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Для вивчення історії минулого, етнографічних особливостей регіону, 

традиційно-побутової народної культури в Поліському заповіднику створено  
краєзнавчий музей. Тут всі експонати, предмети і конструкції не випадкові, всі вони 
мають свою історію. 

При проведенні екскурсій особлива увага звертається на етнографічні 
особливості даного регіону Полісся, його історію.  

Ця територія Житомирського Полісся має своєрідне історико-культурне 
середовище, багате на пам’ятки національного і місцевого значення. Вона була у 
давні часи заселена древлянським етносом – поліщуками. 

На місці нинішнього Заповідника у XIV-XVII століттях були непрохідні лісові 
нетрі серед нескінченних масивів боліт, озер, великої кількості дрібних та великих 
річок. Через малу площу ділянок, придатних для землеробства, поліщуки жили у 
селах-однодвірках та невеличких хуторах (до 5 дворів). Подібні хутори зберігалися 
на території до першої половини XX століття. Відомі нині такі хутори, як наприклад: 
Рябого, Бумара, Леона та ін. 

Традиційно-побутова народна культура Полісся – це певний феномен, який 
відрізняється від інших етнографічних районів України комплексом характерних 
рис. Освоєння ділянок землі між болотами, піщаними дюнами, в заплавах рік, на 
лісових вирубках, а також характер ґрунтів зумовили особливості в основній галузі 
традиційної господарської діяльності поліщуків – землеробстві, його агротехніці, 
знаряддях праці, структурі сівозмін.  

Етнографічними особливостями позначені тваринницьке господарство, 
організація відгінного випасу худоби, побут і звичаї пастухів, заготівля сіна на 
віддалених сінокосах-болотах, способи його сушіння . 

Поширеними традиційними видами занять населення Полісся були мисливство і 
рибальство з використанням широкого набору різноманітних ловецьких способів і 
знарядь. Багатовіковий досвід накопичило одне з найдавніших господарських занять 
поліщуків – бортництво. 

Для поліських поселень характерна одновулична забудова з орієнтацією 
садибного комплексу до вулиці. Поширеними були і хутірні поселення. У 
традиційних спорудах збереглися зрубна техніка будівництва, архаїчні риси 
планування житла, його інтер'єру з неповторною поліською глинобитною піччю, 
макет якої представлений в краєзнавчому музеї.  

В музеї також представлені комплекти жіночого і чоловічого вбрання, які  до 
XX ст. донесли чимало архаїчних особливостей – у матеріалі домашнього 
виготовлення, формах, крою різних компонентів (наприклад, туніковидні сорочки,  

7  

mailto:polesye-res-ekoosvita@ukr.net


Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
плетене з деревної кори і шкіри взуття), колориті, прикрасах тощо. 

Регіональною специфікою вирізняються традиційні народні знання – способи і 
засоби самолікування, прогнозування погоди за різними прикметами, музичний 
фольклор, прикладне декоративне мистецтво, зокрема вироби художнього ткацтва 
(рушники, скатерки, покривала, килими) з різноманітністю технік і декору, 
неповторною поліською вишивкою, узорним тканням та ін. В краєзнавчому музеї 
Поліського заповідника зберігається колекція тканих рушників. 

Поліщуки здавна займалися різноманітними ремеслами й промислами, які 
цілком залежали від наявності місцевої сировини. Продукція цього виробництва 
(керамічні вироби, килими, вишивки, художнє ткацтво, іграшки, різьблення на 
дереві, металі та ін.) раніше використовувалось для потреб населення, а натепер має 
художню та естетичну цінність. 

В регіоні Поліського природного заповідника розвивалися такі народні 
промисли і ремесла: 

Бортництво – збір дикого меду з бортей, встановлених на масивних деревах у 
лісі та на галявинах.  

Ткацтво.  На Поліссі льон, коноплі  здавна використовували як ткацьку 
сировину. Наприкінці XIX – на початку XX ст. домашнє ткацтво поліщуків, 
незважаючи на розвиток фабричної промисловості, було дуже розвинутим.     

  Вишивка. Віддаленість Полісся від крупних промислових і культурних центрів, 
несприятливість природних і географічних умов життя спричинили ізольованість 
культурно-побутових та економічних процесів його розвитку. Відрізані лісами й 
болотами поліщуки довше, ніж в інших районах України, зберігали в побуті, 
народному мистецтві, віруваннях архаїчні елементи.  

Теслярство – один із найбільш масових деревообробних промислів: зведення 
житлових та інших споруд, господарських будівель тощо; 

Столярство – вид деревообробного промислу: виготовлення хатнього начиння 
– лав, ослонів, скринь, столів, табуреток та стільців, мисників, ліжок, а також 
віконних рам та рамок для вуликів, дерев'яних частин борін та плугів. 

Плетіння – цей народний промисел має багаті й давні традиції, особливо на 
Поліссі. Як сировину для плетіння використовували лозу, кору певних дерев, 
насамперед  берези (береста, луб),  хвойну та дубову скіпку, коріння  сосни тощо. 

Колекції предметів народних промислів широко представлені в краєзнавчому 
музеї заповідника.  

З другої половини XIX ст. народні ремесла і промисли починають занепадати. 
Діапазон сучасних ремесел і промислів значно звузився, але ті їхні види, що 
збереглися до сьогодні, розвиваються як важливі складові життя і діяльності 
поліщуків. До таких, зокрема, належить бортництво.  

 
Список використаної літератури: 

 
1. Проект організації території Поліського природного заповідника та охорони 

його природних комплексів. Частина 1. Київ, 2018 р. 
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ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 
 

У.М.Багрійчук, заступник начальника відділу еколого-освітньої роботи 
 

Національний природний парк «Гуцульщина», м.Косів, Івано-Франківська обл., 
Україна, u.bagrijchuk@ukr.net  

 
Взаємодія та співпраця природно-охоронних установ, зокрема, національних 

природних парків та освітніх закладів – основа збереження природних цінностей та 
формування належної екологічної культури.  

Цією тезою керується і Національний природний парк «Гуцульщина», 
сприяючи розвитку природоохоронного та екологічного руху із залученням усіх 
верств населення: від дитячих дошкільних закладів, закладів освіти до екологічних 
організацій, установ, органів влади та місцевого самоврядування Косівщини. 

З перших років функціонування НПП і до сьогоднішнього дня відбувається 
тісна співпраця установи з Косівським районним відділом освіти (до 2021 року). З 
2021 року, у зв’язку з реформою децентралізації шляхом добровільних об’єднань 
суміжних територіальних громад сіл, селищ, міст, співпраця продовжується із 
відділами освіти Косівської міської ради, Кутської та Яблунівської селищних рад, 
Рожнівської та Космацької сільських рад. Співпраця поєднує в собі спільні 
екозаходи на природоохоронну тематику в умовах сьогодення та окреслює 
перспективи подальшої спільної діяльності.  

У співпраці із закладами освіти, в галузі екологічної просвіти, НПП 
«Гуцульщина» щорічно проводить більше 20 заходів: фестивалі, конкурси, акції, 
свята, лекції, круглі столи, курси підвищення кваліфікації тощо. Екоосвітяни НПП 
«Гуцульщина» активно долучаються до освітнього процесу закладів освіти. Зокрема, 
беруть участь у тижнях початкової освіти, біології і географії, у святкуванні «Дня 
знань» та «Свята останнього дзвоника». Фахівцями відділу розроблено цикл 
екологічних занять та бесід «Я живу поруч з Національним природним парком» для 
різної вікової категорії учнівської молоді. Окрім цього, створюються мультимедійні 
презентації, відеоролики та фільми, ведеться інформаційно-видавнича робота.  

Фахівці з еколого-освітньої роботи розробили та застосовують на практиці 
різноманітні екологічні заняття і для дошкільнят, які є найщирішою аудиторією. 
Оскільки свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи потрібно 
формувати з найбільш раннього дитинства. У подальшому, засвоєні в дитинстві еко 
звички, сприятимуть формуванню екологічної культури та широких екологічних 
знань дорослої особистості. 

Під час проведення екологічних заходів із дошкільнятами, надзвичайно 
важливим є підкріплення отриманих знань нетрадиційними формами і методами 
роботи, зокрема, у вигляді гри, казки, тематичних майстер-класів, фізкультхвилинки 
тощо. Також, важливим методом роботи із дітьми дошкільного віку є екскурсії в 
природу. 

З метою популяризації екологічних знань, залучення молоді до активної 
природоохоронної діяльності, формування екологічного світогляду підростаючого  
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покоління, працівники парку організовують та проводять різні заходи: фестивалі, 
конкурси, свята, заняття, квести тощо. 

Так, дев’ятнадцять років поспіль, еко-фестиваль «Гірська веселка» гуртував та 
об’єднував юних природолюбів Косівщини – школярів, вихованців закладів 
позашкільної освіти, учасників молодіжних громадських організацій. У квітні 2016 
року, НПП «Гуцульщина» у співпраці з сектором у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації, Косівським районним та Яблунівським центрами дитячої 
творчості, започаткували проведення районного фестивалю «Земля – наш спільний 
дім». Квітень вибраний для проведення фестивалю не даремно, адже місяць знаний 
різними екодатами та еко-святами, такими як День Довкілля, Міжнародний день 
Матері-Землі, природоохоронними та екологічними акціями. У минулі роки 
діяльності установи відбувались, також, такі конкурси як «Джміль та бджілка», 
«Цікава загадка природи мого краю», «Лелека», «Свято зимуючих птахів», 
«Коляда». Відповідно до положень про їх проведення, які розробляли працівники 
відділу еколого-освітньої роботи Парку, конкурси відбувались у очному та заочному 
форматі.  

Вагоме місце у еколого-освітній діяльності НПП «Гуцульщина» займають 
екологічні акції, під час яких з учасниками проводяться екологічні уроки, бесіди, 
лекції, ведеться роз’яснювальна робота з місцевим населенням. Так, традиційна 
щорічна акція «Збережемо першоцвіти» проводиться з метою ознайомлення з 
ранньоквітучими видами рослин; видами, які включено до Червоної книги України 
та взято під особливу охорону держави. Весною та восени відбувається акція 
«Посади дерево», в рамках якої, дорослі і діти озеленюють територію біля закладів 
освіти, у парках і скверах, на берегах річок, біля власних домівок тощо. Акція 
«Збережемо лісову красуню» має за мету формування громадської думки про 
недопущення масового вирубування молодих хвойних дерев для використання їх в 
якості новорічних ялинок. 

Важливим методом здійснення еколого-освітньої діяльності є інформаційна 
кампанія та відзначення, впродовж року, екологічних дат: дня екологічної освіти, 
Всесвітнього дня водно-болотних угідь, Всесвітнього дня дикої природи, 
Міжнародного дня лісів, Всесвітнього дня водних ресурсів, Міжнародного дня 
Матері-Землі, дня Мігруючих птахів, Міжнародного дня біологічного різноманіття, 
Всесвітнього дня довкілля, дня працівника природно-заповідної справи, 
Міжнародного дня захисту озонового шару, дня працівника лісу, Всесвітнього дня 
мігруючих птахів, Міжнародного дня без пластикових пакетів. Зазначені еко дати 
відзначають з метою підвищення обізнаності суспільства про екологічні проблеми і 
щороку вони проходять під різними, актуальними на даний момент, гаслами. 
У березні 2020 року більшість країн світу, в тому числі й Україну, охопила хвиля 
пандемії COVID-19. На всій території нашої країни ввели карантин. У зв’язку з його 
довготривалістю більшість установ практично вийшли із так званої «зони комфорту» 
та були змушені перейти в онлайн формат. Однак, і під час цього періоду, еколого-
освітня діяльність НПП «Гуцульщина» продовжувалася. Зустрічі із здобувачами 
освіти відбувалися на онлайн-платформах ZOOM та Google Meet. Враховуючи  
реальність  сьогодення,  коли  діти  стали  свідками  страшної  війни українців із 
російським агресором за свободу і незалежність, екоосвітяни НПП «Гуцульщина» 
продовжують працювати як в онлайн, так і офлайн форматі. 
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У наступні роки функціонування НПП «Гуцульщина» важливо і надалі 

поглиблювати співпрацю із дошкільними, шкільними, позашкільними закладами 
освіти, установами, органами влади та місцевого самоврядування. Акцентувати 
увагу слід на роботі з молоддю та підростаючим поколінням. Адже діти – наше 
майбутнє! 

 
Список використаної літератури: 

 
1. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-

ій річниці НПП «Гуцульщина». – Косів: Писаний камінь, 2017 
2. Національний природний парк «Гуцульщина». Монографія / За редакцією 

В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського. – Львів: 
НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 408 с. 
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РОЛЬ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА  
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ 

 
О.В.Бєльська, старший науковий співробітник 

 
Поліський природний заповідник, с. Селезівка, Житомирська обл., Україна, 
Olucky@i.ua 
 

Світ технічного прогресу вимагає значного втручання в екологічну систему 
планети. То ж в парадигмі сталого розвитку постає питання застосування екологічно 
спрямованих технологій та невиснажливого природокористування. Важливу роль 
відповідно до поставлених цілей набирає орієнтування на екологізацію освіти. 
Освітні заклади зорієнтовані на введення в навчальний план додаткових дисциплін, 
що направлені на вивчення природи, екологічних догм, орієнтовані на світовий 
досвід збереження довкілля, а також співпрацю з екологічними організаціями та 
установами наукового та навчального спрямування. 

 Згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» [2], установи 
природно-заповідного фонду також впроваджують в своїй діяльності екологічну 
пропаганду в рамках проведення акцій, уроків, лекцій, семінарів, конференцій тощо. 
З цією метою в об’єктах ПЗФ створені еколого-освітні відділи, робота яких 
направлена на формування у місцевого населення та відвідувачів дбайливого 
ставлення до природи та її охорони.  

Робота еколого-освітнього сектору Поліського природного заповідника, 
створеного в жовтні 2021 року, орієнтована не тільки на пропагування збереження 
довкілля в умовах сьогодення. Більшість людей не розуміє наскільки важливим є 
збереження природного середовища в чистоті та не усвідомлює головної мети 
екологічного ведення господарства «не нашкодити», «мінімалізувати вплив», 
«зберегти у незмінному вигляді». Наша мета полягає у  створенні загального 
розуміння відвідувачами та місцевим населенням поняття природи як складного 
механізму, де кожен елемент знаходиться на своєму особливому, важливому місці. І 
ми, люди, також є частинкою цього механізму, що отримує велику кількість 
корисностей від довкілля. Проте, внесення зайвих елементів, як то сміття, або 
винесення (винищення) структурних елементів природи призводить до непоправних 
змін, трансформацій у довкіллі та розладнання не лише навколишнього середовища, 
але й власного життя. Фахівці еколого-освітнього сектору Поліського природного 
заповідника намагаються сформувати у свідомості молоді поняття навколишнього 
середовища як власної домівки, оселі, від стану якої залежить власне здоров’я та 
якість життя.  

Робота еколого-освітнього сектору Поліського природного заповідника полягає, 
перш за все, у донесенні до місцевого населення та відвідувачів інформації про 
природу Полісся України, її особливості та структурні компоненти, важливість 
збереження лісів та їх роль у виживанні людства як в давнину, так і в наш час. Окрім 
фокусування уваги на збереженні рідкісних видів флори, фауни та ландшафтів, що є 
однією з важливих факторів створення та функціонування заповідника, ми також 
намагаємося звернути увагу наших гостей на складові живої та неживої природи, що  
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відіграють важливу роль в стійкості екосистем, роз’яснюємо важливість їх 
збереження у незмінному стані, доводимо важливість забезпечення чистоти 
довкілля, особливо ґрунту, води та повітря. В нагоді, при проведенні екскурсій 
екологічною стежкою, нам стають представники флори і фауни. Для прикладу, 
звертаючи увагу на широко розповсюджені по території заповідника лишайники, 
особливо епігейні та епіфітні, маємо змогу акцентувати увагу на чистоту повітря в 
лісах, в тому числі в заповіднику, від промислових газів, у порівнянні з містами та 
промисловими майданчиками. На нашу думку, є важливим не лише розповідати 
відвідувачам про наявність в екосистемах тих чи інших видів тварин та рослин, а 
варто також звертати їх увагу на особливі їх потреби в певних умовах існування, 
звертати увагу на фонові види, що дозволяють наочно оцінити стан довкілля, 
прослідкувати його трансформацію та визначити можливі ризики не лише для 
окремих видів, але і для людини. То ж наша еколого-освітня стежка «Поліським 
краєм» є гарним майданчиком для екологічних та біологічних спостережень і уроків, 
а в планах – проведення наукових досліджень шкільною молоддю. 

Найбільш дієвим способом проведення екологічних занять є залучання 
учнівської молоді та студентів до акцій, виїзних занять та семінарів, а також 
інтерактивні ігри та безпосереднє залучання молоді в наукову та організаційну 
роботу установи. Щорічно в заповіднику проводяться акції до Міжнародного дня 
птахів (1 квітня), що супроводжується бесідою зі школярами про важливість птахів у 
природі та розвішуванням штучних гніздівель для дуплогніздників. Під час 
немасових екскурсій ми проводимо огляд окремих пташиних домівок та вивчаємо 
особливості пташиних гнізд. Для цього в нагоді нам стає менш масова осіння акція 
по очищенню штучних гніздівель, що проводиться науковим відділом, сектором 
еколого-освітньої роботи та природоохоронними науково-дослідними відділами, 
іноді із залучанням студентської молоді. Такі акції дозволяють поповнити музей 
природи заповідника новими експонатами (як для прикладу, гніздами птахів для їх 
визначення, в гніздівлях також знаходимо інші гнізда: ліскульки, джмеля мохового, 
шершнів тощо). Окрім того, під час такого заходу маємо змогу зібрати фотоматеріал 
інших представників фауни (кажанів, мишовидних тощо), що можуть періодично 
заселяти гніздівлі.  

В День довкілля щорічно проводимо прибирання території садиби заповідника, 
екологічної стежки та території поряд із центральною садибою заповідника. Із 
залучанням учнівської молоді ця подія супроводжується бесідою про шкідливий 
вплив сміття на довкілля та життя людей, зокрема пластику, інших побутових речей, 
на кшталт елементів побутової техніки та їх компонентів (батарейки та акумулятори, 
металеві та скляні речі), будівельного сміття, мастил та палива. Нова екостежка 
«Екологічна школа» оздоблена локацією з ілюстрацією важливості збереження 
чистоти довкілля, а також наочним матеріалом для формування однієї з важливих 
складових елементів дружнього ставлення до природи – сортування сміття та його 
подальшої переробки. Мета створення екостежки «Екологічна школа» – формування 
у свідомості людей поняття навколишнього середовища як власної домівки, оселі, 
від стану якої залежить власне здоров’я та якість життя. Тому перш за все на цій 
екостежці ми роз’яснюємо правила поводження в природі, щоб не зашкодити не 
лише  довкіллю, а в тому числі і самим собі. Оскільки, з досвіду роботи в 
заповіднику, маємо розуміння, що не лише відвідувачі-містяни, а й навіть місцеві 
жителі,  в  свідомості  яких  начебто  на  генетичному  рівні  ще  з  часів  діда-прадіда 
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малося бути закарбоване розуміння важливості збереження довкілля та лісу як 
джерела існування, не усвідомлюють важливості збереження його в чистоті.  

В діяльності сектору еколого-освітньої роботи велике значення відіграють 
музеї. Зокрема, в музеї природи представлені різні види тварин та рослин, що 
населяють територію заповідника. Для відвідувачів велике значення має не лише 
побачити на фотографії тварину, а й мати змогу оцінити її у вигляді макету чи 
опудала. На прикладі діючих експонатів легко провести порівняльну 
характеристику, пояснити різницю між видами та створити уявлення про їх роль в 
природі. 

Краєзнавча кімната заповідника є своєрідним містком між давно забутим та 
сучасністю. Тут зібрані предмети побуту різних поколінь від більш давніх до 
звичних. Речі побуту та давні промисли поліщуків  тісно пов’язані з давніми 
віруваннями, переказами, якими повниться Поліський край від часів Київської Русі. 
Пригадати лишень переплетену легендами історію походів князя Ігоря, помсту 
княгині Ольги, партизанські часи, інші історичні події та постаті. Тому 
продовженням краєзнавчої тематики є експозиції краєзнавчої стежки з давнім 
Капищем, сакральними каменями та фігурами, Поляною Ігрищ з відтвореною 
камінною пічкою поліщуків та прототипом партизанської землянки часів Другої 
світової війни. Краєзнавча стежка – це шлях до збереження етнічно-культурної 
спадщини Житомирського Полісся, історичної пам’яті про бунтівних древлян, 
згадки про події та пов’язані з ними легенди і перекази, пояснення походження 
місцевих топонімів урочищ та населених пунктів, а також місцевих промислів, що 
наразі забуті або відживають [1]. 

Організація еколого-просвітницької та інформаційної роботи заповідника 
передбачає також проведення бесід та лекцій для школярів та місцевого населення, 
приурочених до певних екологічних дат чи подій, роботу з Шкільним лісництвом, 
екотаборами, висвітлення на сайті та інтернет-сторінках заповідника (фейсбук та 
інстаграм) подій та інформації науково-пізнавального характеру, друкування 
науково-популярних статей в місцевій пресі. Всі ці освітньо-виховні заходи є 
вагомим інструментом для збереження Поліського природного заповідника, дають 
змогу виховувати наступне покоління в руслі екологічної свідомості і дбайливого 
ставлення до нашої планети в цілому та її природи як елементу нашого життя. 
 

Список використаної літератури: 
 

1. Жила С.М. Путівник по Поліському природному заповіднику. Новоград-
Волинський, 2008. -  383 с. 

2. Закон України «Про природно-заповідний фонд України » м. Київ, 16 червня 
1992. № 2456-XII. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

14  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-12


Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
УДК 37.013.43:069]:[502.14:908]]"364" 
 
ЕКОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ  ЯК СКЛАДОВА МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

ТА КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ЧАСІ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 
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Одним із завдань Закарпатського обласного краєзнавчого музею 

ім. Т. Легоцького  є загальне просвітництво в галузі історії, етнографії та культури 
краю, а також екопросвітництво. Здійснюється це як через щоденні оглядові 
екскурсії музеєм, так і через періодичні сплановані тематичні заходи [3]. 

 Це збігається із однією з найактуальніших вимог сучасності до системи 
екологічної освіти – формування в зростаючого покоління екологічної свідомості та 
екологічне мислення як важливої складової людської моралі [4]. У час війни на 
Закарпаття переселилися сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб (надалі ВПО). 
Дуже багато учнівської молоді втратило можливість навчатися в школах. Тож 
працювати з ними взялися громадські організації, зокрема ті, діяльність яких 
пов’язана зі соціальною сферою, позашкільною освітою, а також різні установи 
області, які мають змогу взяти на себе додаткове навантаження. До цієї справи 
долучилися і бібліотеки, і музеї. 

У зв’язку з формуванням екологічної  компетентності особливу увагу привертає 
відпрацювання різноманітних активних форм краєзнавчої роботи з дітьми, що 
забезпечується добором пізнавальних та проблемних питань  краєзнавчого 
характеру; розробкою вікторин, кросвордів, ребусів, заочних подорожей, сценаріїв 
краєзнавчих заходів, організацією трудових десантів, зелених і блакитних патрулів; 
проведенням екологічних ігор, краєзнавчих змагань; виконанням творчих проєктів, 
підготовкою пропозицій для краєзнавчого музею тощо. Комплексні знання про живу 
природу, здобуті учнями у процесі краєзнавчої роботи, сприяють формуванню 
глибоких переконань у цілісності та системності живої природи, а також 
застосовуванню екологічних знань у різних життєвих ситуаціях [4]. 

Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького активно 
долучився до праці з дітьми ВПО. З перших днів війни наукові співробітники 
організували для них різні практичні заняття з елементами арттерапії, екологічного 
та патріотичного виховання.  

За 2022 рік у цьому напрямі співробітниками сектору природи відділу історії та 
краєзнавства музею було проведено низку еколого-освітніх заходів: майстер-класи, 
квести, воркшопи, лекції. Детальну інформацію про них можна дізнатися на сайті 
музею https://www.zkmuseum.com/  та на офіційній сторінці в соціальній мережі 
Facebook  https://www.facebook.com/Uzhhorodcastle 

    На майстер-класах діти власними руками виготовляли будиночки для птахів 
та кажанів, розмальовували екоторби, вчилися робити гербарій, тощо. Багато 
квестів, які найбільше подобаються юним відвідувачам музею, присвячено птахам. У  
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ігровій формі діти  вчать види пернатих та їхні особливості. На прикладі 
експонатів,які музейні працівники використовують для  завдань, досліджують 
пташині гнізда, а на подвір’ї слухають звуки птахів. На території ужгородського 
замку, в якому розміщений музей, розміщений парк, в якому можна проводити 
цікаві екологічні ігри й спостерігати за рослинами й тваринами безпосередньо в 
природному середовищі.  

Співпрацюючи з Інститутом еколого-релігійних студій (ІЕРС) Закарпатський 
обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького проводить також еколого-освітню 
роботу з дітьми та молоддю, які, зокрема, є парафіянами різних церков, належать до 
тих чи інших національних меншин (наприклад роми). 

Одним із прикладів вдалої співпраці між музеєм та ІЕРС є реалізація проєкту 
BAT4MAN – «Підвищення екологічної обізнаності місцевого населення шляхом 
спільного збереження кажанів в прикордонних районах Угорщини – Словаччини – 
Румунії – України» (2020–2022 рр.), у якому взяв участь працівник музею – 
завідувач сектору природи Михайло Біланич. У ході проекту було не тільки 
досліджено фауну рукокрилих Закарпаття, але й проведено масу еколого-просвітніх 
заходів – воркшопів, мета яких є екопросвітництво щодо важливої ролі цієї групи 
тварин у природі та їхньої охорони [1]. Науковці демонстрували учасникам 
пізнавальні відео та вчили їх виготовляти бет-бокси для кажанів.  

На заняттях співробітники музею використовують дитячі видання  Інституту 
еколого-релігійних студій. Це книги-розмальовки: Гречин Л.  «Карпатський ліс – 
твій друг» (2021), Михайлець М. «Як робить Маріанночка: правила поведінки в лісі» 
(2021), Гумен-Біланич Н. «Берегти нам слід Богом даний світ» (2011); екологічні 
казки та оповідання: Гумен-Біланич Н. «Кажанчики» (2020) та «Під совиним 
крилом» (2022); методичні матеріали: Самойлова А. «Вивчай, люби, оберігай 
природу рідного краю: збірник проєктів активностей для дітей» (2021)  та ін. 

. Багато років поспіль сектор природи співпрацює зі Закарпатським обласним 
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді. Кожного року в музеї  разом 
організовують День птахів, День тварин та інші екологічні свята.  

В результаті такої співпраці наукові співробітники сектору природи 
Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького беруть участь у 
різноманітних активностях. Ідеться, зокрема, про цікаві та пізнавальні уроки, квести 
та екскурсії в різних природних середовищах Закарпатської області (у лісах, на 
річках, озерах і т. д.). Такі заходи надзвичайно сприятливі для  ознайомлення учнів із 
природою рідного краю: тваринним світом, різними видами дерев та кущів, квітів, 
грибів та іншими представниками світу живого. А це є важливим аспектом розвитку 
природничого краєзнавства [2]. 

Отже, спільними зусиллями, спрямованими на формування екологічної 
свідомості в процесі добре організованої соціально-виховної роботи з дітьми 
внутрішньо переміщених осіб, можна досягти кількох важливих цілей: 

– сприяти розвитку екологічної свідомості молодого покоління; 
– допомогти дітям відволіктися від жахів російсько-української війни; 
– налагоджувати діалог між дітьми та молоддю з різних куточків нашої країни, 

розвиваючи простір толерантності. 
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Луцьк, Волинська обл.,  Україна, voenc17@ukr.net 

 
Волинь – край унікальної природи, лікувального мікроклімату, самобутнього 

народного мистецтва і великої  історико-культурної спадщини. За наявності 
природних рекреаційних ресурсів, які зазнали відносно невеликого антропогенного 
впливу і добре зберегли рекреаційну здатність, область належить до перспективних 
регіонів України з розвитку туристично- рекреаційної галузі.  

Волинь вважається регіоном, де традиційно дбають про збереження унікальних 
природних ландшафтів, раціональне використання ресурсів лісу, озер, боліт, надр, 
піклуються збереженням чистоти атмосфери і води. 

Однією з традиційних і в той же час найдієвіших форм залучення учнівської 
молоді до охорони природи є учнівські лісництва. Сьогодні в області нараховується 
56 шкільних лісництв, вони охоплюють близько 2000 школярів. За ними закріплено 
11 120 га лісу, де діти під керівництвом професійних лісівників дбають про 
створення, охорону, захист і збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. 

Діяльність учнівських лісництв проводиться за напрямами: 
-навчально-виховна робота; 
-експериментальна й дослідницька діяльність; 
-виробнича практика; 
-організація змістовного дозвілля. 
На базах закладів освіти та лісогосподарських підприємствах області обладнано 

кабінети шкільних лісництв із метою створення оптимальних умов для проведення 
навчальних та практичних занять з лісового господарства, організації дослідницької 
роботи, здійснення допрофесійної підготовки юних лісівників. 

Програми, за якими працюють шкільні лісництва, поєднують теоретичні заняття 
із практичною діяльністю. Юні лісівники збирають насіння дерев та кущів, лікарські 
рослини, створюють шкілки, в яких вирощують посадковий матеріал, висаджують 
ліс та доглядають за ним, вчаться застосовувати біологічні методи боротьби із 
шкідниками лісу. Школярі насаджують дерева на схилах ярів, берегах ставків і 
річок, ведуть облік рослин і тварин, беруть їх під свою охорону, виготовляють, 
розвішують шпаківні та годівниці для птахів, влаштовують підгодівлю тварин 
взимку, проводять дослідницьку роботу. 

Члени шкільних лісництв - активні учасники трудових акцій, операцій, зокрема:  
«Ліси для нащадків»,  «Мурашка», «День довкілля», «Зелена аптека», «Жолудь». Під 
час проведення трудових акцій, операцій члени учнівських лісництв проводять 
насадження дерев на нових площах, закладають шкілки дерев і кущів, огороджують і 
розселяють мурашники, збирають насіння дерев, заготовляють корми для  підгодівлі 
тварин   взимку,   збирають   лікарську   сировину,   виготовляють  та   розвішують  

 

18  



Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
годівнички, шпаківні, дуплянки, проводять патрулювання у пожеженебезпечний 
період, просвітницьку роботу серед ровесників та громадськості. 

Юні лісоводи займаються науково-дослідницькою роботою з вивчення 
біологічних особливостей лісових дерев і чагарників, трав’янистих рослин, 
представників тваринного світу, рідкісних та зникаючих видів занесених до 
Червоної книги України.  

Педагогічні колективи Волині виконують важливу і добру справу – виховують 
майбутніх спеціалістів своєї справи, конкурентоздатних на ринку праці. Ліс – не 
просто зелений друг людини – це культура поколінь. Ми користуємось тими дарами 
природи, які передали у спадок наші діди і прадіди. Те, як господарюємо у лісах, що 
залишаємо після себе, по-справжньому нащадки оцінять у майбутньому. 
З впевненістю можна сказати, що зусилля педагогічних колективів, кожного 
освітнього закладу області, кропітка повсякденна праця кожного керівника 
шкільного лісництва дають хороші плоди у справі поліпшення довкілля. 
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Кременецький ботанічний сад, м. Кременець, Тернопільська обл., Україна,          
eko-botsad@ ukr.net. 

 
Волонте́рство, або волонте́рська дія́льність (від фр. Volontaire (доброволець) – 

лат. Voluntarius лат. Voluntas (вільне волевиявлення) – лат. Volō (бажання, намір) – 
добровільна суспільно корисна діяльність. Може здійснюватись як окремими 
людьми, так і організаціями [1]. Як соціокультурне явище нерозривно пов’язане з 
розвитком цивілізації. Це інвестиція свого часу, зусиль і таланту у вирішення 
суспільних проблем. Важливо пам’ятати, що волонтерство – це взаємовигідна 
діяльність. Воно допомагає не тільки тим, на кого безпосередньо спрямоване, а й 
суспільству в цілому, розширює кругозір, коло спілкування. Для декого це чудовий 
спосіб «перезавантаження», зміна діяльності, оточення. 

Волонтерську діяльність в Україні було офіційно визнано постановою Кабінету 
Міністрів України [2] від 10 грудня 2003 року «Про затвердження Положення про 
волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг» [3]. В Україні близько 
12% населення долучається до волонтерського руху, і ця цифра стрімко зростає. 
Люди з різних куточків України, з різними професіями, статками, інтересами та 
цілями, але всі вони мають спільну цінність — небайдужість до того, що 
відбувається навколо. Сьогоднішні волонтери – це активні, динамічні, творчі особи, 
які володіють навичками, бажанням, терпінням і часом для виконання 
найрізноманітніших завдань. Волонтерська діяльність може мати різні формати, 
часові рамки, цільову аудиторію тощо.  

Кременецький ботанічний сад як наукова-дослідна, еколого-освітня установа 
співпрацює з природоохоронними установами, історико-культурними, освітніми, 
дошкільними, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами міста Кременця 
і району та сусідніх областей, зокрема Тернопільським обласним навчально-
реабілітаційним центром, Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм, 
Тернопільською та Рівненською обласними універсальними бібліотеками, 
Національним природним парком «Кременецькі гори», Кременецько-Почаївським 
державним історико-архітектурним заповідником, Кременецьким краєзнавчим 
музеєм, Кременецьким музеєм Юліуша Словацького, Центральною бібліотекою ім. 
Ю. Словацького, Кременецьким районним центром дитячої творчості тощо. 
Результатом даної співпраці є виконання затверджених робочих планів щодо 
проходження навчально-виробничих практик, проведення екскурсій, уроків 
екологічних знань, акцій, семінарів, круглих столів, виставок, тощо. Також 
пріоритетною є співпраця з громадськими та волонтерськими організаціями: 
«Кременецька екологічна ліга», «Молодь Кременеччини» тощо. Найтіснішою стала 
співпраця з волонтерами Культурної асоціації «Новий Акрополь», яка триває вже 
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понад 20 років. Культурна асоціація «Новий Акрополь» – міжнародна організація, 
заснована у 1957 році в Буенос-Айресі, зараз діє у 60 країнах світу. В Україні з 1991 
року, працює у трьох напрямках: філософія, культура, волонтерство. У результаті 
спільної діяльності за ці роки пройдено шлях від невеличких акцій – до освіторіїв. 

Волонтери «Нового Акрополя» – це когорта людей різної вікової категорії, 
найрізноманітніших професій, різних типів характеру, з різних куточків України, але 
єдиних у своїх поглядах і переконаннях щодо духовних цінностей. Тут вони не лише 
допомагають із облаштуванням, впорядкуванням території ботанічного саду, а й 
реалізовують екопроекти, які передбачають взаємодію природоохоронців і 
громадськості. Одними із таких стали «Кременець. Ботсад мрії», «Освітній екотабір 
для молоді». Спільно з волонтерами екоосвітяни ботсаду проводили теоретичні та 
практичні заняття для учнів 9-11 класів міста та району на тему екологічного 
способу життя, сортування відходів, першої допомоги, здорового харчування. 

Поки учасники екоосвіторіуму знаходили способи розв’язання екологічних 
проблем, роздумували, як за допомогою майбутньої професії змінити світ на краще, 
волонтери культурної асоціації «Новий Акрополь» виготовляли садово-паркові 
меблі, які не тільки прикрасили ботанічний сад, а й зробили комфортним 
перебування в ньому відвідувачів, екскурсантів, туристів. 

За роки співпраці з представниками «Нового Акрополя» було чимало зроблено: 
відновлено сходи і перила на туристичному маршруті, впорядковано оглядові 
майданчики та відремонтовано альтанки, надано естетичного вигляду колекційно-
експозиційним ділянкам. Були проведені щорічні літературні вечори в літературно-
меморіальному музеї Юліуша Словацького та на відкритому концертному 
майданчику для місцевих жителів та гостей міста. 

Співпраця з волонтерами, зокрема з представниками «Нового Акрополя», 
завжди конструктивна і результативна. У результаті комунікації народжуються нові 
ідеї, проєкти, реалізація яких сприяє підвищення екологічної свідомості та культури 
учнів, студентів, громадян різних вікових категорій. 
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НОВІ ВИКЛИКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ПЗФ  
УКРАЇСНЬКОГО ПОЛІССЯ У ПРИКОРДОННІЙ ЗОНІ 

 
О.В. Василюк, молоший науковий співробітник 

 
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, відділ моніторингу та охорони 
тваринного світу, Київ, Україна vasyliuk@gmail.com  

 
Швидкі зміни у системі прикордонних укріплень України та найближчих країн-

сусідів, без сумніву тооркаються і роботи установ природно-заповідного фонду. 
Традиційно в Україні найбільш цінні територій ПЗФ зосереджуються саме вздовж 
державного кордону. Особливо актуальним це твердження є для Українського 
Полісся. Залучення заповідних територій для оборонної діяльності неминуче 
спричиняє вплив на природні екосистеми, вивчення якого без сумніву стане 
предметом моніторингу працівників установ ПЗФ. Також саме вони у віддалених 
регіонах мають бути центром наукової думки та просвітницької роботи, яка може 
мінімізувати такий новий, неочікуваний вплив. 

Оскільки будівництво нової «Залізної завіси» прискорюється, для попередження 
збитків природним екосистемам терміново необхідний діалог між фахівцями - 
екологами та експертами у сфері безпеки на кордоні. 

Рішення, прийняті в моменти кризи, динамічної геополітичної обстановки і 
особливо у воєнний час, часто не враховують потреби охорони дикої природи. 
Вторгнення Росії в Україну, як найгостріша в цьому столітті криза в Європі, 
спровокувала небачену в минулому хвилю «стінобудування». Активні дії вже вжито 
Польщею, Литвою та Білоруссю. Раніше і Україна неодноразово заявляла про намір 
реалізації проекту «Стіна» (зокрема у східних областях), який має зміцнити 
державний кордон з Росією. Наразі плани будівництва стіни з Росією афішує також 
Фінляндія. Як врахувати та поєднати потреби охорони природи та національної 
безпеки? Чи можлива об'єктивна оцінка впливу на довкілля під час створення 
військових споруд?  

Однією з п'яти всесвітньо визнаних причин руйнування екосистем землі є 
фрагментація природних ландшафтів. Розподіл природних територій рукотворними 
бар'єрами (автомобільні дороги та залізниці, паркани, вирубки, агроландшафти та 
врешті – міста) значно ускладнюють міграцію наземних тварин, необхідну для 
їхнього нормального існування. Для окремих видів і популяцій йдеться про 
регулярні (сезонні) цілеспрямовані переміщення на сотні кілометрів (наприклад, 
північні олені або десятки видів перелітних птахів). Великому числу копитних і 
хижаків необхідні сезонні кочівлі та щоденні переміщення у пошуках корму та 
укриттів у межах доволі великої «особистої території» - індивідуальної ділянки 
проживання. Для багатьох тварин підтримка життєздатності навіть однієї пари, а тим 
більше - сталої групи особин, потребує великих площ, часто таких, яких взагалі 
більше не залишилося в Європейських країнах. У довгостроковій перспективі 
можливість переміщення важлива для тварин, оскільки ізольовані популяції 
втрачають  можливість  генетичного  обміну  з  іншими  особами  свого  виду,  через 
кілька поколінь вироджуються, і як наслідок – зникають зовсім.  В епоху стрімких 
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змін клімату також стає особливо важливою можливість для тварин переміститися з 
зон кліматичного стресу, що посилюється, в ландшафти зі сприятливими, більш 
звичними умовами. У ході фрагментації ландшафтів обмеження переміщення та 
ізоляція популяцій призводять до зменшення чисельності видів. Виживання видів 
великих тварин, що збереглися, у густонаселеній Європі, сьогодні підтримується 
спеціальними природоохоронними заходами, але суцільна висока стіна, що 
простягається на сотні кілометрів, може стати непереборною перешкодою як для 
будь-якої наземної фауни, так і для розселення рослин за допомогою вітру.  

Варто не забувати, що природних об'єктів у принципі стає менше, коли 
невелика країна починає будувати мур. По-перше, тварини та рослини знищуються 
під час цього будівництва. Так, наприклад, для будівництва польської стіни довелося 
вздовж кордону вирубати смугу лісу завширшки 200 метрів. По-друге, різко 
скорочується проникнення особин ззовні, а популяції, як опинилися в ізоляції 
можуть стати шлях зникнення. З вищевикладених причин, вчені та природоохоронці 
критикують дії влади при плануванні кожної нової прикордонної стіни, але зазвичай 
такі огорожі все ж таки зводять, не враховуючи думки та рекомендації фахівців.  

Протягом 2022 року збройні сили Республіки Білорусь (РБ) активно будують 
мережу укріплень уздовж кордону з Україною, Польщею та Литвою. Більше того, 
створюються також мінні поля, які на відміну від стін є очевидною загрозою для 
крупних тварин. Крім того, такі роботи в РБ розпочалися набагато раніше, ніж в 
інших країнах. Принаймні задокументовано приклади 2018 року. На жаль, це одразу 
призвело до руйнівних наслідків для природи і української в тому числі. 
Враховуючи, що частина білорусько-українського кордону проходить дуже 
заболоченою місцевістю, влада РБ розпочала програму будівництва дамб в болотах, 
що охороняються. Внаслідок цього постраждав всесвітньо відомий заказник 
Ольманські Болота. Заказник через державний кордон межує з Рівненським 
природним заповідником в Україні. Відомо також про проект «Рубіж охорони», який 
реалізує Держприкордонслужба РБ. Він може пройти по 19 природоохоронних 
територіях, в тому числі по тій же Біловезькій пущі, заказникам Сорочанські озера, 
Білий мох, Браславські озера. На всіх перелічених ділянках буде обірвано 
гідрологічну цілісність прикордонних боліт, від якої залежить водність як 
білоруських, так і українських заповідних територій. 

Будівництво нової «залізної завіси» в Європі стає дедалі реальнішою 
перспективою і, швидше за все, активно розвиватиметься найближчими місяцями та 
роками. При цьому природа держав, що оточують себе парканами, безумовно відчує 
певні зміни фауни, яка, з одного боку, буде обмежена в переміщенні, а, з іншого, 
активно розвиватиметься в прикордонних зонах, які мало відвідуються людьми. 
Також нераціонально обрані технології будівництва загороджень можуть 
спричинити зміни гідрологічного режиму. Однак розумне та екологічно 
відповідальне планування заходів додаткового захисту кордонів може суттєво 
зменшити, а можливо, й звести до мінімуму негативний ефект від нових споруд. У 
ряді випадків замість створення протяжного глухого загородження можуть бути 
запропоновані інші технологічні та організаційно-управлінські рішення, які краще 
відповідають вимогам охорони природи та питанням національної безпеки.  

