовим масивом 
“Північний”, і постійно прибирають в лісі (після уроків, на 
канікулах, під час суботників). Також закликають робити це 
і всіх мешканців мікрорайону. А для недбалих “туристів” 
вивішують звернення: “Дорослі, не смітіть там, де 
прибирають ваші діти!”.

Школа співпрацює з обласною станцією юних 
натуралістів, екологічним центром міського палацу молоді, 
зоологічним музеєм Дніпропетровського національного 
університету ім. О. Гончара.

Проводяться різноманітні акції. Під час акції “Нехай 
ялинка залишиться в лісі” гурток “Основи біоетики” 
здійснює агітаційну роботу з учнями СЗШ № 39 із закликом 
не купувати живих ялинок і сосен, а створювати ікебани й 
новорічні віночки з елементами сосни і ялинки, купувати 
якісні штучні ялинки й використовувати їх протягом декількох 
років або прикрашати дерева, що ростуть біля будинків. 
Активісти гуртка роз’яснюють, що при бажанні все ж таки 
придбати живу ялинку (спеціально для цього вирощену) 
слід звернути увагу на обов’язкову наявність електронних 
чипів, не купувати ялинку у браконьєрів. У межах цієї акції 
проводяться також виставки світлин і малюнків хвойних 
дерев. У школі з ініціативи парламенту була придбана штучна 
ялинка для проведення Новорічних свят. 



139

Одна з найважливіших акцій “Нагодуй птахів узимку”. Під 
час своїх походів до лісу пізньої осені гуртківці помітили, що 
в лісі дуже мало годівничок, і зразу постало питання: “А як 
же бути бідолашним пташкам та білочкам взимку? Де взяти 
корм?” Ці питання були порушені на зборах гуртка “Основи 
біоетики”, і було прийнято рішення про проведення нової 
акції. Почали збирати корм для мешканців лісу та виготовляти 
годівнички. Зібравши певну кількість корму та зробивши 
пташині “їдальні”, волонтери гуртка розвісили їх у лісі і 
постійно підгодовують мешканців лісу. Завдяки ініціативній 
групі була створена “Скарбничка”, в яку збираються кошти 
для придбання рукавичок та пакетів для прибирання лісу.

У 2015-2016 навчальному році гуртківці стали 
переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
“Вчимося заповідувати”, обласного конкурсу “Краще творче 
об’єднання еколого-натуралістичного профілю”, обласних 
змагань юннатів “Знаю, вмію, дію”, міського конкурсу “Добро 
у твоєму серці” (догляд за безпритульними тваринами), а 
також були учасниками багатьох інших.

Гуртківці також тісно співпрацюють з міською 
організацією “ЕКОСВІТ”, разом із якою проводять 
різноманітні екологічні акції.
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