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Використання можливостей природно-заповідного фонду 
Херсонщини при організації дослідницької діяльності юннатів  

Т. О. Мудрак 

Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської обласної ради, м. Херсон; hocentum@rambler.ru 

 

Педагоги комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчос-
ті учнівської молоді» Херсонської обласної ради ведуть активну роботу з ви-
користання природно-заповідного фонду Херсонської області для формування 
екологічної компетентності учнів. При кураторстві кафедри теорії і методики 
природничо-математичних та технологічних дисциплін комунального ВНЗ 
«Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради ство-
рюється модель використання місцевих заповідних територій для впроваджен-
ня та реалізації екологізації освіти на регіональному рівні. 

Головною змістовною лінією моделі є взаємодія базової та профільної по-
зашкільної освіти із залученням додаткових освітніх ресурсів.  У рамках цих 
відносин здійснюється обмін методичним досвідом, сумісна апробація різних 
інноваційних методів і форм екологічної освіти і навчання, сумісна організація 
екологічних акцій, навчально-виховних заходів та дослідницької діяльності. 

Ефективності науково-дослідницької роботи сприяє співпраця юннатів та 
педагогів Центру з науковцями біосферного заповідника «Асканія-Нова ім. 
Ф. Е. Фальц-Фейна» та Чорноморського біосферного заповідника НАН Украї-
ни. Налагодженні зв’язки відіграють суттєву роль у екологічному вихованні, 
задовольняють інтереси, індивідуальні запити дітей та учнівської молоді у 
сфері наукових знань, екологічної культури. 

Педагоги Центру еколого-натуралістичної творчості систематично ведуть 
роботу над вдосконаленням методики організації та проведення експедицій, 
наукових екскурсій, обробки і використання їх результатів.  

За результатами проведених експедицій створені й стали переможцями 
обласних та Всеукраїнських акцій, конкурсів, проектів пошуково-дослідні ди-
тячі роботи за темами: «Аналіз мешканців штучного літоконтуру Чорного мо-
ря», «Трентеполія в аерофітоні Херсонської області», «Береза дніпровська – 
ендемік Херсонщини», «Звіт про проведення експедиції «Вивчення видового 
різноманіття Північного Причорномор’я».  

Цікаву знахідку зафіксував вихованець Центру Олексій Книга: навесні 
2012 р. він зустрів кажана роду Вухань, якого, за ствердженням вчених Чор-
номорського біосферного заповідника, не відмічали в нашій області більше 30 
років.  Такі та інші успіхи юннатів стали можливі в результаті вмінь та нави-
чок, отриманих при вивченні й моніторингу фауни заповідників. 
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