У багатьох випадках абсолютно недоцільно розрізати парканом природо-
охоронні території або навіть болота, що не охороняються, бо часто вигідніше 
провести  бар'єр  по  межах  освоєних  територій,  а  непролазні  хащі  і  трясовини  
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залишити між парканом і кордоном, тим самим підвищуючи збереження природних 
угідь і перетворюючи охорону державного кордону на дуже надійну. Також можна 
передбачити додаткові природоохоронні та інші заходи радикального зниження 
екологічного впливу. Наприклад, відмовитися від використання в конструкціях 
огорож травмуючих для тварин елементів. Важливе значення підвищення 
проникності таких огорож має наявність отворів, які дозволяють долати перешкоду 
дрібним тваринам. 

Всі ці питання можна розумно вирішити лише якщо планування нових заходів 
безпеки органічно включає проведення оцінок впливу на довкілля та людей, а також 
розглядає різноманітні альтернативні варіанти. Саме ця роль вірогідно, дістанеться 
працівникам установ ПЗФ прикордонної зони України. 
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ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛІВСЬКІ ЛИМАНИ» 

 
Ю.П. Веселова, начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи 

 
Національний природний парк «Тузлівські лимани», м.Татарбунари, Одеська обл., 
Україна, stelmakova88@ukr.net  
 

Дивовижне поєднання моря, лиману, степу та лісу вже до кінця XIX століття 
зробило куточок південної Бессарабії досить популярним місцем для відпочинку. 

А 01 січня 2010 року цим територіям надали охоронний статус указом 
президента України №1 створивши національний природний парк «Тузлівські лимани» 
(далі - Парк). 

Територія Парку - це 13 морських лиманів, 200 м акваторії моря уздовж 
унікального піщаного пересипу та нетипове для степової зони лісове урочище. 

НПП «Тузлівські лимани» створений з метою збереження, відтворення і 
раціонального використання унікальних  природних комплексів та об’єктів. 

А так як захищати і любити можна те, що добре знаєш, тому одним із головних 
завдань Парку є проведення екологічної освітньо-виховної роботи. 

Метою роботи відділу екологічної освіти є вплив на світогляд, поведінку і 
діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної 
спадщини країни, природних територій та об’єктів Парку. Екологоосвітяни Парку 
вчать любити рідний край та поважати й цінувати закони природи за допомогою 
різних форм діяльності, до яких належать:  

- надання консультацій громадянам: щовівторка проводиться прийомний день, 
коли всі спеціалісти нашої установи проводять прийом усіх бажаючих громадян та 
надають їм консультації з питань роботи установи; 

- робота із засобами масової інформації: лише за останні місяці було надано 
більше 50 інтерв’ю для засобів масової інформації регіонального, всеукраїнського та 
міжнародного рівня; 

- ведення сторінок у соцмережах з метою популяризації Парку та інформування 
населення щодо діяльності нашої установи. Щоденно на сторінках публікуються 
дописи щодо діяльності установи, змін у природоохоронному законодавстві, 
екологічні поради та ін.. З першого дня війни триває рубрика «Життя національного 
природного парку під час війни» в якій інформується про вплив військових дій на 
Парк та його мешканців. 

- розробка та розповсюдження власної друкованої продукції – буклети, 
листівки, газети; 

- розробка власних еколого-освітніх методичних матеріалів, посібників, 
настільних ігор з метою розповсюдження їх серед навчальних закладів та 
використання у роботі під час семінарів для вчителів,  

- проведення екоуроків для школярів та зустрічей з малюками дошкільних 
навчальних закладів; освітньо-виховних екскурсій екологічними стежками Парку з 
проведенням досліджень, ігор та квестів; 
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- залучення до волонтерської діяльності, студентів в тому числі - для 

будівництва екоостровів, екобун, підрахунку та опитування рекреантів, участі у 
еколого-освітніх експедиціях та ін. 

Основним досягненням роботи еколоого-освітнього відділу Парку є реалізація 
ряду проєктів: 

- участь у проєкті Європейської комісії «Life: Життя червоноволої казарки для 
безпечного прольоту». В рамках проєкту проводяться просвітницькі заходи: 
проведення уроків, демонстрація пересувної фотовиставки, експедиційні виїзди та 
ін. 

- навчальна школа природоохоронника «ТузЛім - РейнджеР».  
Метою проведення школи є отримання знань і досвіду, необхідного для 

природоохоронної роботи працівників Парку та громадських активістів. Упродовж 
декількох днів для всіх бажаючих проводиться навчання задач та цілей об’єктів 
ПЗФ, опрацювання законодавчої бази, залучення до реальної роботи служби 
державної охорони Парку: участь у рейдах з метою недопущення мисливського та 
риболовного браконьєрства на території Парку. По завершенню навчання усі 
учасники отримують сертифікати про участь. Школу природоохоронника пройшло 
45 чоловік. 

- екоконкурс серед навчальних закладів населених пунктів, які межують з 
територією Парку «Смарагдовий оберіг Посейдона». В рамках конкурсу учні 
проводять дослідження прибережно-захисних смуг (далі - ПЗС) Парку та беруть 
участь у їх захисті створюючи живопліт (висаджуючи дерева), який 
розмежовуватиме сільгоспугіддя та ПЗС, протидіятиме ерозійним процесам 
створюючи додаткові місця для гніздування птахів. В рамках проєкту, який триває з 
2019 року було висаджено більше 4000 саджанців із залученням більше 300 учнів. 

- учнівська освітня екологічна експедиція «ТузЛім». 
На конкурсній основі учні шкіл району потрапляють до науково-дослідної 

експедиції, що націлена на освітній та активний відпочинок дітей, зокрема: 
• ночівлі в наметах 
• мандрівки територіями Парку 
• знайомство з екосистемами Парку 
• визначення видів птахів, рослин, комах, молюсків та ін..,  
• цікаві наукові лекції 
• пізнавальні майстер-класи 
• патріотичні пісні біля вогнища, спортивні та екологічні ігри 
Сільські діти отримують десятиденний безкоштовний оздоровчий відпочинок на 

березі моря. Навчаються основним правилам змістовного природокористування; 
приділяється увага формуванню активної громадської позиції, патріотизму та 
екологічній свідомості в учнівської молоді, зокрема з фокусом на збереження 
довкілля та дбайливе ставлення до навколишнього середовища.  

З 2018 року було проведено 3 дитячі експедиції в яких взяло участь більше 60 
дітей. Карантинні обмеження та війна лишили свій відбиток не лише на житті 
кожного, а й в діяльності еколого-освітніх відділів. Ми вчимось жити по іншому 
змінюючи  свій  формат  роботи.  Наразі  більше  уваги  приділяється  саме  розробці 
методичних матеріалів, настільних екологічних ігор та посібників для використання 
їх у шкільній програмі.   
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Ми вважаємо, що є необхідність введення в шкільну програму ще з молодших 

класів предмету з формування екологічної культури. Адже роль школи у вихованні 
екологічної культури учнів незаперечна. Екологічне виховання потрібно 
здійснювати безперервно, упродовж усіх років навчання в школі. Тільки озброївши 
учнів науковими знаннями про об’єкти і явища природи, лише тоді ми спільно з 
вчителями зможемо закласти основу для учнівського екологічного виховання та 
сформуємо екосвідомих громадян нашої незалежної України.  
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ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З ОХОРОНИ ПРИРОДИ 
РІДНОГО КРАЮ  

 
Л.В. Головатюк, провідний фахівець з екологічної освіти 

 
Національний природний парк «Вижницький», смт. Берегомет,Чернівецька обл, 
Україна, e- mail lidka26@ukr.net 

 
Ми всі живемо в одному великому домі під назвою Земля. Ми маємо навчитися 

жити так, щоб у ньому завжди вистачало місця усім: і маленькій мурашці, і деревцю, 
звірям у лісі, і пташині у небі, і, звичайно ж, людині.  

Формування бережливого і відповідального ставлення до природи – це складний 
і довготривалий процес, який у великій мірі залежить від взаємодії школи та сім’ї, 
особливо на початкових етапах розвитку і становлення екологічної культури дитини. 
[1] 

Буковина–чарівний край букових та хвойних лісів, омитий бурхливими водами 
Черемоша й Прута, не раз оспіваний в піснях. Це край казкової краси гірських та 
лісових пейзажів, стрімких водостоків та чудодійного різнобарв’я природного 
багатства. На цій землі живемо ми, а поруч з нами наші діти. Ми маємо вчити їх 
любити цей чарівний край, природу, людей, що тут живуть. Ми повинні навчити 
відчувати серцем цю красу, все, чим багата рідна земля. Діти мають змалку 
усвідомити, що вони мають зберегти цю красу для прийдешніх поколінь. [3] 

Екологічне або природоохоронне виховання здійснюється в основному шляхом 
безпосереднього спілкування з природою. Ефективність такого виховання у значній 
мірі залежить від рівня природоохоронної пропаганди. Основним завданням якої є 
підвищення екологічних знань людей та виховання у них бережливого ставлення до 
природи. Екологічна освіта та знання, які діти отримують в школі, повинні бути 
продовженням започаткованої батьками любові до природи. Першим кроком у 
цьому можуть і повинні бути прості заповіді: «Не зривай», «Не вбивай», «Не 
пошкодь». І якщо навіть зміст цих слів дійде до дітей пізніше, він буде закладений у 
їх свідомості і проявлятиметься в діяльності.[2] 

Організацією здійснення екологічної освіти в навчальних закладах нашого 
району займається відділ еколого–освітньої роботи національного природного парку 
«Вижницький», який створений з метою збереження, відтворення та оптимального 
використання ландшафтів і природно–ресурсного потенціалу Буковинських Карпат з 
унікальними історико–культурними комплексами та об’єктами, що мають важливе 
природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення. 
[4] 

Екологічна освіта національного природного парку «Вижницький» спрямована 
на формування світогляду, мислення та поведінки людини в усьому багатоманітті її 
стосунків з довкіллям. Вона здійснюється з метою забезпечення підтримки 
природно-заповідної справи в районі серед різних верств населення і є надзвичайно 
важливим елементом охорони природи. Екосвітяни спільно з працівниками Парку 
розробляють та проводять екологічні уроки і бесіди: «Первоцвіти  –  перші посмішки 
весни» і майстер клас по виготовленню шафрана Гейфеля і підсніжника звичайного з 
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гафропаперу, «Мешканці водно – болотних угідь»; «Що я знаю про диких тварин», 
«Різноманітність тваринного світу», «Рослини-зелене диво Землі», «Сторінками 
червонокнижних видів тварин і рослин на території НПП «Вижницький», «Ліс – це 
наше багатство», «Весну на крилах приносять птахи», «Життя пернатих друзів 
взимку», «Вода – це найбільше багатство на Землі», «Планета – мій дім», «Україна – 
це Європа», «Ми українці, ми – європейці», Збережи небо – захисти озоновий шар», 
«Сортуємо сміття – рятуємо планету», «Опале листя користь чи шкода», «Не рубай 
ялинку, збережи її», «Наша сила в єдності», онлайн – уроки і бінарні заняття: 
«Первоцвіти рідного краю», «Подорож до зеленої країни», «Цінність води для 
кожного з нас», «Біорізноманіття: проблеми збереження», «Цікаві факти про Рися 
євразійську і ведмедя бурого», «Моє довкілля – моє майбутнє», «Земля наш дім», « 
Сонце і його значення для життя на Землі», години спілкування і виховні години: «В 
лісі ти гуляй, про безпеку пам’ятай», «Дивовижний світ грибів», «Енергозбереження 
– що для цього ми можемо зробити», «Домашні улюбленці Гавчик і Мявчик», 
«Чернівці – маленький Париж», заочна віртуальна подорож «Природні заповідники 
України», квести: «День довкілля», Буду я природі другом», «Люби природу – дбай 
про неї», «Привіт, Європо», «Рідний край наш Україна», «Здоров’я – найцінніший 
скарб», «Стежками України», «Мелодії королеви осені», «Екологічний всюдихів», 
«Ми діти твої – Україно», екологічні вікторини «Подорожуємо тваринним світом», 
«Природолюби», «Цей чарівний світ природи», «У світі тварин», «Чи знаєте ви 
первоцвіти», «Все про птахів», «Ми самі розумні», тренінги «Тільки одна Земля», «З 
природою живи у дружбі», «Друзі природи», «Зелений туризм – майбутнє 
Буковини», турніри «Мозаїка лісу», «Таємниці звичайних дерев», «Буду я природі 
другом», конференції: Регіональна учнівська наукова конференція «Роль 
природоохоронних територій Вижницького району у збереженні довкілля», круглі 
столи:«Шляхи впровадження неформальної екологічної освіти в процесі 
екологічного виховання підростаючого покоління: проблеми, перспективи» спільно з 
вчителями ЗНЗ та вихователями ДНЗ, «Година екологічної освіти», «Водно – 
болотні угіддя, вода і життя - нероздільні», «Цінність води для кожного з нас», 
творчі роботи учнів: «Яким я хочу бачити своє довкілля», «Новорічно – Різдвяна 
історія», «Різдвяна історія», «Мальовничі місця нашого краю», «Мій домашній 
улюбленець», «Мій літній відпочинок на природі», конкурси малюнків «Новорічна 
казка очима дітей», «Перші весняні квіти», «Ми подорожуємо Європою».  

На приофісній території змайстровано вертеп, де кожен може побачити 
таємницю народження Ісуса Христа. Кожного року екоосвітяни спільно з 
працівниками Парку біля вертепа проводять масовий культурно – освітній фестиваль 
«Колядка – Fest», з метою відновлення місцевих традиції та підтримки гуцульського 
колориту.  
Одним із методів екологічного виховання є залучення школярів до безпосередньої 
участі у різних екологічних акціях «День водно – болотних угідь», «День дикої 
природи», Всеукраїнська екологічна акція по охороні квітів – первоцвітів - 
Первоцвіт», «Година Землі» «Птах року», всесвітня ініціатива «Дерева миру», «За 
чисте довкілля», «Всесвітній день прибирання» «FSC- п’ятниця», «Ліси для 
нащадків», «Опале листя», «Наша допомога птахам», «Збережемо красуню ялинку», 
«Здай батарейку – збережи природу». Коли дитина бачить результат своєї праці, 
бачить, що це справа стосується усіх, у неї не підніметься рука знову смітити там, де 
вчора сам збирав, загрібав та вивозив сміття.  
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Для інформування школярів і вчителів про екологічні дати екоосвітяни готують 

цікаву і корисну інформацію і пересилають на електронні адреси шкіл і висвітлюють 
на офіційній сторінці Парку у фейсбуці. 

На території національного парку «Вижницький»» однією із найцікавіших є 
екологічна стежка «Стіжок». На маршруті цієї стежки учні вивчають флору і фауну 
рідного краю, проводять різноманітну дослідницьку роботу.  

Провідні фахівці з екологічної освіти і наукові співробітники НПП 
«Вижницький» надають допомогу учням при написанні науково-дослідницьких 
робіт, а саме: «Інтродуценти на території НПП «Вижницький»; «Рекреаційне 
навантаження на туристичні маршрути НПП «Вижницькийй» (на прикладі «Від 
краю до краю», «Кам’яне кільце парку»), «Мірмекофауна НПП «Вижницький», 
«Саламандра плямиста – рідкісний вид класу земноводних місцевої фауни» 

В установі Парку проживають тимчасово переселені особи з дітьми, екоосвітяни 
спільно з працівниками Парку готують і проводять для них різноманітні екозаходи, 
заняття на свіжому повітрі, майстер – класи, практичні заняття і екскурсії по 
екологічних стежках і маршрутах. 

Екологічні заходи – це скарбничка, знань про природу, тому діти завжди охоче 
беруть участь, адже це сприяє логічному мисленню, розвитку фантазій, 
креативності, розширенню кругозору, вмінням обмінюватися думками, слухати 
товариша та дбайливо ставитися до природи рідного краю, до навколишнього 
середовища. [2] 
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Л.А. Гречин, фахівець відділу еколого-освітньої роботи  
 

Національний природний парк «Синевир», с. Синевир – Остріки, Закарпатська обл., 
Україна, lyubagrechin@ukr.net 
 

Національний природний парк «Синевир» - регіон з багатим біологічним 
різноманіттям,  значним рослинним і тваринним світом, які потребують уваги та 
охорони. Враховуючи те, що на території нацпарку  знаходиться п’ять населених 
пунктів, де проживає близько 22 тис. чоловік, роль екологічної освіти відіграє 
важливу роль. 

НПП «Синевир» служить центром організації екологічної освіти та виховання, 
цілеспрямованого  впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою 
формування екологічної свідомості та залучення людей до збереження природної 
спадщини.  

У 2010 році для здійснення екологічної просвіти утворено окремий відділ. 
Основними напрямами роботи [2] даного відділу є:  

- проведення екологічних акцій, у тому числі практичних заходів з охорони та 
збереження довкілля, зокрема, залучення до участі в них громадськості; 

- організація і проведення масових еколого-освітніх заходів з учнівською та 
студентською молоддю регіону; робота з учнями в екологічних гуртках середніх 
навчальних закладів; 

- проведення природоохоронної пропаганди шляхом видання еколого-
освітнього часопису «Синій Вир», листівок, буклетів, книг тощо; 

- співпраця із засобами масової інформації, громадськими об'єднаннями, 
органами місцевого самоврядування, релігійними громадами та ін.; 

- участь у фестивалях, виставках та інших заходах еколого-освітнього та 
природоохоронного спрямування; 

- забезпечення роботи Візит-центру НПП «Синевир», музею лісосплаву. 
В сучасних умовах розвиток екологічної освіти  слід розглядати як одне з 

найбільш важливих завдань НПП «Синевир», вирішення якого сприятиме 
формуванню екологічної  культури населення та розв'язанню цілей і завдань, що 
стоять перед природно-заповідним фондом  держави.  

Нацпарк проводить екологічну освітньо-виховну роботу відповідно до діючого 
Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних 
парків  України, затвердженого наказом  Мінприроди  від 21 вересня 1998 р. №140, і 
є центром організації екологічної освіти й виховання населення. Парк сприяє 
розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання 
шкільної та студентської молоді, поширює нові методики  екологічного виховання, 
розробляє рекомендації щодо формування екологічної етики і естетики. 

Тісно налагоджена співпраця  із 11 навчальними закладами регіону  в яких 
навчається близько 2 тисяч учнів. НПП «Синевир» добре зарекомендував себе в 
різних напрямах  екологічної  просвіти. Працівниками відділу екологічної освіти 
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організовуються та проводяться різні акції, семінари з молоддю та громадськістю 
регіону, уроки в навчальних закладах на природоохоронну  тематику тощо.  Під час 
усіх цих заходів здійснюється роз'яснювальна робота щодо важливості охорони і 
збереження природи, оскільки без неї  немислиме життя людини  і біологічного 
різноманіття загалом. Особлива увага звертається на моральні і правові аспекти, 
залучення громад до практичних дій задля забезпечення охорони природи, 
збереження лісів, чистоти річок.  Регулярно проводяться екологічні акції, спрямовані 
на збереження довкілля. Це  сприяє формуванню в дітей природоохоронного 
світогляду.  

Фахівці відділу  постійно працюють над створенням наочного матеріалу для 
екозаходів, цікавих екоігор, тематичних уроків та занять на природоохоронну 
тематику.   Для дітей молодшого шкільного віку розроблено та видано настільну гру 
«У нетрях Карпатських лісів. Стежками НПП «Синевир» та розмальовку 
«Карпатський ліс – твій друг. Стежками національного природного парку 
«Синевир»,  яку  діти отримують  в  подарунок в кінці занять.  Вона є своєрідним 
домашнім завданням, яке посилює мотивацію і закріплює екологічну свідомість 
дітей.  

Традиційно проводяться акції [1] до екологічних дат, зокрема, до Міжнародного 
дня водно-болотних угідь, Всесвітнього дня лісів, Міжнародного дня води, Дня 
Землі, Всесвітнього дня мігруючих птахів, Міжнародного дня клімату, 
Міжнародного дня  охорони навколишнього середовища, Всесвітнього дню захисту 
тварин.  

НПП «Синевир» бере участь у різних конкурсах, форумах, виставках, 
фестивалях, які проводяться  на місцевому, обласному та міжнародному рівнях.  

Активні заходи проводяться в природному середовищі. Велика увага 
приділяється проведенню екскурсій на екологічних стежках, екологічним 
експедиціям на вершини гір, подорожам до визначних місць природи тощо. З цією 
метою на території  НПП «Синевир»  функціонують три екологічні стежки: 
«Синевирське озеро», «Гребля – Дике озеро» та «Колочава».  

Таке безпосереднє спілкування з природою сприяє вихованню у молоді 
дбайливого ставлення до навколишнього середовища, розширює і поглиблює їх 
знання. Учасники мають змогу виконувати різні завдання, спостерігати, 
досліджувати природу,  проводити  природоохоронні заходи.  

Візит-центр є базовим закладом для проведення еколого-освітньої роботи де 
проводяться конференції, семінари, «круглі столи», наради, лекції, бесіди тощо. Тут 
відвідувачі отримують інформацію про НПП «Синевир», знайомляться з науково-
дослідною, природоохоронною, рекреаційною та еколого-освітньою діяльністю 
установи.  
Щороку НПП «Синевир» сприяє у проходженні навчально-польових практик різних 
вузів, зокрема, Національного педагогічного університету ім.. М. П. Драгоманова, 
Ужгородського національного університету, Тернопільського національного 
університету, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького та 
ін. Це дозволяє забезпечити належну фахову підготовку майбутніх екологів, 
закріплення теоретичних знань, здійснення природоохоронної науково-дослідної  та  
еколого-просвітницької  роботи,   виконання  наукових  проектів  й кваліфікаційних 
робіт тощо.  
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Налагоджена співпраця з Інститутом еколого-релігійних студій з яким нацпарк 

бере участь у проекті «Церкви та громадські організації разом задля екоосвіти в 
національних парках», що співфінансується Союзом охорони природи Німеччини 
(NABU). У рамках цього проекту в НПП «Синевир» створено 2 екокласи просто 
неба, які стали важливою еколого-освітньою інфраструктурою для проведення 
заходів з молоддю. 

Серед заходів, які здійснює НПП «Синевир» у напрямі  еколого-освітньої 
діяльності, важливу роль відіграє співпраця із засобами масової інформації.  З 2001 
року  видається еколого-освітній часопис «Синій Вир», який безкоштовно 
розповсюджується в різні установи регіону. Тісно налагоджена робота з газетами 
«Верховина», «Новини Закрпаття»,  «Закарпатська правда»,  у яких працівники НПП 
«Синевир» друкують матеріали на екологічну тематику.  

Успішно ведеться робота через мережу Інтернет. Відділ екологічної освіти  
забезпечує систематичне поповнення інформаційного сайту НПП «Синевир», а 
також сторінок нацпарку в соціальних мережах «Facebook», «Twitter». Як показав 
аналіз усіх сторінок національних парків і заповідників України у «Facebook», щодо 
підписників та «лайків» «Мені подобається», найбільшим успіхом користується ця 
сторінка  саме НПП «Синевир». 

Важливе значення має пропаганда і поширення природоохоронних знань, метою 
яких є формування у кожної людини необхідних навичок і етики відношення  до 
природи, а також  виховання у кожної  людини почуття відповідальності за стан 
навколишнього середовища, внутрішнього переконання  в необхідності розумного і 
бережливого ставлення до природи.  Отже, основним завданням екологічного 
виховання НПП «Синевир» є формування екологічно важливого  ставлення 
громадян до природного середовища, підвищення їх екологічної і правової  
обізнаності, усвідомлення особистої відповідальності за стан природи. Від 
ефективності еколого-освітніх заходів сьогодення залежить стан навколишнього 
природного середовища майбутнього. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЛІСЬКОМУ 

ЗАПОВІДНИКУ: ДОСВІД, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

С.М. Жила, 1с.н.с., 2провідний фахівець з еколого-освітьої роботи,  
 

1Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідники, 
2Поліський природний заповідник, с. Селезівка, Житомирська обл., Україна; 

 
Про досвід 
Поліський заповідник має достатній досвід з екологічної освітньо-виховної 

діяльності (далі екосвіта), а саме проведення екотурів, літніх екотаборів, роботи з 
вчителями, учнями, студентами. При цьому пройшли апробацію різні етно і екотури, 
військово-історичні, тури для бьордвотчерів, фотографів, програми студентських 
практик, медово-бортницькі тури, створення демонстраційних екостежок у місцях 
відновлення боліт та бобрових поселень, збереження природної і етнокультурної 
спадщини, виходили науково-популярні передачі на ТБ і література (Таргонський і 
ін., 2005; Жила, 2008, 2011, 2013). В околицях Поліського заповідника був 
розроблений тур «Слідами княгині Ольги» (Жила, 2011). Використовувались різні 
методики, одні з них були близькі до шкільних навчальних програм, а інші 
розраховані на широку аудиторію, включали в себе максимально широку тематику. 
Декотрі були спрямовані на емоційне сприймання ландшафтів. Був створений і діяв 
етномузей Древлянське Село. Поліський заповідник десять років тому відвідували 
понад 2 тис. туристів, школярів, студентів і кількість відвідувачів можна було 
збільшити до 5 тис. осіб, зважаючи на відсутність екопросвітницького відділу і 
неможливість задовольнити бажання відвідати заповідник. В останні роки кількість 
відвідувачів у Поліському заповіднику невелика і лишаються проблеми екоосвіти: 
віддаленість від цивілізації центральної садиби, негативні наслідки депопуляції 
місцевого населення, кадрові проблеми, кризовий стан місцевого соціально-
економічного розвитку, відсутність необхідного фінансування, обладнання, 
інфраструктури, відсутність розвинутого екотуризму, екологічні проблеми 
потепління клімату і трансформація ландшафтів. В Україні нині стали популярні 
«акції під час уроку», котрі більше виглядають більше, як форма звітності з 
фотодокументацією дійства. Зважаючи на чисельність працівників заповідників і 
національних парків України та кількість відвідувачів, наша екоосвіта в кризовому 
стані і потребує проведення реформ.  

Екоосвіта і інтерпретація природи 
Українська модель екоосвіти має власну специфіку. У англійській мові взамін 

екоосвіти частіше вживають інший термін – інтерпретація чи мистецтво 
інтерпретації природи (спадщини). Інтерпретація природи – це передусім допомога 
відвідувачам сформувати особисті стосунки з природою та культурним ландшафтом. 
У північноєвропейських країнах інтерпретація – це така собі проміжна ланка між 
людиною, її емоціями та інформацією про природу і культурний ландшафт. Тому 
мова  йде  не  просто  про  розширення  знань,  а  ще  й  про  формування  особистого 
доброзичливого ставлення до природи. Гід на екостежці не повинен бути надокуч-
ливим і давати можливість спілкуватись з природою і культурними ландшафтами. 
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Зрозуміло, що при цьому мають бути елементи навчання і особистої участі. Отже, 
інтерпретація більше стосується спілкування з природою, а не надання інформації. 
Сучасна екоосвіта – це не просто грамотність чи інформація про довкілля, але і 
співчутливе ставлення до навколишнього природного середовища. Якось директор 
регіонального парку Камарг в приватній бесіді сказав, що управління і кадровий 
маркетинг в заповіднику має вибудовуватись за відпрацьованою системою для 
бізнес структури, котра надає суспільству і природі специфічні послуги.  

Екоосвіта на відміну від екоінформації не має давати готову відповідь чи 
відстоювати якусь точку зору. Екологічна освіта має вчити дітей екологічно 
мислити, включати власне критичне (наукове) мислення, враховувати різні 
проблеми і точки зору, формувати активну життєву позицію,  брати участь і 
розвивати власні навички вирішення екологічних проблем. Всі ми маємо бути 
екологічно грамотними і екологічно свідомими. Формування активної 
природоохоронної позиції і лідерству можна вчити через шкільне самоврядування і у 
рамках конкретних проектів.  

Освітні програми для шкіл 
Поліський заповідник проводив для шкіл, учителям, учнів через різні програми, 

семінари, літні екотабори, шкільне лісництво, подорожі, екскурсії, волонтерство 
залучатись до екологічної освіти та природоохоронної діяльності. Наше завдання – 
поєднати сучасну людину і дику природу, забезпечити їх безпосереднє спілкування 
без екрану смартфону та сподвигнути людину на піклування про природу. Вчителі 
мають інтегрувати у природничі науки математику, фізику, хімію, етнографію. 
Зробити один інтегрований-насичений урок дуже непросто і тут вчитель має 
відповідати дуже високим стандартам освіченості. Школи нині майже не 
практикують освітні заходи на свіжому повітрі чи у природі. Часто учні від 
надмірного перезбудження на природі стають малокерованими і не мають уявлення 
про якусь культуру поведінки. В багатьох учнів є «синдром дефіциту дикої 
природи», котрий створюється відсутністю спілкування з природою. Людська 
психологія так створена, що їй постійно необхідна природа і саме вона є найбільш 
антистресовим засобом. В екоосвіті не потрібно покладатись тільки на школу, а слід 
з колиски виховувати екологічно свідомих дітей в родині, через батьківські 
приклади, спільні дії заповідника і шкіл. 

Позитив і негатив співпраці зі школами  
У Поліського заповідника тісна співпраця була з міськими школами і передусім з 
київськими. Складно було працювати з сільськими школами. Траплялось, що вчителі 
і учні не розуміли для чого їм потрібно йти у природу.  Екскурсія як якісь розваги, 
ігри на відкритому повітрі, відпочинок біля вогнища чи похід з рюкзаком за 
плечима. Діти до екскурсії мають бути підготовлені з часів дитсадка. Потрібний 
екоосвітній продукт до смартфону з конкретною інформацією про майбутній вихід у 
природу. Потрібні нові інформаційні технології, дидактичні процеси. Якось на одній 
нараді у сільському ліцеї по темі життєтворчі екологічні компетенції, згадували 
виключно Сухомлинського. Я особисто дуже шаную цього по суті зачинателя 
екоосвіти, але тактовно намагався щось сказати про сучасні освітні технології і, що 
не можна лишатись на рівні радянської «сухомлинської» школи. Але це не 
спрацювало. До речі у 2000-х р. саме фахівці-методисти і вчителі найбільше 
протистояли упровадженням у шкільну освіту пропонованих мною регіональних тем 
щодо бортництва, місцевої етнографії, історії, прикладів з природи. 
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У Поліському заповіднику з часом були відпрацьовані деякі освітні програми 

максимально наближені до шкільного курсу ботаніки, зоології, екології: 
- орієнтація на регіональну природу, історію, етнографію, котра має стати 

повноправною темою для шкільного курсу; 
- на уроках-екскурсіях у дикій природі учні мають використовувати всі органи 

чуття зір, слух, запахи для вивчення природи і знання з інших предметів, що дає 
емоційні відчуття ландшафтів;  

- учні мають самостійно виходити на запитання і самостійно шукати відповіді; 
- учні мають отримувати компетенції у екології, лісівництві, вчитись 

науковому (критичному) мисленню та управлінню, мають вміти вибудовувати 
стосунки з одноліткамице практичне інтерактивне навчання, яке має розбудити 
дрімоту, розпалити уяву і творче налаштування; 

- це дає змогу поза класною кімнатою у форматі експериментального навчання 
спробувати себе проявити у науковому мисленні і виявити якийсь взаємозв’язок у 
природі, соціальному, культурному житті. 

Екоосвіта, як пріоритет європейської політики 
Екоосвіта стає пріоритетом у європейській політиці та освітньому процесі, що 

має забезпечити інформаційну обізнаність у формальній і неформальній освіті 
(позакласні заходи). ЄС планує мобілізувати для цього як національні фонди, так і 
кошти ЄС. Витрати будуть спрямовані на освіту, інфраструктуру, підтримку 
викладачів у розвитку їх знань, навичок, для створення сприятливого навчального 
середовища, щоби процес навчання був міждисциплінарним та відповідав місцевому 
контексту. У 2022р. ЄС прийняв Рекомендацію щодо навчання для зеленого 
переходу та сталого розвитку (European Education…). Це дорожня карта ЄС щодо 
підтримки навчання зеленого переходу та сталого розвитку на всіх етапах освіти. А 
ще у Європі буде створений для вчителів онлайн-курс. Європейська структура 
компетенцій щодо сталого розвитку для використання у освітніх і навчальних 
програмах і інші нормативно-законодавчі документи повинні допомогти проведенню 
реформи екоосвіти в Україні.   

Про перспективи 
Для Полісся нині вкрай важлива тема збереження біорізноманіття через 

потепління клімату ї цю тему планується більш ефективно пропагувати у 
Поліському заповіднику у рамках демонстраційних екологічних стежок проектів  
«Відновлення боліт» та «Вересове пустище». Ми маємо більше сповідувати зелену 
економіку і робити це на власному прикладі, як наприклад більше їздити 
велосипедом чи ходити пішки взамін автотранспорту і впроваджувати на різних 
рівнях освіти. Поліський заповідник встановив сонячні батареї для економії 
споживання електроенергії. У Селезівці є багато випадків, коли до магазину, 
центрального офісу, на екскурсію приїздять авто і мототранспортом, а не 
велосипедом. Чому у Амстердамі можуть пересісти на велосипеди, а у Селезівці – 
ні!?  Насправді це не дрібниці,  це важливі теми для зміни екологічного мислення.  
Наслідки неефективного управління дикою природою, кліматичні аномалії і 
передусім такі, як лісові пожежі, мають посилити роль екологічної освіти і 
виховання на регіональному рівні. Екоосвіта  емоції і часто  у нас воно майже 
відсутнє. Всі ми декларуємо про зелену економіку , чим дотримуємося її принципів.  
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ВОЛОНТЕРСЬКІ ПРАКТИКИ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК НА ПОЛІССІ  
 

С.А. Нігородова, к. т. н., Національний координатор Програми малих грантів 
ПРООН-ГЕФ в Україні 

С.В. Журавель, к. с. г. н., Поліський національний університет 
М.О. Дяченко, координатор Мережі ОГС «Зелена Житомирщина» 

С.С. Журавель, експерт Мережі ОГС «Зелена Житомирщина» zelena_2012@ukr.net 
 

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було нараховано 
більше сотні злочинів проти довкілля, які вчинили війська РФ, зокрема руйнування 
нафтобаз, підприємств, заводів, атомних енергоблоків, інфраструктури міст, 
випалювання лісів, мінування полів тощо. Згідно із Женевською конвенцією це все є 
частиною воєнних злочинів, які мають негативні наслідки на природне середовище. 
Із усіх видів людської діяльності війна найгірше впливає на довкілля, оскільки з 
одного боку військові дії негативно позначаються на навколишньому середовищі, а з 
іншого - це ресурси, що йдуть на війну, які могли б витрачатися на збереження 
довкілля або на енергозберігаючі технології.  

Мережа організацій громадянського суспільства «Зелена Житомирщина» 
http://www.zelena.org.ua вже більше 10 років бере участь в реалізації як масштабних, 
так і невеликих проєктів, спрямованих на підтримку сільської молоді, жінок, 
фермерів, внутрішньо переміщених осіб, фермерів в напрямку екологічної 
діяльності, органічного виробництва, зеленого відновлення, покращення стану 
довкілля, психологічної реабілітації, соціалізації та інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб. Підтримка та досвід Програми малих грантів Глобального 
екологічного фонду (ПМГ ГЕФ) стали основою для розвитку спроможності Мережі 
та об’єднання різних цільових груп, зокрема нашими партнерами є громадські 
організації, заклади освіти, наукові інституції, жіночі та молодіжні об'єднання, 
громади, волонтери.  

За підтримки ПМГ ПРООН-ГЕФ наразі виконується проєкт «Агроекологія та 
органічне землеробство для підтримки малих фермерів та вразливих верств 
населення» UKR/SGP/OP7/Y2/CORE/LD/2022/12, що передбачає допомогу 
сільськогосподарським товаровиробникам, надання професійних консультацій щодо 
коригування як сівозмінних площ, так і технологічної схеми вирощування різних 
сільськогосподарських культур з врахуванням умов військового стану, обмеженості 
посівного матеріалу, паливо-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, хімічних 
препаратів, а в ряді випадків кваліфікованих спеціалістів. Реалізація даного 
напрямку здійснюється шляхом залучення фахівців Поліського університету разом з 
плідною співпрацею з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України в 
Житомирській області. Під час реалізації даної складової, особлива увага звертається 
на запровадження та поширення органічних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, адже даний напрям зазнав найбільш потужного 
навантаження внаслідок військової агресії. Також особлива увага зосереджена на 
південних районах Житомирської області, що межують з білоруссю та зоною 
відчуження, де безпосередньо відбувалися бойові дії, що призвели до замінування 
полів, пошкодження озимих зернових культур, порушення екологічної рівноваги, 
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підвищення радіаційного фону. Все це потребує насамперед комплексної оцінки, 
обліку а в подальшому концептуальної розробки технологічного процесу 
відновлення даних територій. 

Співпраця з Поліським національним університетом, за участі Асоціації 
фермерів та приватних землевласників України в Житомирській області щодо 
розробки та апробації екотехнології вирощування лікарських та нішевих культур на 
деградованих землях Житомирського Полісся стала основою підвищення 
екологічної освіченості студентів, школярів із сільської місцевості, зокрема дітей з 
особливими освітніми потребами, що в свою чергу було спрямовано на розширення 
можливостей громади, стимулювання зайнятості населення, підвищення їх 
добробуту та поширення досвіду. Підтримка та мотивування молоді, місцевих 
мешканців, внутрішньо переміщених осіб полягала у пропаганді використовувати 
кожну придатну земельну ділянку для вирощування врожаю та забезпечення 
продуктами свою родину, покращення морального духу та згуртованості, шляхом 
організації та проведення посадки дерев, рослин, освоєння навиків їх догляду, 
створення мініекосистем, ведення зеленого шкільного підприємництва, підтримки 
міжнародного руху «зелене відновлення», запровадження основ органічного 
землеробства, вермикомпостування органічних відходів, смарт-агротехнологій, 
молодіжного лідерства в школах та ліцеях Житомирщини та Чернігівщини.  

Не менш важливим засобом залучення суспільства до збереження біологічного і 
ландшафтного різноманіття стало проведення постійно діючих екологічних акцій, 
зокрема «Посади дерево!», екскурсій «Лісова казка», проведення екотерапії 
«Квітучий друг» та інших заходів у співпраці з навчальними закладами освіти, 
спеціалізованими школами для дітей з особливими освітніми потребами в Київській, 
Житомирській, Рівненській областях, як приклад Кмитівська та Вишевицька 
спеціальні загальноосвітні школи-інтернат, Чернігівський навчально-реабілітаційний 
центр. 

Досить цікавими та пізнавальними є практики проведення нами семінарів для 
сільських жінок, що дають змогу об’єднувати сільських жінок з різних регіонів і 
спонукати їх до започаткування власної справи в напрямку вирощування лікарських 
рослин, овочевих культур, бджільництва, вермибіотичної активності, шляхом як 
експертної допомоги щодо окремих технологій, так і обміном власним досвідом між 
собою. Така форма спілкування є достатньо продуктивною та створює довготривалі 
синергетичні зв'язки, сприяє удосконаленню технологічних прийомів і має високу 
ефективність та довгострокову перспективу. 
Навесні у гарячу пору проведення польових робіт наша Мережа підтримала 
сільських жінок та громади Житомирщини, шляхом забезпечення насіннєвим 
матеріалом овочевих та лікарських культур, наданням консультацій щодо ведення 
органічного сільського господарства, наданням гуманітарної допомоги громадам, 
військовослужбовцям та медичним закладам регіону, а також відправлення вантажів 
для потреб населених пунктів з інших областей, що були звільнені від окупації 
російських військ. За участі партнерів було сформовано потребу насіння 
сільськогосподарських культур для 150 малих приватних підприємств та 
фермерських господарств Житомирської області. Також була надана гуманітарна 
допомога жителям міста Чернігова, Чернігівської області та Поліського регіону, 
дітям і дорослим людям, які втратили житло, малозабезпеченим, багатодітним 
сім'ям, дітям з особливими освітніми потребами, які постраждалим під час війни. 
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Участь Мережі в освітньому проєкті "Школа соціального лідерства" за 

підтримки Фонду Фрідріха Еберта, стали гарним прикладом практичної взаємодії, 
платформи комунікації для 300 школярів та 80 дітей з особливими освітніми 
потребами Вишевицької громади Радомишльського району під час апробації 
екологічної технології вирощування лікарських рослин на ділянках освітніх закладів, 
де юні вихованці мали змогу презентувати свої практичні навики, а також 
ознайомитися з біологічними особливостями лікарських рослин, етапами їх росту та 
розвитку, особливостями збирання лікарської сировини, сушіння, сортування, 
формування різноманітних природних екологічно безпечних фітопрепаратів, 
зокрема трав’яних чаїв, настоїв та відварів. 

Задля психологічної реабілітації та підтримки дітей постраждалих від війни, 
соціалізації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, створення соціально 
адаптованих дружніх громад - були організовані «Майстерні сталого розвитку» у 
партнерстві з БФ «Голоси дітей», де понад 200 діток різного віку Вишевицької 
громади отримали психологічну реабілітацію, нові знання та практичний досвід у 
різних видах діяльності, зокрема арт-терапії з малювання квітами, фарбами, 
створення оберегів, участі у різних майстер-класах тощо; підтримка внутрішньо 
переміщених осіб в громадах Житомирської області, забезпечення належних умов 
для їх перебування та інтеграція в мирне життя. Оскільки в громаді заходи 
інформаційно-просвітницької характеру для дітей та сільської були обмежені (через 
коронавірусну пандемію, війну), всі учасники та їх батьки отримали масу 
задоволення та екологічної користі, нових навичок для розвитку свого села та оселі. 

