
Студентський науково-практичний  гурток «Людина і природа» 

Науковий керівник: Вишнівська Наталія Володимирівна, старший 

викладач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних 

дисциплін. 

Наукова тема. Морально-екологічне виховання молодших школярів 

засобами народних традицій. 

Мета. Створити умови для активності і самостійності, самовираження, 

саморозвитку особистості майбутнього вчителя включаючи в ті форми 

роботи, які будуть використовуватися у його професійній діяльності. 

Завдання.  

• Розробити зміст, форми і методи морально-екологічного 

виховання молодших школярів; 

• долучити кожного учасника творчої групи до дослідження 

проблеми морально-екологічного виховання молодших школярів; 

• презентувати результати дослідження студентів на відкритих 

засіданнях гуртка; 

• висвітлювати результати дослідження в педагогічній пресі; 

• вивчити досвід вчителів-майстрів із даної проблеми, налагодити 

конструктивну взаємодію: «вчитель – студент». 

Очікувані результати. 



• Підготовка студентів до участі в конкурсах, студентських 

конференціях, написання студентських наукових досліджень; 

• проведення тематичних вечорів, свят за участю студентів та учнів 

молодшого шкільного віку, з метою поєднання теоретичного матеріалу з 

практикою. 

Діяльність науково-практичного гуртка «Людина і природа» 

здійснюється згідно плану роботи гуртка на навчальний рік. 

За час дії гуртка проведено відкриті виховні заходи: «Різдво і 

українській оселі» (грудень 2008 року), «Природа як сукупність об’єктивних 

умов існування людства» (березень 2009 року), «Екологічна свідомість 

українців: історичний аспект» (квітень 2010 року), «Історичні та регіональні 

особливості українського національного одягу» (жовтень 2010 року), 

«Особливості української національної кухні» (листопад 2011 року), 

«Історичні та регіональні особливості української кухні» (26 квітня 2012 

року). «Особливості традицій та звичаїв святкування Великодня в різних 

регіонах України» (10 квітня 2014 року). 

Результатом роботи науково-практичного гуртка «Людина і природа» 

є розширення кола наукових інтересів студентів-гуртківців, практична 

підготовка до професійної діяльності. Така форма роботи дає широке поле 

для сприйняття відповідальності за доручену справу, прояву ініціативи, 

публічного відстоювання і аргументування власної позиції, взаємодопомоги. 

У квітні 2015 року керівник та учасники гуртка «Людина і природа» 

планують провести студентську наукову конференцію за результатами 

проведених досліджень, та презентувати збірник студентських наукових 

доробок.   

  

Запрошуємо Вас до співпраці з нами!  



 


