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ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВСЬКИХ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ГУРТКІВ ДО РОЗБУДОВИ 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Залучення школярів загальноосвітніх шкіл є одним із засобів розвитку природно-
заповідного фонду області. Ефективна робота екологічних гуртків може відбуватися 
лише за умов наявності відповідних методичних рекомендацій. Активна діяльність 
учасників гуртків сприятиме розширенню мережі об’єктів природно-заповідного фонду. 
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гуртки, природно-заповідний фонд.  

 
Привлечение школьников общеобразовательных школ является одним из средств 

развития природно-заповедного фонда области. Эффективная работа экологических 
кружков может происходить только при условиях наличия соответствующих методических 
рекомендаций. Активная деятельность учасников кружков будет содействовать разширению 
сети объектов природно-заповедного фонда. 

Ключевые слова: внешкольное образование, эколого-натуралистическое образование, 
экологические кружки, природно-заповедный фонд. 

 
One of the methods of nature-reserved fund development is schoolboys bringing to this 

process in. In this article methodical recommendations for effective work of groups are developed. 
Active schoolboys work can be instrumental in creation of new nature-reserved funds. 

Key words: out-of-school education, ecological-naturalistic education, ecological groups, 
nature-reserved fund. 

 

Сучасний стан та зміни, що відбуваються у 
природно-заповідному фонді (ПЗФ) Миколаївської 
області останнім часом, вимагають його перегляду 
та реорганізації, створення ефективно діючого 
механізму збереження та відновлення природних 
ділянок. Відсутність системного комплексного 
моніторингу об’єктів ПЗФ приводить до трансфор-
мації, а іноді і до повної деградації унікальних 
територій. Іноді їх відновлення після неконтрольо-
ваного втручання стає неможливим. Так ми поступово 
втрачаємо окремі види рослинного та тваринного 
світу і ЛК в цілому. Види негативної діяльності різні: 
розорання цілинного степу на схилах, створення 
відвалів шламосховища, проведення лісотехнічних 
заходів, заповнення руслового водосховища, 
приватизація земель тощо, а наслідки однакові. 
Вони завжди є небажаними спочатку для оточуючого 
середовища, а згодом і для людини. Зважаючи на 

вкрай негативну ситуацію в регіоні, виникла 
необхідність у створенні ефективно діючого механізму 
збереження та відновлення об’єктів ПЗФ [2]. 

Ми вважаємо, що одним із засобів, які можуть 
допомогти у вирішенні представленої проблеми, є 
дитячі екологічні гуртки. Тому метою представленої 
роботи є розробка пропозицій щодо залучення 
екологічних гуртків учнівської молоді до розширення 
мережі об’єктів ПЗФ та встановлення ефективного 
моніторингу на їх території. 

Для виконання поставленої мети було визначено 
наступні завдання: 
 дослідити сучасну ситуацію, що склалась у 

природно-заповідному фонді Миколаївської 
області; 

 вивчити особливості роботи екологічних гуртків; 
 проаналізувати територіальне розташування 

екологічних гуртків; 
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 виявити об’єкти природно-заповідного фонду, 
розташовані неподалік від населених пунктів, 
де є працюючі гуртки; 

 розробити програму моніторингу об’єктів 
природно-заповідного фонду для гуртків; 

 розробити рекомендації щодо внесення учнями 
пропозицій про створення нових об’єктів 
природно-заповідного фонду. 
ПЗФ Миколаївської області представлений 

об’єктами 8 категорій загальнодержавного та 
місцевого значення: біосферний заповідник, 
природний заповідник, регіональні ландшафтні 
парки, заказники (ландшафтні, лісові, геологічні, 
іхтіологічні, гідрологічні, ботанічні, орнітологічні), 
пам’ятки природи (комплексні, ботанічні, геологічні, 
гідрологічні, зоологічні), заповідні урочища, парки-
пам’ятки садово-паркового мистецтва, зоопарк. 
Загальна кількість об’єктів – 128, вони займають 
площу 51918,83 га [5,7,9]. 

Природні об’єкти, що збереглися майже 
незміненими в умовах надзвичайно антропізованого 
ландшафту області, привертають увагу учасників 
екологічних гуртків та їх керівників. Вони є 
небайдужою і найбільш активною частиною 
місцевого населення, яку варто залучити до 
співпраці з науковцями та представниками влади 
у питаннях оптимізації ПЗФ області. 