В рамках акції проєкту «Сади перемоги Радомишльської громади» було 
висаджено 1150 саджанців квітів, зокрема портулак, петунії, гвоздику, цинерарію - 
на Соборному майдані міста, троянди висаджені на Меморіалі Слави. Експерти 
Мережі ОГС "Зелена Житомирщина" та Товариства охорони природи Чернігівської 
області порадували та навчили близько 100 дітей Радомишльської громади, провели 
майстер-класи: "Український метелик з бісеру"; "Лялька-мотанка"; "Чарівна хімія"; 
"Дегустація меду"; екологічні ігри - "Дій за ОЗОН" та квест "Цілі сталого розвитку: 
досягай, перемагай, вивчай". Проведення таких заходів допомагає формувати у дітей 
такі цінності, як любов до рідного краю, бережливе ставлення до природи, що є 
однією із давніх українських традицій, патріотизм, коли ми охороняємо природу 
рідного краю, села, міста, держави. Адже ще Вольтер писав, що "природа завжди 
володіє більшою силою, ніж виховання". 

Таким чином, Мережа ОГС «Зелена Житомирщина» поділилася власними 
прикладами та досвідом організації волонтерських груп та реалізація волонтерської 
роботи в сфері екології, охорони природи, формування екологічної освіти, культури 
та виховання молоді, громад, проведенням просвітницької діяльності, методами 
підвищення розуміння необхідності збереження навколишнього природного 
середовища, проведенням освітніх, навчальних, інформаційних та демонстраційних 
акцій, заходів, проєктів.  
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Культура взагалі й екологічна, зокрема, залежить від багатьох чинників, серед 

яких одним із головних є екологічна освіта. Роль освіти у формуванні екологічної 
культури важко переоцінити.  

Основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури 
окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних 
екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні 
до природи як універсальної, унікальної цінності. Екологічна освіта, з одного боку, 
повинна бути самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого боку, 
виконує інтегративну роль у всій системі освіти [1]. 

Природно-заповідні установи – це центри екологічної освіти, адже вони 
інформують населення, проводять різні заходи, акції з питань екології в межах 
певного регіону, а також налагоджують зв’язки з громадськими, природо-
охоронними організаціями для співпраці, інформують населення та державні 
структури про свою діяльність. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи Черемського природного заповідника 
(далі ЧПЗ) є саме екологічна освіта. Еколого-освітня діяльність в заповіднику 
здійснюється з метою забезпечення підтримки заповідної справи широкими 
верствами населення як необхідної умови виконання ними своїх природоохоронних 
функцій, сприяння вирішенню місцевих та регіональних проблем, участі у 
формуванні екологічної свідомості та розвитку екологічної культури населення. 
Основними фокусними групами для впровадження екологічної освіти визначені 
учнівська молодь, дошкільнята, студенти, педагоги-природничники, місцеве 
населення та відвідувачі заповідника. 

Особлива увага приділяється залученню до еколого-освітньої діяльності 
школярів та студентів, всіляко підтримуючи їхні ініціативи, розповсюджуючи серед 
них позитивну інформацію про роль територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду для формування сприятливого іміджу заповідної справи. Розширення участі 
підростаючого покоління в природоохоронній діяльності, зокрема, в прийнятті 
рішень, стратегічному плануванні, розробці і реалізації програм у сфері заповідної 
справи є вагомим кроком на шляху до сталого розвитку держави. 
Існує чимало форм та методів екологічної освіти в природно-заповідних установах, 
які обов’язково потрібно планувати на певні періоди та чітко регламентувати. 
Основним принципом вибору форм та методів екологічної освіти в природно-
заповідних установах є запобігання шкоди населенням біорізноманіттю та 
ландшафтам. Еколого-освітня робота планується на поточний рік, враховуючи 
перше та друге півріччя в навчальних закладах.  
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Екологічна пропаганда у заповіднику здійснюється наступними шляхами: 

проведенням екскурсій, екологічних бесід, уроків та лекцій, екологічних акцій, 
вікторин та майстеркласів, інформаційно-видавничою діяльністю. 

ЧПЗ тісно співпрацює із засобами масової інформації. Протягом 
двадцятирічного існування заповідника надруковано чимало статей наукового, 
науково-популярного та інформаційного змісту. Крім того, природний заповідник 
веде активну діяльність у соціальних мережах. На сторінці у Facebook постійно 
висвітлюються останні події в діяльності заповідника, пізнавальні дописи та важливі 
екологічні дати. 

Важливою формою екологічної освіти є рекламно-видавнича діяльність. В 
цьому напрямку ведеться активна робота з виготовлення листівок, плакатів, 
відеопродукції, аншлагів, яка має підтримку та сприяння. ЧПЗ видає інформаційні 
буклети про заповідник, екологічну стежку, природно-заповідний фонд України, а 
також буклети, приурочені до екологічних дат.  Про заповідник створено багато 
відеофільмів та відеороликів. Виготовлено та встановлено інформаційні аншлаги по 
всій території ЧПЗ, в екологічному класі, науковому відділі та дирекції заповідника 
встановлені інформаційні стенди.  

Дуже важливою формою екологічної освіти є розробка та прокладення 
екологічних стежок. В цьому плані колективом заповідника проведена кропітка 
робота. Попередньо розроблено план маршруту, проведено його облаштування, 
встановлені стенди та аншлаги з інформацією про пункти на екологічній стежці. По 
маршруту екологічної стежки проводяться екскурсії для краєзнавців, школярів, 
молоді та студентства для ознайомлення з територією ЧПЗ, його рослинним та 
тваринним світом, унікальним болотом, історією створення та походження, історією 
далеких воєнних років. 

Працівниками ЧПЗ активно проводяться виховні години з бесідами та лекціями 
природоохоронного характеру для учнів шкіл селища та району. Організовуються 
зустрічі з цікавими людьми, зокрема з працівниками заповідника: науковцями, 
єгерами, тощо. Цікавою формою екологічної освіти є проведення конкурсів та 
вікторин, хоча ця форма потребує коштів, бодай незначних для заохочувальних 
призів [2]. 

 Еколого-просвітницьку роботу установа здійснює відповідно до річного Плану 
заходів з еколого-освітньої роботи ЧПЗ та в рамках Положення про екологічну 
освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду. 
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«Необхідно щось важливе зробити для людей, 
 і лише тоді ти – людина» 

М. М. Миклухо-Маклай 
 

Видатний український педагог В. О. Сухомлинський стверджував, що в світі є 
країни, де природа яскравіша наших полів і лук, але рідна природа повинна стати 
для наступних поколінь найдорожчою. 

Найбільшими проблемами сьогодення є екологічні. Перед людством все 
гостріше виникає глобальна проблема – збереження життя на Землі. Вже зовсім 
скоро  вона може стати в один ряд із загрозою ядерної війни. Діяльність людини в 
ході науково-технічної революції має як позитивні, так і негативні наслідки. За 
висновками академіка В. І. Вернадського сучасний вплив людини на біосферу можна 
порівняти з тими геологічними процесами, які діяли на Землі в період її  утворення. 
У кожної людини виникає тривога за стан довкілля. Велика кількість промислових 
підприємств викидають у повітря мільярди тонн небезпечних речовин, які 
з’єднуючись у повітрі з парами води, випадають на Землю у вигляді розбавленої 
азотної та сірчаної кислоти. Такі дощі перетворюють водойми та ґрунти у мертві, 
знищуючи в них усе живе. 

Житомирська область багата на унікальні пам’ятки природи, славиться 
затишними гаями та лісами, водоймами, рідкісними представниками тваринного та 
рослинного світу. 

Згідно Закону   «Про охорону природи Української РСР» окремі об’єкти 
природи, які являють собою наукову та природно-історичну цінність оголошуються 
пам’ятками природи  і перебувають під охороною держави. Це перший в історії 
УРСР закон, який регулював увесь комплекс суспільних відносин у галузі охорони 
природи та раціонального використання природних ресурсів, ухвалений Верховною 
Радою УРСР 29 червня 1960 року, змінений і доповнений 25 серпня 1970 року [7]. 

Одним з ключових завдань у справі охорони навколишнього середовища є 
створення «еталонів природи» – заповідних територій, які дають змогу зберегти 
типові стійкі природні комплекси, що утворилися внаслідок багатовікової еволюції.  

Значну  частину – 36 відсотків –  території  Малинського району, який 
ліквідований 19 липня 2020 року, займають ліси з дубово-сосновими та 
м’яколистяними насадженнями. 

У нашому краї багато таких заповідних територій, як  заказники, парки, 
дендропарки, урочища, окремі лісові ділянки, які мають неабияке наукове, естетичне 
та виховне значення. 

В цьому мальовничому куточку поліської землі серед лісового масиву на садибі, 
де в ХІХ столітті проживала сім’я видатного  дослідника-етнографа М. М. Миклухо- 
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Маклая, організований Малинський фаховий коледж, який знаходиться в с. 

Гамарня Коростенського району Житомирської області. З метою охорони та 
підтримки екологічного балансу  в 1982 році було організовано загальнозоологічний  
заказник місцевого значення  «Гамарня» площею 1077 га. За підсумками  
інвентаризації мережі природно-заповідного фонду у 1991 році площа заказника 
була збільшена  і становить 1131 га [9]. Його складовими є лісовий масив площею 
336 га, до складу якого входять унікальні насадження хвойних і твердолистяних 
порід та частина Малинського водосховища площею 795 га. Разом вони утворюють 
гідропарк і входять до зеленої зони м. Малина, яка складається з різновидових  
дубово-соснових та м’яколистяних насаджень. Всього площа зелених насаджень  
становить більше як 233 гектари. 

Окрасою міста є парк імені Миклухи-Маклая – парк-пам’ятка                садово-
паркового мистецтва ХІХ століття – улюблене місце культури та відпочинку 
малинчан та гостей міста.  Він розташований у центрі міста та названий на честь 
всесвітньовідомого мандрівника, етнографа, антрополога, географа, гуманіста  
Миколи Миколайовича Миклухи-Маклая.  Парк  було сплановано у ландшафтному 
стилі. Більшість рослин завезені особисто вченим у 1886-1887 роках з Австралії та 
Нової Гвінеї. Значна частина  інтродукованих видів загинула у роки Другої світової 
війни. Фашистські окупанти  вирізали  чистину дерев парку. Відновлення міського 
парку почалося лише у 1960-1070-ті роки. Статус парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення імені Миклухи-Маклая було набуто 22 грудня 1973 
року згідно рішення Житомирського облвиконкому [8]. Площа парку на той час 
становила 43,0 га.  Проте протягом                    1973-1992 рр. його площа зменшилася 
на 13,4 га через забудову периферійної частини жилими приватними будинками, 
приміщеннями дитячого садка та школи-ліцею №1… Згідно  рішення ІХ сесії VІ 
скликання Житомирської обласної ради від 22 березня 2012 року площа парку 
становить 29,6 га. [12]. Нині його рослинність складається переважно з місцевих 
порід, 27 видів деревних і 17 – чагарникових віком до 200 років. За час існування 
парку створювалися пам’ятні алеї: до  50-річчя –  алея з каштану кінського 
звичайного, 75-річчя – алея ялини колючої (сизої). Покритонасінні складають понад 
80% всіх видів. Найчисельнішою є група  північноамериканської дендрофлори. Вона 
представлена  кленом американським, черемухою пізньою, дубом червоним, ясеном 
зеленим, тополею бальзамічною, магнолією  падуболистою. Велику групу  
декоративних видів складають голонасінні, які представлені інтродуцентами з  
різних частин світу: Північної Америки (ялина канадська, ялина колюча (форма 
сиза), кипарисовик туєвидний, туя західна різних форм, псевдотсуга Мензиса тощо), 
Західної Європи ( тис ягідний, сосна гірська,  модрина європейська та ін.), Середньої 
Азії (ялівець козацький), Криму (сосна кримська).  

Крім урочища «Гамарня», яке знаходиться в кварталах 40, 41, 42, 43 
Слобідського лісництва, в кварталах 22, 23, 24 цього ж лісництва на площі 27 га 
організовано урочище «Клунище». На території Українського лісництва в кварталах 
72, 73 – урочище «Щуче» площею 45,5 га. Гніздяться водоплавні та болотні птахи, 
водяться більше 15 видів плазунів та земноводних. Ростуть лікарські рослини, серед 
яких аїр, багно, валеріана тощо. Урочище «Галове» площею 15 га в кварталі 39 є 
окрасою Любовицького лісництва. Ці заказники сформовані  осоковою та злаковою 
рослинністю на низинних сфагново-осокових болотах і служать регуляторами рівня 
ґрунтових вод і малих річок басейну р. Ірша.  
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На південному заході від  смт Чоповичі у 54 кварталі   Чоповицького лісництва  

ДП «Малинське ЛГ» на площі 85 га знаходиться гідрологічний заказник  місцевого 
значення «Рихти». Створений  у 2009 році з метою охорони лісового масиву з 
середньовікових та пристигаючих  соснових і березових насаджень. Особливо 
цінним на території заказника є рідкісне мезотрофне болото. 

Ландшафтний заказник «Круча» площею 13,2 га розташований на околиці с. 
Лумля. Створений у 2019 році  для збереження мальовничого ландшафтного 
комплексу, у складі якого водосховище на р. Лумля. Зростають водні та 
прибережно-водні види рослин. Сальвінія плаваюча та водяний горіх занесені до 
Червоної книги України. 

Ворсівський заказник – ландшафтний заказник місцевого значення (рис. 1). 
Розташований на схід від села Ворсівка. Статус присвоєно з метою  збереження  
мальовничого природного комплексу, у складі якого Ворсівське водосховище (на р. 
Візня) та прибережні  переважно сосново-дубово-грабові  насадження [1]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Ворсівський заказник [2] 

 
Лумлянський ландшафтний заказник (рис. 2) розташований на північ від села 

Лумля на площі 40,8386 га у 2019 році. Перебуває у віданні ДП «Малинський 
лісгосп АПК» (Ворсівське лісництво, кв. 1, вид. 2, 4, 6). Майже вся його територія – 
це Лумлянське водосховище, яке є частиною єдиної гідрологічної системи, завдяки 
якій  у регіоні зберігається сприятливий водний баланс в екосистемі. У водоймі та 
навколишніх соснових лісах зростають такі рідкісні рослини, занесені до Червоної 
книги України: гніздівка звичайна, сальвінія плаваюча, любка дволиста, лілія лісова, 
коручка морозниковидна [3]. 

 

  
Рис. 2. Заказник Лумлянський [4, 5] 
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24 червня 2020 року  створений  ландшафтний заказник «Заплава пам’яті 

Небесної Сотні» з метою збереження в природному стані  частини заплави            
річки Тетерів – від річки до першої надзаплавної тераси. Розташований на схід від  с. 
Любовичі на площі 12,7073 га (рис. 3).  У 2014 році експедицією активістів Дружини 
охорони природи «Зелене Майбутнє»  та Національного екологічного центру 
України було виявлено  скупчення 14 старовікових дерев, заввишки       30-35 м, 
діаметром 1,2-1,6 м [6]. Широку крислату крону мають 400-річні дуби  внаслідок 
зростання на відкритому просторі серед важкодоступних лісів і боліт у  заплаві річки 
Тетерів [13]. 

 
Рис. 3. Ландшафтний заказник місцевого значення  

«Заплава пам’яті Небесної Сотні» [4] 
 

 Під ними  утворились неморальні формування з типової дібровної трав’янистої 
рослинності, такої як первоцвіт звичайний, анемона дібровна, яглиця звичайна, 
маренка запашна. Це цікаве явище, бо лісові угруповання займають невелику площу 
під дубами й оточені лучно-болотною рослинністю [14]. До  Червоної книги України 
занесені такі представники флори та фауни: пальчатокорінник  м’ясочервоний, 
любка дволиста, пальчатокорінник травневий, підорлик малий, орлан білохвостий, 
махаон, вусач мускусний, красуня-діва [11]. 
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Т.В. Книш, провідний фахівець з екологічної освіти 

 
Національний природний парк,м.Заліщики, Тернопільська обл.,Україна, 
taniaknysh286@gmail.com 
 

В умовах сьогодення основним завданням еколого-освітньої роботи є 
формування екологічної свідомості та культури особистості ,формування навичок 
екологічного мислення. Культура кожного суспільства багато в чому залежить від 
рівня екологічної освіти.[1] 

Сьогодні все більше людей приходять до висновку, що розв’язання проблем 
неможливе без екологічної освіти та культури кожної окремої людини та суспільства 
загалом. В.Сухомлинський писав: «Поняття «природа»- єдине ціле.У цьому своя 
гармонія та постійність, взаємозв’язки та залежності; вона-джерело буття і суть 
буття, вона єдина і нерозривна з людиною. Людина доти могутня й непереможна, 
доки вірна законам природи – пізнаним і непізнаним, не нею встановленим… 
Активно впливати на природу, але залишатися її сином, бути взірцем її творіння та 
володарем її сил, по-синівському бережливо ставитися до неї – ось яку позицію нам 
потрібно займати у процесі взаємодії з природою». [2] 

В умовах сучасної екологічної ситуації важлива екологізація всієї системи 
освіти і виховання підростаючого покоління, тому що екологічна культура є 
запорукою збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Для цього 
велика роль відводиться природоохоронним установам, зокрема національним 
природним паркам.[1] 

 Національний природний парк «Дністровський каньйон» має унікальну базу, 
яка використовується для проведення екологічної освітньо-виховної роботи 

з школярами, студентами, рекреантами, місцевим населенням. Дністровський 
каньйон за своєю територією є одним серед найбільших каньйонів не лише України, 
а й Європи, а територія НПП «Дністровський каньйон» складає 11730,28 га. Велич 
його зачаровує, а популярність росте щороку. Цінність території полягає в 
унікальному поєднанні природних комплексів та історико-культурних об’єктів. 
Еколого-просвітницька робота національного природного парку спрямована на 
привертання уваги населення до проблем природно-заповідних територій, на 
формування уявлення про унікальність та цінність як територій НПП, так і всієї 
природи рідного краю. 

Працівники Парку використовують найбільш ефективні методи роботи. Це 
організація: 

- тематичних еколого-виховних заходів, приурочених до екологічних дат; 
-лекцій з проблем довкілля; 
-проведення круглих столів, науково-практичних семінарів; 
-проведення патріотичних флеш-мобів. 
Важливе місце в еколого-освітній діяльності НПП «Дністровський каньйон» 

займають  природоохоронні  акції  та  конкурси. Так,  щороку  навчальні  заклади  та  
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учнівська молодь нашого регіону активно долучається до таких заходів, як 
«Збережемо первоцвіти», в рамках Всеукраїнської акції по охороні квітів-
первоцвітів, «День довкілля», «Посади дерево миру», « Не спалюй листя-отримай- 
чисте повітря», Всесвітній день водно-болотних угідь та інших. 

Вже традиційно, з метою переконання місцевих жителів відмовитись від 
передноворічного винищення хвойних дерев, проводиться екологічна акція 
«Збережи ялинку» на базі загальноосвітніх шкіл міста. Крім того, підростаюче 
покоління приймає участь у щорічному конкурсі «Подбаймо про птахів взимку», 
який проводиться на території об’єднаних громад Чортківського району. Метою 
конкурсу є виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття, розширення знань 
учнів з біології птахів,особливостей їх підгодівлі взимку та збереження орнітофауни. 
Конкурс проводиться у трьох номінаціях : «Годівничка для синички», «Малюнок», 
«Фоторобота» серед учнівської молоді Монастириської, Бучацької,Заліщицької та 
Борщівської територіальних громад Чортківського району. Працівники відділу 
еколого-освітньої роботи виїжджають в навчальні заклади району, де проводяться 
виступи, бесіди з учнями на різні теми екологічного характеру з використанням 
мультимедійних засобів, роздається поліграфічна продукція та матеріали з питань 
охорони природи. 

Поширенню екологічних знань сприяє і видавнича діяльність Парку, яка 
включає випуск та розповсюдження буклетів, календарів, візитівок. Публікуються 
матеріали у районній та всеукраїнських громадсько-політичних газетах, 
поновлюється сторінка у Facebook. 

Значним ресурсом для екологічної освіти є «Літопис природи», який щорічно 
видається науково-дослідним відділом національного природного парку. 

Важливою складовою в еколого-освітній діяльності НПП «Дністровський 
каньйон» є співпраця з позашкільними закладами, такими як ДНЗ «Калинонька» та 
«Перлинка». І це дуже важливо, адже в дошкільнят починається процес формування 
особистості. Працівники Парку відвідують ці заклади з метою виховання у малечі 
екологічної грамотності, проводять бесіди про природу, виховують любов до 
тваринного і рослинного світу. Екологічне спрямування можна прослідкувати під 
час того, як дошкільнята виготовляють іграшки з природного матеріалу. Працюючи 
з каштанами, шишками та іншим насінням, діти дізнаються про особливості 
харчування птахів, звірів і вчаться бережно до них відноситись. 

Підтримується тісне співробітництво з викладачами та студентами 
Відокремленого структурного підрозділу «Заліщицький фаховий коледж ім. 
Є.Храпливого НУБіП України». Неодноразово молодь відвідувала Національно 
природний парк «Дністровський каньйон». 
Приймали участь у науково-практичних семінарах, таких як: «Флористична 
унікальність Дністра та проблеми її збереження»,присвяченому 90-річчю праці 
В.Гаєвського «Szczatki fiory pierwotney w jarze Dniestru»(«Залишки первісної 
рослинності в долині Дністра»); «Охорона білого та чорного лелек в Україні», 
організованому НПП «Дністровський каньйон», Західноукраїнським орнітологічним 
товариством, Національним лісотехнічним університетом України та Державним 
музеєм НАН України; у заходах, які були присвячені до 100-річчя з часу народження 
дослідника та охоронця природи Миколи Чайковського та інших. Також наша 
установа є базою для проходження переддипломних практик студентів. 
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Проведення таких зустрічей-це приклад співпраці між природоохоронною 

організацією та навчальним закладом міста. 
Важливим напрямком еколого-освітньої роботи Парку є екскурсійна діяльність. 

З часу створення якого,працівниками відділу проведено сотні екскурсій. Для 
медиків, священнослужителів, суддей, учнівської молоді, працівників різних 
установ, представників органів влади, військовослужбовців ЗСУ ,туристів з 
Німеччини, Польщі, Південно-Африканської республіки та інших категорій 
населення з різних куточків України. 

Таким чином еколого-освітня діяльність НПП «Дністровський каньйон» робить 
значний внесок у підвищення рівня місцевої екологічної освіти та виховання 
підростаючого покоління регіону.[1] 

Безпосередній контакт дітей з природою сприяє кращому усвідомленню 
складних зв”язків в екологічних системах, розширенню їх кругозору, підсиленню 
емоційного сприйняття живої природи, розвиває творчі здібності, зацікавлює 
школярів та молодь до пошуково-дослідницької та природоохоронної діяльності.[2] 

Україна, маючи потужний людський і природний потенціал, здатна і повинна 
посісти гідне місце у світовому екологічному просторі. Для цього необхідно 
продовжити вдосконалювати концепцію екологічної освіти, культури та визначити 
додаткові напрямки оптимізації екологічної освіти .[3] 
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Національний природний парк «Хотинський» вже понад десять років проводить 

активну еколого-освітню діяльність серед школярів, молоді та місцевого населення. 
Це і аудиторні освітні заходи: уроки, лекції,  майстер-класи, і масові заходи: акції, 
фестивалі, конкурси. Налагоджено співпрацю з кількома десятками освітніх закладів 
Дністровського району Чернівецької області, адже територія Парку простягається 
майже на 200 км й межує з 33 населеними пунктами. 

Про екологію треба говорити змалечку. Любов до природи та відчуття 
відповідальності перед планетою повинні виховуватися з дитинства. З дошкільного 
віку. А далі школа закріплюватиме ці знання, які формуватимуть звички: не 
засмічувати довкілля, економити воду та електрику, підгодовувати птахів взимку, 
висаджувати навесні чи восени дерева та кущі. Якщо б, наприклад, у кожній школі 
України започаткували роздільний збір сміття, то це мало б колосальний вплив на 
суспільство в майбутньому. 

З досвіду можу впевнено стверджувати, що уроки – це добре і потрібно, але того 
зворотного зв’язку як при проведенні екотаборів чи екскурсій ви не отримаєте. 
Головне чого не мають освітні заклади, але є у національних парків – це своєрідна 
монополія на місця особливої, винятково красивої природи, що дарують незабутні 
враження від їх відвідування.  

Тому однією із найефективніших форм проведення природоохоронної освіти є 
відвідини екологічних стежок. По-перше, це відбувається не в процесі обов’язкового 
заходу, приуроченого до конкретної дати, місця чи часу, а при безпосередньому 
спілкуванні з так званою дикою природою. По-друге, завдяки емоційному 
сприйняттю людиною природи, її впливові на всі органи чуття, цілеспрямовано 
формується позитивна емоційна сфера передусім у тих людей, котрі до цього зовсім 
не цікавилися природою і не мали особливого потягу до спілкування з нею. 
Екологiчна стежка – унiкальна форма не лише природоохоронної пропаганди, але і 
поєднаного з нею вiдпочинку. [1].  

На території НПП «Хотинський» прокладено 4 екологічні стежки (протяжністю 
2,5-3 км кожна) та 3 туристичних маршрути (від 6 до 20 км). Зазвичай, проводячи 
екскурсії, я організовую ще й майстер-класи, ігри чи вікторини. 
Ігри екологічного спрямування дозволяють дитині побачити неповторність не тільки 
окремого живого організму, але й екосистеми, усвідомити неможливість порушення 
її цілісності, зрозуміти, що нерозумне втручання в природу може викликати істотні 
зміни як всередині самої екосистеми, так і за її межами. [2]. Під час майстер-класів 
учні отримують практичні навички: зорієнтуватися в лісі, розпалити вогнище й 
приготувати їжу на ньому тощо. Знання, отримані на основі практики, зберігаються 
довше, ніж придбані з підручників. 
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Звичайно туризм на території НПП «Хотинський» має широкий спектр 

екологічних ризиків. Щоб їх мінімізувати екскурсії туристичними маршрутами та 
екостежками відбувають у супроводі працівника парку, який слідкує за 
недопущення засміченості території та виникнення пожеж, актів вандалізму до 
культурно-історичних цінностей і природного надбання. Оскільки, переважна 
більшість відвідувачів – це школярі, творчі та непосидючі, які подекуди полюбляють 
залишити «слід в історії», зробивши напис на скелі чи дереві на кшталт «Тут був 
Батон» чи «Рома+Оля», екскурсовод пропонує залишити «наскельний» напис у книзі 
відгуків «Тут був Я!».  

Найкращою формою проведення екоосвіти для учнівської молоді є організація 
екологічних таборів та природничих шкіл. Щороку в національному природному 
парку «Хотинський» організовуються літні табори для школярів, тривалістю 3-5 
днів. Табори носять денний характер, тобто діти ночують у себе вдома. Програма 
табору не дає нудьгувати. Екскурсії, ігри, наукові експедиції, майстер-класи 
знайомлять учасників з біорізноманіттям рідного краю та закладають основи 
екологічної поведінки (рис.1). Щодня міняється дислокація проведення табору, 
нерідко в радіусі до 100 км від Хотина (тут центральний офіс Парку). Це може бути 
як територія НПП, так і установ, з якими співпрацюємо: Хотинська фортеця, 
Хотинський дендропарк, Сокирянський лісгосп, Хотинський водоканал тощо. Але 
обов’язково в програму включається екскурсія хоча б однією екостежкою Парку та 
водна прогулянка на катері річкою Дністер. 

 

  
Рис.1 – Майстер-клас з орієнтування Рис.2 - Екотабір «Suslik_CAMP 2022» 

 
Оскільки деякі діти записуються до нас щороку, то й програма оновлюється. 

Наприклад, у 2022 році табір отримав назву «Suslik_CAMP 2022» й був присвячений 
вивченню ховраха європейського (рис.2). Чому ж саме ця тваринка була обрана? З 
2019 року парк «Хотинський» спільно із Київським зоопарком реалізовує важливу 
природоохоронну програму з охорони та відтворення європейського ховраха 
(народна назва: суслик). У Червоній книзі України ця тваринка подається як зниклий 
вид! Тому не могли оминути увагою це рідкісне звірятко й вирішили познайомити з 
ним місцевих школярів. В таборі діти встигли побувати в різних іпостасях. Відчули 
себе справжніми рейнджерами: сходили в природоохоронний рейд, навчилися 
виявляти правопорушення, складати протоколи, знаходити незаконні знаряддя лову, 
тощо. Побували й слідопитами. Вивчали сліди тварин, рахували кількість пальців й  
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визначали розмір, з’ясовували кому вони належать, а ще зіграли в командну гру 
«Хто тут проходив?». Також трішки волонтерили: майстрували тунельні пастки й 
розміщували їх по території, встановили будиночок для комах. Уявили себе 
ховрашками під час заняття «Харчуйся як ховрах». Дізналися, які рослини придатні 
для споживання, а які краще оминати, щоб не отруїтися. Прогулялися до колонії 
ховраха європейського, де чимало цікавого почули про життя цього гризуна. 

Завдання екотаборів та природничих шкіл Парку – показати, зацікавити, а 
головне залучити дітей до збереження довкілля, що у перспективі позитивно 
позначиться на екологічному стані регіону. 
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Структурним підрозділом відділу генетики, селекції та репродуктивної біології 

рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» – науково-дослідного 
інституту Національної академії наук України є лабораторія «Мікроклонального 
розмноження рослин» яка виконує один з основних розділів тематичних планів 
цього відділу і робота якої була започаткована у 1999 році.  

За період становлення лабораторії як окремої структури НДІ вона стала 
елементом пізнання навколишньої природи. Важливу роль в цьому відіграв саме 
дендропарк «Софіївка» який є центром мобілізації і акліматизації рослинного 
різноманіття. Крім інтродукційної работи, в парку проводиться вивчення 
біолого-екологічних особливостей рослин, їх адаптаційної здатності і 
можливостей практичного використання. На даний час колекція парку 
нараховує близько 3,5 тисяч таксонів деревних, чагарникових та травянистих 
рослин і є хорошою базою для пізнання людиною світу природи [1, 2]. 

Перспективи використання рослин з господарсько-цінними ознаками 
потребують дослідження їх репродуктивної біології та пов’язані із 
вдосконаленням та розробкою ефективних способів насінного та 
вегетативного розмноження. Одним із сучасних методів вегетативного 
розмноження рослин, в основі якого лежить унікальна властивість рослинної 
соматичної клітини – тотипотентність тобто здатність до реалізації потенціалу всієї 
рослини є вирощування рослин in vitro.  

Тому основні завдання роботи лабораторії полягали у розробленні ефективних 
технологій розмноження цінних декоративних, сільськогосподарських та лікарських 
рослин, збереження генофонду рідкісних та зникаючих видів в умовах in vitro, 
модифікування живильних середовищ, встановлення оптимальних умов 
культивування і досягнення експлантами ризогенезу in vitro та адаптації рослин-
регенерантів до умов ex vitro. 

Впродовж всіх років досліджень, співробітниками лабораторії  виконано низку 
науково-дослідних робіт пов’язаних з особливостями вирощування цінних 
екземплярів рослин та одержання садивного матеріалу. Розроблено протоколи 
живильних середовищ для введення рослинного матеріалу in vitro, власне 
розмноження, підвищення морфогенного потенціалу рослин, збільшення коефіцієнта 
розмноження та успішного ризогенезу експлантів. Створено оптимальні умови для 
успішної адаптації рослин ex vitro (температурний режим, інтенсивність освітлення, 
кислотність та вологість ґрунту і повітря тощо) [3]. 
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З метою одержання садивного матеріалу для створення паркових композицій, 

озеленення  приватних  садиб  та  реалізації  населенню  вирощено  велику  кількість 
цінних декоративних деревних, чагарникових та трав’яниcтих рослин представників  
родів Sorbus L., Corylus L. Cercis L., Calycanthus L., Diospyros L, Spiraea L., Vitex L., 
Cerasus L., Weigela Thunb., Cotinus L., Dianthus L. Hosta Tratt та багато інших [4, 5]. 

Впродовж років досліджень одержано садивний матеріал та створено генофонд 
рідкісних та зникаючих видів рослин розмножуваних в умовах in vitro. За 
результатами досліджень отримано низку патентів на корисну модель та актів 
впровадження. 

Проте поряд із науковими досягненнями у лабораторії мікроклонального 
розмноження створено умови для теоретичного пізнання природи та практичних 
занять, що надає можливості для формування навичок дослідницької діяльності та 
основ наукового світогляду для майбутніх молодих вчених. Їхня участь у проведенні 
наукових досліджень сприяє практичному використанню молоддю своїх 
теоретичних знань про різнобічні властивості рослин як об'єктів природи, що нас 
оточує, розвиває спостережливість, сприяє формуванню пізнавального інтересу до 
природи. 

Тому на базі лабораторії часто проходять навчання учнів «Малої академії наук 
України», студентів ВУЗів, школярів загальноосвітніх шкіл з основами ботаніки, 
біотехнології, біотичного різноманіття, екології тощо. Лабораторія є базою для 
проведення дослідів, експериментів, спостережень, що стосуються розробки 
живильних середовищ для росту і розвитку рослин in vitro. 

Молодь з неабияким захопленням бере участь у приготуванні живильних 
середовищ, відборі рослинного матеріалу для подальшого проведення наукових 
досліджень (визначення об’єкту досліджень, віку рослини, заготівлі пагонів для 
введення in vitro). З великим зацікавленням проводиться процес деконтамінації 
рослинного матеріалу та введення його в культуру in vitro.  

Із затамуванням подиху молоді дослідники беруться за скальпель, коли в 
стерильних умовах проводять тиражування рослинного матеріалу і перенесення його 
на живильні середовища для подальшого розмноження, укорінення і одержання 
рослин-регенерантів придатних для подальшої адаптації ex vitro. 

Отже, лабораторія мікроклонального розмноження рослин Національного 
дендрологічного парку «Софіївка» – науково-дослідного інституту Національної 
академії наук України є базою для ознайомлення обдарованої молоді з рослинним 
світом, який оточує нас протягом усього життя. 
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Одним із ключових напрямків діяльності нашого заповідника є еколого-освітня 
робота у середовищі широких кіл громадськості. Відповідно до «Положення про 
екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду» (наказ 
Міністерства екології та природних ресурсів України № 399 від 26.10.2015 р.) метою 
екологічної освітньо-виховної роботи установ природно-заповідного фонду, є 
цілеспрямований вплив на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та 
відвідувачів установ ПЗФ стосовно збереження природної спадщини країни, 
природних комплексів територій та об’єктів ПЗФ, забезпечення підтримки 
природоохоронної діяльності установ ПЗФ шляхом поширення знань і підвищення 
обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, 
формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи [2]. 

За останні роки колективом Древлянського заповідника був напрацьований 
широкий об’єм форм взаємодії із різними колами аудиторії. Однак події пов’язані з 
початком збройного вторгнення спонукали нас значно скорегувати та 
переформатовати підходи до форм реалізації еколого-освітніх практик. 

 Звісно, на початку російської агресії звична для нашого колективу еколого-
освітня робота була вимушено призупинена. З огляду на той факт, що частково 
територія заповідника опинилася у зоні бойового зіткнення із загарбниками, що 
фактично унеможливлювало звичну діяльність. Ситуація ускладнювалась частковою 
евакуацією як співробітників, так і місцевих мешканців, які власне виступали у 
якості основної нашої аудиторії. Лише по мірі нормалізації ситуації, нами було 
докладено максимум зусиль для відновлення наших еколого-освітніх практик. 

Зазначені зміни з огляду на реалії воєнного часу знайшли свій вияв у широкому 
розповсюджені дистанційних прийомів комунікації з дітьми. Крім того, оновлення 
зазнав не лише інструментарій роботи з аудиторією, але й потреби сьогодення 
спричинили зміни у тематичному наповнені виховних заходів. Зусиллями 
співробітників еколого-освітнього відділу були проведені виховні заходи із метою 
інформування населення про наслідки та потенційні загрози перебування на 
території, яка виступала безпосереднім місцем бойового зіткнення із військами 
агресора.  

Зміни у пріоритетах та напрямках нашої виховної діяльності проявляються у 
започаткуванні еколого-освітніх та реабілітаційних заходах із дітьми евакуйованими 
із території охопленої інтенсивними бойовими діями.  

Подальша логіка і тенденції розвитку природоохоронної сфери та завдання 
подолання актуальних екологічних загроз обумовлюють потребу у розробці та 
впроваджені диференційованих еколого-освітніх програм як ключового засобу 
досягнення екологічної грамотності й культури населення [1]. 
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Таким чином, фактичні результати еколого-освітньої роботи виражаються у 

помітному підвищенні інтересу молоді до тематики природоохоронної діяльності. 
Нашим співробітникам вдалося адаптувати еколого-освітню роботу до реалій 
воєнного часу. Загалом починаючи з квітня по жовтень 2022 року, нам вдалося 
організувати та провести 38 освітньо-виховних заходів різної тематики. 
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Кожного року у весняний період в сільських та приміських населених пунктах  

власники сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок спалюють сухостій. 
Керуючись міфом про корисний та ефективний спосіб очищення території. Проте 
спалювання сухостою в більшості випадків є причиною виникнення пожеж які 
швидко поширюються. Часто стаються випадки коли пожежі спричинені спаленням 
сухої трави знищували господарські або житлові будинки.  

 Спалювання сухостою несе дані проблеми для екосистем [4]: 
– очерет і суха трава можуть слугувати життєвим середовищем для багатьох 

видів тварин та птахів;  
– спалювання сухостою знищує тварин;  
– значно зменшується видовий склад рослинності на ділянці території де 

відбулася пожежа внаслідок спалювання сухостою; 
– при пожежі знищується також насіння рослин, однорічні рослини зникають з 

території, вцілілими залишаються ті, чиє коріння знаходиться глибше в землі; 
– від високих температур знищується вся мікрофлора в ґрунті, і корисна також, 

що підтримує рослинність в протистоянні можливим хворобам. 
 Законодавством України передбачено покарання в вигляді штрафів за 

порушення громадянами заборони на підпал сухостою [1].  
Екосистеми Волинської області досить сильно постраждали від пожеж, що 

виникли внаслідок спалення сухостою у весняний період цього року, загальна 
приблизна площа випалених земель становить 73,5 гектарів (Рис. 1). 

Майже всі загоряння сталися на території громад. На карті ми зобразили площу 
випалених земель по районах і громадах у Волинській області [2]. 

Також ми порівняли загальні площі випалених земель у Волинській області та 
інших областях, розташованих в різних регіонах України (Рис. 2) [3].   

Згідно діаграми напрошується висновок, що Волинська область знаходиться у 
трійці лідерів за кількість випалених земель. 

Важливим є поширення серед населення заходів, що є альтернативою спаленню 
сухостою: компостування залишків рослин, також залишки рослинності 
використовують для створення органічного добрива, ефективним є приорювання 
стерні, можливе навіть просте переорювання земельної ділянки [4]. 

Отже, проблема підпалювання сухостою несе в собі серйозні негативні наслідки 
для екосистем, завдаючи шкоди рослинному та тваринному світу, пошкоджуючи 
ґрунт та забруднюючи атмосферне повітря. Екосистеми у Волинській області 
зазнали значних пошкоджень від пожеж спричинених підпалюванням сухостою у  
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весняний період цього року, та ситуацію можна покращити проводячи 
просвітницьку роботу серед населення. 
 

 
Рис.1. Площа випалених земель на території Волинської області, га 

 
 

 
 

Рис.2. Загальна площа випалених земель по деяких областях України за 2022 
р., га 
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Бьордвотчинг (birdwatching або birding) – вид рекреаційної діяльності, що 
передбачає спостереження за птахами у природі (неозброєним оком або за 
допомогою оптичних приладів) [2].     
 Бьордвотчінг зародився у Великобританії у 18 столітті. У наші дні цей рух 
найбільш поширений у Європі та Америці.       
 На сьогодні це один з найпопулярніших видів екотуризму. Якщо для Західної 
Європи клуби бьордвотчерів – звичайне явище, то в Україні рух натуралістів-
орнітологів перебуває на стадії розвитку [3]. 

Бьордвотчінг має ряд зручних рис. Якщо говорити про хребетних тварин, то 
птахи мають найбільше розмаїття видів. Переважна більшість ссавців є полохливими 
тваринами і зникають, як тільки в їх полі зору потрапляє людина, в той час як птахи 
підпускають до себе значно ближче.  

Як складова екотуризму, в тому числі і локального, бьордвотчінг має значний 
потенціал. Окрім того, його актуальність за два минулих роки суттєво зросла через 
пандемію коронавірусу. Тому є потреба в популяризації цього захоплення як з 
еколого-просвітницькою, так і з природоохоронною метою. Популяризація 
спостереження за птахами залежить від загальної популяризації дикості та 
натуральної реальності. Те, що знаходиться в дефіциті, зазвичай формує попит на 
нього. В Україні досить великий потенціал для бьордвотчерів: безліч озер, річок, 
плавнів, лиманів і лісів дозволяє повною мірою насолодитися спогляданням птахів 
[4]. Чорнобильська зона – одне з тих місць, яке зможе викликати у потенційних 
бьордвотчерів ефект несподіванки, оскільки на одній території зовсім поряд існують 
первозданна природа українського Полісся та наслідки техногенної катастрофи. 

Великою популярністю у туристів користується колишня загоризонтна 
радіолокаційна станція «Дуга» висотою до 150 м. Вона слугує місцем  зупинки 
птахів в перелітний сезон. Тут орнітологи фіксували види досить рідкісних птахів: 
рябчика, зграю самиць тетерука та рекордну кількість орланів-білохвостів – 37 
особин за 2 дні. Окрім того, на території Чорнобильського заповідника досить часто 
можна спостерігати за лебедями кликунами, канюками, різними видами дятлів, 
снігурами, синичками та багатьма іншими пернатими [6]. 

 

62  

mailto:zavodenko9292@gmail.com


Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
Слід відзначити, що Заповідник розташований на перехресті великих 

міграційних шляхів, що пролягають вздовж річок Дніпра та Прип’яті. За сезон тут  
пролітає 30-50 тисяч гусей, 150-200 тисяч качкоподібних, до 1,5 мільйона інших 
пернатих. Окрім того, на заповідній території зафіксовано багато колоній 
лелекоподібних, сивкоподібних, гусеподібних, пеліканоподібних та інших птахів.  

У 2021 році Чорнобильський заповідник спільно з Громадською організацією 
«Екологічний простір – 2020» започаткували проект «Розвиток еко-туризму на 
територіях, що зазнали радіаційного забруднення – шлях до збереження 
біорізноманіття українського Полісся», який передбачає будівництво спостережних 
веж для бьордвотчингу саме на території ЧРЕБЗ. 

Проект має на меті специфічні цілі – розвиток екологічного туризму на 
територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, шляхом облаштування  локацій 
для спостереження за птахами з метою заснування відносно нового для України 
туристичного напрямку – бьордвотчингу, як виду свідомого й екологічно 
толерантного проведення дозвілля та вивчення біорізноманіття українського 
Полісся. 

