Методичні рекомендації щодо еколого-натуралістичного виховання
підростаючого покоління
Методичні рекомендації укладено відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної
роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
Основними завданнями еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді на
2016-2017 навчальний рік є забезпечення безперервності і наступності освітньо-виховної роботи,
створення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей учнів (вихованців, слухачів) у процесі
пізнавально-творчої діяльності в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів.
На реалізацію цих завдань спрямовано ряд нормативних документів, прийнятих у 2016 році:
Положення про учнівські лісництва (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 66,
зареєстровано в Мін'юсті України 27 березня 2016 року №339/26784); Положення про Всеукраїнську
дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21
квітня 2016 року № 444, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року
№738/28868); Положення про Всеукраїнський форум учнівських трудових об'єднань (наказ
Міністерства освіти і науки України і Мінсоцполітики 22.02.2016 року №139/158, зареєстровано в
Мін'юсті України 14 березня 2016 №387/28517).
Перспективним напрямом еколого-натуралістичного виховання є соціальне партнерство з
навчальними закладами інших типів, науково-дослідними установами, соціально орієнтованим
бізнесом.
В 2016 році Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з
фахівцями компанії «Сингента» започатковано довгостроковий дослідницький проект з вирощування
сучасних гібридів овочевих культур, який здійснюється у рамках програми запровадження STEMосвіти з агробіологічного профілю та є однією з освітніх ініціатив компанії щодо реалізації
підписаного у березні Українського пакту заради молоді, організатором якого виступив Центр
«Розвиток КСВ».
У форматі «STEM-освіта» продовжується реалізація наукового проекту за напрямами:
«Енергоефективність та енергозбереження», «Енергоаудит будівлі навчального закладу» та
«Агробіологічний експеримент (дослідження рослин та ґрунту в польових умовах)». Ці та інші
дослідницькі проекти будуть презентовані на віртуальному ярмарку науково-дослідницьких проектів
ICAR (Invent, Create and Research).
У 2016-2017 навчальному році з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та
природоохоронної діяльності, формування екологічної культури учнівських колективів
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів спільно з Торговельною мережею «Фокстрот.
Техніка для дому» Національним еколого-натуралістичним центром заплановано проведення
Всеукраїнського конкурсу для учнівської молоді «ЕКОклас».
У поточному році Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики
України, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, державним
підприємством «Український дитячий центр «Молода гвардія» започатковано проведення щорічного
Всеукраїнського форуму юних екологів та Всеукраїнського форуму учнівських трудових об'єднань.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді є координатором
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму, Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик», Всеукраїнського конкурсу
досягнень юних зоологів і тваринників, Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій
«Екософт-2017», Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» та
ряду інших. Презентацією юннатівських досягнень має стати Всеукраїнська виставка творчості юних
натуралістів України.
Проведення Всеукраїнських організаційно-масових заходів доповнюється заходами
патріотичного спрямування відповідно до еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, а
саме:
Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад»;
Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»;
Всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця»;
Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об'єктиві натураліста»;

Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країна -Україно!»;
Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра «Паросток».
Особливу увагу звертаємо на Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об'єктиві натураліста»,
який щороку має тематичну спрямованість та висвітлює екологічні проблеми в Україні.
Героїчні й водночас драматичні і трагічні події останнього періоду спонукають до оновлення
експозицій юннатівських Музеїв хліба.
Дієвим засобом патріотичного виховання у гуртках біологічного профілю є ознайомлення
вихованців з науковими досягненнями українських вчених із світовим ім'ям (В. І Вернадського, С. Г.
Навашина, М. Г. Холодного, Д. К. Заболотного, О. В. Палладіна, М. М. Гришка), життя і діяльність
яких були і залишаються яскравим прикладом наукового подвигу як прикладу служіння Батьківщині,
самовідданості науці, важливості наполегливості, принциповості.
У новому навчальному році рекомендуємо направити зусилля педагогічних колективів на
удосконалення інтерактивного освітнього простору, що створює додаткові можливості для навчання
юних екологів, біологів, дітей, які цікавляться аграрним дослідництвом. Сьогодні напрацьовано
досвід проведення заходів із використанням сучасних комп'ютерних технологій, а саме:
Всеукраїнського турніру юних натуралістів, Інтернет-олімпіади «Крок до знань». Наразі відкриття
електронного ресурсу навчально-інформаційного призначення «Е-школа» запропоноване ТОВ
«Київське енергетичне Агентство».
З метою інтеграції національної освіти в європейський та світовий освітній простір юні
натуралісти України беруть участь в міжнародних конкурсах: міжнародному конкурсі науковотехнічної творчості школярів «Intel ISEF 2017», міжнародному конкурсі молодіжних проектів з
енергоефективності «Енергія і середовище», Міжнародній Олімпіаді Проектів I-SWEEP,
міжнародному конкурсі INFORMATRIX, міжнародному конкурсі INESPO, конкурсі винахідників
«Leonardo Da Vinci», олімпіаді екологічних проектів INEPOEuroasia, щорічній Білоруській
конференції учнів, Білоруському конкурсі науково-біологічних робіт учнів загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів, Міжнародному Фестивалі молодих науковців E(x)plory,
Міжнародному Форумі IFSES 2016 (International Forum for Science and Engineering Students) тощо.
В рамках міжнародної науково-освітньої програми GLOBE продовжується Всеукраїнська
учнівська фенологічна кампанія «Вишнева Україна» .