Позашкільна освіта завжди відігравала важливу 
роль у системі освіти учнівської молоді і значною 
мірою сприяла формуванню її ціннісних, моральних 
та професійних орієнтацій. У наш час гостро стоїть 
питання екологічної освіти учнів – формування у 
них відповідального відношення до природи. Згідно з 
«Концепцією екологічної освіти України», «екологічна 
освіта – це сукупність наступних компонентів: 
екологічні знання – екологічне мислення – 
екологічний світогляд – екологічна етика – 
екологічна культура»[10]. 

Формування еколого-натуралістичної освіти, 
яка поступово закладатиме в особистості підґрунтя 
екологічної культури, спрямовується на виховання 
нової людини, головним принципом моралі якої 
стане любов до ближнього і природи в цілому. 
Значна роль у цьому процесі належить позашкільним 
навчальним закладам, таким як еколого-
натуралістичні та краєзнавчі центри учнівської 
молоді, станції юних натуралістів. Формування знань 
і навичок з екології досягається позашкільними 
навчальними закладами безпосередньо через 
залучення дітей до гурткової роботи та участі 
в різноманітних заходах як форми організації 
позашкільної освіти. Мережа гуртків екологічного 
спрямування має важливе значення для формування 
екологічного світогляду підростаючого покоління 
[10]. 

Координацію діяльності екологічних гуртків 
здійснює Миколаївський обласний центр краєзнавства 
та екскурсій учнівської молоді (МОЦКЕ УМ), 
який має багату і достатньо тривалу історію. 

У 1947 році перед юними туристами з ініціативи 
прогресивної педагогічної громадськості відкрила 
свої двері дитяча туристсько-туристична станція 

(тепер МОЦКЕ УМ). Цей позашкільний заклад не 
тільки згуртував у своїх стінах дітей за інтересами, а 
й надавав постійну допомогу школам в організації 
туристичних гуртків, проведенні цікавих занять з 
дітьми, у вихованні в них любові до багатств і 
красот рідного краю. 

З перших днів свого існування станція зміцнює 
свої позиції в місті. Так уже в другому півріччі 
1947 р. було проведено 4 екскурсії школярів до 
Ольвії, одну – до Одеси, 6 – для учнів районів по 
м. Миколаєву. У 1947-1948 навчальному році при 
станції працювали два туристичних гуртки, в яких 
навчались 40 школярів. Організація екскурсійно-
туристичної та краєзнавчої роботи в області сприяла 
зростанню інтересу учнів до походів, екскурсій 
по рідному краю (в межах села, району, міста, 
області). 

У 1951-1952 навчальному році при обласній 
дитячо-екскурсійній туристичній станції працювало 
10 гуртків, у яких навчалось 240 юних миколаївців. 
З кожним роком діяльність гуртків станції стає 
все змістовнішою та ефективнішою. 

У 60-70-ті роки дитяча туристсько-екскурсійна 
станція стає обласним авторитетним центром 
позашкільної роботи з туризму, краєзнавства [12]. 

Великою віхою в становленні дитячого туризму 
і краєзнавства в нашій області став 1969-1970 
навчальний рік, коли при Палацах піонерів 
Баштанського, Миколаївського, Казанківського, 
Новоодеського, Очаківського районів на громадських 
засадах були створені районні туристичні станції. 
Це значно покращило організаційно-масову і 
методичну роботу з туризму і краєзнавства в 
названих районах. 

А за наказом облвно № 12 від 17.01.74 р. 
районні та міські ДТЕС на громадських засадах 
були створені при всіх районних і міських будинках 
і палацах піонерів. 

Значною подією в історії станції став 1979 рік, 
коли дитяча туристично-екскурсійна станція була 
перейменована в обласну станцію юних туристів. 
Станцію капітально відремонтовано, переоформлено, 
переобладнано. З часом і зміст роботи закладу стає 
дещо іншим. Більше уваги приділяється навчанню 
і вихованню школярів засобами туризму і 
краєзнавства, підбору педагогічних кадрів та 
методичної роботи з ними. 

У 70-80-ті роки збільшується кількість гуртків 
та їх направленість. На базі станції працюють 
гуртки юних слідопитів, спортивного орієнтування, 
юних філателістів, юних метеорологів, юних 
екскурсоводів, фототуристичний, пішохідного 
туризму. 