Окрім того, проект орієнтований на охорону птахів та їх гніздівель у природі.  
У складі орнітофауни Чорнобильського заповідника є багато рідкісних 

птахів, занесених до Червоної книги, серед них: журавель сірий, лелека чорний, 
орлан-білохвіст, нерозень, гоголь, лунь лучний, беркут, балабан, сапсан, тетерук, 
пугач та ін.  З метою збереження рідкісних та вимираючих видів птахів, на кошти, 
виручені від бьордвотчингу, передбачається будівництво адаптивного вольєру для 
птахів. Це дозволить перетримувати пернатих у складний для них період – під час 
травмування, у сильні морози і т.д.  

Спостережні вежі для бьордвотчингу будувались за стандартним проектом, 
рекомендованим для всіх установ природно-заповідного фонду України: будиночок 
розміром 2,0*1,5 м, з односкатним дахом, вкритий водонепроникним матеріалом. У 
передній стіні будинку розміщене велике вікно, захищене ставнями. Матеріал для 
стін – шпунтована стругана дошка. Платформа за будиночком розміром 4*2м. 
Висота платформи – 1,8м над землею. Вишка висотою (до підлоги) 4м, розміром 
1*1м. Висота перил на вишці, платформі та сходах – 1м. 

 

  
Вежі для бьордвотчингу на території Чорнобильського заповідника  

поблизу річки Прип’ять 
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Такі спостережні будиночки розміщуються дещо осторонь від основного 

маршруту екологічної стежки, на відкритій місцевості або на узліссі, де можна 
проводити спостереження за птахами (у місцях концентрації птахів – біля водойм, на 
острівці серед боліт, у долині великої річки, біля місць підгодівлі тощо).  

З метою поширення інформації щодо проекту, підвищення екологічної 
свідомості населення та популяризації екотуризму, були організовані дві 
волонтерські групи з учнівської молоді – віком 14-17 років. Волонтери обох груп 
стали цільовою аудиторією для проведення еколого-освітніх лекцій в рамках 
проекту, оскільки саме вони в подальшому, на добровільній основі, проводитимуть 
еколого-освітні лекції та семінари для інших цільових груп, за матеріалами, що 
будуть надаватися координаторами проекту та його партнерами.  

До того ж, у рамках реалізації проекту, був організований Всеукраїнський 
круглий стіл «Розвиток бьордвотчингу в Україні». Захід проведений 30 вересня 2021 
року в Орхуському центрі при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів 
України. Його основний результат– Рекомендації для Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України й установ природно-заповідного фонду, які погодили 
всі учасники заходу.  

Отже, завдяки багатству орнітофауни, різноманіттю біотопів, достатній 
кількості природоохоронних територій, Україна має значний потенціал для 
поширення бьордвотчингу. Розвиток даного напряму, який не потребує створення 
вартісної інфраструктури, сприятиме здоровому способу життя, духовному розвитку 
та підвищенню екологічної культури жителів України. 
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Колекція субтропічних плодових культур Хорольського ботанічного саду 
представлена рослинами різних життєвих форм, що об'єднані в одну групу за 
вимогами до кліматичних умов. В даний час у колекції зібрані представники родини 
Шипшинові (Rosaceae) – айва довгаста (Cydonia oblonga Mill.), японська айва 
каліфорнійська (Chaenomeles×californica Clarke ex Weber), домашня горобина 
справжня (Cormus domestica L.), мушмула німецька (Mespilus germanica L.), глід 
матовий (Crataegus opaca Hooker & Arn.), слива солодка (Prunus dulcis (Mill.) 
D.A.Webb), слива вірменська (Prunus armeniaca L.); Жостерові (Rhamnaceae) – 
родзинкове дерево солодке (Hovenia dulcis Thunb.), зизиф ююба (Ziziphus jujuba 
Mill.); Маслинкові (Elaeagnaceae) – маслинка багатоквіткова (Elaeagnus multiflora 
Thunb.), маслинка парасолькова (Elaeagnus umbellata Thunb.); Шовковицеві 
(Moraceae) – маклюра тризагострена (Maclura tricuspidata (Carriеre) Bureau), 
смоківниця карійська (Ficus carica L.); Анонові (Annonaceae) – азиміна трилопатева 
(Asimina triloba (L.) Dunal); Лаврові (Lauraceae) – лавр благородний (Laurus  nobilis 
L.); Страстноцвітові (Passifloraceae) – страстоцвіт м'ясочервоний (Passiflora incarnata 
L.); Плакунові (Lythraceae) – гранатник зернястий (Punica granatum L.); Миртові 
(Myrtaceae) – фейхоа Зелловова (Feijoa sellowiana O.Berg); Анакардієві 
(Anacardiaceae) – фісташка справжня (Pistacia vera L.); Рутові (Rutaceae) – цитрина 
трилисточкова (Citrus trifoliata L.); Ебенові (Ebenaceae) – хурма вірджинська 
(Diospyros virginiana L.); Актинідієві (Actinidiaceae) – актинідія китайська (Actinidia 
chinensis Planch.). Вирішується питання щодо поповнення колекції такими видами 
як: глід азароль (Crataegus azarolus L.) родини Шипшинові (Rosaceae), камелія 
китайська  (Camellia sinensis (L.) Kuntze) родини Чаєві (Theaceae) та маслина 
європейська (Olea europaea L.) родини Маслинові (Oleaceae). 
В основу побудови ботанічної колекції покладено еколого-систематичний принцип, 
для ландшафтної композиції використано регулярний планувальний прийом, що 
додає зручності у проведенні краєзнавчих, демонстраційних, навчальних та 
наукових екскурсій. Рослини розміщені на двох колекційних ділянках наукової зони 
установи – «Сад субтропічних плодових культур» з площею 0,26 га та «Формовий 
плодовий сад» з площею 0,23 га. Ця колекція субтропічних рослин має винятково 
важливе наукове та економічне значення з огляду збереження і збагачення  фіто 
різноманіття  та  процесу  коригування  переліку  вирощуваних  у лісостеповій зоні 
України плодових культур на користь більш теплолюбних і посухостійких через 
глобальні кліматичні зміни. 
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Дана колекція забезпечує проведення прикладних науково-дослідних робіт з 

інтродукції, акліматизації, селекції, розмноження рослин, сприяє розширенню 
видової різноманітності плодових рослин з корисними властивостями у лісостеповій 
зоні України, що є ефективним використанням рослин світової флори [1, 2]. 

Предметом досліджень є інтродукція вищеперелічених видів з метою виділення 
кращих зразків для поширення в лісостеповій зоні України. 

Колекція Z. jujuba представлена 50-ма зразками, серед яких чотири 
крупноплідні (середня маса плоду більше 10 г). Дані зразки створені в процесі 
підготовки та захисту кандидатської дисертації «Інтродукція унабі (Zizyphus jujuba 
Mill.) в Лісостепу України» (Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, 2007 р.) 
та подальших селекційних досліджень виду в м. Хоролі. Закладку насадження  Z. 
jujuba сіянцевими гібридними рослинами виконано у 2014 році. Культура Z. jujuba 
проявляє високий рівень жаро- та посухостійкості, успішно зростає, розвивається і 
плодоносить в умовах спекотного та сухого літа. 

Нині, в рамках дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня доктор 
філософії комплексне дослідження видів P. dulcis (з 2020 р.), P. granatum (з 2021 р.), 
P. incarnatа (з 2022 р.) проводять аспіранти Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, де відкрита аспірантура за 
спеціальністю 091 Біологія, а як науково-дослідна база використовується колекція 
субтропічних плодових культур Хорольського ботанічного саду.  

Створення колекції P. dulcis розпочато ще у 2013 році заготівлею кісточок P. 
dulcis forma amara та P. dulcis forma dulcis сорту 'Десертний' в м. Молочанськ 
Запорізької області – північного регіону вирощування цієї культури, де рослини 
зростають протягом тривалого часу, мають задовільний стан, успішно плодоносять і 
утворюють повноцінне насіння, що є завершальним етапом адаптації інтродукту в 
нових умовах культивування. Сіянцеві рослини forma amara в Хорольському 
ботанічному саду плодоносять з 2016 року. В 2021 році інтродукційний матеріал у 
вигляді насіння P. dulcis сорту 'Бумажноскорлупний' отримано від  ПП «Лісосад» м. 
Харків, який вони заготовили у Киргизстані. Сіянцеві рослини forma dulcis сорту 
'Десертний' вегетують, мають щорічний приріст, у 2022 році вперше цвіли.  

Вихідний матеріал P. granatum сортів 'Ак Дона' та 'Гюлоша розова' у вигляді 
саджанців отримано у 2012 році з м. Молочанськ Запорізької області та у вигляді 
живців з м. Феодосія Автономної Республіки Крим. У 2014 році колекцію 
перенесено в наукову зону Хорольського ботанічного саду. На колекційній ділянці 
рослини сформовано як три- п'ятистеблові кущі. P. granatum в Хорольському 
ботанічному саду культивується як вкривна на зиму культура. У 2022 році колекцію 
P. granatum поповнено сортами 'Бала мюрсаль','Кримський полосатий', 'Нікітський 
ранній', 'Казаке улучшений', 'Бельбек', які мають набір нових біоекологічних якостей 
та господарських ознак, що сприяє збагаченню генофонду виду та вихідного 
матеріалу для селекції. Вперше вид у Хорольському ботанічному саду заплодоносив 
у 2022 році. 
Сіянці P. incarnatа вирощені в контейнерах з насіння, заготовленого у 2021 році, а у 
2022 році пересаджені в наукову зону у відкритий ґрунт для дорощування і 
подальших досліджень. P. incarnatа – новий вид витких трав'янистих рослин в 
лісостеповій зоні України з їстівними плодами. 

Колекція субтропічних плодових культур є основою для супроводу навчального 
процесу  учнів  міських  шкіл  та  студентів  Полтавського  державного  аграрного 
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університету та підпорядкованого йому Хорольського агропромислового фахового 
коледжу. Це пояснюється тим, що культивування окремих видів субтропічних 
плодових культур в умовах помірного клімату дає змогу подавати досліджувані 
явища кліматичних змін та демонструвати процес адаптації рослин до зміненого 
середовища наочніше [3]. 

Суттєвим є і той факт, що колекція стала просвітницьким середовищем для 
різних вікових груп, адже працівники ботанічного саду розробили роздатковий 
матеріал у вигляді буклетів і набули змогу проводити краєзнавчі та ботаніко-
просвітницькі екскурсії з дорослим населенням за такими темами: «Субтропічні 
плодові культури – нові рослини рідного краю», «Інтродукція та акліматизація як 
процес пристосування видів до змінених умов природного середовища», 
«Збагачення фіторізноманіття Лісостепу України корисними видами плодових 
культур», «Перспективи культивування субтропічних плодових культур в Лісостепу 
України в контексті глобальних та регіональних змін клімату», «Практичні 
рекомендації з вирощування субтропічних плодових культур в Лісостепу України» 
та іншими. 

Нині, коли основна маса рослин вступила в генеративну фазу свого розвитку і 
стала об'єктом естетичного сприйняття, привносячи фіторізноманіття в місцевий 
краєвид, відвідування саду субтропічних плодових культур Хорольського 
ботанічного саду стало екскурсом в краєвид субтропіків, адже базовим елементом 
колекції є субтропічні плодові рослини, дуже різноманітні за морфологічною 
будовою вегетатитвних органів, забарвленням квіток та будовою плодів, а створений 
об'ємний простір виключно із субтропічних видів позиціонується із субтропіками 
[4]. 
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Одним із важливих напрямків еколого-освітньої діяльності Національного 
природного парку «Голосіївський» (НПП) є пошук різноманітних засобів залучення 
молоді до збереження  та відтворення біорізноманіття парку [1].  

Набувають популярності такі заході як участь в екологічних конкурсах, 
семінарах та конференціях, проведення занять в закладах освіти різної акредитації, 
екоквестів, майстер-класів, екологічних ігор, занять в екотаборах, проведення 
онлайн-уроків, вебінарів, співпраця із бібліотеками [2], укладання угод про 
співпрацю із різними установами екологічного спрямування та громадськими 
організаціями, підвищення кваліфікації співробітників еколого-освітнього відділу, 
висадка садженців, розміщення кажанятників, прибирання території. 

Прикладами такої діяльності є участь у фінальному етапу Всеукраїнського 
конкурсу молодіжних проектів із енергоефективності «Енергія і середовище» 
Всеукраїнського конкурсу «Енергія і середовище». 

Поширення інформації про парк шляхом участі у Всеукраїнському форумі 
«Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження» (Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України); у Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні 
аспекти вивчення у загальноосвітній школі»  (Полтавський державний аграрний 
університет, Рівненський державний гуманітарний університет, Департамент освіти 
і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Департамент культури і 
туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, 
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України).  Участь (онлайн) в  обласному онлайн-
семінарі  на тему «Сучасні питання природничих наук через призму сталого 
розвитку регіону». (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. 
Шевченка, Мезинський національний природний парк, ГО «Чернігівська обласна 
організація Українського товариства охорони природи»). Участь в Міжнародній 
науково-практичній конференції, присвяченій 25-й річниці з дня створення 
природного заповідника «Горгани» «Основні проблеми і тенденції розвитку 
природоохоронних територій в Українських Карпатах.  

Підвищення кваліфікації працівників відділу освіту є важливим елементом для 
проведення еколого-освітньої діяльності. Так, підвищено кваліфікацію та отримано 
сертифікат  у Київському Університеті імені Бориса Грінченка. Тема: навчальний 
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модуль «Презентація-ознайомлення із курсом за вибором «Клімат-box» для учнів 5-6 
класів НУШ, обсягом 10 годин (0,33 кредиту ECTS) відповідно до програми 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти в Інституті 
післядипломної освіти. 

З нагоди дня народження НПП «Голосіївський» у парку ім. М. Рильського 
проводилися майстер-класи «Трав’янчик», «Намисто з жолудя», «Шишко-
барометри»; грали в екологічні ігри; провели інформування населення про правила 
поведінки на території ПЗФ та нагадали про заборону відвідування лісів на період 
воєнного стану. 

Цікавими заходами були такі, як «Птахи зимового лісу», «Слідами лісових 
тварин», інформаційний екоосвітній вебінар «Весняні птахи», різні онлайн-уроки, 
наприклад, урок на тему «Первоцвіти» для школярів 116 ліцею. До того ж було 
організовано конкурс малюнків в рамках Всеукраїнської акції «Первоцвіти». 
Спільно з Київським Міським Будинком Природи проведено захід з нагоди 
Всесвітнього дня Водно-болотних угідь для студентів КНУ ім. Т. Шевченка та НТУ. 

Велику увагу НПП «Голосіївський» приділяє поширенню екологічних знань, 
створюючи позитивний імідж парку через соціальні мережі, сайт та ютуб-канал. 

НПП «Голосіївський» долучився до екотабору у Михайлівці-Рубежівці, 
Бучанський р.-н), організованого Партнерською мережею «Освіта в інтересах 
сталого розвитку в Україні» (Громадська  організація). Дітей ознайомили із 
рослинами і тваринами парку, віртуально відвідали екостежки парку, грали в екоігри 
(картковий квест та гра Легенди Голосівського лісу), вивчали первоцвіти, 
розповідали чому їх треба зберігати, що таке акровірш, показували в книжці як вони 
виглядають, вгадували назву за допомогою акровіршів; провели майстер-клас 
«Зроби шишко-барометр», надаючи друге життя різним матеріалам, демонстрували 
як працюють барометри. 

Також взяли участь у Еко-пікніку, що проводився на території Залізного 
містечка. В програмі заходу були веселі конкурсі, танці, фото-сесії та розваги з 
сертифікованими собаками-терапевтами, майстер-класи з арт-терапії, екологічно 
дружні та патріотичні майстер-класи, шоу мильних бульбашок, а також солодощі, 
подарунки для організації дозвілля.  

Ці заходи організовано Громадською організацією «Еко-розвиток» 
(http://ecodevelopment.org.ua/) та Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого 
розвитку в Україні» у тісній співпраці з Ірпінською міською радою 
(https://imr.gov.ua/) за підтримки Благодійного фонду «Голоси дітей» 
(https://voices.org.ua/ ) .  

НПП «Голосіївський» вже давно співпрацює із громадською організацією 
Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» і це дає 
йому змогу не тільки брати участь у спільних заходах Мережі громадських 
екологічних заходах, а й користуватися спільною бібліотекою, знайомитися із 
новими важливими документами, прийнятими на міжнародному рівні, обмінюватися 
досвідом та готувати спільні публікації [3]. 
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² Херсонський центр дитячої та юнацької творчості, вул. Василя Стуса, 51,        м. 
Херсон, Україна 
 

Національний природний парк «Нижньодніпровський» був створений в 2015 
році на території вздовж русла р. Дніпро від Каховської ГЕС до Дніпровсько-
Бузького лиману для збереження найцінніших заплавно-літоральних комплексів у 
Європі і є однією серед перлин об'єктів природно-заповідного фонду Херсонщини. В 
межах об'єкту ПЗФ знаходиться водно-болотне угіддя міжнародного значення 
«Дельта р. Дніпра». Розтікання вод по дельтових водотоках утворює значну кількість 
плавневих островів, які об'єднуються у великі масиви, розділені між собою 
основним руслом Дніпра та великими рукавами. Всі вони входять до складу угіддя з 
прилеглою акваторією Дніпровсько-Бузького лиману. На території угіддя  присутні 
види, включені до Червоної книги України, IUCN, II та III додатків Бернської 
конвенції. Зокрема, тут мешкають 376 видів хребетних, серед яких 68 занесено до 
Червоної книги України [1]. 

Відзначення міжнародного дня водно-болотних угідь є не лише одним з 
найперших екологічних свят від початку календарного року, але й важливою 
частиною еколого-освітньої роботи з метою формування у місцевого населення 
бережливого ставлення до одного з важливих ветландів «Дельта р. Дніпра». В цьому 
році ми вирішили змінити стандартний підхід до проведення заходів, що приурочені 
до цієї дати. Тема цьогорічного міжнародного дня водно-болотних угідь: «Водно-
болотні угіддя – на користь людям і природі!». Ми вирішили запропонувати 
провокативну гру, яка була орієнтована на вікову групу від 11 років і чудово 
спрацювала навіть для вчителів природничих дисциплін. Основною метою 
навчання-гри було спробувати уявити себе на місці містобудівника і спробувати 
побудувати сучасне місто з його магістралями, будинками, магазинами і об'єктами 
цивільної інфраструктури на до цього незабудованій природній ділянці. Як варіант 
було запропонована гирло р. Дніпро. Здобувачі освіти і дорослі освітяни із завзяттям 
включилися у розбудову міста, розміщували дороги, дитячі майданчики, магазини та 
ін. І коли вся ділянка була забудована постало питання: а куди ж поділися об'єкти, 
що потребують охорони? Це дало можливість розглянути питання ширше. Адже 
неврахованими виявились величезна кількість екосистемних послуг, що нам надають 
ВБУ фактично «безкоштовно» (їжа, чиста вода, медичні засоби, будівельні 
матеріали, регулювання якості повітря, регуляція клімату, колообіг води та речовин, 
вплив на ерозійні процеси, очистка води та стічних відходів, боротьба з хворобами і 
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шкідниками, запилення, грунтоутворення, фотосинтез, естетична цінність, рекреація 
та екотуризм, вплив на ментальне та фізичне здоров'я). І наступне завдання було 
спробувати підійти до розбудови міста більше виважено і врахувати основні види 
екосистемних послуг, які нам надають водно-болотні угіддя. Виявилося, що це 
досить непросте задання: забезпечити життєдіяльність міста та не завдати значної 
шкоди життєдіяльності екосистеми. 

Свої корективи вніс і тривалий карантин пов'язаний з COVID-19. Саме тому з 
урахуванням епідеміологічних обмежень під час карантину для здобувачів освіти 
загальноосвітніх закладів та позашкільних закладів освіти гра була перенесена в 
онлайн формат і також показала чудові результати. 

Відмова від формального підходу до проведення заходів еколого-освітнього 
напряму, активне використання методу «мозкового штурму» допомогає зрозуміти 
причини і наслідки своїх власних дій і як результат більш дбайливо ставитися до 
збереження унікальних природних місць нашої країни та дозволяє заручитися 
більшою підтримкою підростаючого покоління. Адже, коли знаєш, то більше дбаєш 
про збереження. 
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In 2019-2021 Poliskiy Nature Reserve was one of the key areas of implementation of 
the project “Polesia – wilderness without borders: protecting one of Europe’s largest 
natural landscapes”. The main project aim: connectivity and biodiversity conservation 
were effectively secured in one of the largest natural landscapes in the heart of Europe 
allowing natural processes to determine the ecology and shape the landscape; the local 
economy moved towards being based on sensitive and sustainable management of natural 
resources. There are many different project tasks among which are: expansion of PAs, 
improvement of PA management, restoration of drained mires, increase of awareness and 
knowledge, development of alternative livelihoods, but all they need actual and accurate 
data on key animal and plant species distribution and abundance. In Ukraine the project 
was implemented by Ukrainian Society for the Protection of Birds (BirdLife Ukraine), but 
there were many international partners who support and maintain project activities, lead 
the scientific research within the project. Among them Frankfurt Zoological Society, 
British Trust for Ornithology and transboundary partner APB (BirdLife Belarus) (currently 
liquidated). Project was founded by Arcadia – a charitable fund of Lisbet Rausing and 
Peter Baldwin and was a part of ELP. Before the project was frozen due to the war in 
Ukraine as a result of Russian aggression and partially occupation on the one hand and 
transboundary partner APB (BirdLife Belarus) liquidation on the other hand, a lot of 
positive results were achieved: 1 new NNP “Pushcha Radzyvila” was created (25 000 
ha),13 new Emerald Sites were created, 3415 ha of new HCVF were identified, 9 primeval 
Forest Nature Monuments were established, 3 sanctuaries expanded, documents on 12 new 
sanctuaries in Volyn and Zhytomyr region were sent to regional authorities, management 
plans for 2 nature reserves and 1 national nature park were developed. All these activities 
needed accurate data on rare species distribution and abundance using new scientific 
methods, high-level data analyses and close collaboration with international experts from 
other institutions. One of these new methods were using acoustic monitoring for 
biodiversity research within Polesia project implementation. 

Using of autonomous recording units (ARU) is getting more and more popular now. It 
allows to get accurate presence/absence (and partially abundance) data on many species 
because vocal signals are usually species-specific, and it is easier to detect by hearing that 
to see. Using ARU can complement or even replace the surveys usually making by people: 
no human disturbance, no changes in animal behaviour, ARU can be installed and removed 
at any time which is comfortable for researcher. Especially important was that method for 
bats as one of the least investigated group of animals which demands experts to come to 
the area and make continuous research during the night. ARU allows to shift the analyses 
for daytime and do it automatically with following verification. As far as all the bat species 
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listed in the Red Data Book of Ukraine, published in 2009 [1], data on those species are 
quite important and can be used for their effective conservation and area management. The 
training on the using of ARUs (SM4bats FS acoustic recorders were brought) was made 
for Poliskiy Nature Reserve staff and they start to make bat research on the Nature Reserve 
area. 2 locations (in April and in mid-September – mid October) were done during 
migration by Nature Reserve staff and 10 locations during reproduction period in May-July 
were done by bat expert Dr. Volodymyr Tyshchenko. Scheme of research was developed 
in collaboration with the colleagues from British Trust for Ornithology. There are a lot of 
positive things about acoustic devices, but there are some challenges as well like deep 
analyses is needed for proceeding the big amount of data. In this case international 
collaboration was crucially needed. Data were sent to the experts from British Trust for 
Ornithology, and they made their analyses using special developed program named 
Tadarida. As a result, 13 bat species were identified on the area of Poliskiy Nature 
Reserve. Among them 8 species were already known for nature reserve bat fauna lists and 
5 species were identified firstly: Barbastella barbastellus, Myotis nattereri, Nyctalus 
lasiopterus, Pipistrellus pygmeus, and Eptesicus nilssonii. Species like Barbastella 
barbastellus, Eptesicus nilssonii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, 
and Pipistrellus pipistrellus were identified on all the locations. The location with the 
biggest number of species was under number 8 in the pine forest not far from the Ubort 
river. The most numerous by the number of calls was Pipistrellus pygmaeus (35,340 calls). 
This data would be impossible without close international collaboration and data 
verification. These data could be used for eco-educational activities, to increase children’s 
and adults’ awareness about this group of animals, as well as importance of their 
conservation. Simplicity in deployment makes it possible to use the acoustic recorders by 
people without any special knowledge. It could be done even by children under 
supervision, and it will make them feel involved in “real research” activities, that is usually 
impossible or only partially possible with other equipment. Being involved, taking 
responsibility for what they had done, seeing the beauty of nature and wilderness is quite 
important for development of an adult person who takes care of nature and its 
conservation. 

 
1. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К.: 

Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с. 
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УДК: 910.4 (582/379.8) 

ЕКСКУРСІЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ СТЕЖКАМИ “ІРТАШІ” ТА “ПАСІКИ” 
УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 

 
О. І. Курбанова, провідний фахівець з екологічної освіти; 
О. Я. Горбей, начальник відділу рекреації та благоустрою. 

 
Ужанський національний природний парк, смт. Великий Березний, Закарпатська 
обл., Україна, kurbanova.olga.iv@gmail.com 
 

Ужанський національний природний парк розташований в північно-західній 
частині Закарпатської області. Створений 27 вересня 1999 року указом Президента 
на базі Регіонального ландшафтного парку «Стужиця». УНПП є складовою першого 
у світі тристороннього українсько-польсько-словацького міжнародного біосферного 
резервату «Східні Карпати», який включено до Світової мережі біосферних 
резерватів ЮНЕСКО. Парк складається з п'яти природоохоронних науково-дослідних 
відділень і на сьогодні займає площу 461,47 км.кв. [5] 

Природні ландшафти, унікальні екосистеми пралісів, різноманітні представники 
флори і фауни, визначні пам'ятки культурно-історичної спадщини, тощо - все це має 
важливе значення і ми маємо зберегти ці цінності. Еколого-освітня робота 
проводиться на території, а вся звітність висвітлюється на веб-сторінці парку, в 
соціальних мережах, в літописах та в інших виданнях. 

Результатом проведених акцій є пропаганда охорони навколишнього природного 
середовища, ознайомлення учнів з історико-культурною та природною спадщиною 
нашого краю, популяризація територій ПЗФ, ознайомлення з видами рослин та 
тварин, які є на території парку, організація та участь у виставках, фестивалях, 
заходах, приурочених до етнографічних та культурно-історичних подій тощо [1]. 

Сьогодні на території парку виявлено 2125 видів флори і понад 2500 видів фауни 
[2]. 

Пріоритетне завдання національного парку - це збереження біологічного, 
фітоценотичного, екосистемного та ландшафтного різноманіття. 

Завдяки зусиллям далекоглядних ботаніків та лісівників такі заповідні об’єкти 
на теренах сучасного парку стали створюватися ще до його організації. Коротка їх 
характеристика подана в працях А. Златніка та А. Гілітцера (1932) та С. М. Стойка 
(1977,1980). По суті вони й були територіальною базою для створення парку в 
сучасних межах (Стойко, 2008) [3]. 

Одними з найпопулярніших та найбільш відвідуваними екологічними стежками 
УНПП є: «Пасіки» (1,2 га) та «Ірташі» (3,1 га), які проходять через природні 
заказники. Вони розташовані поблизу населених пунктів с. Забрідь та с. Ставне 
Ужгородського району та проходять вздовж дороги Н-13 (Ужгород-Львів), що робить 
їх доступними, як для проведення еколого-освітніх заходів, так і для туризму. Ці 
заказники були створені на правобережній терасі Ужа з метою збереження виду 
Пізньоцвіту осіннього (Colchicum autumnale L.). 
Цю рослину охороняють також на територіях Карпатського БЗ, Карпатського, 
«Вижницький», «Гуцульщина», «Сколівські Бескиди» та низки заказників, пам’яток 
природи і заповідних урочищ. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено 
несанкціоноване збирання рослин, порушення умов місцезростань [4]. 
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Екологічна стежка “Пасіки” Протяжність 1,5 км (маркування червоною 

фарбою), розташована на території Костринського природоохоронного науково-
дослідного відділення УНПП (на східній межі національного парку при в’їзді на 
територію парку з боку Великого Березного) (Рис. 1) 

Стежка пролягає урочищем Пасіки, біля однойменного ботанічного резервату, де 
і росте ця цікава та красива рослина – пізньоцвіт осінній (Рис.2, 3). Як вже 
згадувалося, поряд протікає річка Уж. Її течію перегороджують масивні виходи 
флішових порід – пороги. Течія річки долає ці перепони, утворюючи гарні перепади 
води. Буковий ліс, що знаходиться поруч, зберіг свою первозданну красу. 

 

  
Рис. 1. Загальний вигляд “Пасіки” (фото 
авторів) 

Рис. 2. Пізньоцвіт осінній. Загальний 
план (фото авторів) 

 

 

Рис. 4. Пізньоцвіт осінній. Резерват 
“Ірташі” (фото авторів) Рис. 3. Резерват “Пасіки”. (фото авторів) 

В урочищі Пасіки зростає багато цікавих та рідкісних рослин, мешкають 
різноманітні тварини. Саме задля збереження цього і був створений ботанічний 
резерват „Пасіки” у 1983 році. У лісі росте переважно бук лісовий (Fagus sylvatica 
L.), трапляються граб звичайний (Carpinus betulus L.), клен-явір (Acer 
pseudoplatanus), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), черешня лісова (Prunus avium)  
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 (Рис. 5), а також трав’янисті рослини: лунарія оживаюча (Lunaria rediviva L.), 
зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera L.), цибуля ведмежа (Allium ursinum ), папороть 
чоловіча (Dryopteris filix-mas L. ). Цей ліс є домівкою для багатьох видів тварин. Тут 
мешкають великі звірі: олень європейський (Cervus elaphus ), сарна європейська 
(Capreolus capreolus (L ), дика свиня (Sus scrofa), лисиця звичайна (Vulpes vulpes ), 
дикий кіт (Felis silvestris). Та зазвичай можна побачити лише їх сліди. Зустріти біля 
стежки можна невеликі тварини – жабу трав'яну (Rana temporaria), саламандру 
карпатську (Salamandra salamandra), полоза лісового (Zamenis longissimus). 

У річці водиться марена річкова (Barbus barbus), підуст звичайний 
(Chondrostoma nasus), форель райдужна (Oncorhynchus mykiss) та інші. 

На мілині полює лелека чорний (Ciconia nigra) та чапля сіра (Ardea cinerea) [5] 
Екологічна стежка «Ірташі» Протяжність 2,2 км (маркування червоною фарбою). 

Пролягає через територію Лубнянського природоохоронного науково-дослідного 
відділення (у північно-східній частині УНПП), урочище Ірташі. Тут є дві ділянки 
ботанічного резервату «Ірташі», де також оберігається популяція пізньоцвіту 
осіннього (Рис. 4). Резерват створений у 1983 році за ініціативи професора 
Ужгородського національного університету Комендара В.І. В урочищі розташовані 
луки з багатим видовим складом рослин та тварин. Деревостан у лісі, через який 
проходить стежка, формують великі дерева бука лісового, з домішкою граба 
звичайного, клена-явора,  трапляються і поодинокі дерева: клен гостролистий (Acer 
platanoides L.), ясен звичайний (Рис.6). 

 

 
 

Рис. 5. На маршруті. “Пасіки”. (фото 
авторів) 

Рис. 6. На маршруті. “Ірташі”. (фото 
авторів) 

 
Ліс став домівкою для багатьох видів тварин. Тут також мешкають олень 

європейський, сарна європейська, дика свиня, лисиця звичайна, рись євразійська 
(Lynx lynx L), вовк сірий (Canis lupus L.). 

Розміщена годівниця для копитних тварин, де кожної осені викладається сіно, 
залишається сіль, яка також необхідна тваринам. 

Карпатські гори вирізняються великою кількістю опадів і відповідно густою 
мережею водотоків. Протікаючий потік Лапка-луг (протяжність 5 км) бере початок  
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високо в горах, завжди повноводний, заселений різноманітними живими 
організмами.  

Вся в сукупності проведена нами робота допомагає молодому поколінню та 
туристам, відвідувачам УНПП, зрозуміти важливість збереження природних 
екосистем та спонукає їх до бережливого ставлення. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ЛІСОВИХ ЕКОСИТЕМ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В. Б. Левченко, кандидат с.-г. наук, доцент, 
доцент кафедри Лісівництва та захисту лісу 

М. В. Ткаченко, здобувач 
 

Малинський фаховий коледж, Гамарня, Малин, Житомирська обл., Україна, 
waleriy07@ukr.net 

 
Вступ. Житомирщина – один з мальовничих регіонів України. Станом на 

01.01.2021 року в Житомирській області налічувалось 102 території та об’єкти з 
статусом Природно-заповідного фонду, в тому числі і Поліський природний 
заповідник, 43 заказники (10 державного значення), 26 пам’яток природи, 31 
паркових та об’єктів рекреаційно-туристичного ландшафту. Слід зауважити, що до 
рекреаційних ресурсів нашої області також відносяться значні масиви лісів, річок, 
озер, боліт, ставків, а також природні джерела підземних прісних вод, родовища 
торфу, граніту, бурштину, сапропелевих грязей. Крім того в Житомирській області 
дуже розвинена екологічна мережа, загальна площа якої становить 1831,19 тис. га. 
Все це на сьогоднішній день перед лісівниками Житомирщини відкриває суттєві 
перспективи використання лісових едатопів не лише в напряму товарних заготівель 
лісу-кругляка та побічного користування, але як того вимагає міжнародна 
стандартизація і сертифікація лісових ресурсів, - функціонування та розвиток в 
Житомирській області екологічного туризму. Тому, на сьогоднішній день в області 
гостро стоїть питання розвитку цього напряму екологічної діяльності як засобу 
залучення суспільства до збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. 

Ключові слова: екологія, ліс, туризм, сталий розвиток, сертифікація, 
рекреаційні зони, заповідні території. 

Згідно результатів проведеного екологічного моніторингу нами встановлено, що 
станом на 2021 рік загальна площа екологічної мережі Житомирщини становить 
1831,19 тисяч гектарів. Це є значний екологічний резерв для створення нових 
об’єктів екотуризму на території Житомирської області. Результати проведених 
моніторингових досліджень по кількості і стану екомережі наведено в таблиці 1. 

Прикладом такої екологічно-збалансованої діяльності є використання лісового 
урочища Висока Піч, що знаходиться в лісорослинних умовах В2, а саме в 22-26, 52 
кварталах Корбутівського військового лісництва, що адміністративно відноситься до 
Державного підприємства Зарічанське лісове господарство, а на сьогоднішній день 
до Державного підприємства Бердичівське лісове господарство. При проведенні 
моніторингових досліджень нами було встановлено, що на відмічено три поселення 
бобра річкового, який виконує унікальну водорегулюючу функцію, створюючи 
сприятливі умови для повного заболочення лісу і гніздівлі перелітної водоплавної 
птиці, а саме: чорного лелеки, глушця, тетерука, крижня, вальдшнепа, сірої гуски. 

На території урочища Висока Піч, в результаті проходження процесу 
заболочення, створились унікальні лісорослинні умови для поширення осоково-
сфагоново-очеретяних рослин, в тому числі червонокнижних, лікарських зокрема, а 
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Таблиця 1 

Результати моніторингу екотуристичної мережі в умовах 
Житомирської області (середнє за 2017-2021 рр.). 
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саме: плавуна булавовоидного, росичка болотна, зозулин льону, кладонія, більше 
7різновидів анемон дібровних, аіру болотного, конвалії дібровної, берези темної, 
вільхи клейкої. При обстеженні цього болотного масиву ми встановили, що 
природне поєднання цього рослинного біорізноманіття та болотної екосистеми, що 
створюють в умовах урочища особливий вид лісової сукцесії з притаманним йому 
складом атмосферного повітря. Це призводить до зняття напруги, поліпшує 
моторику центральної нервової системи, зміцнює пам’ять. Чонрничні, журавлинні та 
брусничні ареали створюють неповторні лісові екотипи, що приваблюють міських 
туристів з точки зору як рекреаційної складової, так і збору продукції побічного 
користування лісом, а саме лісових ягід та грибів. 

Висновки. В результаті проведених обстежень нами було встановлено, що в 
умовах повного заболочення, а також формування густої мохової трясовини, 
склались унікальні лісорослинні умови для розмноження видри річкової, борсука 
звичайного, оленя плямистого, кабана дикого, які є не лише цінними мисливськими 
трофеями, але і формують особливий лісовий біоценоз для екологічного туризму. 
Крім цього, такі представники дикої фауни як лось, олень благородний, муфлон є 
своєрідними фауністичними індикаторами, свого роду приваблювачами екотуристів 
до цих унікальних територій. 

Ми встановили, що території 24, 26, 52 кварталів урочища Висока Піч до 1994 
року активно використовувалась військовими-ракетниками у якості ракетно-
операційної бази, про що свідчать численні залишки споруд військової 
інфраструктури. На сьогоднішній день, всі ці об’єкти знаходяться у вкрай 
занедбаному стані, а деякі з них навіть і на половину знищеному. Не зважаючи не це, 
лісова  екологічна  система  у  поєднанні  з  болотними  угіддями  досить  швидко 
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відновлює свій стан і дає поштовх для розселення нових біологічних видів рослин. 
Тому є перспектива вивчати взаємодію між рослинними та тваринними організмами. 

 
Список використаної літератури: 

 
1. Косова Л. М. (2001). Об организации рекреационного пользования лесом. 

Лесное хозяйство. 2001. С. 12-18. 
2. Дейнека А. М., Копач М. М. (2001). Проблеми і перспективи рекреаційного 

використання лісів Житомирської області. Регіональна економіка. С. 32-67. 
3. Костюшин В. М.(2007). Воздействие рекреации на живую природу. Киев. 

Лыбидь. 245 с. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ГУРТОК ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ  
ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 
В.О. Люльчик, к.с-г.н., викладач 

С.С. Малимон,  викладач 
Н.М. Кийко, викладдач 

 
ВСП «РФК НУБіП України», м. Рівне, Рівненська обл., Україна,  midaff80@ukr.net 

      
На сучасному етапі розвитку людського суспільства екологічна проблема 

тлумачиться як гостро соціальна. Перед людством стоїть завдання як вижити, як 
розв’язати екологічні проблеми. Тому найбільш важливим завданням на даному 
етапі є докорінна перебудова ставлення людини до природи. Людина повинна 
зрозуміти, що вона не цар природи, а її частина і повинна діяти згідно законів 
природи, законів екології. Велика роль в цій роботі належить навчальним закладам.  

У реалізації ідей сталого розвитку екологія перетворюється на науково-освітній 
і конструктивно-прикладний напрям щодо збереження та раціонального 
використання природного середовища життєдіяльності суспільства. Навчальний 
заклад повинен забезпечувати не тільки поглиблений рівень екологічної освіти, але й 
усвідомлення його вихованцями взаємозумовленості еколого-економічних знань 
щодо впливу на довкілля. Молодь повинна знати особливості обраної майбутньої 
професії та відповідні вимоги до фахівця в контексті покращення навколишнього 
середовища, розуміти, що розв’язання будь-яких екологічних проблем тісно 
пов’язано з економічними проблемами.  Формування еколого-економічного 
мислення потребує системного підходу та послідовної тактики впливу зовні на 
менталітет людини. 

Основною метою екологічної освіти та виховання студентів потрібно вважати 
формування системи наукових знань, поглядів, які забезпечують ставлення студентів 
до навколишнього середовища у всіх видах діяльності.      Екологічні знання повинні 
переходити в переконання і в певні дії, тобто конкретну природоохоронну роботу. У 
цьому напряму діють екологічні гуртки, де задіяний студенти різних освітніх 
програм. Головною метою діяльності яких є організація та проведення навчально- 
пізнавальних поїздок з метою ознайомлення з природною та історико-культурною 
спадщиною центральних реґіонів України.  Практичними прикладами роботи  цього 
є  проведення екологічних акцій в ботанічному заказнику. Щорічно  проводиться 
акція «Вишневій горі – друге дихання», під час якої гуртківці впорядковують 
територію державного ботанічного заказника  «Вишнева гора», ознайомлюються з 
рідкісними рослинами. 

Науково-дослідна робота гуртка включає в себе польове експедиційне вивчення 
широкого спектру екологічних проблем як конкретних регіонів так і на рівні 
держави. Підсумки досліджень представляються на всеукраїнських і студентських 
конференціях та висвітлені у публікаціях. 

 Одним із напрямів науково-дослідної роботи – створення буклетів презентацій 
та відеосюжетів, у яких піднімаються питання збереження біорізноманіття. Таким 
результатом став відеофільм «Вишнева гора – ботанічний заказник державного 
значення». 
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Керівники наукових гуртків приділяють велику увагу міжнародному 

співробітництву, а саме знайомлять гуртківців із міжнародними екологічними 
акціями, долучаються до проведення таких заходів тощо. Прикладом такої співпраці 
є проведення громадською організацією «За чисте довкілля» разом із студентською 
молоддю  місячника до Дня довкілля за ініціативою ГЕФ ПМГ ПРООН в Україні. 
Під час місячника  проводять різноманітні заходи, як: відкриті засідання гуртка на 
тему «Стан та проблеми довкілля регіону», «Заповідними стежками Рівненщини», 
«Вишнева гора – легенди минулого та проблеми сучасності»,  конференція 
«Глобальні екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення»; акції «Врятуймо 
птахів», «Посади своє дерево і збережи його».  Проведення місячника – це 
конкретний вклад у збереження довкілля, у вирішенні екологічних проблем рідного 
краю.  

Отже, лише єдність пізнання, переконань і дій студентів, допомагає виховувати 
в майбутніх спеціалістах почуття відповідального ставлення до навколишнього 
середовища, та забезпечення умов здоров’я людини. 
 

Список використаної літератури: 
 

1. Про концепцію екологічної освіти в Україні. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text 

2.  Мандрик О. М., Мальований М. С., Орфанова М. М. Екологічна освіта для 
сталого розвитку. URL:  
file:///C:/Users/User/Downloads/O.+Mandryk,+M.+Maliovanyi,+M.+Orfanova.pdf 
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РОЛЬ КОЛЕДЖІВ У БУДІВНИЦТВІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕРЖАВИ 
 

С.С Малимон, викладач,  
В.О. Люльчик викладач 

 
ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України», midaff80@ukr.net 
 

Значна частина сьогоднішніх студентів коледжів походять з сільської 
місцевості, та і самі коледжі часто є острівками доступної освіти в районних центрах 
чи промислових містечках, де екологічні проблеми виражені і помітні особливо 
гостро. Неозброєним оком можна побачити руйнацію ґрунтів через ерозійні процеси, 
забруднення води і пересихання малих річок та озер, зменшення врожайності на 
полях через глобальне потепління, значне зменшення біорізноманіття, погіршення 
якості атмосферного повітря, виникнення нових хвороб через забруднене повітря, 
воду та продукти харчування, зростання смертності населення через стан довкілля. 
Екологічна ситуація також різко погіршилась через воєнні дії. 

Сьогоднішні студенти, в майбутньому фахівці різних галузей народного 
господарства повинні бути озброєні екологічними знаннями, розумінням основних 
екологічних законів, мати хоча б невеликий, але практичний досвід вирішення 
екологічних проблем на локальному рівні, які призведуть, при комплексному 
підході, в межах держави, до отримання глобальних переваг. 

Екологічні знання, екологічна свідомість в студентів коледжів формуються на 
заняттях з екології, а також спеціальних дисциплін. Всі без винятку затверджені 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти України державні 
стандарти вищої освіти включають в себе екологічну компетентність, яка формує 
прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення 
сталого розвитку суспільства.  Для цього педагогу потрібно вміти відібрати з усього 
потоку інформації такий зміст екологічного матеріалу, який необхідно глибоко 
засвоїти студентам, знайти методи і методичні прийоми його подачі, способи 
включення екологічних знань як в навчальний процес, так і в позааудиторні форми 
роботи. 

Необхідно встановити єдність пізнання, переконання і дії студентів, майбутніх 
спеціалістів. Все це допомагає по-справжньому виховувати у студентів почуття 
відповідального ставлення до навколишнього середовища. 

Методологічною основою екологічного навчання та виховання є розуміння 
нерозривного зв’язку людини з природою, залежність її здоров’я та виживання від 
збереження екологічної рівноваги в природі. 

Досягнення цієї мети можливе за умови, коли зміст екологічної освіти буде 
включати такі важливі компоненти: екологічні знання; екологічна етика; вміння та 
навики. При цьому майбутні фахівці повинні вміти оперувати поняттями сталого 
розвитку, поєднувати екологічні вимоги з економічними та соціальними, маючи при 
цьому екологічні за перший пріоритет, як вимагають и рішення конференції ООН в 
Ріо-де-Жанейро щодо довкілля та розвитку 1992 року, які в повному обсязі 
ратифіковані Україною. 
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Педагогічним працівникам коледжів потрібно пам’ятати, що екологічна 

компетентність повинна бути розвинута не лише у студентів суто екологічних чи 
близьких до них спеціальностей, а охоплювати майбутніх фахівців всіх галузей. Для 
прикладу, потрібно передбачати дисципліну «Екологічне право» у студентів-
юристів, на будівельних відділеннях в курсі «Будівельні матеріали» можна 
приділити значну увагу вибору екологічно чистих матеріалів. При підготовці 
студентів економічних спеціальностей слід поглиблено вивчити економіку 
природокористування, а також економічні важелі вирішення екологічних проблем. 
Студенти агрономічних спеціальностей повинні розуміти перспективність 
поступового переходу на вирощування екологічно чистої продукції в Україні, що 
має бути цілим комплексом заходів, починаючи з законодавства, яке би 
стимулювало сільгосппідприємства для вирощування екологічної продукції, до 
широкого інформування населення, яке на власних присадибних ділянках могло б 
також займатися вирощуванням такої продукції. Студент повинен знати і принципи 
об’єднання дрібних виробників, в тому числі екологічно-чистої продукції в 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які дозволять не тільки 
вирощувати, а і реалізовувати органічну продукцію як на внутрішньому ринку, так і 
за кордон. Це дасть можливість покращити здоров’я населення та продовжити 
тривалість життя. Звісно ж, при цьому, студенти всіх спеціальностей повинні 
вивчати базовий курс «Основи екології» або «Екологія». Розділ «Природоохоронні 
заходи» має включатися в курсові та дипломні проекти, а студенти в такому випадку 
розумітимуть, що екологічні знання будуть актуальними для них не лише під час 
розробки навчальних проектів, а і також в подальшій роботі за спеціальністю. 

Велику увагу у здійсненні екологічного виховання, формування еколого-
економічного мислення студентської молоді в коледжах потрібно надавати 
краєзнавчому принципу, який полягає в поглибленні знань про природу рідного 
краю, її неповторності, а також  в ознайомленні із проблемами, які виникли в 
результаті недбалого природокористування: 

Тільки конкретні проблеми рідного краю найбільш гостро розкривають 
важливість екологічних проблем людства і спонукають до конкретних дій. 
Екологічне виховання неможливе без здійснення конкретних природоохоронних 
заходів, конкретних дій кожної людини, кожного студента з розв’язання екологічної 
проблеми. 

 Природоохоронна робота щодо формування екологічної свідомості може і має 
проводитися спільно з державними і громадськими організаціями: Державним 
управлінням охорони навколишнього природного середовища, що є в кожній 
області, Українським товариством охорони природи,  Державними обласними 
науковими бібліотеками, краєзнавчими музеями тощо.  Це та база, де завжди можна 
збагатитися новими даними про стан довкілля в області, а також спільно вирішувати 
екологічні проблеми краю. Ці організації завжди радо долучають студентів до своїх 
заходів, а також на їх базі можна проводити відкриті заняття з участю широкого кола 
спеціалістів. ВСП «Рівненський коледж НУБіП України», за підтримки 
адміністрації, так проводить природоохоронні акції, семінари, конференції,  ділові 
зустрічі, зустрічі за круглим столом, екологічні форуми з виступами спеціалістів, що 
робить навчальні заняття більш вагомими, спонукає студентів до конкретних 
природоохоронних дій, сприяє формуванню екологічного стилю життя.  
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Особливої уваги заслуговує співпраця з громадською організацією «За чисте 

довкілля» та з представництвом Глобального екологічного фонду Програми малих 
грантів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні, з якими коледжі 
можуть спільно працювати над екологічними проектами, отримувати фінансування 
для вирішення екологічних проблем свого краю, а також практично здійснювати 
формування еколого-економічного мислення майбутніх фахівців на шляху до 
сталого розвитку суспільства. На сьогодні Глобальний екологічний фонд пропонує 
фінансування локальних, в тому числі студентських проектів, пов’язаних з 
проблемами біорізноманіття, змінами клімату, водними об’єктами, деградацією 
земель, озоновим шаром, стійкими органічними забруднювачами. Екологічні знання 
повинні переходити в переконання і в певні дії, тобто в конкретну природоохоронну 
роботу. 

Тісно може переплітатися з екологічною підготовкою студентів позааудиторна, 
наприклад, гурткова робота в коледжах. Проведення засідань гуртків у формі 
природоохоронної акції, експедицій, екскурсій, безпосереднього спілкування з 
природою є однією з найбільш ефективних форм і методів екологічного виховання. 
Студенти на власні очі побачать наслідки несанкціонованого відпочинку туристів, 
засмічення територій, загрози існуванню рідкісної рослинності, проблеми об’єктів 
природно-заповідного фонду. 

Для прикладу, студенти ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України», 
члени екологічного гуртка «Джерело» взяли шефство над ботанічним заказником 
державного значення «Вишнева гора». Кожного року проводиться акція «Вишневій 
горі - друге дихання», під час якої студенти впорядковують територію заказника. 
Ведеться науково-дослідна робота з вивчення природи ботанічного заказника 
державного. Організовуються екологічні експедиції з метою дослідження 
ландшафтів заказника. Студенти ознайомлюються зі станом рідкісних 
червонокнижних рослин крайньої північної точки степу, якою є даний заказник. 
Матеріали досліджень представлені в матеріалах студентських конференцій та в 
навчальному відеофільмі «Вишнева гора - ботанічний заказник державного 
значення» що став спільною роботою викладачів та студентів коледжу. 

Отже, можна зробити висновок, що тільки єдність пізнання, переконання і дій 
студентів допомагає виховувати в майбутніх фахівцях почуття відповідального 
ставлення до навколишнього середовища. Тільки такі фахівці з глибокими 
екологічними знаннями, високим рівнем екологічної свідомості та екологічної 
культури будуть конкурентоспроможні на ринку праці, та забезпечать будівництво 
екологічної держави. 
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Сьогодні, в умовах швидкого індустріального розвитку, дуже важливо донести 
суспільству про необхідність захисту природи – розвивати екологічний світогляд 
населення, пояснити роль природних парків як у збереженні біорізноманіття, так і 
для нашого життя в цілому, навчити вторинному використанню природних ресурсів, 
тож екологічна освіта та виховання грають у цьому велику роль [1].  

У зв’язку з останніми подіями, а також забороною відвідування лісів, більша 
частина освітньої роботи відбувається онлайн, за допомогою соціальних мереж (такі 
платформи як YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, Zoom). Це досить ефективний 
спосіб навчання, бо до цього можна долучитися з будь-якого місця, а також зберегти 
інформацію і передивитися все пізніше. 

З огляду на це, у мережах Telegram, Instagram, Facebook на регулярній основі 
надається інформація про флору і фауну НПП «Голосіївський» (наприклад, про 
болотну черепаху, яка є єдиним аборигенним видом Черепах в Україні, або про такі 
Червонокнижні види рослин як Сон-трава лучна чи Лілія лісова, тощо) [2]. Також 
обов’язково відбувається інформування населення про події, заходи нашого Парку, 
важливу інформацію [3]. 

Ще одним популярним видом діяльності у нас є проведення вебінарів: 
організовується зустріч у Zoom, куди може долучитися кожен бажаючий, і 
запрошується спеціаліст, який його проведе. Так, наприклад, було проведено вебінар 
«Птахи» з орнітологом Ганною Кузьо, «Хижі рослини України та світу» зі 
спеціалістом Олексієм Коваленко. Також, спільно з громадською організацією 
«Стардуб» було проведено вебінар на тему «Компенсація екологічної шкоди 
внаслідок воєнних дій та відновлення природних екосистем», який проводився за 
підтримки Європейського Союзу, де були запрошені обізнані в цьому спеціалісти, як 
українські, так і іноземні. Під час проведення цих заходів йшов запис, тож якщо 
хтось не мав змоги долучитися, є можливість подивитися пізніше.  

Для більш молодшої аудиторії на каналі YouTube знімаються цікаві відео – 
#ЗапитайПриродознавця / #KidsAskRanger. Це міжнародна ініціатива, запроваджена 
в багатьох іноземних парках (наприклад в національних парках «Рокі-Маунтін» або 
«Йосеміті»). Її суть полягає в тому, що діти надсилають нам запитання про природу, 
про наш Парк, про екологію, а ми даємо на них відповідь. Наразі знято п’ять 
випусків, кожен складається з 4 питань (наприклад, чому не можна викидати сміття 
в океан; чому вода прозора; чим годувати птахів взимку тощо). Важливо зазначити, 
що відео знято двома мовами – українською та англійською, відповідно, з українсько 
-англійськими субтитрами. Це допомагає не тільки дізнатися щось нове, цікаве, 
розвивати знання іноземної мови, а й дає можливість залучити іноземну аудиторію.  
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Варто зауважити, що офлайн заходи теж проводяться. Серед них 

найуспішнішими були: екоквест «Пошук скарбу», майстер-класи з виготовлення 
екологічної іграшки «Трав’янчик» та «Намисто з жолудя». 

Екоквест «Пошук скарбу». Мета: ознайомити дітей з поняттям біорізноманіття, 
граючи у активні екологічні ігри на природі; Матеріали: карта з 5-ти фрагментів, 
м’яч, скарб (приз для кожного учасника); Як проводити: організатори ховають скарб, 
шлях до якого дізнаємось з карти. Карта, у свою чергу, поділена на 5-ть фрагментів, 
які можна отримати за виконання різних завдань.  

Квест починається зі знайомства учасників: кожен має пояснити, чому він 
любить природу, обирається капітан команди, відповідальний за карту, і 
проводиться екологічна фізкультхвилинка (дається завдання – якщо не зриваєш 
квітів у лісі – підстрибни, якщо саджаєш дерева – посміхнись, і т.п.), після чого діти 
отримують фрагмент карти і всі рушають на наступну локацію. 

Другим завданням є гра у м’яч – ведучий по черзі кидає м’яч учасникам з 
запитанням (яких жуків/птахів/рослин… ти знаєш?), після гри обговорюється 
питання біорізноманіття і чому це так важливо. 

Третє завдання – гра «Чапля та жаби». Учасники діляться на дві команди – 
жаби, які тікають, та чаплі, які їх ловлять. Нюанс гри у тому, що треба повторювати 
рухи як у справжніх тварин – жабенята стрибають, а чаплі крокують, високо 
піднімаючи ноги. Так діти ознайомлюються з життям цих тварин.   

Четверте завдання – гра «Полювання сови». 1-2 гравці будуть совами, інші 
мишами. Вдень миші бігають, сови сплять. Коли настає ніч, миші мають завмерти, а 
сови починають літати між ними. Якщо миша ворухнеться – сова її ловить.  Як і з 
попередньою грою, діти дізнаються про особливості поведінки сов. 

Заключним етапом проводиться вікторина, де задаються питання як на теми які 
обговорювалися, так і загалом про природу. Тут діти отримують останній фрагмент 
карти, і прямують до скарбу.  

Намисто «Щасливий жолудь». Матеріали: жолуді, клей, мотузка, акрилові 
фарби, пензлики, чорний маркер, ножиці; Мета: навчити використовувати природні 
матеріали замість шкідливих штучних (типу пластика) та розвивати творчі здібності; 

Як зробити: 1. Відділити «шапки» жолудів та протерти вологою серветкою від 
пилу; 2. Розфарбувати жолудь акриловою фарбою, маркером намалювати рот, ніс 
тощо; 3. Поки фарба сохне, відрізати необхідний відрізок мотузки, з’єднати кінці та 
приклеїти до шапинки; 4. Як клей підсохне приклеїти шапинку до жолудя; 5. 
Зачекати кілька хвилин поки висохне, і намисто готове. 

Екологічна іграшка «Трав’янчик». Матеріали: капронові колготки; насіння 
газонної трави/овес; тирса; нитки; ножиці; горщик; акрилова фарба; пензлик. Мета: 
навчити вторинному використанню непотрібних речей, зробити з них «зелений 
куточок», розвивати творчі здібності; 
Як зробити:1. Відрізати колготки потрібного розміру; 2. Засипати на дно шар 
насіння, зверху щільно покрити тирсою, але не змішувати; 3. Сформувати потрібну 
форму трав’янчика та зав’язати, зайву тканину відрізати. 4. За бажанням, за 
допомогою ниток можна зробити вушка, ніс тощо. 5. Фарбою намалювати очі або 
інші деталі (крім тих місць, де має прорости трава); 6. Якщо трав’янчик круглий, 
його можна поставити у горщик з водою; 7. Рясно поливати 2-3 рази на день; 8. 
Через кілька днів трав’янчик проросте: його «волосся» можна заплести, підрізати, 
або дати скуштувати котику. 
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Співробітники Національного природного парку «Голосіївський», постійно 

шукають нові ефективні підходи та методики для здійснення еколого-освітньої 
діяльності [4].  
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2017 року) – 2017 – 350 с. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТІЙКОСТІ 
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М.Г. Матвієнко, кандидат біологічних наук, заступник директора Центру 

європейської та євроатлантичної інтеграції 
В.П. Гандзюра, доктор біологічних наук, професор, директор Центру європейської 

та євроатлантичної інтеграції 
 
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ, Україна, 
matvienko.imdlab@gmail.com 
 

Указом Президента України № 479/2021 від 27 вересня 2021 року введено в дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про 
запровадження національної системи стійкості» (НСС) та затверджено Концепцію 
забезпечення національної системи стійкості. Робота над НСС тривала близько трьох 
років. Проте наразі переважна частина населення України не має уявлення про цю 
систему, що значною мірою унеможливлює ефективну реалізацію останньої. 
Зокрема, важливість НСС суттєво зростає при настанні ситуацій, задля яких, власне, 
вона і була розроблена (воєнні дії, теракти, землетруси, пандемії тощо) [1].  

Зростання рівня глобальних загроз у сфері довкілля, зміни клімату спричинило 
нагальну потребу шукати нові шляхи убезпечення людей від природних катастроф 
та забезпечення процесів життєдіяльності в кризових умовах. Відтоді набула 
актуальності проблема стійкості екосистем й інфраструктури. Згодом спектр загроз 
як для держав, так і для людей лише розширювався. На порядок денний вийшли 
завдання розбудови стійкості держави і суспільства до терористичної загрози та 
інформаційних атак, стійкості комп’ютерних систем до хакерських атак, стійкості 
фінансової системи, а зрештою – національної стійкості. В кожному зі згаданих 
словосполучень є поняття стійкість, але воно асоціюється із зовсім різними й часто 
не поєднаними між собою процесами [2]. В узагальненому вигляді стійкість 
характеризує реакцію об’єкту на певні зовнішні впливи, його здатність адаптуватися 
до їхньої дії без значної втрати функціональності. Дослідники сформували 
міждисциплінарний концепт стійкості. Його практична цінність у тому, що, 
розуміючи відповідні принципи і правила, можна посилити здатність різних об’єктів 
та систем виживати (в широкому значенні) в складних і незвичних умовах [3].  
Попри те, що неможливо виключити з життя природні катастрофи (повені, торнадо, 
цунамі, землетруси тощо) або назавжди подолати тероризм, можна ліпше 
підготуватися до відповідних загроз, зменшуючи кількість втрат і пришвидшуючи 
процес відновлення після криз. В цьому випадку знадобиться програма стійкості. 
Насамперед механізми забезпечення НСС почали застосовуватися в країнах, які 
потерпали від природних негараздів, а згодом поширилися й на інші сфери (протидія 
тероризму, інформаційним і кібератакам, психологічному тиску тощо) [4]. Нині 
відповідні практики використовують США, Канада, Велика Британія, Ізраїль, 
Японія, Естонія та інші країни. Питаннями стійкості опікуються також і міжнародні 
організації,  зокрема ООН,  НАТО,  ОЄСР.  Їхній досвід і рекомендації мають свої 
особливості, оскільки відрізняються одна від одної і країни, і організації.  
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При цьому є й спільні риси, які характеризують розбудову НСС і мають 

принципово важливе значення. Зокрема, це активна взаємодія представників 
держави й суспільства, високий рівень їхньої обізнаності в сутності й характері 
загроз, і заходів, у яких вони мають брати участь до, під час і після кризи або 
надзвичайної події тощо. За таких умов класичних оборонних і безпекових заходів 
виявляється вже недостатньо для того, щоб люди, суспільство і держава були 
захищеними на гідному рівні. Екобезпекова складова не посіла належного місця в 
НСС [5]. І ця проблема вкрай загострилася з 24 лютого 2022 року з початком 
воєнного стану в Україні. Тому для посилення НСС і ефективної її реалізації у 
відповідних ситуаціях необхідно як істотно доповнити її екобезпековою складовою, 
так і налагодити всеосяжну освітню роботу, охоплюючи всі верстви населення. 

Постає питання про набуття системою забезпечення національної безпеки нової 
якості, яка давала б змогу адаптуватися до непередбачуваних впливів, працювати 
безперебійно навіть в умовах кризи, не допускати розвитку деструктивних явищ. У 
цьому й полягає запровадження принципів національної стійкості у сфері 
забезпечення національної безпеки. І це не потребує значних додаткових ресурсів, а, 
навпаки, зекономить їх.  

Правильна організація взаємодії наявних сил і засобів, переорієнтація тренінгів і 
навчань, які вже існують як елемент у системі забезпечення національної безпеки, 
формування зацікавленості громад у посиленні власної безпеки – це те, з чого варто 
починати роботу в даному напрямку. Тому одним із завдань Центру європейської та 
євроатлантичної інтеграції Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління (Академії) в аспекті його еколого-просвітницької діяльності є поширення 
інформації серед населення. У зв’язку з необхідністю реалізації НСС Центром 
розробляється всеохоплююча система інформування різних верств населення: 

- школярі; 
- студенти; 
- службовці, включаючи керівників різного рівня тощо. 
При цьому еколого-просвітницька діяльність реалізується через різні форми: 
- Освітні програми; 
- Семінари; 
- Конгреси, симпозіуми, конференції, 
- Тренінги тощо. 
Особлива увага Центру зосереджена на секторі оборони України, де проблеми 

екобезпеки завжди мали ключову роль. Тому спеціалісти Центру, починаючи з 1999 
року, встановили зв’язки з відповідними структурами Міністерства оборони та 
Генерального штабу ЗС України. Керівник Центру – Володимир Гандзюра – входив 
до складу координаційно-наглядової ради з реалізації програми відновлення 
території, забрудненої внаслідок військової діяльності на 2002-2015 роки. Оскільки 
екобезпекова складова має велике значення в НСС, Центром розроблено програму 
для сектору оборони [6]. 

Таким чином, національна система стійкості має важливе значення в 
повноцінному розвитку кожної країни. На сьогодні гостро постала проблема й 
необхідність доповнення НСС достатньо розвиненою екобезпековою складовою. 
При цьому варто орієнтуватися на досвід держав, які вже досягли успіху в цій сфері, 
зокрема, країни ЄС та НАТО. В цьому аспекті необхідно враховувати нинішні 
економічні,   політичні,   екологічні   тощо   передумови   розвитку   України   для 
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адекватного розроблення відповідних програм. Наразі проблемою удосконалення 
НСС активно займається Центр європейської та євроатлантичної інтеграції 
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України, який тісно співпрацює з фахівцями 
України й інших країн, творчо використовуючи їхній досвід у розбудові НСС. При 
цьому реалізація НСС потребує комплексної еколого-освітньої діяльності, яка 
охоплює всі верстви населення.  
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Екопросвітницька діяльність у 21 сторіччі несе особливу функцію, адже прогрес 

людства в техносфері набуває планетарних маштабів, а подекуди є некерованим, що 
в свою чергу викликає необхідність поглиблення екологічних знань у пересічних 
громадян, зокрема студентства вищих навчальних закладів. Взаємодія кожного 
жителя планети з точки зору сталого існування, а саме безпечного та якісного 
взаємоіснування в навколишньому середовищі та з навколишнім середовищем 
сьогодні необхідні на всіх щаблях існування людства. 

Вирішення екологічних проблем за сучасних умов можливе при умові 
екологізації поглядів суспільства,що передбачає навчанню від дитячих навчальних 
закладів до закладів вищої освіти. Робота зі студентами направлена на формування 
дбайливого відношення до об'єктів навколишнього середовища. Науково-педагогічні 
працівники Поліського національного університету комплексно підходять до 
вирішення цього питання, адже екологічна освіта  в університеті давно вийшла за 
рамки судто професійної освіти з певним набором знань.  

В університеті викладачі використовують різні методи та форми проведення 
заннять екологічного спрямування, студенти разом з науково-педагогічними 
працівниками приймають участь в екологічних заходах, щороку студенти 
приймають участь у прибиранні схилів річки Тетерів в парку ім. Шадуарів. Активно 
долучаються до роботи “Школи агентів кліматичних змін” яка спрямована на 
екопросвіту з школярами, приймають участь у щорічних акціях “Майбутнє лісу в 
твої руках”, “Висадимо мільон дерев за один день”, вивчають вплив тих чи інших 
технологічних чинників на рівень здоров'я населення України, поширюють 
екологічні знання серед різних верств населення, приймають участь у 
соцопитуваннях екологічного спрямування. 

Студентство також приймає активну участь у проектах та міжнародних грандах, 
восени 2022 року студентами Поліського національного університету отримали 
перемогу з проектом «EcoCubis – SMART-городи» у конкурсі від  КУ «Агенція 
розвитку міста» міськради за підтримки «Embassy of Switzerland in Ukraine / 
Посольство Швейцарії в Україні» у рамках комунікаційної концепції проєкту 
«Енергоефективність у місті Житомирі» та «Європейського тиждня сталої енергії».  

Висновки: екологічна освіта студентів — важлива складова при вивченні та 
вирішенні екологічних проблем, збереження природних ресурсів та навколишнього 
середовища. 

 
 
 

93  

mailto:matkovcka@ukr.net


Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
Список використаної літератури: 

  
1. Аніщенко В.О. Основи екології : навч. посіб. К.: ДП «Вид. дім. «Персонал», 

2021. 148 с. 
2. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього 

середовища: навч. посіб. Суми-Київ. «Університетська книга» ВД «Княгиня Ольга». 
2015. 302 с. 

3. Юрченко Л. І. Екологічні аспекти морального-етичного виховання // 
Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. (1 лютого 2022, м. Харків) . Харків : Знання, 2022. С. 169.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94  



Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
УДК 502.11 

 
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОВД 

 
1І.М.Мерленко, к.с.-г. н., доцент  

2Н.О.Мерленко, м.н.с.  
 

1Луцький національний технічний університет, м.Луцьк, Україна, 
im_merlenko@ukr.net 
2Ківерцівський НПП «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»  

 
18 грудня 2017 року вступив в силу Закон України «Про оцінку впливу на 

довкілля» № 2059-19 від 23 травня 2017 року (надалі — Закон про ОВД). Прийняття 
цього закону є великою перемогою громадянського суспільства та прогресивних 
парламентарів і урядовців, які нарешті якісно зрушили реформу екологічної 
політики в Україні. Однією із визначальних рис процедури оцінки впливу на 
довкілля є раннє і широке залучення громадськості до цього адміністративного 
процесу [1]. 

Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на 
довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про 
екологічну експертизу», що в свою чергу, втратив чинність. Крім того, Закон 
впроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також 
дозволить забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших 
міжнародних зобов’язань. 

ОВД призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки 
впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і 
здоров'я населення. Вперше в законодавстві чітко прописано механізми зменшення 
негативного впливу на здоров’я населення, яке проживає в зоні можливого впливу 
планової діяльності [2]. 

Законодавець вдосконалив механізм участі громадськості у процесі оцінки 
впливу на довкілля. ЗУ «Про екологічну експертизу» передбачав розміщення 
замовниками екологічної експертизи в ЗМІ заяви про екологічні наслідки діяльності 
та інформування населення таким же чином про її завершення, а також про 
висновки. 

На сьогодні участь громадськості в цьому процесі включає також повідомлення 
про плановану діяльність, яка може вплинути на довкілля, на сайті уповноваженого 
територіального органу (відповідний департамент обласних державних 
адміністрацій). Тобто, на початковому етапі планування певних видів діяльності 
громадськість має право вирішувати чи безпосередньо впливати на рішення щодо 
надання таких дозволів.  

Згідно чинного законодавства розрізняють громадське обговорення та 
громадське слухання.  

Громадське обговорення — це процес збору зауважень і пропозицій громади 
стосовно планованої діяльності в процесі прийняття органами влади рішення щодо її 
погодження. Воно розпочинається з дня офіційного оприлюднення Оголошення та 
надання громадськості доступу до звіту з ОВД для ознайомлення. Громадське 
обговорення  відбувається  у  формі  громадських  слухань,  а також  у  формі  збору  
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письмових коментарів протягом строку громадського обговорення (від 25 до 35 
робочих днів). Громадськість має право подавати будь-які коментарі, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтовувати. 

Уповноважений територіальний орган, а у особливих випадках, - 
уповноважений центральний орган оприлюднює оголошення про початок 
громадського обговорення протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Громадські слухання – це одна із форм громадського обговорення планової 
діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля, яка не виключає подання 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також зауважень та пропозицій до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Мета громадських слухань — поінформувати громадськість про плановану 
діяльність і її наслідки, надати відповіді на запитання громадськості, зібрати від 
громадськості будь-які зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності. Про 
проведення громадських слухань громада дізнається із Оголошення, яке буде 
опубліковано Мінекології в Реєстрі, інвестором — у місцевих ЗМІ (не менше двох), 
а також розміщеного на дошках оголошень в ТГ, де планується планова діяльність. 

Громадські слухання є одним із способів забезпечення гласності в першу чергу 
місцевого населення щодо оцінки впливу на довкілля. 

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» організатор громадських слухань 
визначається уповноваженим центральним або уповноваженим територіальним 
органом один раз на рік на конкурсній основі, за договором з урахуванням вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі». В разі проведення уповноваженим 
центральним органом або уповноваженим територіальним органом громадських 
слухань самостійно, він виконує усі функції організатора громадських слухань. 

При підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений 
територіальний орган, а у визначених випадках, - уповноважений центральний орган 
розглядає та бере до уваги звіт з оцінки впливу на довкілля та звіт про громадське 
обговорення. Звіт вноситься до Єдиного реєстру. 

Тому, якщо на громадському обговоренні населення проголосувало проти 
планової діяльності на території своєї ТГ, то уповноважені територіальні органи 
навряд чи нададуть дозвіл на дану діяльність. 
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Відомо, що природно-заповідний фонд України – ділянки суходолу і водного 

простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, 
наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження 
природної різноманітності ландшафтів,  генофонду  тваринного  і рослинного світу, 
підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового 
моніторингу довкілля [1]. 

Цуманська пуща-один з небагатьох лісових  масивів України, де водяться зубри 
та мешкає 64 види унікальних тварин, 35 з яких занесених до Червоної книги 
України (2009). Це вікові бори та діброви на півдні Полісся, помережані річками й 
озерами. Ці ліси бережуть пам’ять про історію краю- європейських правителів та 
вельмож на полюванні у князя Вітовта, бої Брусилівського прориву, а ім’я Радзивілів 
досі збереглося у назвах урочищ. 

Основне завдання Ківерцівського національного природного парку «Цуманська 
пуща» збереження та відтворення волинської популяції зубра на унікальних 
сосново-дубових деревостанах, що складають генетичний фонд живої природи 
Волинського краю, створення умов для ефективного туризму, відпочинку, сприяння 
науково-дослідницької діяльності та еколого-освітньої роботи. 

По території Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» пролягає 11 екологічних 
стежок та вело маршрутів. 

Екологічна стежка «До Запрєтки» одне з унікальніших місць Ківерцівського 
НПП «Цуманська пуща». 

Парк-це природна ділянка в урбанізованому середовищі, де ростуть рослини та 
живуть тварини, які пристосувались до співіснування з людиною. Екологічні стежки 
закладаються в містах здебільшого саме в парках. Екологічна стежка «До Запрєтки» 
знаходиться переважно в парку на території м. Ківерці.  

Місто Ківерці – центр громади, залізничний вузол розташований за 12 км на 
північний схід від м. Луцька, обласного центру Волинської області. 

Ківерці - місто відносно молоде, йому трохи більше 130 років. Хоча перші 
поселення в цій місцевості виникли значно раніше, про що свідчить знайдений 1700 
року скарб римських монет ІІ-ІІІ ст.н.е. На території міста є штучні водойми, 
протікає річка Пруднік. З усіх сторін місто оточене лісами. В межах міста Ківерці 
знаходиться 171,7 га заліснених земель.  

Засноване заповідне урочище «Ківерцівське» перебуває у віданні Державного 
підприємства «Ківерцівське лісове господарство», площа якого сягає майже 75 га. 
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Статус заповідності йому надано у 1997 році. Заповідне урочище засноване на 
залишках лісової ділянки, про що свідчать столітні дерева дуба та сосни. Лісові 
насадження створюють мальовничі краєвиди навіть у порушеному ландшафті. 

Озеро «Запрєтка» - штучна водойма, створена у 60-х роках минулого століття. 
Раніше лісівники для корчування великих пнів використовували динаміт. На острові 
посеред озера, був склад цього динаміту, сторожовий пост, підведена електрика та 
телефонний зв’язок. Озеро по периметру було огороджено колючим дротом, стояла 
попереджувальна табличка: «Запрєтная зона!». Від цього водойму та територією 
навколо даної місцевості жителі стали називати Запрєтка. Звідти і з’явилась назва 
екологічної стежки. На світлині показано краєвид штучної водойми (рис.1). 

 

. 
Рис.1 – Загальний вигляд штучної водойми. 

 
Екскурсія по екологічній стежці розпочинається від офісу Ківерцівського НПП 

«Цуманська пуща», який знаходиться за адресою вулиця Вишневецького, 3а, 
Ківерці, Волинська область, 45200. Основний маршрут проходить заповідною 
територією урочища «Ківерцівське» та завершується біля водойми Запрєтка. 
Протяжність екологічної стежки 1 км. Покриття грунтове, маршрут проходить 
лісовою стежкою, складність – проста. Невелика протяжність маршруту дозволяє 
залучати як дітей, так і людей старшого віку. 

 На початку екологічної стежки для ознайомлення встановлено схему, яка 
використовується в розповіді, та інформаційний щит із правилами поведінки на ній 
(рис.2). 

Від ранньої весни до середини  літа можна почути невиразний шум, а коли 
підходиш ближче, стає зрозуміло, що це кричать птахи на деревах. В цих заростях є 
хороші місця для гніздування та годівлі лісових птахів. 

Тут зростають цінні сосново-дубові насадження віком 120-170 років. Крім того 
можна побачити дерева та кущі як: сосна звичайна (Pinus sylvestris), дуб звичайний 
(Quercus  robur),  граб  звичайний  (Carpinus  betulus ),  горобина  звичайна  (Sorbus  

98  



Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
aucuparia), ліщина звичайна (Corylus avellana), бруслина бородавчаста (Euonymus 
verrucosus), аґрус (Ribes uva-crispa), алича (Prunus cerasifera), глід колючий 
(Crataegus oxyacantha), яблуня  (Malus), черешня (Prunus avium).  

 

 
Рис.2 - Карта-схема екостежки «До Запрєтки» 

 
У весняну пору милують око своїм ковром весняні ефемероїди пшінка весняна 

(Ficaria verna), анемона дібровна (Anemone nemorosa), анемона жовтицева 
(Anemonoides ranunculoides), копитняк європейський (Asarum europaeum), медунка 
лікарська (Pulmonaria officinalis), фіалка запашна (Viola odorata), квасениця звичайна 
(Oxalis acetosella) зірочки жовті (Gagea lutea). Трапляються вивірки звичайні (Sciurus 
vulgaris) дятли та сови, куниця (Martes martes) в дуплах старих дерев поселяються 
кажани, Коловидник лісовий (Tringa ochropus), черепаха болотна (Emys orbicularis), 
мінливиць малий (Apatura ilia), нічниця війчаста  (Myotis nattereri Kuhl, 1818), 
веретільниця ламка  (Anguis fragilis), вуж звичайний (Natrix natrix). 
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У сучасному світі велика увага приділяється руху за рівність у правах, у тому 
числі і людей з обмеженими можливостями. До яких належать наступні категорії 
осіб: люди з інвалідністю, люди з захворюваннями зору,  слуху, опорно-рухового 
апарату, люди похилого віку. 

Предметом дослідження є особливості організації та проведення екскурсій для 
різних категорій осіб з обмеженими можливостями. Мета дослідження полягає у 
відокремленні та структуризації основних організаційних та методичних 
рекомендацій щодо екскурсійного обслуговування різних категорій осіб з 
обмеженими можливостями. 

На території національного природного парку «Кременецькі гори» (далі Парк) 
функціонує еколого-освітня стежка «Лісова симфонія». Яка репрезентує Парк, його 
флору та фауну, історичні аспекти  та туристичний потенціал.  Складається із семи 
зупинок, три з якої розроблені із врахуванням потреб людей із обмеженими 
можливостями. [1] 

«Природний масажер для ніг» – це  доріжка з почерговими настилами з 
камінців, піску, шишок, кори, хвої, тирси та моху. Ступня людини має безліч 
біологічних точок, які зв’язують підошви ніг з внутрішніми органами. Ходіння 
босоніж сприяє: зміцненню м'язів усього тіла, розвитку зв'язкового апарату гомілки і 
стопи, поліпшення координації рухів, формуванню дитячогої уваги, точковому 
масажу ніг. 

«Лісова цимбали». Кожна порода дерев, як і кожне дерево зокрема, мають 
особливу будову стовбура та звучання. Дерево – це матеріал, який має резонансну 
властивість і добре зберігає акустичні властивості протягом тривалого часу. Його 
заготовляють для інструментів виключно в холодну, зимову пору року, коли в ньому 
фактично зупинився процес росту та сокоруху. Це допомагає отримати необхідну 
деревину без тріщин. Вона витримується (сушиться) в природному середовищі 
протягом багатьох років для збереження акустичних якостей і стабільної структури. 
У багатьох медичних практиках світу прослуховування звуків природи і музики на 
тлі природних звуків широко використовується в оздоровчих цілях. Така 
звукотерапія нормалізує тиск, наслідки стресу, заспокоює нервову систему, а 
значить, благотворно впливає на весь організм. 

Лісові цимбали на еколого-туристичній стежці  зроблені із дуба та ялини, для 
порівняння звучання різних порід дерев. Кращими акустичними якостями володіє 
ялина, звук якої є більш дзвінкішим через те, що волокна в деревині розподілені 
дуже рівномірно (таку деревину називають резонансною). [2] 
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Рис. 1. Зупинки «Природний масажер для ніг» та «Лісові цимбали» 

  
«Відчуй природу на дотик» – тренажер, який має на меті навчити дитину 

сприймати предмети за допомогою органів дотику. У коробки, схожі на будиночки 
для птахів, вкладено різні природні матеріали: пір’я, шишки, шкаралупа від горіха, 
кора дерева, пісок, насіння і т.д. Діти запихаючи руку, у так звані «комірки» лише на 
дотик можуть дізнатися про предмет, його форму, характерну поверхню, вагу, 
оздоблення. Даний тренажер дозволяє розвивати логічне мислення, пам’ять та 
дрібну моторику. 
 

  
Рис. 2. Тренажер «Відчуй природу на дотик» 

 
Люди з обмеженими можливостями мають однакове право на відпочинок та 

такий самий інтерес до екскурсійних послуг, як і інші, тільки в силу свого фізичного 
стану вони потребують більш ретельного підходу до його організації та 
безпосереднього проведення екскурсій. Важливе значення має безпосередньо 
практика організації та проведення таких екскурсій, для яких в Україні в цілому, та в 
місті Кременець, зокрема є значний екскурсійний потенціал, висококваліфіковані 
екскурсоводи та певний рівень спеціалізованої інфраструктури. [3] 

Отже, уроки на природі є досить важливими для розвитку інтересу до 
навчальних предметів в учнів із затримкою розвитку. Удало проведена екскурсія 
залишає в пам’яті дітей яскраві спогади, стає джерелом нових знань, має потужний 
виховний потенціал. 
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О.І. Позняк, фахівець з екологічної освіти ІІ категорії 
 

Рівненський природний заповідник, с.Чудель, урочище «Дубки» 1, Сарненський р-н, 
Рівненська обл., Україна, ekoosvitarpz@ukr.net 
 

Рівненський природний заповідник (Рівненський ПЗ) є унікальним 
лісоболотним комплексом Українського Полісся з типовою та унікальною флорою 
та фауною. Рівненський ПЗ розташований на території Західного Полісся України в 
межах півночі Рівненській області в двох адміністративних районах (Сарненському 
та Варашському). Територія заповідника складається з чотирьох великих окремих 
масивів (“Сомине”, “Сира Погоня”, “Переброди” та “Білоозерський”). Згідно 
законодавства на заповідник покладено виконання трьох основних завдань: 
охоронна, науково-дослідницька та еколого-освітня діяльності. [1]  

Враховуючи це, у наших матеріалах ми хочемо розкрити питання розвитку 
еколого-просвітницької діяльності заповідника за результатами 22-х років, що вкрай 
актуально у час підвищення ролі екологізації знань серед населення та розвитку ролі 
об’єктів ПЗФ України у формуванні екологічної свідомості місцевого населення. 

У роботі ми аналізуємо основні етапи розвитку 22-х річної діяльності, яку 
умовно ми розділили на три етапи, а саме:  

I етап (1999-2006 рр.). Створення Рівненського природного заповідника. 
Рівненський ПЗ був створений у квітні 1999 року. За цей час еколого-освітня 

робота проводилась фрагментарно, але це документально ніде не фіксувалося. 
Важливим етапом еколого-освітньої діяльності заповідника стало введення у 

2005 році посади екскурсовода. Головним завданням якого стала розробка проєкту 
музейної кімнати та її наповнення. [2] 

ІI етап (2006-2013 рр.). Створення еколого-просвітницького центру (ЕПЦ). 
У жовтні 2006 року був створений ЕПЦ, на базі якого почали функціонувати 

музей природи, бібліотека та конференц-зал. ЕПЦ став плацдармом формування 
еколого-просвітницької діяльності.  

Еколого - просвітницькі екскурсії проводяться для різних верств населення. 
Екскурсії відвідують люди різної вікової категорії, науковці, студенти вишів, 
школярі. Основним контингентом екскурсантів є: учні навчальних закладів 
Сарненського району, з міст Сарни, Володимерець, Рокитне, Рівне, Дубровиця, 
Березне. Також заповідником цікавляться працівники різних організацій Рівненської 
області (вчителі та директори шкіл); викладачі та студенти вузів, науковці, 
вихователі ЗДО тощо. Велику цікавість екскурсії викликають у населення великих 
міст (Київ, Житомир тощо.), навіть громадяни Франції та Німеччини. 

З моменту відкриття музейної кімнати проведено 288 заходів до яких залучено 
6950 осіб. 

 

103  

mailto:ekoosvitarpz@ukr.net


Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
На цьому етапі на базі Рівненського природного заповідника закладено два 

науково-дослідних маршрути: «По масиву Сира Погоня» та «Екосистеми урочища 
«Крисине», а також еколого-пізнавальна стежка «Білоозерські бори». Перші два 
маршрути закладені з науково-дослідною метою масивами «Сира Погоня» та 
«Переброди», і розраховані для спеціалістів природничого спрямування. 

Еколого-пізнавальна стежка “Білоозерські бори” закладена у 2007 році у рамках 
проєкту ГЕФ/ЮНЕП “Створення мережі Навчальних Центрів для працівників ОТ 
Північної Євразії” з метою еколого-пізнавального природоохоронного ознайомлення 
з різноманітними умовами росту головної лісоутворюючої породи поліського краю - 
сосни звичайної, рослинним і тваринним світом борів. [3] Маршрут стежки 
складається з семи зупинок. З початку створення стежки проведено 23 екскурсії, 
залучено 369 осіб.  

Окрім цього на початку 2014 року спільно з Сарненською міською радою та 
МГО “СМАРТ” за підтримки Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ в Україні 
розроблені екологічні веломаршрути “Маршрут вихідного дня”, протяжністю 29 км, 
який складається з шести зупинок. Маршрут “Заплавами Случа”, протяжністю 33,5 
км. 