З 1979 року з метою розвитку в учнів інтересу 
до геології, знайомства із новими методами пошуків 
корисних копалин обласна станція юних туристів 
проводить обласні зльоти юних геологів. У програму 
зльоту входили змагання з мінералогії і петрографії, 
гідрологічних і радіометричних досліджень, 
шляхового апробування. 

У 1982 році на стації працює 20 гуртків, у 
яких навчаються 115 учнів. 
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У 1992 р. рішенням сесії облвиконкому станція 
була перейменована в обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді [12]. 

В умовах національного відродження Центр, 
спираючись на багаті традиції, які складались 
упродовж десятиліть і живуть досі, на багаторічний 
досвід, виконує конкретні завдання, визначені 
Державною національною програмою «Освіта» 
та Концепцією позашкільного навчання і виховання. 

З метою їх виконання удосконалюється 
навчально-виховний процес, впроваджуються нові 
форми роботи з учнівською молоддю. 

Своє призначенні Центр бачить у пошуку, 
виявленні творчо обдарованих та здібних дітей, 
забезпеченні належного рівня навчання, виховання 
і творчого розвитку юних інтелектуалів [11]. 

Традиційні об’єднання школярів – гуртки – 
нині отримують новий імпульс, набуваючи 
краєзнавчого і туристичного спрямування. В роботі 
проаналізовано мережу екологічних гуртків 
Миколаївської області, ознайомлено із рівнем 
фахової роботи в гуртках. Загальна кількість активно 
працюючих гуртків становить 24. По території області 
вони розподілені вкрай нерівномірно. Проте для 
виконання представленої роботи основним критерієм 
була відстань від гуртка до об’єкта ПЗФ. 

Орієнтуючись на наявний природно-заповідний 
фонд Миколаївщини та виходячи з територіальної 
близькості гуртка до певного об’єкта ПЗФ, для 
вивчення учнів були рекомендовані оптимальні 
території дослідження та об’єкти моніторингу – 
червонокнижні та рідкісні види, притаманні обраній 
ділянці [1, 3, 4]. 

Школярі, займаючись в шкільних гуртках, 
можуть брати також активну участь у створенні 
заповідних об’єктів шляхом підготовки клопотань 
про створення територій та об’єктів природно-
заповідного фонду. 

Клопотання – це документ, в якому надається 
та обґрунтовується пропозиція створити заповідний 
об’єкт на визначеній території, яка є цінною в 
природоохоронному відношенні. 

Підготовка та направлення клопотання до 
уповноваженого органу – це початок заповідання 
будь-якої земельної ділянки. Відповідно до ст. 51 
Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», це можуть здійснювати органи центрального 
органу виконавчої влади в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, наукові 
установи, природоохоронні громадські об’єднання 
або інші заінтересовані підприємства, установи, 
організації та громадянами. Тобто школярі можуть 
брати участь у підготовці матеріалів, а повнолітні 
особи чи вчителі, батьки, представники сільської 
ради направляти їх на розгляд. 

Участь школярів у підготовці клопотань може 
включати в себе виявлення ділянок, що зберігаються 
у природному стані; привернення уваги дорослих 
до їх вивчення; проведення власних спостережень 
та досліджень; участь у тематичних конкурсах. 

Залучення дітей до заповідання природи 
сприятиме підвищенню їх екологічної обізнаності 
про рідний край, формуванню дбайливого ставлення 

до природи, отриманню вмінь та навичок 
досліджувати природні комплекси та процеси. 

Участь у заповіданні природи може бути 
напрямком позашкільної освіти та мати практичні 
результати. Позитивними прикладами є діяльність 
Михайло-Ларинської, Трихатської шкіл. Протягом 
останніх років учні Михайло-Ларинської школи 
вивчають ділянки, де збереглася природна рослинність, 
зокрема, на фрагменті піщаної арени на схилі 
правого берега р. Інгул, що на околиці села. Учні 
школи навчаються в Малій Академії Наук, 
пишуть наукові роботи, займають призові місця, 
на місцевості проектують екологічні стежки. 
Результатом їх активної природничої роботи під 
керівництвом вчителя біології при співпраці з 
сільською радою, у 2005 р. підготовлено клопотання 
про створення ботанічного заказника місцевого 
значення «Михайло-Ларинський» у межах Жовтневого 
району. Клопотання подано від сільської ради до 
територіального органу Мінприроди України, який 
уповноважений приймати рішення про схвалення 
клопотань. На сьогодні державними структурами 
організовано розробку проекту створення заказника 
в рамках обласної Програми охорони довкілля та 
раціонального природокористування на 2000-2015 рр. 
Очікується, що заказник буде створено наприкінці 
поточного року рішенням сесії обласної ради. 