III. Етап (2013 р.-до сьогодні). Створення відділу “Пропаганди та екоосвіти”. 
З 2013 року почав функціонувати окремий відділ пропаганди та екоосвіти, який 

складається з чотирьох чоловік. Еколого-просвітницька діяльність після створення 
окремого відділу спрямована на пропагування і популяризацію знань про природні 
багатства заповідника, природу регіону та загалом на підвищення екологічної 
освіченості та екологічної культури населення, а особливо школярів.  

Напрямки та форми освітньо-виховної діяльності заповідника різноманітні. 
Насамперед, це поширення інформації про природозаповідний об'єкт, його цінність 
та особливості, що здійснюються через співпрацю із засобами масової інформації, 
проведення лекцій, настановчих бесід, тематичних уроків.  

I. Співпраця з ЗМІ. У наш час важливе значення для розвитку еколого-освітньої 
діяльності мають засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення, інтернет). 
Тому ми постійно співпрацюємо зі ЗМІ. 

1. Газети. Постійно публікуються матеріали у місцевих, обласних та 
всеукраїнських газетах. Найчастіше виходять друком невеликі замітки на 
різноманітні природничі теми, оголошення про конкурси та акції тощо. Також 
виходять статті про територію, структуру та діяльність заповідника або окремих 
його підрозділів.  

Особливим досягненням нашого колективу є те, що у районній газеті 
“Сарненські новини” регулярно виходить сторінка Рівненського ПЗ “Новини 
довкілля” із матеріалами природничого профілю. Вийшло друком 30 тематичних 
сторінок. Всього опубліковано 155 статей у ЗМІ, з них 144 статті у газеті Сарненські 
новини. 

2. Радіо. Постійним стало ведення на хвилях ТРК “Полісся” трансляції 
екологічної радіопередачі у рубриці “Природа та Людина”. Всього вийшло в ефір 
230 радіопередач на різноманітні теми екологічного спрямування. 

3. Відео. На території заповідника за час існування було відзнято цикл фільмів з 
чотирьох частин “Біорізноманіття Рівненського ПЗ” (автор М. Химин, НЕФ “Світ 
птахів”). 
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4. Мережа Інтернет. Розроблений та відкритий офіційний сайт Рівненського ПЗ, 

де розміщена і постійно оновлюється інформація про заповідник та його діяльність. 
Також була створена сторінка Рівненського ПЗ у соціальній мережі Фейсбук у 2017 
році. Сайт призначений як для науковців так і для широких верств населення. З 
моменту створення сайту розроблено та опубліковано 420 постів. 

II. Табори. Регулярно на території рекреаційної зони озера Біле (неподалік від 
Білоозерського науково-дослідного відділення Рівненського ПЗ) проходить 
двотижнева обласна навчально-польова експедиція учнівської молоді “ЮНЕКО”, 
основними організаторами якої є Рівненський обласний комунальний заклад 
“Станція юних натуралістів та Рівненський ПЗ. За весь період було 10 виїздів, де 
залучено 277 школярів різної вікової категорії. 

III. Регіональні роки. Починаючи з 2013 року відділом було започатковано 
проведення Регіональних років. Протягом року проводяться уроки, конкурси, 
виставки а також збір наукових даних в рамках обраної теми. 

IV. “Тиждень знайомства з Рівненським природним заповідником”. З 2015 року 
розпочато проведення “Тижня знайомства з Рівненським природним заповідником” 
на базі ЕПЦ. До програми входить екскурсія музейною кімнатою або екостежкою, 
майстер класи та перегляд відео. В заходах взяли участь 1490 осіб різної вікової 
категорії. 

V. Міжнародна співпраця. Останніми роками ЕПЦ проводиться активна 
міжнародна співпраця. Беремо участь у низці міжнародних проєктів: “Створення 
умов для спільного управління і сталого використання природних ресурсів водно-
болотного угіддя “Транскордонна Рамсарська територія “Ольмани-Переброди”; 
“Водно-болотні угіддя та ліси - охорона чорного лелеки та місць його проживання в 
прикордонних районах України та Білорусі” (Ciconia nigra L.) та “Полісся-дика 
природа без кордонів”. Завдяки яким було створено: 

Візит-центр. Прийом місцевого населення відбувається у візит-центрі, який був 
створений 21 березня 2019 року, що знаходиться у конторі Північного науково-
дослідного відділення Рівненського ПЗ. Центр створений в рамках реалізації 
білорусько-українського проєкту “Створення умов для спільного управління і 
сталого використання природних ресурсів водно-болотного угіддя “Транскордонна 
Рамсарська територія “Ольмани-Переброди””. Тут демонструють фільми та 
презентації, які містять інформацію про флору та фауну, типові рослинні 
угрупування, рідкісні види рослин та тварин, загрози (лісові пожежі, браконьєрство) 
та засоби боротьби з ними; відомості з історії створення заповідника. Перегляд 
фільмів дозволяє відвідувачам познайомитися з цікавими особливостями життя 
тварин, які практично не можливо побачити під час короткої екскурсії у природу. 
Екологічна стежка “В гостях у чорного лелеки”. Екологічна стежка Рівненського 
природного заповідника розроблена у 2017 році спільно з Страшівським лісництвом 
Сарненського лісгоспу та Державним природознавчим музеєм НАН України 
(м.Львів) в рамках проєкту “Водно-болотні угіддя та ліси - охорона чорного лелеки 
та місць його проживання в прикордонних районах України та Білорусі”. Вона 
знаходиться неподалік від центральної садиби заповідника, протяжністю 3,6 км та 
складається з семи зупинок. На стежці відвідувачі можуть побачити основні 
лісоутворюючі породи дерев, рослини притаманні для зони Полісся, штучну 
гніздівлю лелеки чорного, боброві загати, сліди диких тварин. На стежці проведено 
19 екскурсій, залучено 483 осіб. 
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Підсумки. В результаті розвитку еколого-просвітницької діяльності у 

заповіднику відбувся значний ріст у розвитку екологічної свідомості населення. 
ЕПЦ Рівненського ПЗ є єдиним осередком еколого-освітнього та 
природоохоронного спрямування у Рівненській області. Загалом за вказані роки 
заповідником було проведено 1265 заходів, до яких залучено 28510 осіб, 
налагоджено тісну співпрацю із навчальними закладами різного рівня (школами, 
гімназіями, колегіумами, коледжами та університетами), державними організаціями.  

В перспективі необхідно і надалі налагоджувати тісні контакти з громадами 
наближеними до масивів заповідника. Регулярно співпрацювати з педагогічними, 
учнівськими та батьківськими колективами. 
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Сучасна екологічна освіта є системна складова національної системи освіти, яка 

функціонує на підставі чинного законодавства про освіту та Національної стратегії 
розвитку освіти України на період до 2021 року, схваленої Указом Президента. 
Характерною рисою сучасної екологічної освіти є її спрямованість на гармонізацію 
взаємодії суспільства і природи, розв’язання екологічних проблем та сталий 
розвиток суспільства. Цілі та завдання екологічної освіти визначаються з 
врахуванням цілей і завдань національної екологічної політики. [3] 

Шлях розвитку сучасного суспільства зорієнтований на постійне збільшення 
виробництва і споживання природних ресурсів, що спричиняє глобальну екологічну 
кризу. Природа не в змозі справлятися з антропогенним навантаженням, у результаті 
чого настає глибокий розлад взаємозв’язків усередині біологічно-екологічної 
системи й системи «суспільство-природа». Звідси актуалізується проблема 
екологічної відповідальності за соціальну, економічну, політичну, технічну, наукову, 
культурну та інші види людської діяльності. Формування нового способу взаємин 
людини, техніки й природи є першочерговим завданням сучасної цивілізації. Це 
означає, що на новий, якісний ступінь має бути поставлена екологічна освіта, 
зокрема її складові. [4] 

Війна ще більше псує і без того не райдужну перспективу. Бойові дії чинять на 
довкілля прямий  вплив. У даному випадку це вибухи, хімічне забруднення, 
знищення живих істот, пожежі плавневих систем в період гніздування, розмноження 
і таке інше.  

Національний природний парк «Бузький Гард»  забезпечує організацію 
екологічної, освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, 
поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та 
залучення його до збереження природної спадщини. Діяльність співробітників не 
обмежується  організацією екологоосвітніх  акцій. Одним із  напрямків роботи є 
пропаганда серед відпочиваючих та відвідувачів парку. Дуже важливо, щоб 
відпочинок був не тільки цікавий, але і корисний. Тому на території парку протягом 
року проводять екскурсії, бесіди та лекції. 
За функціональними обов’язками еколого-просвітницька робота є пріоритетною. 
Для цього національним природним парком «Бузький Гард» планується: створення 
інформаційного візит-центру, поповнення бібліотеки, облаштування лекційно-
демонстраційної зали, розробка екологічних маршрутів та стежок. Налагоджені  
зв’язки з місцевими та районними органами влади, а також з окремими обласними 
газетами,  дають можливість регулярно друкувати матеріали екологічного 
спрямування. 
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Проведення еколого-виховних заходів дозволяють формувати основи 

екологічних знань, сприяють набуттю навичок екологічно спрямованої поведінки на 
захист природи, виховують відповідальність за збереження довкілля, а головне 
розвивають духовно-естетичні цінності, сприяють формуванню екологічної 
свідомості та елементів екологічної культури. 
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У найважливіших міжнародних документах останнього десятиліття, 

присвячених проблемам навколишнього середовища та стійкого розвитку людства, 
велика увага приділяється екологічній освіті, культурі та свідомості. 

Екологічне виховання та інформування населення, підготовка 
висококваліфікованих фахівців названі в програмних документах міжнародного 
форуму в Ріо-де-Жанейро (1992), що був присвячений навколишньому середовищу 
та сталому розвитку, одним з найважливіших засобів здійснення переходу до 
гармонійного розвитку всіх країн світу. Зростання актуальності проблеми реалізації 
концепції сталого розвитку в Україні гостро ставить питання про якісне поліпшення 
екологічної освіти і виховання. Державна система управління охороною довкілля 
відчуває потребу у кваліфікованих фахівцях, які здатні ефективно вирішувати 
сучасні екологічні проблеми. 

В Україні створено державні природоохоронні заклади, які активно займаються 
проблемами екологічної освіти, просвіти та виховання – національні природні парки 
(НПП), заповідники, регіональні ландшафтні парки, природничі музеї тощо. 
Особливість таких закладів полягає у тому, що тут сконцентровані наукові й 
освітянські кадри, існують розвинені інформаційні бази, ведеться екологічний 
моніторинг за станом природного середовища, є можливості для формування 
колекцій, музеїв, бібліотек, поєднання теоретичних та практичних аспектів наукових 
досліджень тощо. 

Згідно Положень «Про наукову діяльність заповідників та національних парків 
України» № 358/2162 від 29.08.97 р. та «Про еколого-освітню діяльність 
заповідників і національних парків України» № 630/3070 від 05.10.98 р. усі 
природоохоронні об’єкти є базою для проведення еколого-освітніх та виховних 
заходів. Метою освітньо-виховної діяльності організацій ПЗФ України є: 
формування нових етичних стосунків людини з природою, сприяння сталому 
розвитку суспільства та природи, формування екологічної свідомості та екологічної 
культури всіх верств населення, виховання розуміння сучасних екологічних та 
природоохоронних проблем та сприяння їх вирішенню на регіональному та 
державному рівнях тощо. 

Організаційними формами освітньо-виховної діяльності, які найбільш поширені 
в заповідних об’єктах, є екологічні гуртки, клуби, кінолекторії, школи 
природоохоронців, наукові товариства учнів, Мала Академія Наук, екологічні 
табори, різноманітні екопросвітні заходи тощо. Так, фахівці з екологічної освіти та 
просвіти НПП «Вижницький» (Чернівецька обл.) постійно працюють над проблемою 
підвищення  рівня  обізнаності  щодо  екологічних  проблем  регіону, його  рідкісних  
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видів флори й фауни, що сприяє збереженню довкілля та формуванню активної 
природоохоронної позиції різних вікових груп. На території парку діють зоологічний 
та іхтіокуточки, прокладені еколого-туристичні маршрути та екологічні стежки. 
Щоквартально парк випускає газету природоохоронної тематики, інформаційні 
буклети, брошури тощо [4]. 

У Карпатському біосферному заповіднику традиційно влітку проводиться 
Всеукраїнський екологічний наметовий табір-експедиція «Ойкос». Його учасниками 
є юннати з різних областей України. Однією з основних цілей табору є виховання у 
дітей відчуття унікальності й вразливості дикої природи та персональної 
відповідальності за її охорону [3]. 

Еколого-освітня діяльність НПП «Білобережжя Святослава» (Миколаївська 
обл.) проводиться в екоосвітньому класі в офісі Центру екоосвіти та туризму НПП та 
на території парку. Вона ведеться за такими напрямками: співпраця з 
загальноосвітніми школами та дошкільними закладами, вищими навчальними 
закладами, недержавними громадськими організаціями та іншими установами, а 
також місцевим населенням у вигляді проведення лекцій, організації екскурсій, 
екологічних та історичних маршрутів, екологічних стежок, вікторин, видання 
публікацій в друкованих та електронних ЗМІ, польових практик студентів, свят 
(виставка дитячого малюнку «Птахи поруч із нами»), різноманітних акцій – День 
Водно-болотних угідь, День Чорного моря, День Науки, День парку, «Птах 
узбережжя», спортивно-історичне свято «Ахіллів забіг». На районному радіо 
започатковано та щомісяця виходить радіогазета «Вісник Білобережжя». Парком 
створено веб-сайт, на якому висвітлюється краєзнавча, наукова та еколого-освітня 
діяльність [5]. 

Еколого-освітня діяльність постійно здійснюється також в НПП 
«Голосіївський» (м. Київ) – проведення наукових досліджень, науково-практичних 
конференцій та семінарів для учнівської молоді, стажувань, лекторіїв, юнацьких 
секцій, навчальних екскурсій, конкурсів тощо; НПП «Сколівські Бескиди» 
(Львівська обл.) – шкільний табір лідерів молодіжних організацій; НПП 
«Деснянсько-Старогутський» (Сумська обл.) – дитячі екологічні табори «Деснянські 
зорі» та «Десна»; природному заповіднику «Медобори» (Тернопільська обл.) – 
екологічний табір юних орнітологів; природному заповіднику «Горгани» (Івано-
Франківська обл.) – екологічний табір тощо [3]. 

Фахівцями НПП «Бузький Гард» (Миколаївська обл.) було розроблено 
екскурсійний маршрут для дошкільнят «Стежка над Бугом», проводяться цікаві 
бесіди, екологічні ігри, конкурси малюнків, презентації, різноманітні практичні 
заняття тощо. Велика робота ведеться з підвищення рівня екологічної обізнаності 
місцевого населення. Для просвітницької роботи розроблена екскурсійна програма, 
закладені маршрути по трьом природоохоронним науково-дослідним відділенням 
(Мигійському, Богданівському, Трикратському). Для учнів та студентів розроблена 
ботанічна екскурсія. Проводяться різні еколого-освітні заходи, акції, святкування 
(щорічне святкування «Івана Купала»). Також розповсюджується різноманітна 
поліграфічна продукція – макети листівок, плакатів, стендів, банерів, календарів [1]. 

У НПП «Великий Луг» (Запорізька обл.) до повномасштабного вторгнення 
Російської Федерації в Україну була налагоджена тісна співпраця з центрами дитячої 
творчості, загальноосвітніми закладами, громадськими організаціями. Щороку 
організовувалися та проводилися заходи на екологічну тематику: конкурси творчих 
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робіт («Друге життя речей», «Новорічна композиція», конкурси малюнків «Моя 
улюблена квітка», «Пернаті друзі», фотоконкурс «Природа Великого Лугу» 
(створення дітьми ікебан та композицій з природного матеріалу; фотографій 
екологічної тематики, малюнків)); екологічні акції («Збережемо лісову красуню!», 
«Увага, першоцвіти!», «Допоможемо пернатому другу!», «Зустрічаємо птахів», 
«Чисті джерела», «Дім для птаха», «Зелений паросток майбутнього», «Чистий 
берег»); святкові заходи («Козацькі розваги», «День Землі», «День Довкілля», «День 
Дніпра»); Всесвітній День водно-болотних угідь, Міжнародний день збереження 
Біологічного біорізноманіття, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день 
мігруючих птахів, Всесвітній день охорони навколишнього середовища тощо [2]. 

Із огляду на викладене вище, можна сказати, що найбільш ефективними 
формами еколого-просвітницької діяльності в природоохоронних територіях (як 
національного, так і регіонального рівнів), є екологічні табори, де використовуються 
такі форми занять: екскурсії екологічними стежками та туристичними маршрутами, 
заняття в музеях природи та екологічних візит-центрах, екологічні ігри та конкурси, 
навчання практичним навичкам польових наукових досліджень, вікторини, бесіди, 
круглі столи, лекції. Традиційними заняттями в екологічних таборах є засвоєння 
навичок поведінки в природних умовах, орієнтування на місцевості тощо. 

Проаналізувавши найбільш ефективні форми просвітницько-виховної роботи зі 
студентами на заповідних територіях, можна сказати, що екологічній просвіті та 
вихованню в заповідниках та національних природних парках приділяється значна 
увага як складовим Концепції сталого розвитку. 
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Річка Прип’ять за водністю є найбільшою притокою Дніпра – обсяг її водного 

стоку при впадінні у Дніпро не набагато менший за стік Дніпра. За монографічним 
виданням [1] площа басейну річки Прип’ять становить 114,3 тис. км2, довжина – 748 
км.  Водночас, за іншими даними [2] площа басейну становить 121 тис. км2, а 
довжина – 761 км. Площа української частини водозбору становить 69,1 тис. км2 
(57 %), білоруська – 43 %. Прип’ять впадає у Дніпро в 1015 км від його гирла. 
Заплава Прип’яті (за винятком ділянки в районі м. Чорнобиля) двостороння, 
загальною шириною 4-5 км, у районах м. Прип’ять - с. Красне і с. Плютовище - с. 
Ладижичі – до 7-8 км. Ширина русла Прип’яті в межах Заповідника складає 
переважно 160-200 м, глибини – 2,5-4 м, максимальні – до 6-8 м. Середні швидкості 
течії на ділянці від державного кордону до гирла річки Глиниця (південного краю 
водойми-охолоджувача ЧАЕС) у межень становлять в основному 0,4-0,6 м/с, 
максимальні (на стрижні потоку) – 0,7-1,0 м/с; на ділянці від водойми-охолоджувача 
і нижче, де вплив підпору від Київського водосховища позначається сильніше – 
приблизно на 0,2 м/с менше. У період проходжень високих витрат швидкості течії в 
межах основного русла можуть зростати в 1,5-2 рази.  

Річка Прип’ять є основним водотоком Чорнобильського радіаційно-
екологічного біосферного заповідника – її довжина становить 60 км від державного 
кордону з Республікою Білорусь до її впадіння у Київське водосховище. 

Перші заходи з обмеження планових деформацій русла річки у межах сучасного 
Заповідника пов’язані з будівництвом залізниці Овруч – Чернігів у 1920-х роках. На 
заплаві було облаштовано високий насип під залізничну колію, а для захисту 
залізничного мосту в районні сіл Янів – Зимовище від розмиву береги річки зміцнені 
кам’яно-ґрунтовою захисною дамбою. 

Після наповнення Київського водосховища до НПР у 1966 році гирлова ділянка 
р. Прип’яті виявилася затопленою, підпір від водосховища поширюється вгору по 
ріці на кілька десятків кілометрів (у межень – вище м. Прип’ять). Таким чином, у 
періоди високих витрат (весняне водопілля, паводки) для нижньої течії Прип’ять 
властивий річковий режим, у межень – озерний. Внаслідок підпору від водосховища 
на пригирловій ділянці Прип’яті відбувається зниження швидкостей течії та 
акумуляція значної частини наносів. 

Часті і тривалі затоплення заплави ще в доаварійний період викликали 
необхідність будівництва огороджувальних дамб, в основному по лівобережжю, де  
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виділяються «старий» польдер біля сіл Усів, Красне, Зимовище, ділянки нижче 
залізничного мосту в районі сіл Зимовище, Крива Гора, Старосілля.  

У часи навігації русло річки зазнавало постійних днопоглиблювальних робіт 
(земснарядами видобувались донні відклади, які складувались на берегах або ж 
використовувались як будівельний матеріал).  

Будівництво Чорнобильської АЕС і окремих її споруд на початку 1970-х років 
спричинили додаткові значні зміни на прилеглій безпосередньо до річки території. 
На правобережній заплаві було споруджено штучну водойму-охолоджувач ЧАЕС. 
Для її будівництва було випрямлене русло Прип’яті на ділянці довжиною близько 
9 км, а власне водойма створена на старому руслі річки і відгороджена намивною 
піщаною дамбою, по гребню якої прокладена бетонна так звана інспекторська 
дорога. В період експлуатації станції і до початку спуску водойма-охолоджувач мала 
площу водного дзеркала 22 км2, об’єм води близько 150 млн. м3 [3].  

Після аварії на ЧАЕС у 1986 р. виникла потреба обмежити надходження 
аварійних радіонуклідів з заплави до водної маси, для чого побудовано дамби, що 
відтинають від основного русла ряд водойм правобережної заплави і прилеглу до 
них територію. Правий берег ріки вище залізничного мосту протягом декількох 
кілометрів укріплений кам’яним накидом. Дуже забруднена радіонуклідами частина 
лівобережної, так званої Красненської заплави («новий польдер») з кінця 1992 року 
захищена від затоплення піщаною намивною дамбою довжиною 11,2 км. 
Фільтраційними дамбами було відгороджено від основного русла кілька стариць 
правобережної заплави (Шепелицький, Семиходський і Янівський затони).  Крім 
того, з метою акумуляції радіоактивно забруднених наносів у руслі річки було 
облаштовано кілька донних кар’єрів-пасток, в яких за рахунок різкого зменшення 
швидкості потоку мали б осідати зважені частки. З часом ці пастки заносились 
наносами, тут утворились острови, і сьогодні вони виявляться в плані як окремі 
русла. 

Під час водопілля 1999 р. розпочато будівництво правобережної намивної 
дамби від Семиходського затону до дамби водойми-охолоджувача. Будівництво 
завершене у 2005 р.  

У 2014 році розпочато процес виведення з експлуатації водойми-охолоджувача 
ЧАЕС. Після зупинки насосної станції, протягом 4 років рівень води впав на 4 метри 
і прийшов у рівновагу з рівнем р. Прип’ять, а осушені території перетворились на 
ветленд, який має структуру подібну до заплави до часів створення водойми-
охолоджувача ЧАЕС [4]. 

В ході обстеження руслової частини ріки у 2021 році виявлено 8 затоплених 
суден переважно класу баржа.  

Річка Прип’ять разом з численними протоками і старицями в межах Заповідника 
є надзвичайно цінним оселищем багатьох видів довколоводних тварин. Ці угіддя є 
одним з найбільших водно-болотних комплексів Поліського регіону і розташовані на 
перехресті двох основних шляхів міграції птахів: весняного – вздовж Прип’яті, 
осіннього – вздовж Дніпра. За оцінками орнітологів, під час міграції цю територію 
перетинають до 1,5 мільйона птахів. За часи після аварії тут виявлено 12 угруповань 
із Зеленої книги України, 13 видів фауни та флори, які занесені до Червоної книги 
України. Наразі Заповідник здійснює заходи щодо включення нижньої течії Прип’яті 
до списку Рамсарської конвенції. 
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За 36-річний період після аварії на ЧАЕС не лише був мінімізований 

антропогенний вплив на територію зони відчуження, а й відбулась її значна 
природна реабілітація,  природа навколо ЧАЕС зазнала суттєвих перетворень в плані 
відновлення перебігу природних процесів та оселищ. Великі за площею 
трансформовані ділянки – водойма-охолоджувач ЧАЕС, заплавні водойми –  
сьогодні перетворилися на ветленди і відіграють позитивну роль у збереженні 
біологічного та ландшафтного різноманіття.  
 

Список використаної літератури: 
 

1. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббасейн реки Припяти; 
под ред. А.Г. Ободовского, А.П. Станкевича и С.А. Афанасьева. Київ: Кафедра, 
2012. 448 с.   

2. Національний атлас України. Київ: ДНВП «Картографія», 2007. 440 с.,   
Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: довідковий посібник; за 
ред. В.М. Хорєва, К.А. Алієва. Київ: Ніка-Центр, 2001. 392 с.    

3. Bulgakov, A.; Konoplev, A.; Smith, J.; Laptev, G.; Voitsekhovich, O. Fuel 
particles in the Chernobyl cooling pond: Current state and prediction for remediation 
options. J. Environ. Radioact. 2009, 100, 329–332. 

4. Kanivets, V.; Laptev, G.; Konoplev, A.; Lisovyi, H.; Derkach, G.; Voitsekhovich, 
O. Distribution and dynamics of radionuclides in the Chernobyl cooling pond. In Behavior 
of Radionuclides in the Environment II: Chernobyl; Konoplev, A., Kato, K., Kalmykov, 
S.N., Eds.; Springer Nature: Singapore, 2020; pp. 349–405. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115  



Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
УДК 159.98:502 
 

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВІЙНИ   В 
УСТАНОВАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

 
1Л.І. Патрушева, к. географ. н., доцент, 
2М.М. Романенко, головний спеціаліст 

 
1Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, 
lpatruseva2@gmail.com 
2Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, м. 
Миколаїв, Україна  
 

У ході російсько-української війни східна  частина Миколаївської області 
опинилась під окупацією. Мешканці області можуть відчувати щоденне  
нагадування про війну під час ворожих обстрілів. Майже на всій території 
Миколаївщини тривалий час існує загроза артилерійського або ракетного влучання. 

Життя людей проходить в екстремальних умовах. Всім, хто залишився, 
доводиться витримувати надвисоке психологічне навантаження. Особливо 
вразливими є діти, психіка яких піддається найбільшому впливу. 

Діти в умовах війни, по-різному, зіштовхуються з двома типами травматичних 
подій: несподівані, короткострокові травматичні події та довготривалі несприятливі 
події, що зумовлюють виникнення непродуктивних стратегій подолання труднощів 
[1]. Щодня їм доводиться переживати негативні емоції: страх, відчай, перевтому, 
паніку та тривогу, апатію, роздратованість, параліч думок та дій, почуття провини. 

Оскільки війна триває понад пів року, то у масштабі дитячого віку це дуже 
тривалий період. Прояв та наслідки пережитого вкрай шкідливо можуть позначитись 
на подальшому житті вже дорослої людини, котра в дитинстві зазнала подібного 
емоційного стану. Діти, що відчули вплив військових дій, порівняно з однолітками, 
які не мають подібного досвіду, значно частіше страждають від таких проблем, як: 
тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад, депресія, дисоціативні 
розлади (добровільна соціальна ізоляція, деперсоналізація, дереалізація, небажання 
розмовляти тощо), поведінкові розлади (зокрема, агресія, асоціальна і злочинна 
поведінка, схильність до насильства) [1,2,3].  

Психологічні травми, зумовлені війною, мають довготривалі наслідки для 
дитячої психіки: чим довший конфлікт, тим серйозніші симптоми. 

Проте попри нелюдські умови діти мають величезний потенціал життєстійкості, 
що дозволяє їм вирости та стати повноцінними індивідами всупереч отриманим 
психологічним травмам.  

Природне середовище володіє великим фізіологопсихоемоційним потенціалом. 
Установи природно-заповідного фонду, враховуючи різноманіття ландшафтів та 
наявність фахівців з екоосвіти та рекреації, можуть стати майданчиками для 
природотерапії, що у свою чергу сприятиме відновленню діяльності й самих 
установ. 

На території Миколаївської області функціонують установи природно-
заповідного фонду (ПЗФ): природний заповідник «Єланецький степ», національні  

 

116  

mailto:lpatruseva2@gmail.com


Реалії та перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку 

 
природні парки (НПП) «Білобережжя Святослава», «Бузький Гард», регіональні 
ландшафтні парки (РЛП) «Кінбурнська коса», «Гранітно-степове Побужжя», 
«Тилігульський», «Приінгульський», Миколаївський зоопарк та ділянка 
Чорноморського біосферного заповідника. В інших територіях ПЗФ Миколаївщини 
спеціальні адміністрації не створені, або не передбачені. 

Заповідні установи можуть долучитися до реабілітації після війни дітей та 
дорослих шляхом проведення спеціально адаптованих природничих екскурсій. 

Це буде важливо, як і для фахівців з екоосвіти та рекреації, які стали свідками 
або учасниками російсько-української війни, так і для потенційних екскурсантів, 
травмованих війною. Реабілітація учасників бойових дій має відбуватися під 
наглядом спеціалізованих організацій.  

Традиційні екскурсійні програми установ ПЗФ можуть бути доповнені 
спільними для всіх елементами реабілітації, наприклад, арт-терапія, або бути 
унікальними. На туристичному маршруті або екостежці в усіх територіях ПЗФ 
можна сприймати нюхову природну інформацію - запахи степового різнотрав’я, 
лісових насаджень, дихати свіжим чистим повітрям, слухати звуки природи, 
спостерігати за тваринами, вивчати їх механізми пристосування, звертати увагу на 
візуальні властивості рослин, ландшафтів, збирати природні матеріали та робити 
поробки. 

 Кожна територія природно-заповідного фонду Миколаївщини володіє 
характерними рисами, які урізноманітнять реабілітаційні заходи. Але такі території, 
які станом на вересень знаходяться в окупації або сірій зоні, а це - НПП 
«Білобережжя Святослава», РЛП «Кінбурнська коса», Чорноморський біосферний 
заповідник, не можуть розглядатися як місця для реабілітації через їх замінування.  

У регіональному ландшафтному парку «Приінгульський» після закінчення 
активної фази війни можна впроваджувати реабілітаційні практики з використанням 
наявного сучасного обладнання: інтерактивної пісочниці та столів для пісочної 
анімації. До війни воно застосовувалося з екопросвітніми, розважальними цілями, 
нині – доцільно використовувати для сенсорно-тактильної терапії. Інтерактивна 
пісочниця Briolight рекомендована розробником при активній фазі сенсорної 
реабілітації, обмежених фізичних можливостях, як елемент арт-терапії показано для 
релаксації дорослих у разі перевтоми. Обладнання рекомендовано до застосування 
Міністерством освіти і науки України, має медичні висновки, застосовується у 
психотерапії та психокорекції. На столах для пісочної анімації можна створювати 
малюнки, тактильно взаємодіючи з піском, вивільняючи відчуття тривоги та страху.  

У РЛП «Тилігульський» можливі елементи таласотерапії, вода лиману має 
більшу солоність, ніж у Чорному морі. Споглядання за пташками додасть нових 
вражень.   

У НПП «Бузький Гард» та РЛП «Гранітно-степове Побужжя», враховуючи 
особливості їх територій, заняття з рафтингу, скелелазіння у супроводі інструктора 
можуть сприяти відновленню самоконтролю над ситуацією та віри у свої сили. Вже 
влітку працював дитячий наметовий табір для дітей військовослужбовців і тих, що 
стали вимушено переміщеними особами. Живе спілкування з однолітками, насичена 
культурна програма на природі сприяли формуванню позитивної атмосфери. Був 
попит, навіть, черги щоб потрапити в табір.   
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Великі тварини - американські бізони, що утримуються у напіввільних умовах в 

природному заповіднику «Єланецький степ» - приклад сили, впевненості, мужності 
– яскравий приклад інтерпретації сили, впевненості, піклування. Степові трави, чай, 
заварений власноруч, відіграватимуть ефект фітотерапії.    

 Тематичні екскурсії з елементами природотерапії допоможуть відволіктися, 
перезавантажитися. Вони будуть сприяти включенню внутрішніх процесів зцілення 
дітей та дорослих, які зазнали впливу війни.   

Спеціалізовані екскурсії будуть корисними, як для потенційних екскурсантів, 
так і співробітників установ природно-заповідного фонду. 

Для впровадження заходів з реабілітації на територіях природно-заповідного 
фонду доцільно для фахівців з екоосвіти організувати тренінги з  психосоціальної 
підтримки.  
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Стрімкий розвиток сучасного суспільства, інформаційних технологій, нового 
способу життя викликає занепокоєння у природоохоронній сфері. Виснажливе, 
споживацьке природокористування негативно впливає на довкілля: велика кількість 
пластику, неекономне споживання електроенергії, вирубки лісів тощо. Важлива 
складова – екологічна свідомість громадян для подолання екологічної кризи. 

Екологічна освіта є одним із основних принципів концепції сталого розвитку та 
передбачає охоплення всіх верств населення[3;5]. Як зазначає О. М. Мандрик 
«можна виокремити два основні напрямки освіти: формальну і неформальну. 
Формальна освіта охоплює всі ланки загальної системи освіти, що існує в Україні. 
Другий напрям – неформальна освіта – має просвітницький характер і спрямований 
на формування екологічної культури населення через церкву, засоби масової 
інформації, громадські екологічні організації, партії тощо»[4]. Дуже важливо, щоб 
формальна і неформальна типи екологічної освіти були поєднані. 

Установи природно-заповідного фонду є базовими в поширенні екологічних 
знань і використовують у своїй діяльності неформальну освіту та інтерактивні 
методи поширення інформації про навколишнє середовище. Прикладом такого типу 
освіти є еколого-освітня діяльність, складовими якої можуть бути: проведення 
виставок, майстер-класів, екскурсій, екологічних годин, тренінгів тощо.  

Виставкова діяльність є досить складним процесом, а також носить у більшій 
мірі інформаційно-просвітницький характер. Організація виставки включає в себе 
розробку концепції, пошук приміщення, підбір експозиційних матеріалів, 
оформлення виставкової зали, створення інформаційних матеріалів та власне 
проведення заходу[1;2].  

Виставка «Збереження природних комплексів та культурної спадщини на 
території України» проводилася за ініціативи природного заповідника «Горгани», 
НПП «Деснянсько-Старогутський», НПП «Слобожанський» та РЛП 
«Краматорський». Основною метою заходу було привернути увагу громадськості до 
питання пізнання та свідомого ставлення до довкілля, поєднання етнокультурної та 
природної спадщини, охорони природи.  

Експозиційні матеріали були розроблені у трьох напрямках: 
- екосистеми природного заповідника «Горгани», національних природних 

парків «Слобожанський» і «Деснянсько-Старогутський», регіонального 
ландшафтного парку «Краматорський»; 

- природоохоронна, науково-дослідна і еколого-освітня робота; 
- природа у житті і творчості людини. 
Представлення природних комплексів, демонстраційного гербарію із різних 

регіонів України, дало відвідувачам змогу пізнати та зрозуміти особливості природи 
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того чи іншого краю. Під час розповіді про представлені експонати зроблено акцент 
на важливості захисту природи. 

Другий напрямок представляв особливості роботи служби державної охорони, 
різноманітне обладнання дослідників. Всі охочі могли познайомитися із специфікою 
проведення польових та лабораторних досліджень та опанувати навички роботи із 
мікроскопом. Для дітей було організовано науковий куточок. Завдяки такому 
формату діти змогли відчути себе юними дослідниками, задати питання працівникам 
заповідника та дізнатися багато інформації про важливість збереження природи. 

Третій напрямок – художнє бачення природи очима дітей та митців.  
Художні роботи дітей Краснокутської дитячої школи мистецтв (Харківська 

обл.)  «Природа очима дітей »відображали особливості природи їхнього краю. 
Художні плакати презентували поєднання природи і вишивки різних регіонів 
України. Колекція керамічних виробів була оздоблена стилізованими елементами 
природи у характерних кольорах Надбистристрицької Гуцульщини. 

Відвідувачам було запропоновано частування із натуральної продукції, а саме 
різноманітна випічка та напої із чорниці. 

Експозиційні матеріали та частування викликали захват, зацікавлення та 
обговорення серед присутніх. Завдяки різноманітності виставки вдалося об’єднати 
всі верстви населення, провести велику еколого-просвітницьку, пізнавальну та 
наукову роботу.  

Проведення виставок, майстер-класів допомагає поширенню екологічних знань, 
завдяки простому, інтерактивному, цікавому викладу інформації. Еколого-освітня 
робота є фундаментальною основою із підвищення рівня знань та обізнаності щодо 
охорони навколишнього середовища. Вона повинна мотивувати та сприяти 
формуванню екологічного мислення, свідомості та відповідальності для 
збалансованого розвитку суспільства.  
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Наша держава переживає величні та водночас важкі часи. Війна не оминула не 
тільки міста і села, а й об’єкти природно-заповідного фонду. Так, у тимчасово 
окупованій Херсонській області внаслідок ворожих дій російських військ 
території та акваторії  Чорноморського біосферного заповідника (далі — ЧБЗ) 
зазнали та продовжують зазнавати величезних впливів і втрат від пожеж та інших 
супутніх негативних наслідків війни. Маючи гіркий досвід Другої Світової війни, 
природні комплекси заповідника на 95 році його існування переживають новий 
болючий етап. 

На початку вересня 2022 року музейна експозиція ЧБЗ також зазнала впливу 
бойових дій, що призвело до часткового пошкодження вікон будівлі, власне 
експозиції, окремих експонатів.  

Попри всю важкість ситуації, враховуючи відсутність стабільного інтернет-
зв’язку, наявність проблем, що спіткали місцеві заклади освіти в ракурсі їх закриття 
або примусового переведення на освітні стандарти рф, і на тлі втрати елементарного 
відчуття безпеки, співробітники відділу еколого-просвітньої роботи ЧБЗ відповідно 
до їх функціональних завдань продовжують проведення екологічної освітньо-
виховної роботи з навчальними закладами, що працюють за українськими 
стандартами. Зокрема, приймається участь у вебінарах, проводяться онлайн-заходи, 
присвячені екологічним подіям і святам. 

Виступи співробітників заповідника в засобах масової інформації дозволяють 
донести необхідну інформацію до величезної аудиторії, залучити місцеве населення 
до екологічних проблем регіону [1]. 

Однією з форм еколого-освітньої роботи установи залишається експозиційна 
діяльність, яка, враховуючи вищезазначене, зазнала трансформації, та перейшла у 
формат дистанційного освітнього блоку, створеного на основі мультимедійної 
складової, що дозволяє наочно розширювати географію просвітницької діяльності 
заповідника. Так, використовуючи фото- та відеотеку еколого-освітнього центру,  
співробітниками відділу еколого-просвітньої роботи розпочато створення серії міні-
фільмів, присвячених кожному музейному експонату, з подальшим їх розміщенням 
на створеному ютуб-каналі. Описи експонатів міститимуть інформацію щодо 
біологічних особливостей і морфологічних ознак, таксономічної належності виду, 
природоохоронного статусу і статусу перебування на заповідній території тощо. 

Варто зазначити, що особливістю природничої музейної експозиції ЧБЗ є те, що 
вона не тільки має регіональний характер і доволі повно представляє видовий склад 
фауни Північного Причорномор’я, а й відображає історію заповідника та заповідної 
справи в Україні. Основою музею є його зоологічна колекція, яка містить понад 400 
експонатів хребетних тварин. Серед них 210 видів птахів, 20 видів ссавців, 18 видів 
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риб, 7 видів плазунів та 1 вид земноводних. Безхребетні представлені 58 видами 
комах, 29 видами молюсків, 1 видом крабів [2].  

Еколого-освітній центр, маючи на меті поширення екологічних знань, 
зорієнтований на те щоб виявляти відповідну гнучкість, запроваджувати сучасні 
форми та методи просвітницької діяльності, що дасть змогу орієнтуватися на різну 
аудиторію, задовольняючи її потреби не тільки у збагаченні та поглибленні 
інтелектуальної бази, а й у отриманні нових емоційних вражень [3]. 

Ця концепція доволі конкретна та конструктивна, оскільки  дозволяє наочно 
оцінити велич і вразливість природних комплексів, сформувати духовну 
прив’язаність до природи, а не залишається на рівні простих, не підкріплених 
візуальною та емоційною складовою, закликів до її збереження. 

Серед стратегічних пріоритетних напрямів, що постають перед нами, є 
своєрідна поліфункціональність, яка полягає в забезпеченні  безперервного процесу 
екологічної просвіти населення, формуванні почуття патріотизму до Батьківщини в 
межах держави та за її межами, вихованні свідомого ставлення до довкілля, 
традицій, раціонального природокористування.  

Так, особливої інформаційної підтримки потребують і внутрішньо переміщені 
особи, для яких є необхідним отримання психологічної підтримки та подальшого 
утримання тонкого зв’язку із землями Батьківщини [4]. 

Війна  докорінно змінила все довкола нас, проте не змінила нас самих. Ми 
продовжуємо боротися на своєму фронті, фронті доступності знань, задля 
досягнення найвищої мети – формування свідомого суспільства, екологічної 
обізнаності населення й пробудження у ньому найвищих моральних якостей – 
патріотизму, людяності, совісті та гідності. 
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О.Д.Проскурня, начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреації  
А.В. Олексенко, провідний фахівець з екологічної освіти 

 
Національний природний парк «Пирятинський», м. Пирятин, Лубенський район, 
Полтавська область, Україна, ekoos_parkpir@meta.ua 

 
Літня школа - різновид річного шкільного табору, в якому поєднуються літній 

відпочинок і активні заняття в тій чи іншій галузі науки. Літні школи покликані в тій 
чи іншій мірі моделювати наукове співтовариство і залучати обдарованих школярів 
до дослідницької роботи. 

Основна мета літньої екологічної школи:  
- Підвищити екологічну свідомість, виявити наслідки антропогенного чинника, 

ознайомитися з  флористичним та фауністичним різноманіттям  водно-болотних 
угідь річок Удай та Перевод, особливостями опису та фіксування рослинних 
угруповань на карті. 

- Вивчити природу, пізнати її закони можливо тільки в безпосередньому 
спілкуванні з нею.  

- Безпосередні спостереження за природними явищами під керівництвом 
фахівців сприяють формуванню в дітей уявлень про взаємозв’язки і розвиток 
компонентів природних ландшафтів, про незахищеність і крихкість природи. 

До участі у проекті запрошуються школярі населених пунктів, які межують з 
НПП «Пирятинським» (група до 15 осіб). Школа цікава для тих хто просто хоче 
провести з користю час на природі, відпочити, набратись яскравих вражень та 
завести нові знайомства. Заняття проводяться вліткуна базі НПП “Пирятинський” 
впродовж 5-7 днів. .В програмі школи: теоретичні і практичні заняття, екскурсії по 
території парку, квести, ігри та майстер - класи. Необхідними матеріалами, 
визначниками та щоденниками учасника літньої екологічної школи учні 
забезпечуються. 

Відвідувачі школи через неформальне навчання набувають навичок польових 
досліджень екосистем, вивчають біорізноманіття НПП «Пирятинський»,  навчаються 
способам ощадної взаємодії з природою. 

За період 2015-2021 рр.. було проведено 14 екошкіл «Юні дослідники» за 
такими тематиками «Флористичне та фауністичне різноманіття лісопарку «Острів 
Масальський», «Флористичне та фауністичне різноманіття водно-болотних угідь 
річок Удай і Перевод в районі сіл Ївженки та Замостище», «Флористичне та 
фауністичне різноманіття різних типів оселищ (лісового, водно-болотного, 
заплавних луків) лівого берега річки Удай», «НПП «Пирятинський» - об’єкт 
Смарагдової мережі Європи», «Водно-болотні угіддя – цінний осередок 
біорізноманіття», «Річка Удай – найбільший скарб Пирятинського краю». 

У 2015 р.фахівцями відділу рекреації та екоосвіти організовано і проведено 
еколого-освітні літні екологічні школи для учнів хіміко-біологічного профілю 
Пирятинського   ліцею   на   території   Харківецького   ПНДВ   за   такими   темами: 
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«Флористичне та фауністичне різноманіття лісопарку «Острів Масальський» та 
«Флористичне та фауністичне різноманіття водно-болотних угідь річок Удай і 
Перевод в районі сіл Ївженки та Замостище». Школярі дізналися про діяльність 
Парку, пройшли маршрутом екостежки, провели ентомологічні дослідження, 
здійснили орнітологічний моніторинг видового різноманіття, ознайомилися з 
екофізіологією рослинних угрупувань екосистеми парку та екоморфологією рослин.  

У 2016 року організовано виїзну екологічну школу на території Кейбалівського 
природоохоронного науково - дослідного відділення. Відвідувачами школи стали 
мешканці села сс.Усівка та Каплинці, учні 6-11 класів, які навчаються у 
Пирятинському ліцеї, загально - освітніх школах №1, №4, а також учні Київської ЗШ 
№ 180, що приїхали до рідні на канікули.  

Основна мета екологічної школи цього року була ознайомитися з флористичним 
та фауністичним різноманіттям різних типів оселищ (лісового, водно-болотного, 
заплавних луків) лівого берега річки Удай, навчитися визначати типи оселищ 
національного природного парку «Пирятинський», які дозволяють йому 
претендувати на статус об’єкту Смарагдової мережі. Виховувати в дітей любов до 
природи рідного краю, формувати екологічну свідомість. 

В 2017 літню екологічну школи «Юні дослідники» відвідували учні 6-7 класів 
філії Пирятинського ліцею. Другу зміну екошколи відвідували учні 6-8 класів 
Дейманівської школи І – ІІ ступенів. 

Основними завданнями школи цього року було вивчення біорізноманіття лісу, 
луків та водно-болотних угідь р. Удай та озера Зарой, спостереження за комахами та 
птахами, з’ясувати, як діяльність людини впливає на природу, навчитися працювати 
з визначниками та довідниковою літературою.  

В 2018 було організовано та проведено дві зміни літньої екологічної школи 
«Юні дослідники» за темою «НПП «Пирятинський» - об’єкт Смарагдової мережі 
Європи». Екошколу відвідали учні 5-6 класів Пирятинського ліцею №6 та учні 7-8 
класів Пирятинського ліцею, які ознайомилися з флористичним та фауністичним 
різноманіттям ботанічної пам’ятки природи «Лісопарк «Острів Масальський», річки 
Удай та її заплав; розглянули основні програми з охорони природних місць 
існування, що знаходяться під загрозою зникнення у Європі та в світі. Взяли участь у  
екологічному  квесті . 

В 2019 р. літню екологічну школу «Юні дослідники» відвідували учні  
Березоворудської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (6-8 класи), 
Новомартиновицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (6-8 класи), 
Пирятинського ліцею (5-7 класи)  та опорного закладу Пирятинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 6 (5-8 класи). Тема літної екологічної школи «НПП 
«Пирятинський» - об’єкт Смарагдової мережі Європи».  

Темою літніх екологічних шкіл 2020року була «Водно-болотні угіддя – цінний 
осередок біорізноманіття». Її відвідувачами стали учні 7-9 класів 
Новомартиновицької ЗШ І-ІІІ ст. та Давидівської ЗШ І-ІІ ст. Заняття зі школярами 
проводилися на рекреаційних об’єктах НПП «Пирятинський».  
Метою занять літньої школи було  вивчення флористичного та фауністичного 
різноманіттям річки Удай та її заплави, ознайомлення з оселищами Смарагдового 
об’єкту «НПП» Пирятинський», формування навичок роботи з визначниками, 
польовим щоденником, ведення спостережень за об’єктами природи, виховання 
любові до природи рідного краю.  
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2021 р - тема занять літньої екошколи «Річка Удай – найбільший скарб 

Пирятинського краю». Школярі Пирятинського ліцею (5-7 кл) кожного дня 
проходили  запланованим маршрутом, знайомилися з видовим різноманіттям лісу, 
луків та водно-болотних угідь лівого берегу р.Удай, проводили ентомологічні 
дослідження, вчились працювати з визначниками рослин, тварин, комах, розрізняти 
види лікарських рослин та їх властивості.  

Організація та проведення  літніх екологічних шкіл є можливою за умови 
додаткових джерел фінансування серед яких є цільові програми взаємодії. Впродовж 
2018-19 рр. було реалізовано Програму взаємодії Пирятинської ОТГ з НПП 
«Пирятинскьий» по облаштуванню екостежки «Острів Масальський» та екокласу 
«Смарагд» на території ботанічної пам’ятки «Лісопарк «Острів Масальський», які є 
місцем проведення екошкіл. 

Під час занять у літніх екологічних школах та екологічних гуртках виховується 
любов до природи рідного краю, формується екологічна свідомість, розширюється 
кругозір. Відвідування занять сприяє профорієнтації школярів, підготовці майбутніх 
біологів та екологів, зростання інтересу до вивчення і збереження природи рідного 
краю, активізації волонтерського руху для допомоги установам природно-
заповідного фонду України. 
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Одним із важливих напрямків наукових досліджень Національного природного 
папку «Голосіївський» (НПП) є вивчення та збереження вікових дерев, зокрема 
дубів. Старі дерева потребують спеціальних заходів охорони. Крім самостійної 
цінності, старі дерева мають цінність як місця оселення низки видів птахів та 
кажанів, естетичну і дуже часто історико-культурну цінність. Вікові дерева – це 
свідки минулих епох та багатьох подій. 

Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття в Україні та світі є одним 
із пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності. В Україні існує низка 
територій та об’єктів природоохоронного фонду. Особливе місце належить 
ботанічним пам’яткам природи місцевого або загальнодержавного значення, що 
охороняють стародавні дерева. Це дерева, які досягли віку понад 400-500 років і 
можуть вважатися довгожителями, ветеранами, стародавніми або прадавніми.  

Вікові дерева є важливим елементом лісових екосистем, ознакою здорового 
природного лісу, наявності високого рівня біорізноманіття. Завдяки своїм особливим 
властивостям, вікові дерева є основою або важливою складовою для життєдіяльності 
багатьох живих організмів, в тому числі рідкісних, формуючи власну складну 
екосистему. Крім того, вікові дерева також мають історико-культурну, естетичну, 
туристичну, освітньо-виховну цінність. Однією з головних окрас парку, його 
візитівкою, є вікові дуби, що трапляються майже по всій території. Віковий дуб 
позначено на емблемі НПП «Голосіївський». Прадавні дерева відомі своєю 
естетикою, наявністю характерного стилю, унікальних примітних рис та ознак. Це 
естетика старої казки, містерії. Відомості про вікові дерева,  їх важливість та 
наявність в Україні, зокрема в Києві, знаходимо в низці робіт [1,4].  

Слід зазначити, що вивчення вікових дубів території НПП «Голосіївський» 
почалося задовго до створення Парку. Так у 1999 році було обґрунтовано та 
створено ботанічні пам’ятки природи «Вікові дерева дуба» в Конча-Заспівському 
ЛПГ та група вікових дубів в урочищі Теремки. Після створення НПП 
«Голосіївський» у 2007 році співробітниками наукового відділу започатковано нову 
епоху вивчення старовікових дубів. Одним із перших почав детально вивчатися 
масив Голосіївського лісу, саме тут в минулому переважали дубові ліси, окремі 
велетні яких збереглися до наших часів. Це нині дубово-грабові ліси, в яких дуб 
зберігся переважно віковими екземплярами, пішла експансія граба, зімкненість 
якого перешкоджає відновленню дуба, збереглись ті дуби, які зайняли перший ярус 
деревостану. Протягом 2010-2014 років здійснено інвентаризацію вікових дубів в 
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масиві Голосіївський ліс. До уваги брались дерева не менше 450 см в обхваті 
стовбура на висоті 130 см, 14 дубів мали обхват стовбура до 500 см. Вік таких дубів, 
від 300 до 500 років, було обліковано 50 таких дубів. Автором створено ГІС-карта 
поширення вікових дубів в урочищі Голосіївський ліс [2]. Значна частина дубів 
меншого діаметру та віку, які зростають в Голосіївському лісі, потребують 
додаткового вивчення. 

Пізніше, а саме у 2017 році було продовжено інвентаризацію вікових дубів у 
південній частині парку (Конча-Заспівське та Дачне лісництво), а також на території 
Лісниківського ПНДВ та прилеглих територіях. Всього тут було описано 23 вікових 
дубів з обхватом стовбура не менше 450 см на висоті 130 см. Із цієї сукупності 5 
вікових дубів входять до ботанічної пам’ятки природи місцевого значення, 14 дубів 
знаходяться в заповідній зоні, решта дубів на цій території потребують більш 
ретельної охорони та подальшого вивчення [3].  

Важливість вікових дерев, зокрема дубів, в екосистемах парку не можна 
недооцінювати. Вивчення та охорона їх на території парку триває, не можна не 
згадати роль в цьому процесі Київського еколого-культурного центру, котрий як 
самостійно опікується збереженням дубів, так і разом із співробітниками парку. 
Саме завдяки співпраці останнім часом ціла низка вікових дубів оголошена 
пам’ятками природи. У своїх роботах автори обґрунтовують необхідність 
інтенсивної системної охорони цілої низки вікових дерев: дубів, тополь, осик, груш, 
лип та інших дерев, які дійсно є пам’ятками природи та були свідками чисельних 
історико-культурних подій території  [4]. 

Так велетні-дуби в Голосіївському лісі названі на честь видатного українського 
письменника та поета Максима Рильського, а велетень-дуб біля Голосіївського 
монастиря, де була садиба митрополитів, носить ім’я політичного та релігійного 
діяча Петра Могили. Тут увіковічені імена інших видатних людей, чиї долі пов’язані 
з територією парку. При назві використані також і окремі історичні території, дуби-
велетні Голосіївського лісу та Самбурські дуби, тощо. Наукові та історико-культурні 
відомості про вікові дуби використовуються в еколого-освітній діяльності НПП  
«Голосіївський». Матеріали досліджень наукового відділу є важливою складовою 
для еколого-освітньої діяльності Парку. Наукова інформація використовується 
студентами-практикантами різних вищих освітніх закладів, у роботах гуртківців 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (НЕНЦ), 
екологічних конкурсах, заняттях на еколого-пізнавальних стежках.   

Так, НПП «Голосіївський» традиційно взяв участь спільно з НЕНЦ  учнівської 
молоді Міносвіти і науки України, за підтримки Департаменту екомережі та 
природно-заповідного фонду Мінприроди України, Українського товариства 
охорони природи та Асоціації природоохоронних територій України у розробці 
Положення щорічного заочного Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідати, 
котрий  організовано з метою пошуку та заповідання стародавніх дерев, створення їх 
реєстру. Спільно із відділом науки Парку були розроблені критерії вибору дерев для 
заповідання. До участі в конкурсі залучаються заклади загальної середньої та 
позашкільної освіти, творчі учнівські об’єднання, дитячі громадські екологічні 
організації. 

Велике значення мають вікові дерева в екскурсійній діяльності, особливо, коли 
вони знаходяться на екологічній стежці. Так «Дуби велетні» та «Дуб Петра Могили» 
знаходиться на стежці «Голосіївські  схили  біля  Дідорівських ставків», композиція 
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дубів красенів розташована на стежці «Теремківський ліс», «Самбурські дуби» 
зустрічають нас на стежці «Від Феофанії до Дідорвки». Особливим і цікавим є той 
факт, що найстаріший Самбурський дуб було присвячено Михайлу Михалку, 
видатному природоохоронцю, що приклав багато зусиль для створення саме НПП 
«Голосіївський». На святкуванні 10-річчя парку Михайлу Михалку урочисто було 
вручено Подяку та Табличку, котру встановлено на цьому дубі, відповідно до 
рішення НТР Парку.  

Стародавні дерева є пам’ятками історії, культури, живими свідками минулих 
століть, мають велику естетичну і символічну цінність, що викликають у людей 
почуття натхнення і захоплення, є джерелом душевного збагачення і патріотичного 
виховання дітей, молоді та дорослих. 

З метою подальшого вивчення та охорони вікових дубів території НПП 
«Голосіївський» співробітники парку розробляють Програму наукових досліджень із 
використанням сучасних методик та сучасного обладнання за участю відомих 
місцевих та закордонних спеціалістів.  
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Нормальний розвиток населення країни безпосередньо пов'язаний з екологічною 

безпекою. Однак сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для 
життя людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло 
критичного рівня. Екологічна криза вимагає інтенсивного екологічного виховання 
всього населення, зокрема студентської молоді. 

Екологічне виховання  – педагогічна діяльність, спрямована на формування у 
студентів екологічної культури. 

Екологічна культура передбачає наявність глибоких знань про навколишнє 
середовище, екологічний стиль мислення, що зумовлює відповідальне ставлення до 
природи та свого здоров'я; уміння і досвід розв'язання екологічних проблем; 
безпосередню участь у природоохоронній роботі, а також здатність прогнозувати 
можливі негативні наслідки діяльності людини. 

Практична реалізація завдань і мети екологічної освіти у вищих навчальних 
закладах ґрунтується на засадах взаємозв'язку теоретичних знань із практичною 
діяльністю студентів у цій сфері; включенні екологічних аспектів у структуру 
предметних, спеціальних узагальнюючих тем; поєднанні аудиторних занять із 
безпосереднім спілкуванням з природою; використанні проблемних методів 
навчання; поєднанні аудиторної і позааудиторної природоохоронної роботи. 

Протягом навчання у коледжі здобувачі освіти не одноразово долучаються до 
різних заходів направлених на збереження довкілля, рослинного та тваринного світу, 
доручення до міжнародних екологічних акцій. Адже професія землевпорядника 
вимагає від студента екологічних знань, чіткої громадянської позиції до екологічних 
проблем рідного краю та  вмінь їх вирішувати. 

Науково дослідна робота студентів передбачає вивчення екологічної ситуації в 
країні. Прикладами таких досліджень є екологічні проекти.  Головними вимогами до 
використання проектних технологій в процесі екологічної підготовки студентів є: 
виокремлення вагомої екологічної проблеми, яка, насамперед, вимагає інтегрованого 
знання з різних навчальних дисциплін; організація самостійно-пізнавальної 
діяльності студентів; наявність теоретичної та практичної значущості 
передбачуваних результатів екологічного проекту; визначення структури змістовної 
складової проекту з поетапним узагальненням результатів та їх оприлюднення. 

Відзначимо, що доцільним використовувати три етапи планування роботи над 
проектом: підготовчий, практично-дослідницький та заключний. Кожен із етапів має 
певні завдання та зміст. 
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1. Підготовчий етап – полягає у визначенні тематики проекту та шляхів 

реалізації. Тематика проектів пропонується викладачем з урахуванням навчального 
матеріалу з дисципліни, або студентами, виходячи з їх інтересів. Вона може 
стосуватися як теоретичних так і практичних завдань. На даному етапі відбувається 
визначення проблеми проекту. Створення проблемних ситуацій підвищує інтерес та 
мотивацію студентів щодо проектної діяльності. Наступним кроком є створення 
колективу виконавців і поділ його на дослідницькі групи; розподіл завдань за 
групами; планування роботи та пошуку джерел інформації. У процесі визначеної 
діяльності обирається інструментарій, формується теоретична база, здійснюється 
організаційна діяльність щодо підготовки проекту під керівництвом викладача. 

2. Практично-дослідницький етап – передбачає самостійну роботу студентів над 
проектом: збирання та накопичення інформації, її вивчення та опрацювання; аналіз, 
систематизація та узагальнення матеріалу; викладення висновків у вигляді 
рефератів, відеороликів, мультимедійних презентацій рекомендацій тощо; складання 
загального звіту. Цей етап є основним у проектній діяльності студентів. 
Характеризується відсутністю втручання педагога у роботу здобувачів. Викладач 
здійснює функції координатора. Отже забезпечується зміна форми набуття знань – 
від пасивного сприйняття до активної участі. Керівник проекту  виконує функцію 
ініціатора, якому необхідно аргументувати доцільність відповідної діяльності 
студента, ініціювати його активність, стимулювати до обґрунтованого вибору теми, 
координувати діяльність [2].  В процесі самостійної роботи здобувач освіти отримує 
навички визначення проблеми, обирати джерела інформації, форми презентації 
результатів проведеної роботи в залежності від навчальної ситуації. 

3. Заключний етап – на даному етапі відбувається презентація проектів, 
колективне обговорення результатів, оцінювання проекту. Важливу роль на даному 
етапі відіграє оцінка проектів. Потрібно розробити систему критеріїв оцінювання. 
Існують різні підходи до визначення основних параметрів та критеріїв оцінювання 
проектів. У ході реалізації екологічних проектів за вказаним напрямом особливу 
увагу варто звернути на оцінювання результатів діяльності студентів і презентацію 
результатів діяльності. На заключному етапі варто якомога ширше пропагувати 
позитивні результати діяльності, щоб тим самим змінювати ставлення до 
екологічних проблем членів громади.  

Практичним прикладом таких проектів є «Анкетування як метод виявлення 
проблем у поводженні з відходами в місті Рівне». Під час якого здобувачі освіти 
вивчали проблеми сортування сміття у місті Рівне.  Студентами  була  розроблена 
анкета щодо виявлення проблеми сортування сміття у місті. У даному опитуванні 
прийняло участь 172 жителя міста Рівне. 

Практичними проектами є участь студентів у конкурсах наукових робіт, де вони 
представляють свої рішення екологічних проблем, сталого розвитку підприємств 
різних галузей економіки України. Прикладом чого є участь у Проекту «SDG in 
Ukraine: Look of New Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового 
покоління)»,  завдання якого полягає у  розробці стратегії КСВ компанії (на 3 роки). 
Стратегія містить  реалізацію бачення компанії щодо внеску у виконання цілей 
сталого розвитку. 

Отже, проектна технологія зорієнтована на активні методи навчальної 
діяльності  студентів,  що  має  безпосередній  зв’язок  з  реальними  екологічними 
проблемами; у процесі роботи над екологічними проектами студентами набуваються 
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та удосконалюються навички самостійно-пізнавальної діяльності щодо пошуку 
інформації, інтеграції знань з різних наук, уміння працювати в колективі та нести 
відповідальність за свої дії та рішення, що є важливим для майбутньої професійної 
діяльності; під час захисту проектів формуються уміння узагальнювати та 
систематизувати знання, робити висновки, аргументувати й відстоювати свою точку 
зору, доводити її до аудиторії; обрання студентами тематики проектів підвищує 
рівень засвоєння отриманих знань та стимулює бажання щодо практичного 
вирішення екологічної проблеми. 
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БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ КВІТКИ IRIS HYBRIDA HORT. В ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ 
 

Г.І. Скрипка, кандидат біологічних наук, науковий співробітник 
 

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка Національної академії наук 
України, Київ, Україна, anna.skrypka777@gmail.com 
 

Сучасні сорти I. hybrida hort., які поширені у культурі, мають полігібридне 
походження у результаті міжвидових і міжсортових схрещувань представників роду 
Iris, який відповідно до системи А.Л. Тахтаджяна [1] належить до відділу 
Magnoliophyta або Angiospermae, класу Liliopsida, порядку Liliales, родини Iridaceae. 
Він є одним з найчисельніших у родині – налічує понад 250 видів, поширених на 
всіх континентах Північної півкулі з помірним та субтропічним кліматом. Центром 
походження видів, на основі яких створено сучасні сорти I. hybrida (I. germanica L., I. 
pallida Lam., I. variegata L., I. aphylla L., I. cypriana Bak & Fost., I. mesopotamica 
Dykes., I. trojana Kerner ex Stapf., I. kashmiriana Bak., I. pumila L.), є країни 
Середземномор’я, Малої Азії, Кавказу. На сьогодні відомо близько 80 тис. сортів, які 
за висотою генеративного пагона розподілено на 3 групи: карликові (низькорослі) – 
до 40 см, середньорослі – 41–70 см та високорослі – понад 70 см [2, 3]. Це 
полікарпічні трав’янисті однодольні кореневищні рослини, які зимують у 
відкритому ґрунті. 

Дослідження біометричних параметрів квітки 24 низькорослих Iris hybrida hort. 
та 5 середньорослих сортів було проведено у відділі квітниково-декоративних 
рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Органи 
рослин описували відповідно до загальноприйнятої термінології. 

Одними з головних ідентифікаційних ознак сорту у рослин Iris hybrida hort. є 
висота та діаметр квітки, довжина та ширина зовнішніх і внутрішніх листочків 
оцвітини; довжина, ширина та висота борідки. 

За результатами дослідження висота квітки у рослин низькорослих сортів 
становила від 5,0 ('Inscription') до 7,3 см ('Cimarron Rose'), у середньорослих – від 
10,5 ('Brown Lasso' та ін.) до 11,1 см ('In A Flash'). Найбільший діаметр квітки 
низькорослих сортів було відмічено у рослин Galleon Gold (10,3 см), найменший – у 
Eye Shadow, Pumpin’ Iron (6,7 см), у середньорослих сортів – Brown Lasso (11,3 см) і 
In A Flash (8,7 см) відповідно. 

У ході дослідження було відмічено значне варіювання між сортами за 
довжиною і шириною зовнішніх листочків оцвітини, внутрішніх листочків оцвітини, 
довжиною, шириною і висотою борідки у рослин I. hybridа. Встановлено, що 
довжина зовнішніх листочків оцвітини у квітці рослин низькорослих сортів 
коливається від 5,0 ('Pumpin’ Iron', 'Inscription') до 6,9 см ('Little Dream'), у 
середньорослих – від 6,7 ('Maui Moonlight') до 7,5 см ('Brown Lasso'). Найширші 
зовнішні листочки оцвітини у рослин низькорослих сортів було виявлено у рослин 
сорту 'Galleon Gold' (4,4 см), найвужчі – 'Ritz' (2,5 см), у середньорослих –у 'Brown 
Lasso' (5,8 см) і 'Maui Moonlight', 'In A Flash' (5,3 см) відповідно. 
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Найдовші внутрішні листочки оцвітини квітки серед рослин низькорослих 
сортів відмічено у 'Galleon Gold' – 7,0 см, найкоротші – у 'Inscription' – 4,9 см, серед 
середньорослих – у 'Brown Lasso' – 7,5 см і у 'Maui Moonlight' – 6,2 см. Найширші 
внутрішні листочки оцвітини відмічено у квітці низькорослого сорту 'Galleon Gold' – 
4,3 см, найвужчі – у 'Pumpin’ Iron' – 2,8 см, серед середньорослих – у 'Brown Lasso' – 
5,7 см і 'Maui Moonlight' – 4,3 см відповідно. 

Довжина борідки у квіток рослин низькорослих сортів не перевищує 3,8 см 
('Cherry Garden', 'Eye Shadow', 'Cimarron Rose', 'Indian Pow Wow'), найкоротша 
борідка була у сорту 'Black Cherry Delight' – 2,8 см. У середньорослих сортів цей 
показник варіює від 3,2 см ('Maui Moonlight') до 3,5 см ('Brown Lasso', 'In A Flash'). 
Ширина борідки у квітці рослин низькорослих сортів коливалася від 0,4 см ('Indian 
Pow Wow', 'Blue Pools', 'Skip Stitch', 'Ritz') до 0,7 см ('Cimarron Rose', 'Pumpin’ Iron', 
'Jazzamatazz', 'El Torito'), у середньорослих – від 0,6 см ('Maui Moonlight') до 0,7 см 
('Brown Lasso', 'In A Flash'). Висота борідки у квітці низькорослих сортів варіює в 
межах 0,3 см ('Easter', 'Black Cherry Delight', 'Galleon Gold' та ін.) – 0,5 см ('Pumpin’ 
Iron', 'Little Dream'), у середньорослих – 0,3 см ('In A Flash') – 0,5 см ('Brown Lasso').  

У результаті наших досліджень встановлено, що кут нахилу зовнішніх листочків 
оцвітини у рослин середньорослих сортів варіює від 40 ° ('In A Flash') до 70 ° ('Brown 
Lasso').  

За кольором квітки групі низькорослих сортів відмічено 4 сорти із 
одноколірною квіткою ('Baby Snowflake', 'El Torito', 'Galleon Gold' і 'Laced 
Lemonade'), 6 сортів – із двовідтінковою ('Bright White', 'Cherry Garden' та ін.), 8 
сортів із двоколірною квіткою ('Black Cherry Delight', 'Blue Pools' та н.) і 6 сортів із 
поліхромною квіткою ('Eye Shadow', 'Inscription' ті ін.). У групі середньорослих 
сортів виділено 3 сорти із одноколірною квіткою ('In A Flash', 'Luscious Lass' і 'Maui 
Moonlight'), 1 сорт – із двовідтінковою квіткою ('Virginia Lyle') і 1 сорт – із 
поліхромною квіткою ('Brown Lasso'). 

За шкалою кольорів [Colour Chart, 2007] нами визначено забарвлення внутріш-
ніх та зовнішніх листочків оцвітини, забарвлення плям на внутрішніх та зовнішніх 
листочках, забарвлення облямівки на внутрішніх і зовнішніх листочках оцвітини.  

Встановлено, що у досліджених рослин I. hybrida кольорова гама зовнішніх і 
внутрішніх листочків оцвітини надзвичайно широка і охоплює майже весь спектр 
(від білого, рожевого, жовтого, оранжевого, майже червоного до голубого, синього, 
бордового, фіолетового, майже чорного). Більшість рослин досліджених сортів мали 
фіолетове забарвлення квітки різного насичення. Відмічено різні кольори борідки 
досліджених рослин: білий, синій, жовтий, фіолетовий та темно-оранжевий. 

Отримані результати можуть бути використані у процесі ідентифікації сорту, у 
селекції та під час створення ландшафтних композицій. 
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Особливістю розвитку сучасного суспільства є його індустріальний та техно-

кратичний розвиток, хаотичне, безсистемне та неконтрольоване використання 
досягнень науки і техніки, що призвело до нагромадження проблем, пов’язаних із 
забрудненням навколишнього середовища. Ще на початку минулого століття світова 
спільнота звернута увага на важливість вирішення екологічних проблем. На почат-
ковому етапі цей рух був пов’язаний з діяльністю висококваліфікованих учених та 
елітної інтелігенції, котрий набув масового характеру в Україні після Чорнобильсь-
кої катастрофи 1986 року. Важливу у роль у цьому процесі відіграють засоби 
масової інформації, зокрема радіо та телебачення. Важливим фактором є також 
діяльність бібліотечної системи в Україні. Екологічна освіта і виховання в сучасних 
умовах мають бути спрямовані, в першу чергу, на зміну ставлення самої людини до 
навколишнього середовища як необхідної умови його збереження і зміцнення.  

Екологічна освіта та виховання є надзвичайно важливою функцією 
Національного природного парку «Голосіївський» (Парк), котрий володіє значним 
потенціалом для розвитку еколого-освітньої діяльності. Співробітники Парку 
постійно здійснюють пошук шляхів ефективного співробітництва та взаємодії із 
різними установами, громадськими організаціями та освітніми закладами, еколого-
просвітницькими центрами, бібліотеками [1,2]. Важливим в екологічній освіті є 
доступність інформації для широких кіл громадськості. В сучасних умовах все 
більше фахівців схильні вважати, що доступність інформації є однією з важливих 
ознак сучасної цивілізації. У багатьох міжнародних документах особливе місце 
відведено праву людини на доступ до інформації. Бібліотеки як доступне джерело 
інформації є важливою складовою знань, засвоюваних у межах освіти і 
неформального навчання, які здатні практично впливати на процеси розширення 
прав і можливостей громадянського суспільства, а також забезпечувати 
узагальнення і переробку наукових знань і фактів у легкодоступну для розуміння 
інформацію [3,4]. В умовах розбудови незалежної української держави інформація 
перетворюється на стратегічний ресурс суспільного розвитку. Причому рівний 
доступ до інформації є основним правом для всіх, а бібліотеки виступають тими 
установами, які допомагають пересічним громадянам здійснювати своє право на 
інформацію. У цьому відношенні особливого значення набуває діяльність 
Національної бібліотеки України ім В.І. Вернадського (НБУВ). Вона є найбільшим 
за  обсягом  документно-інформаційних  ресурсів  книгосховищем України,  а  також 
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однією з найбільших національних бібліотек світу. НБУВ  є однією з небагагатьох 
бібліотек України де є спеціалізований відділ образотворчих мистецтв. У ньому 
зберігаються матеріали візуальної історії, зокрема репродукції з творів 
образотворчого мистецтва, альбоми із світлинами відомих майстрів фотомистецтва а 
також оригінали плакатів. Важливу роль в екологічному вихованні населення 
відіграють візуальні засоби інформації. Адже як показують дослідження в галузі 
фізіології, 85 0/0 інформації, яку сприймає людина – візуальна. У цьому відношенні 
особливого значення набувають плакати як важливий комунікативний засіб 
спілкування між окремими соціальними групами. Зважаючи на важливість 
вирішення екологічних проблем у сучасному суспільстві, екологічний плакат набув 
свого розвитку, починаючи з другої половини ХХ ст. Зокрема, у фондах НБУВ 
міститься значна кількість плакатів на екологічну тематику  60-х – 90-х років ХХ ст. 
У них піднімаються питання охорони навколишнього довкілля, боротьби з викидами 
отруйних речовин, збереження тваринного світу, відповідальності людини за 
наслідки техногенних катастроф тощо. Особливу групу становлять спеціалізовані 
екологічні плакати. Рух на захист навколишнього середовища став значущим явищем 
ХХ ст, особливо його другої половини. Технократичне мислення змінилося на новий, 
екологічний світогляд, який ініціює наднаціональне ставлення до природних ресурсів. 
Перебуваючи в авангарді проектної культури, творчість художників-плакатистів стало 
важливою передумовою розвитку екомислення, і в першу чергу – мислення 
екокультурного. Стрімко зростає соціальна значущість мистецтва екологічного плаката 
як стилеутворюючої складової візуальної культури суспільства. Екологічний плакат став 
учасником руху на захист навколишнього середовища, має невичерпний потенціал та 
посідає помітне місце у сфері глобальної екологічної пропаганди.  

За своєю спрямованністю плакати з фонду НБУВ покривають практично всі 
напрями всесвітнього екологічного руху, котрі є джерелами інформації для 
екологічної освітньо-виховної роботи в різних установах, зокрема в НПП 
«Голосіївський», Співпраця з бібліотеками як один із пріоритетних напрямів  
екологічної освітньо-виховної роботи Парку [5]. Важливим питанням збереження 
довкілля є поширення знань про природне середовище і навколишній світ, що є 
одним з напрямків екологічної освіти. Таким чином, охорона довкілля є важливим 
завданням як для нинішніх так і прийдешніх поколінь. Ключовим моментом у 
питанні екологічної освіти є доступ до джерел інформації. У цьому відношенні 
важлива роль належить плакатам. Вони є важливою з’єднуючою ланкою між 
фундаментальними науковими дослідженнями і доступом до результатів цих 
досліджень масового споживача. Плакати є гармонійним поєднанням текстової та 
візуальної інформації. В них логічно з’єднані в одне ціле витвори образотвочого 
мистецтва і важливої інформації для суспільства. Плакати, будучи однією із форм 
образотворчого мистецтва, впливаючи на свідомість громадян відіграють важливу 
роль в інформаційному просторі суспільства, у котрих поєднуються такі важливі 
особливості як із одного боку психологічний вплив на глядача, так із другого 
доступність, так як їх можна розмістити в місцях масових заходів та значного 
скупчення глядачів. Тому плакати як одна із форм образотворчого мистецтва і 
цінний комунікаційний засіб мають значний потенціал і відіграють помітну роль у 
питанні екологічної освіти в Україні. 
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ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НПП «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ» 
 

Т.Г.Сташенко, провідний фахівець з екологічної освіти 
 

  НПП «Кармелюкове Поділля», смт.Чечельник, Вінницька обл., Україна, 
karmelukove_podilla@ukr.net 
 

  Важливість екологічної освіти та виховання наразі не піддається сумнівам. 
Події, які сталися в нашій країні, внесли свої корективи в роботу різних галузей всієї 
країни, зокрема і нашої установи. В таких умовах здійснювати еколого-освітню 
діяльність стало набагато складніше і обмеженіше. Та попри все, робота в Парку 
триває.  

НПП «Кармелюкове Поділля», який розташований у Гайсинському районі 
Вінниччини і надалі провадить екоосвітню діяльність , напрацьовує нові правила 
роботи у спеціальному режимі. В режимі обмежень, які діють в Україні, діяльфність 
Парку набуває певних змін. 

При здійсненні еколого-освітньої роботи використовуються скориговані 
щорічний та перспективний плани заходів з екологічної освітньо-виховної роботи. І 
надалі проводиться цілеспрямована робота з усіма верствами населення для 
забезпечення принципу безперервності екологічної освіти і виховання дбайливого 
ставлення до природи. 

Налагоджена тісна співпраця з підприємствами, установами, органами 
державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, зокрема: Вінницьким національним технічним університетом, 
Вінницьким державним педагогічним університетом, Уманським державним педаго-
гічним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом, Вінниць-
ким транспортним коледжем, відділом освіти Чечельницької ТГ, Ольгопільської ТГ, 
Тростянецької ТГ, Ободівської ТГ, Вінницькою обласною станцією юних 
натуралістів, дитячим будинком творчості смт. Чечельник та дитячими дошкільними 
закладами «Веселка» та «Калинка», волонтерськими організаціями. Також установа 
співпрацює з методичним центром Міжнародної федерації Товариства Червоного 
хреста України та Червоного Півмісяця у співпраці з Вінницькою обласною 
організацією ТЧХУ, головний партнер Данський Червоний Хрест. 

На сьогодні неймовірно важливим завданням є збереження народних традицій 
та обрядів, адже вони дають відчуття зв'язку зі своїм народом, своєю культурою. 
Особливо в наш час, коли все таке інтенсивне, швидкоплинне, мінливе. В 2022 році 
започатковано проведення майстер-класів по відродженню традицій та народних 
промислів Чечельниччини, за підтримки народного майстра Віктора Косаківського - 
музеєзнавця, етнографа, фольклориста, археолога, кандидата історичних наук, 
доцента кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних 
дисциплін факультету історії Вінницького державного педагогічного університету 
ім. Коцюбинського, члена Національної спілки краєзнавців України, члена науково-
технічної ради Національного природного парку «Кармелюкове Поділля. З 
представниками різних верств населення: освітянами, працівниками комунального 
господарства, культури, молоді і туризму та всіма бажаючими проводяться майстер- 
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класи - плетіння кошиків з лози, писанкарство, ліплення глиняної іграшки-свищика, 
дідуха,  плетіння павуків із соломи. Відвідати такі заходи є чимало бажаючих. Тому 
доводиться проводити їх  по 2-3 групи за день, кілька днів.  

Для різних вікових груп розроблено низку екозаходів, присвячених різним 
датам екологічного календаря. Заходи містять як теоретичну, так і практичну 
складову. Найбільш масовими є – Всесвітній день водно-болотних угідь (02.02), 
Всесвітній день дикої природи (03.03), Всесвітній день лісу (21.03), Міжнародний 
день птахів (01.04), Міжнародний день біологічного різноманіття (22.05), Всесвітній 
день охорони довкілля (05.06), Всесвітній день охорони оселищ (06.10) та інші. 

Також, для проведення еколого-освітньої роботи, проводяться всеукраїнські 
акції „Первоцвіти”, „Марш парків”, „До чистих джерел”, „Збережи ялинку”, 
„Допоможи птахам” та інші.  

У здійсненні еколого-освітньої діяльності найбільшої уваги надається роботі з 
учнівською молоддю. При цьому враховуються програма шкільного курсу 
природничих дисциплін – біології та географії, вікові особливості психології 
школярів. 

Серед молоді постійно проводяться різні тематичні майстер-класи виробів з 
природних та різноманітних матеріалів, аплікацій, брелоків, магнітиків, розпису 
шоперів та багато інших. Матеріали для проведення майстер-класів надає Вінницька 
обласна організація Товариства Червоного Хреста України.  

Традиційними формами екологічної освітньо-виховної роботи для учнів шкіл є 
проведення екологічних уроків, лекцій, ігор, квестів, інформаційних виступів, бесід з 
використанням мультимедійних презентацій. 

Проводяться екологічні конкурси серед молоді різних вікових категорій. Це 
здійснюється задля привернення уваги до існуючих проблем у сфері охорони 
природи, формування активно свідомої позиції людини щодо збереження довкілля. 

В НПП «Кармелюкове Поділля» діє екологічний гурток „Первоцвіт” на базі 
Чечельницької школи № 2. Програма розрахована на 4 роки для учнів з 1 по 4 клас. 
На заняттях подається цікава інформація про рослини і тварини, проводяться 
екологічні ігри, вікторини для закріплення отриманих знань, досліди, екскурсії. 
Також використовуються тематичні навчальні фільми та презентації. 

Для покращення роботи працівниками нашого Парку постійно проводиться 
опитування серед учасників заходів для визначення основних тем роботи 
найближчим часом, що саме буде цікавим та необхідним. Для налагодження роботи 
створено групи у Viber з різними віковими категоріями: діти, батьки, дорослі. 

В умовах дистанційного навчання багато заходів проводиться онлайн. Це і 
семінари, круглі столи, конференції, екологічні уроки, акції, конкурси, виставки, 
анкетування, а також заняття нашого екологічного гуртка. 

Започатковано рубрику «Чи знаєш ти?» для публікування екологічних уроків та 
лекцій: «Чому сезон тиші важливий?», «Тварини-синоптики», «Дивовижні рослини», 
«Комахи зблизька», «Як звірі дбають про своє потомство?», «Знайомі незнайомці - 
павуки» та інші. 

У формі онлайн проходять і багато тематичних виставок і конкурсів 
присвячених різним екологічним датам. Найбільш улюбленими у дітей є конкурси 
малюнків. 
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Започатковано онлайн-конкурс читців «Природа у поезії». Школярі надсилали 

відео виступів з віршами про природу на адресу Парку. За підсумками журі 
визначався переможець. Захід вийшов досить масовим. Роботи надсилали, навіть 
після завершення конкурсу.  

Серед ряду заходів, які здійснюються в НПП «Кармелюкове Поділля» у напрямі 
еколого-освітньої діяльності важливу роль відіграє співпраця із засобами масової 
інформації. 

В сучасних реаліях значних темпів набуло видання інформаційної 
пропагандистської літератури: буклетів, листівок, флаєрів, плакатів, які 
поширюється серед місцевого населення, туристів, учасників масових еколого-
освітніх заходів і спрямовується на те, аби громадськість була поінформована про 
роль національних парків, їхній вклад у збереження, охорону та відтворення 
природи тощо. Також у Парку випускається газета «Вісник «Кармелюкового 
Поділля», в якій висвітлюється діяльність Парку за місяць. 

Успішною є еколого-освітня робота, що проводиться через мережу Інтернет. 
Постійно забезпечується систематичне обслуговування і поповнення офіційного 
сайту НПП «Кармелюкове Поділля», а також сторінок Парку у соціальних мережах 
«Facebook», «Instagram». 

Сучасні реалії інформаційного світу вимагають тісного зв’язку з громадськістю. 
Це значною мірою стосується національного природного парку. Одним із 
ефективних інструментів для такого зв’язку, а також для поширення різноманітної 
текстової, фото- і відеоінформації, пропаганди природноохоронних ідей, реклами 
туризму для національного природного парку «Кармелюкове Поділля» й стала 
мережа «Facebook», яка дозволяє завжди бути на зв’язку з зацікавленими особами.  
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Національний природний парк «Хотинський», м. Хотин, Чернівецька обл., Україна, 
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Екологічна ситуація в більшості регіонів України на сьогодні не в найкращому 

стані. Однією із першопричин цього є низька екологічна свідомість населення. Саме 
через відсутність розуміння важливості збереження екосистем для нащадків як 
мінімум в тому вигляді, в якому вони дістались нам, відбуваються такі речі як 
засмічування навколишнього середовища побутовими відходами, браконьєрство, 
підпали трави тощо. Звичайно, за всі ці дії законом  передбачена відповідальність, 
але в контексті свідомого і бережливого відношення до природи, любов і повага 
набагато ефективніші, ніж страх перед штрафом. Але щоб виховати в людини 
відповідні почуття до природних багатств, потрібно прикласти чимало зусиль. 
Починати потрібно змалку, коли світогляд майбутнього члена суспільства лише 
формується.  