Підготовка клопотань про створення територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду є 
комплексним напрямком роботи, оскільки необхідно 
вміти збирати різноманітну інформацію в 
літературних джерелах та на місцевості, вміти її 
аналізувати, правильно оформлювати, а також 
співпрацювати з різними структурами, що сприяє 
розвитку особистості, формуванню її світогляду. 

Для започаткування залучення школярів до 
участі у заповіданні природи доцільною є розробка 
методичних рекомендацій щодо підготовки клопотань 
про створення територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, які можуть сприяти позашкільній 
екологічній освіті. 

Після закінчення роботи було зроблено наступні 
висновки: 

1. Інформація про ПЗФ Миколаївської області 
потребує корегування та уточнення залежно від 
мети наукового дослідження. 

2. В екологічних гуртках проводиться активна 
робота, проте вона майже не забезпечена методичними 
матеріалами, та інколи немає достатньої кількості 
необхідної інформації. 

3. Щільність гуртків в області невелика, доцільно 
було б упроваджувати роботу щодо збільшення 
їх кількості і залучення нових шкіл до вивчення 
та збереження рідного краю. 

4. Програма моніторингу об’єктів ПЗФ, виходячи 
із сучасних можливостей гуртків, матеріально-
технічного та фінансового забезпечення, тимчасово 
може містити в собі лише методи візуального 
спостереження та опису, проте з часом вона може 
переглядатися та змінюватися. 

5. Бажання зробити власний внесок у процес 
збереження природи рідного краю може стати в 
нагоді для розширення ПЗФ Миколаївської області. 



22 

 
Наукові праці. Том 107. Випуск 94 

1. Деркач О.М., Таращук С.В., Костюшин В.А. Формування екологічної мережі Миколаївської області, розробка відповідної 
програми // Звіт за договором № 7-ПФ/02. – Миколаїв: ПФ ІНЕКО НЕЦ України, 2002. – 121 с. 

2. Деркач О.М., Коломієць Г.В., Костюшин В.В., Патрушева Л.І., Таращук С.В. Теоретичні та практичні аспекти формування 
екомережі на прикладі Миколаївської області України // Наукові записки. Серія: географія. Тернопільський державний 
педагогічний університет. – 2004. – С. 237-242. 

3. Дмитрук О.Ю. Особливості візуально-інформаційного аналізу в ландшафтознавстві // Людина в ландшафті ХХІ століття і 
гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. – Київ, 1998. – С. 91-93. 

4. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Природная среда – методы исследования. – М.: Наука, 1982. – 163 с. 
5. Інвентаризація об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області (Звіт за договором № 1-ПФ/04 від 29.06.04) / 

Півд. філія Ін-ту екології Національн.еколог.центру України. – Миколаїв, 2004. – 1 етап. – 62 с. 
6. Кадастр редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, формирование сети заповедных 

территорий южных районов Николаевской области (Отчёт о НИР) / Никол. госуд. педагог. ин-т. – Николаев, 1993. – 54 с. 
7. Коломієць Г.В. Мережа природоохоронних територій Миколаївської області в контексті збереження фітобіоти //

Агроекологічний журн. – 2004. – № 3. – С.13-18. 
8. Макунина Г.С. Методы полевых физико-географических исследований. – Из-во МГУ, 1987. – 115с. 
9.  Парафіло М.М.,  Деркач О.М.,  Патрушева  Л.,  Коломієць Г.В.  Актуальні  проблеми  розвитку  заповідної  справи  на  півдні 

України // Сучасні проблеми екології. Матеріали конференції молодих вчених. – Запоріжжя. – С. 137‐140. 
10. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти // http://www.lib.ua-ru.net/inode/16963. 
11. Струк Й., Теслер Л. Романтики Прибузького краю. – Миколаїв: Видавництво ПП Шамрай, 2007. – 204 с. 
 
 
 

Рецензенти: Лебідь С.Г., к.пед.н., доцент; 
  Роман І.І., к.б.н., доцент 
 
© Патрушева Л.І., Романенко М.М., Желєзнякова Д.Г., 2009 Дата надходження статті: 22.04.09 р. 

ЛІТЕРАТУРА 