Серед всіх інструментів екоосвітян, мабуть, найзмістовнішим є екскурсія 
природоохоронною територією (екологічною стежкою, маршрутом), адже під час неї 
екскурсант відчуває позитивні емоції, мислить, комунікує з іншими, і в нього при 
цьому задіяні майже всі засоби сприйняття інформації: візуальна, звукова, 
тактильна, нюхова. І чим більше різноманітних цікавих елементів та інформаційне 
насичення екостежки, тим сильнішим буде позитивний вплив на її відвідувачів. 
Також велике значення має професіоналізм та обізнаність працівника 
природоохоронної установи, де проводяться такі заходи. Серед необхідних навичок 
найважливішим є вміння інтерпретації природи, тобто можливість простими 
словами і в цікавій формі донести інформацію до відвідувачів. [2] 

Розглянемо всі переваги екостежок на прикладі екологічної стежки «Схилами 
древнього Тірасу», що знаходиться в Чернівецькій області поблизу с. Гринячка. 
Зазвичай стежка знаходиться на певній відстані від населеного пункту і якщо по 
дорозі є цікаві об’єкти, варто здійснити зупинку. Це додасть ще більше вражень 
екскурсантам. По дорозі до нашої стежки це Шилівецький дуб, вік  якого понад 560 
років (рис. 1) та мисливські угіддя ДП «Сокирянський лісгосп», де в штучних 
умовах вирощуються дикі свині – вепри. [1] 

Вже безпосередньо перед початком екостежки знаходиться заказник місцевого 
значення «Чапля» - унікальна колонія сірих чапель. За допомогою бінокля варто за 
ними поспостерігати. Весь маршрут проходить через дубово-буковий праліс, де 
можна побачити велике різноманіття світу рослин та грибів. Йдучи стежкою, варто 
звернути увагу на дивні глибокі провалля. Це сліди ще в недавньому часі, досить 
поширеного в цій місцевості ремесла – виробництва вапна. Поблизу розташоване 
живописне джерело «Три нори» (рис. 2), в якому за словами місцевих жителів, вода 
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має цілющі властивості. Далі вже знаходиться і берегова лінія Дністра. Неподалік є 
острів з багатою орнітофауною. Також тут облаштоване  місце для наметового 
містечка та вогнища, є бесідка. На галявині можна проводити екологічні ігри і 
майстер-класи. Головною «родзинкою» екостежки є водоспад «Шумило» (рис. 3). Це 
найвищий каскадно-ступінчастий водоспад Чернівеччини. Вода зривається потоками 
з численних каскадів загальною висотою майже 35м, утворюючи сильний шум 
(звідси і назва). Під час подорожі, якщо пощастить, можна зустріти різних 
представників фауни. Вздовж всього маршруту розміщені інформаційні стенди, біля 
яких проводяться розповіді для відвідувачів. Чудовим доповненням до вражень від 
екскурсії можуть стати фото чи відео зйомка. [1] 

  
Рис. 1 Шилівецький дуб Рис. 2 Джерело «Три нори» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 Водоспад «Шумило» 

 

Отже, під час таких екскурсій та походів, людина має можливість безпосередньо 
відчути всю красу і велич дикої природи. Неймовірні пейзажі, тварини, рослини, 
гриби… Все це доповнене цікавими і змістовними розповідями екскурсовода, еко 
іграми та майстер-класами залишить глибоке позитивне враження і покращить 
відношення до природи в майбутньому. 
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Введення в Україні воєнного стану позначилося на всіх сферах людського 
життя. В цих умовах зазнала змін і організація екоосвітньої роботи Гетьманського 
національного природного парку. Загальноосвітні школи міста і району, позашкільні 
заклади (а це 11 шкіл міста, 11 шкіл громади + 2 позашкільних центри) з березня 
працюють у дистанційному форматі. Досвід дистанційної роботи з закладами освіти  
набули ще під час пандемії. Але одна справа, коли  співпраця діє в мирний час, а 
інша - у воєнний.  

Дистанційна форма – це організація процесу із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій у зручний спосіб і час. 

Чому важлива екоосвітня робота з дітьми зараз? 
1. Щоб не втратити зв'язок налагодженої системної співпраці. 
2. Щоб діти відволікалися та продовжували знову цікавитись і пізнавати  

новий, незвіданий світ природи. 
3. Швидке усвідомлення результату (самостійне виготовлення поробок, 

малювання, фотографування та ін.) підвищує відчуття спокою і сили. 
Наскрізним в організації роботи з дітьми будь-якої вікової категорії є ідея 

природовідповідальності. Ключовий принцип, на якому грунтується екоосвітня 
діяльність – гнучкість. Готовність застосовувати всі ефективні і доступні методи 
взаємодії. У своїй роботі з дітьми надаю перевагу пошуковим та творчим методам 
роботи. Завдання підбираю, спираючись не тільки на екологічний календар, а і на 
державні свята, европейські дні. Іноді приходиться вигадувати різні фестивалі 
(Фестиваль жолудів), фотовиставки (до Дня черепахи), челенджі (до Дня захисту 
тварин). 

Важливо донести інформацію про майбутню подію (тому додаю супровід з 
посиланням на відео, схему, гру) та мету проведення (оголошую вчителю, керівнику, 
методисту). Організаційний зворотній зв'язок через Viber, Telegram, WhatsApp.  

Як мотивувати дитину? Мотивація має велике значення для того, щоб 
підвищити інтерес дитини до процесу пізнання. Тому кожна дитина, яка взяла участь 
у тому чи іншому конкурсі, виставці, челенджу, обовязково отримує грамоту, 
диплом, сертифікат, відзнаку, подяку. Та і вчитель зі своєї сторони може поставити 
оцінку з предмету, залучити до роботи батьків. 

Велику увагу приділяю самоосвіті. За цей період стала учасником вебінарів, 
онлайн уроків, конференцій, лекцій та ін. Це дає змогу розширити свій кругозор та 
урізноманітити свою роботу. 

Сьогодення внесло корективи в роботі екоосвітян та незмінним залишається те, 
що усі мають працювати заради наших дітей. Робота кожного наразі надзвичайно 
важлива. 

Кожен воює на своєму фронті. Перемога вже близько! Бережіть себе! Все буде 
Україна!  
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Однією з вагомих екологічних проблем на природоохоронних територіях є 

вплив на природно-ландшафтні комплекси рекреаційної діяльності. Особливо гостро 
питання оптимізації негативного рекреаційного впливу стоїть для національних 
природних парків (далі – НПП). За своїм призначенням національний парк повинен 
поєднувати дві функції: природоохоронну та рекреаційну. Ці функції часто 
вступають у протиріччя між собою. Адже здійснення рекреаційної діяльності, потік 
відвідувачів, що невпинно росте, є вагомим чинником антропогенного тиску, який 
впливає на зниження природної стійкості, цілісності та недоторканості ландшафтів 
[2,3]. 

Основними негативними екологічними наслідками впливу надмірного 
рекреаційного навантаження на біосферні об’єкти і ландшафти в об’єктах ПЗФ є: 1) 
порушення цілісності трав’яного та рослинного покриву; 2) пошкодження або 
знищення раритетних рослин; 3) браконьєрство, незаконні промисли (рибалка, збір 
лікарських чи інших цінних рослин, тощо); 4) порушення природних умов існування 
тварин, птахів, іхтіофауни (шум, відлякування); 5) постійне зростання площі 
ділянок, зайнятих під інфраструктурними рекреаційними об’єктами: бази 
відпочинку, кемпінги, наметові містечка, автостоянки, відпочинкові та торговельні 
комплекси тощо [1,3]. 

До проявів комплексного негативного антропогенного тиску в зонах великого 
рекреаційного навантаження варто також віднести: 1) забруднення повітря, води, 
грунту речовинами-полютантами; 2) шумове, акустичне забруднення; 3) порушення 
цілісності екосистем, в окремих випадках – зниження їх екологічної стійкості; 4) 
незаконне використання природних ресурсів [2,3,4]. 

В сучасних умовах все ширшого застосування набувають методи, що 
ґрунтуються на використанні даних дистанційного зондування Землі (далі – ДЗЗ). 
Космічні супутникові знімання, які є в різних діапазонах та наявні у вільному 
доступі на ряді сервісів (EO-Browser, Google Планета Земля та ін.), дозволяють 
інколи практично «в режимі реального часу» відстежувати динаміку та зміни в 
природно-ландшафтних комплексах. На нашу думку, поки-що такі методи є 
малозастосованими у сфері оцінки рекреаційного навантаження на об’єкти ПЗФ. 

На основі аналізу різночасових мультиспектральних космічних знімків можна, 
зокрема, відслідкувати та оцінити поширення і локалізацію наступних процесів, 
об’єктів та явищ, що мають зв'язок із зростаючим рекреаційним навантаженням на 
природно-ландшафтні комплекси: 

- Вирубки або пошкодження цілісності лісових насаджень в об’єктах ПЗФ; 
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- Незаконні стихійні сміттєзвалища, місця сезонного накопичення сміттєвих 

відходів навколо рекреаційних зон; 
- Осередки загорання, задимлення, пожежі в об’єктах ПЗФ; 
- Розширення мережі інфраструктурних рекреаційних об’єктів, серед яких 

можуть бути і несанкціоновані (будиночки, бази відпочинку, автостоянки, кемпінги, 
пункти тимчасової торгівлі, наметові містечка тощо); 

-  Місця стоянок автомобілів рекреантів, їх чисельність та динаміку, особливо 
під час курортного сезону, та ряд інших явищ і процесів. 

Подібна оцінка повинна здійснюватися з метою виявлення проблемних ділянок, 
потенційних загроз і ризиків для їх наступного усунення. Наприклад, якщо виявлено 
місця заїзду рекреантів на автомобілях у межі природоохоронних зон – доцільним є 
встановлення шлагбаумів на шляхах такого заїзду, і, водночас, облаштування 
додаткових місць для паркування автомобілів поблизу у дозволених місцях. 

Для оптимізації рекреаційного навантаження на екосистеми та природні 
комплекси об’єктів ПЗФ у короткостроковій перспективі рекомендуємо також 
широке впровадження наступних заходів та дій: 

- посилення заходів щодо екологічного виховання, просвітництва та 
формування екологічної свідомості і культури як у місцевих жителів, так і в 
туристів, рекреантів. Мета: використання принципів самосвідомості як основи для 
екологічно вірної поведінки на природоохоронних територіях. Даний захід не 
випадково названий першим та основним: тільки усвідомлене відповідальне 
ставлення людей до довкілля та дотримання ними правил поведінки в межах 
природоохоронних територій допоможе знизити і мінімізувати рекреаційне 
навантаження; 

- посилення та урізноманітнення форм інформаційно-просвітницької роботи з 
рекреантами та місцевими жителями; крім традиційних методів (інформаційні бук-
лети та листівки, інформаційні щити, повідомлення в пресі, на телебаченні тощо), 
розширювати нетрадиційні, осучаснені підходи і методи формування екологічної 
культури. Рекомендується: активне просування в соцмережах (Фейсбук, Інстаграм, 
Телеграм, Тік-Ток тощо) інфороликів, листівок, хештегів, метою яких є формування 
дбайливого і екологічного свідомого ставлення до природи. Варіанти хештегів: 
«ЯлюблюСвітязь», «ЧистийЛюб’язь», «ЧистийПарк», «НашЧеремський» тощо; 

- розвиток мережі організованої рекреаційної діяльності (облаштування нових 
екологічних стежок та пізнавальних маршрутів, розробка та створення 
інтерактивних додатків, відео і аудіогідів). Організована екскурсійно-пізнавальна 
діяльність рекреантів, як правило, призводить до меншого рекреаційного тиску; 

 - продовження вдосконалення рекреаційної інфраструктури, а саме: 
облаштування необхідної кількості автотранспортних стоянок, бесідок та альтанок з 
мангалами і місцями для розведення вогнища, майданчиків для встановлення 
наметів, сміттєвих контейнерів та місць збору і сортування сміття тощо. В цьому 
напрямку у ПЗФ Волині проводяться значні роботи, але у зв’язку із постійним 
зростанням кількості відвідувачів та рекреантів потреба в них не зменшується; 

 - залучення громадськості, в тому числі місцевої молоді, для організації свого 
роду «екологічних патрулів», чи «рейнджерів»; патрулювання території ПЗФ разом з 
співробітниками парків, лісництв або ж представниками поліції, проведення 
виховних бесід з порушниками норм та правил поведінки у природоохоронному 
об’єкті тощо. 
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Екологічна освітньо-виховна діяльність є одним з найбільш помітних для 

пересічної людини напрямків діяльності установ природно-заповідного фонду. Адже 
це робота з людьми, місцевим населенням та відвідувачами Парку. 

Організація еколого-освітньої діяльності у НПП «Гуцульщина» передбачає 
формування екологічної свідомості і навиків поводження людини у природі, 
збереження та раціонального використання природних і культурних ресурсів. Для 
національного парку, розташованого у межах такої самобутньої у етнографічному 
плані частини Українських Карпат як Гуцульщина, вкрай важливим пріоритетом є 
реалізація еколого-освітньої функції [1]. 

Національний природний парк «Гуцульщина» сприяє розвитку 
природоохоронного та екологічного руху із залученням усіх верств населення. Перед 
екоосвітянами Парку щодня стоять запитання: як показати унікальність природи і 
довести доцільність її збереження? як продемонструвати цінність певних 
природоохоронних територій? як, зрештою, донести важливу інформацію дітям, 
дорослим? Відповідь - організація спільних заходів: акцій, уроків, екскурсій, 
фестивалів, конкурсів та інших подій.  

Еколого-освітня діяльність Національного природного парку «Гуцульщина» 
здійснюється через організацію та проведення масових еколого-освітніх заходів; 
систематичну екологічну освітньо-виховну роботу з дітьми та молоддю; видавничу 
діяльність; організацію присутності в інформаційному та медійному просторі.  

З перших днів діяльності установи фахівці з еколого-освітньої роботи 
наполегливо працювали над організацією різноманітних еколого-освітніх заходів. 
Саме в цей період започатковано регіональний, а згодом районний молодіжний 
екологічний фестиваль «Гірська веселка», екологічний КВК «За чисте довкілля», 
свята-конкурси «Коляда» та «Зимуючі птахи», «Цікава загадка природи мого краю» 
тощо. Кожного року ці масові еколого-освітні заходи збирають значну кількість 
учнівської молоді. Варто згадати і про створення макету інформаційного вісника 
Національного природного парку «Гуцульщина», пілотний випуск якого був 
надрукований у перші місяці роботи Парку. І впродовж 20-ти років щоквартально 
продовжуємо видавати чергові номери вісника. Фахівці з еколого-освітньої роботи 
працюють систематично з дітьми та молоддю. Це і пізнавальні екоуроки в класі чи 
на природі, наповнені інтерактивами; різноманітні природоохоронні та екологічні 
акції; спільне відзначення дат в екологічному календарі. Цікавим екоосвітнім 
проєктом, реалізованим Нацпарком та регіональною громадською організацією 
«Спадщина Гуцульщини», став виїзний еколекторій «Довкілля Косівщини». В 
рамках проєкту працівники Парку подавали, в різних формах, інформацію про 
рослинний  і  тваринний  світ  Косівщини,  екологічні  проблеми  краю  та  шляхи  їх  
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розв’язання. Захоплюючими є екскурсії еколого-пізнавальними стежками. 
Останніми роками популярністю користуються екскурсії-квести еко-стежками 
Парку. Впродовж такого виду екскурсій відвідувачі дізнаються інформацію про 
біорізноманіття, проте дещо в ігровій формі. Важливе місце у еколого-освітній 
діяльності займають природоохоронні акції, практичні заняття та табори [2]. 

З кожним роком питання екологічної освіти, формування екологічної свідомості 
набирає все більшого значення не лише в Україні, а й у світі. Тому з кожним роком 
еколого-освітня діяльність Національного природного парку «Гуцульщина» 
вдосконалюється, враховуючи сучасні інформаційні технології та запити 
громадськості щодо екологічної обізнаності. У 2018 році створено інтерактивний 
еколого-пізнавальний центр при НПП «Гуцульщина». Впроваджені новітні засоби і 
методи екологічної освіти у роботі парку позитивно вплинули на еколого-освітню 
роботу НПП в цілому.  

Починаючи з 2020 року Україну, як і більшість країн світу, охопила пандемія 
коронавірусу, яка і досі залишається актуальною проблемою. Проте наразі в нашій 
країні найбільш гостро стоїть питання військового вторгнення росії. Через ці події 
навчання стало дистанційним, багато організацій та підприємств перейшли на нові 
методи роботи тощо. Звісно, спочатку карантинні норми, а згодом обмеження 
воєнного часу, вплинули на еколого-освітню діяльність Національного природного 
парку «Гуцульщина». Було призупинено проведення заходів, відвідування інтер-
активного еколого-освітнього центру. Однак, такі виклики не завадили фахівцям 
відділу продовжувати надзвичайно важливу справу екологічної просвіти населення, 
а, навпаки, створили нові можливості для реалізації зазначеної діяльності.  

Зокрема, під час карантину, еколого-освітню діяльність більше спрямували на 
роботу із дорослою аудиторією, що є надзвичайно важливим, адже, результати такої 
роботи ми можемо спостерігати зараз, а екологічна просвіта дитячої аудиторії, як 
правило, здійснюється на перспективу. Через відсутність очного спілкування, вся 
діяльність з інформування населення, його екологічної освіти проводилися через 
соцмережі. Так, екологічні акції, свята та події були адаптовані до розміщення 
відповідного прес-релізу та просвітницької інформації на сторінці НПП 
«Гуцульщина» у соціальній мережі Facebook та на сайті Парку. У зв’язку з різними 
обмеженнями та реаліями сьогодення масові заходи не проводяться і зараз. А 
декотрі перейшли повністю в онлайн-формат.  

Систематична екологічна освітньо-виховна діяльність із дітьми та молоддю 
проводиться на постійній основі, але, з урахування карантинних вимог та обмежень 
воєнного часу. Так, зустрічі із здобувачами освіти активно продовжуються і очно, і 
онлайн на різних платформах. Саме таким чином екоосвітяни Парку мають змогу 
розповісти багато цікавої та корисної інформації про орнітофауну Косівщини, 
рослини та тварини, які включені до Червоної книги України,  дику природу – як 
невід’ємну частину нашої планети тощо. На онлайн-заняттях висвітлюються теми 
екодат. Хоч онлайн-івенти є коротривалими, проте фахівці з еколого-освітньої 
роботи доповнюють їх інтерактивними вправами та іграми.  

Підсумовуючи стан організації еколого-освітньої роботи на території парку, 
слід відзначити значний обсяг та якість проведених екоосвітніх заходів. В пріоритеті 
подальший розвиток екоосвіти, враховуючи всі зовнішні фактори. Як показав досвід, 
при правильній організації онлайн заходи також можуть приносити максимальну 
користь. 
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В публікації виконана порівняльна характеристика музеїв України та світу, 
взято до уваги основні музеї, що займаються просвітницькою діяльності в сфері 
природничих наук. Розглянуто досвід закордонних музеїв, зокрема Польщі та 
Північної Америки. До написання статті один з авторів пройшов курси                
академічної мобільності на платформі «Coursera», які були запропоновані 
Американським музеєм природознавства (American Museum of Natural History), а 
інша авторка відвідала музеї Польщі в очному режимі та мала змогу дізнатися 
корисну інформацію від співробітників культурно-освітніх закладів. Також було 
відвідано декілька основних музеїв Одеської області. 

Ключові слова: музеї, закордонний досвід, просвітницька діяльність, охорона 
природи, екологічна свідомість. 

 

Мета: проведення детального порівняння музеїв України та світу, які 
займаються просвітницької та науковою діяльністю в сфері природничих наук, 
зокрема геології, біології, палеонтології та екології. Оцінювання якості та стану 
експонатів, визначення загального обсягу відвідувачів за рік. Аналіз екологічних 
заходів, які проводять нижчеперелічені музеї. Ознайомлення з науковою методикою 
Американського музею природознавства (American Museum of Natural History) та 
формування детальних висновків щодо запропонованих ним курсів для здобувачів 
освіти в сфері природничих наук.  

Завдання: зробити детальну характеристику музеїв світу та України, що 
займаються еколого-просвітницькою діяльністю, проаналізувати наукову літературу 
зі схожих тем, пройти курси академічної мобільності на платформі «Coursera», які 
були розміщені Американським музеєм природознавства (American Museum of 
Natural History), відвідати музеї Польщі та України, дати оцінку їхньої діяльності та 
провести конструктивну бесіду з співробітниками, щоб отримати актуальну 
інформацію. Підрахувати приблизний обсяг туристів, які відвідують ці музеї. 

Актуальність. Робота є актуальною, адже в сучасному світі існує безліч 
екологічних проблем, деякі з них поступово переростають в катастрофи. На нашу 
думку, головними чинниками формування екологічної свідомості населення є 
освітні установи та музеї, а точніше еколого-просвітницькі та природоохоронні 
заходи, які вони здійснюють. Адже, як відомо, екологічна свідомість починає 
формуватися ще з народження, але шкільний рівень є найбільш важливим етапом в 
системі екологічної освіти [1]. 
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Об’єкти дослідження: Американський музей природознавства (American 

Museum of Natural History), Одеський палеонтологічний музей, зоологічний музей 
Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, Білгород-
Дністровський краєзнавчий музей (зала фауни), Одеський археологічний музей, 
музей комах на базі Одеського зоологічного парку, Колегіум Маюс (лат. Collegium 
Maius — великий колегіум), Вінницький обласний краєзнавчий музей, Національний 
науково-природничий музей НАН України, Centrum Edukacji Przyrodniczej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Центр природничої освіти Ягеллонського 
університету).  

Методи дослідження: наукового аналізу, спостереження, описовий, 
порівняльний, статистичний та узагальнюючий. 

Виклад матеріалу. В умовах сучасного життя, під час екологічної кризи, 
виховання свідомої молоді є необхідною складовою. Подальший розвиток 
цивілізації може відбуватися тільки в поєднанні з законами природи, при 
усвідомленні людиною своєї істинної ролі в системі біотичної регуляції. Перед 
людством постало дуже нелегке завдання – здійснити кардинальні зміни в своїй 
свідомості, сформулювати і прийняти за власним бажанням заборони і обмеження, 
продиктовані законами розвитку географічної оболонки. Зі свого боку це вимагає 
зміни багатьох стереотипів поведінки, механізмів економіки і соціального розвитку 
суспільства [2]. 

Традиційно екологічна і природоохоронна просвіта звертається до засобів 
заповідників, національних парків, заказників, арборетумів та ботанічних садів [3]. 
Проте наразі значну роль у справі сформованого на екологічних знаннях 
природоохоронного виховання відіграють природничі музеї. Завдання музейної 
діяльності, що тісно пов'язані з вирішенням екологічних проблем сьогодення, 
знаходять все більше відображення в їхніх соціальних функціях [4]. 

Вінницький обласний краєзнавчий музей має чудову геологічну експозицію, 
заходи з екологічного виховання молоді проходять регулярно, здебільшого має 
позитивні відгуки від місцевої молоді. Американський музей природознавства 
(American Museum of Natural History) є одним з найкращих музеїв світу, які  
базуються на природничих науках, регулярно проводять різноманітні заходи, 
інтенсивно видають наукові статті та публікують освітні курси на платформі 
академічної мобільності «Coursera». Важливо зазначити те, що курси розробляються 
і для студентів, і для викладачів.  

Одеський палеонтологічний музей та зоологічний музей Одеського 
національного університету імені Іллі Мечникова – відомі в Україні музеї, які 
активно займаються науковою діяльністю та вихованням свідомого населення. 

Музейна педагогіка, як один з напрямів діяльності музею, стає все більш 
усталеною в практиці природоохоронного, палеонтологічного, еколого–
просвітницького, історико-краєзнавчого та геологічного виховання особистості 
дошкільника, молодшого школяра, підлітка в цілісному навчальному процесі.  

Прагнення до екологічного та природоохоронного оновлення освіти, 
орієнтованого на співпрацю музею та дитячого садка, школи чи університету на 
створення аматорських тематичних музеїв. Врахування принципів орієнтації на 
вікові особливості музейної аудиторії, взаємозв'язку школи чи ВНЗ і музеїв, а також 
підготовки молодого покоління до дорослого життя через гру і за допомогою 
музейних засобів зумовлюють суть освітньої парадигми XXI століття [5]. 
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В час підвищеної уваги людства до збереження навколишнього природного 

середовища цілком логічним є значне зростання екологічної складової в освітньо 
виховній функції природничих музеїв, особливо в експозиційній,        науковій та 
науково-просвітницькій сферах їхньої діяльності. 

Основна тематика оновлених експозицій і тимчасових виставок природничих 
музеїв стосується проблем збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, 
охорони навколишнього природного середовища та взаємовідносин людини і 
природи. Одним із завдань, які постають перед природничими музеями у 
забезпеченні ефективності комунікації, є розроблення і впровадження нових форм і 
методів внутрішньої та позамузейної освітньо-виховної і просвітницької роботи.   
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ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ – ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
КРЕМЕНЕЧЧИНИ 

 
М. О. Штогрин, директор НПП «Кременецькі гори» 

О. Л. Тимошенко, начальник еколого-освітнього відділу 
 

Національний природний парк «Кременецькі гори», м. Кременець, Україна 
 

 Концепція сталого розвитку, проголошена на Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро 
(1992 рік напрацювала Порядок денний на ХХІ століття. Робота природно-
заповідних установ за підтримки органів місцевого самоврядування з розширення 
природоохоронних територій задля сталого розвитку громад з кожним роком 
набуває важливішого змісту. За сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і 
реформа публічної адміністрації в Україні» громади спонукають до роботи за 
напрямком «Спільна участь у збереженні навколишнього середовища». Планування 
сталого розвитку у громаді передбачає планування місцевого економічного розвитку 
із орієнтацією на три складові – соціальне благополуччя, рівний доступ всіх жителів 
до публічних послуг, охорони здоров’я, чистоти довкілля, екологічної безпеки та 
захищеності. Сталий розвиток передбачає інтегрування цілей високої якості життя, 
здоров’я та добробуту з соціальною справедливістю, забезпеченням здатності 
планети підтримувати життя. Ці соціальні, економічні та екологічні цілі є 
взаємозалежними і такими, що взаємно підтримуються. 

Національний природний парк «Кременецькі гори» з року в рік працює над 
популяризацією ідей сталого розвитку в Кременецькому районі, що включає вісім 
громад. Найпродуктивнішою є співпраця з Кременецькою міською ОТГ, на території 
якої, в основному, знаходяться землі Парку. 

Вагоме значення належить лідерському потенціалу місцевих громад. Реалізація 
концепції сталого розвитку в територіальних громадах охоплює декілька, певною 
мірою суперечливих, блоків завдань: нарощування обсягів виробництва насамперед 
з метою поліпшення економічної складової;  подолання нестачі коштів, а часом і 
безвідповідальності бізнесу щодо екологічних вимог; подолання залишкового 
принципу у розв’язанні соціальних питань.  

Особливістю освіти для сталого розвитку є те, що вона охоплює екологічну, 
економічну, соціальну проблематику навчання й виховання, а також передбачає 
формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки молодого 
покоління, суспільства загалом. Вона суттєво доповнює і розширює рамки 
екологічної освіти, дозволяє всі аспекти освітньої діяльності розвивати у контексті 
сталого розвитку. В умовах реалізації цих завдань установам ПЗФ особливу увагу 
слід приділяти  практичній реалізації моделей сталого розвитку, формуванню 
відповідних норм поведінки та стилів життя, активної громадської позиції щодо 
реалізації ідеї сталості у повсякденному досвіді дітей і дорослих. Найбільш 
прийнятними методами для реалізації таких завдань є формування власного 
прикладу поведінки працівників установ ПЗФ, органів влади, місцевого 
самоврядування, державних установ громадянського суспільства. Включення 
основних засад ідеї сталого розвитку повинно проходити наскрізь в розробці 
Стратегій розвитку територіальних громад [1, 2].  
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У 2017 році національний природний парк «Кременецькі гори» увійшов в 

Освітній простір Кременеччини разом з Кременецьким ботанічним садом, 
Кременецькою ОГПА ім. Тараса Шевченка, Кременецькою центральною 
бібліотекою Юліуша Словацького та Кременецьким краєзнавчим музеєм. Об’єднала 
усі установи Громадська організація Кременецька екологічна ліга в рамках реалізації 
грантової програми «Культура, освіта та громада: шляхи до об’єднання». Співпраця 
установ, в яких безпосередньо та опосередковано робиться акцент на екологізацію 
діяльності, сприяє впровадження засад сталого розвитку в усі сфери впливу даних 
установ, тобто в освіту, культуру, а також природоохоронну діяльність. Спільно 
розроблена та успішно реалізується працівниками відділу еколого-освітньої роботи 
Парку тренінгова навчальна програма «Екологічна грамотність для дорослих», 
тривалістю 7 годин, яку провели для представників місцевої влади та органів 
місцевого самоврядування, для бібліотечних працівників, для працівників культури 
Кременецького району, для активних громадян міста.  

Вивчення працівниками нашого Парку організації робіт в еколого-освітніх та 
наукових відділах національних парків Польщі в рамках реалізації грантової 
проєктної програми від Кременецької районної громадської організації 
«Регіональний фонд розвитку» спільно з НПП «Кременецькі гори» сприяє 
розумінню значення національного парку для розвитку громад під час теперішньої 
децентралізації в Україні. Національні природні парки повинні стати партнерами 
бізнесменів-підприємців, що хочуть розвивати свій бізнес в сфері агротуризму, 
зеленого туризму, впровадження екологічно чистих та енергоощадних технологій. 
Необхідність налагоджування таких зв’язків, розроблення пропозицій створення 
нових робочих місць на взаємовигідних умовах – це вимоги, продиктовані 
сучасністю і першочергові завдання на майбутнє [3]. 

На 2022-24 роки на території Кременецької громади спільно з ГО «Кременецька 
екологічна ліга» за підтримки НПП «Кременецькі гори» буде реалізовуватися проєкт 
«Від чистої громади – до чистої країни», глобальною метою якого є створення умов 
для підвищення стандартів життя населення шляхом впровадження системного 
підходу до поводження з відходами. Працівники Парку разом з членами громадської 
організації та активними мешканцями міста зголосилися на реалізацію цілей 
проєкту: підвищення рівня екологічної свідомості населення громади та формування 
стійких переконань і практичних навичок щодо дбайливого ставлення до 
навколишнього середовища серед вихованців освітніх закладів громади. 
Пропонується інтенсивна інформаційна кампанія через соціальні мережі, друковані 
ЗМІ, виготовлення та розповсюдження інформативних флаєрів, публікацій 
навчального характеру. 

Еколого-освітня діяльність Парку у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладах проводиться на основі Договорів про співпрацю та спільних планів роботи 
з відділами освіти територіальних громад, які базуються на засадах дотримання прав 
людини, виховання в дитині культури громадськості, що передбачає знання своїх 
прав, обов’язків, активну громадську позицію, вміння аргументовано відстоювати 
свою думку, свідоме та відповідальне залучення у громадські справи, у тому числі 
орієнтовані на вирішення екологічних і соціально-економічних проблем. В усіх 
навчальних закладах особлива увага приділяється формуванню у дітей та підлітків 
екологічного світогляду, екологічної культури, дбайливого ставлення до 
навколишнього середовища, реалізація інших напрямів освіти для сталого розвитку,  
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пов’язаних, зокрема, з євроінтеграційними потребами країни та соціальними 
аспектами освіти для сталого розвитку (справедлива освіта, толерантність, 
культурний плюралізм тощо). Проте, якість отриманих знань та навичок в ході 
навчання цілком залежить від творчих можливостей і бажання працювати у цьому 
напрямку того чи іншого педагогічного колективу. Тому, залучення фахівців з 
екологічної освіти установ ПЗФ є особливо актуальною і реалізується в підготовці, а 
також проведенні бінарних занять, позаурочних виховних заходів екологічного 
спрямування. Надзвичайно важливою складовою освіти для сталого розвитку в 
природоохоронних установах є ефективне функціонування еколого-освітніх стежок 
та еколого-туристичних маршрутів. Відповідна інтерактивна інфраструктура таких 
стежок допомагає реалізовувати практичну складову, доступна до отримання знань 
та навичок в ігровій формі, чи самостійного набуття знань під час екскурсій, 
навчальних практик з окремих предметів, які проводяться на еколого-освітніх 
стежках. 
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Експедиційний науковий туризм – це безпосередня робота в складі наукових 
експедицій, коли туристами виступають науковці, працівники заповідних установ, 
чи просто любителі природи, що беруть участь в  моніторингових спостереженнях, 
польових роботах чи наукових дослідженнях. 

Існують усього два види експедиційного наукового туризму: 1) експедиційний 
науковий туризм у складі польового загону наукової організації; 2) самостійний 
науковий туризм. Перший вид відрізняється тим, що залежно від кваліфікації 
учасників, проводяться повноцінні наукові експедиції, з відповідною програмою, 
цілями і завданнями. Другий вид відрізняється тим, що група туристів являє собою 
групу ентузіастів, які на свій страх і ризик їдуть у маловивчені райони, відвідують 
занедбані або дикі місця, де майже не ступала нога людини, становлять описи щоб, 
потім сповістити про це широкій громадськості [2,3]. 

Цілі експедиційного наукового туризму визначаються тими об’єктами, які 
планується відвідати. На території об’єктів природно-заповідного фонду такими 
цілями можуть бути знайомство з: унікальним біорізноманіттям рослинного та 
тваринного світу; геологічною будовою; водними об’єктами; рельєфом; ґрунтами; 
історико-архітектурною спадщиною тощо. 

Тісні зв’язки еколого-туристичної та природоохоронної діяльності закріплені на 
законодавчому рівні, що дозволяє поєднувати рекреаційно-туристичне 
природокористування з охороною природи. Так, у статті 9 Закону України “Про 
природно-заповідний фонд України” [1] відображено, що одним із видів 
використання територій і об'єктів природно-заповідного фонду є використання їх в 
оздоровчих та інших рекреаційних цілях за умови дотримання природоохоронного 
режиму, встановленого цим законом та іншими законодавчими актами [4]. 

В межах національного природного парку “Кременецькі гори” з метою розвитку 
рекреаційно-туристичного потенціалу розроблено сітку з еколого-туристичних та 
велосипедних маршрутів, екологічних та еколого-освітніх  стежок, де можна 
ознайомитись із унікальними природними та історико-архітектурними 
туристичними ресурсами.  

Станом на сьогодні в межах Парку промаркована та облаштовано десять 
еколого-туристичних маршрутів, чотири велосипедних маршрутів з можливістю 
оренди велосипеда, чотири екологічні стежки та дві еколого-освітні стежки. 

Найбільше експедиційний науковий туризм охоплює екологічні стежки, які 
насамперед, поєднують активний відпочинок в природних умовах з проведенням 
моніторингових спостереженнях чи наукових досліджень. Крім того, екологічні 
стежки забезпечують можливість дотримання природоохоронного режиму тому, що 
полегшують контроль за величиною потоку відвідувачів і виконанням встановлених 
правил. 
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Екологічна стежка “гора Божа”.  Загальна площа – 119 га. з них                    98,8 

га. входить до заповідної зони. Гора Божа – це столова гора-останець, що має дві 
вершини. З-під однієї з них б’є джерело, воду якого місцеве населення вважає 
чудодійною. Найвища точка гори становить 366,8 м. Ядро горба складається з 
крейди, піску та вапняку. Схили гори вкриті лісом, серед якого є залишки 
старовікових дібров Quercus petraea віком понад 190 років.  

Рослинний світ гори складає понад 200 видів вищих судинних рослин, з них  
Epipactis helleborine, Cephalanthera longifolia, C. damasonium, Lilium martagon, 
Dianthus pseudoserotinus  занесені до ЧКУ. Різноманітний також і тваринний світ, 
який представлений чисельними видами ентомофауни  Xylocopa violacea, Saturnia 
pyri; орнітофауни: Circus cyaneus, Regulus ignicapillus; теріофауни:  Meles meles, 
Capreolus capreolus тощо. 

Гора Божа відома серед прочан завдяки місцю, що зветься “Ступня Матері 
Божої“. Тут знаходиться новозбудована капличка, “печера Монаха“ та 
кількасотлітнє цілюще джерело. Заступництва Богородиці, духовного та фізичного 
зцілення у цих місцях шукають віряни з усього світу. Часто вони йдуть до неї пішки 
за сотні кілометрів, щоб почерпнути тут цілющої духовної сили. 

Екологічна стежка “гора Гостра”.  Загальна площа – 38 га та входить до складу 
заповідної зони Парку. Найвища точка гори становить  362 м.  Вершини гори 
кам’янисті, іноді скелясті. Завдяки щільно зцементованим вапнякам, які 
вивітрюючись, створили красиві ущелини, мальовничі скелі. Своєрідні природні 
умови сприяли збереженню ендеміків, реліктів і рідкісних видів рослин. 
Найчисельнішими представниками флори є Epipactis helleborine, Cephalanthera 
longifolia, C. damasonium,  Neottia nidus-avis, Lycopodium clavatum тощо. На 
освітлених ділянках у трав'яному ярусі домінують Festuca pallens, Allium lusitanicum, 
Sempervivum ruthenicum, Asparagus officinalis тощо.                              У великій 
чисельності зустрічаються Papilio machaon, Iphiclides podalirius, Apatura iris. 

Екологічна стежка “гора Дівочі скелі”.  Загальна площа – 52,5 га, входить до 
складу заповідної зони Парку. Найвища точка гори становить                   376 м. 
Характеризується кам'янистими стрімкими вершинами з численними урвищами, 
брилами, гротами і печерами. Скелі складаються переважно із вапняків, глини та 
піску. А у вапнякових пісковиках спелеологи відкрили тринадцять ніш, гротів і 
печер, окремі з яких – Студентська, Піщинка, Холодна – тягнуться в глиб гори на 
десятки метрів. Схили поросли  Quercus robur, Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia 
cordata, Acer platanoides і Pinus sylvestris. Значною є популяції реліктового виду 
Staphylea pinnata. Своєрідні природні умови сприяли зростанню тут ендеміків, 
рідкісних і реліктових видів рослин – Helianthemum canum, Alyssum gmelinii, 
Dracocephalum austriacum, Stipa capillata, S. pennata , Minuartia aucta, Allium 
montanum, Cladonia pyxidata, Asplenium trichomanes, Thymus serpyllum, Galium 
verum, Festuca rupicola, Scabiosa ochroleuca  тощо.  

Для збереження рідкісних видів, таких як Helianthemum canum, Dracocephalum 
austriacum, Stipa capillata, S. pennata  проведено вирубування більшості чагарників, 
які спричиняли випадання названих світлолюбних видів. Є цінною ботаніко-
геологічною і палеонтологічною пам’яткою природи. 

Екологічна стежка “урочище Барабан”.  Загальна площа – 51,2 га, входить до 
складу заповідної зони Парку. За таксаційною характеристикою переважаючою 
породою є сосна (В2) віком 55-62 роки, субір. Деревостан формують Pinus sylvestris,  
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Betula pendula, Carpinus betulus. Ліс є відносно світлим, оскільки зімкненість 
деревостану в середньому сягає 0,5-0,6. В підрості зустрічається Quercus robur, Pinus 
sylvestris. У підліску переважають Viburnum opulus, Sambucus nigra, Rubus fruticosus. 
Rhamnus frangula. Травостій із проективним покриттям 75 % утворюють з 
відповідною участю Asarum europaeum, Paris quadrifolia, Melittis melissophyllum, 
Anemone sylvestris, Orthilia secunda, Pyrola minor, Moneses uniflora. 

На території урочища та прилеглих до нього кварталів зафіксовано 
місцезростання Cephalanthera damasonium, C. longifolia, C. rubra, Epipactis atrorubens, 
E. helleborine, Neottia nidus-avis, Platanthera chlorantha, P. bifolia, Cypripedium 
calceolus, Neottianthe cucullata,  Goodyera repens. 

Сподіваємось, що створенні екологічні стежки відкриють нову сторінку не 
тільки в історії національного природного парку “Кременецькі гори”, а й в історії 
Кременеччини в цілому. Зможуть залучати усіх бажаючих відвідати цікаві місця, 
історико-культурні та природні об’єкти, випробувати веломаршрути, польоти на 
параплані, спуски на санній трасі й побачити багато несподіваного, а інколи – до цих 
пір небаченого, оригінального та виняткового. А поступовий розвиток туризму в 
цілому, суттєво сприятиме економічному і соціальному розвитку регіонів і 
одночасно дозволить зберегти унікальні природно-заповідні території для 
прийдешніх поколінь. 
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Ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України (НБС) є потужним науково-
дослідним центром в галузі збереження та вивчення рослинного різноманіття, 
декоративного садівництва і ландшафтної архітектури. У ботанічному саду зібрані 
унікальні колекції інтродукованих рослин з різних ботаніко-географічних регіонів 
світу. Колекційні фонди мобілізованих декоративних, кормових, лікарських та ін. 
рослин мають пізнавальне значення та відіграють важливу роль в еколого-
просвітницькій роботі установи [5]. 

Колекція декоративних злаків у НБС почала формуватися у 70-х роках ХХ ст. 
О. О. Лаптєвим та О. О. Котик. Інтродукція видів родини Poaceae Barnhart була 
спрямована головним чином на залучення газонних форм. Перші види та сорти 
декоративних трав були отримані в кінці 80-х на початку 90-х років. Станом на 1995 
рік колекція вже нараховувала 54 види. Серед яких Leymus racemosus (Lim.) Tzvelev, 
L. arenarius (L.) Hochst., Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hackel., Hordeum jubatum 
L., Briza media L., B. maxima L., Setaria macrostachya Beauv, Lagurus ovatus L., 
Lamarchia aurea (L.) Moench. були рекомендовані для декоративного садівництва 
України та аранжування [4]. Для презентації результатів інтродукційної роботи в 
ботанічному саду створювалися експозиційні ділянки за участю інтродукованих 
видів декоративних трав [2, 5]. 

З 2008 по 2013 рік поповнення генофонду трав було спрямовано на розширення 
сортового різноманіття колекції. За напрямами застосування в декоративному 
садівництві та озелененні колекція була розділена на колекцію газонних та 
декоративних злаків. Колекція декоративних злаків поповнювалась перспективними 
в цьому плані представниками таких родів як: Briza L., Calamagrostis Adans, Imperata 
Cyr., Koeleria L., Melica L., Miscanthus, Molinia (L.) Moench, Panicum L., Pennisetum, 
Sesleria Scop., Stipa L. [3]. Під час інтродукції значна роль відводилася тим видам, які 
відрізняються значною різноманітністю форм та сортів: (Calamagrostis×acutiflora 
(Schrad.) DC., Miscanthus sinensis Anderss., Molinia caerulea (L.) Moench., Panicum 
virgatum L., Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. Отримані результати порівняльного 
вивчення мобілізованих видів та сортів висвітлювалися у довідникових виданнях та 
каталогах для студентів факультетів садово-паркового господарства, ландшафтних 
дизайнерів, професійних садівників та квітникарів – аматорів [1, 3]. Рослини M. 
sinensis, M. caerulea, P. virgatum, P. alopecuroides експонувалися на організованих 
НБС виставках літніх та осінньо-квітуючих багаторічників. 

Нині у відділі квітниково-декоративних рослин НБС проходять випробування 
60 видів та 26 сортів рослин 44 родів родини Poaceae. 
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За походженням 37 багаторічних видів колекції належать до Циркумбореальної 

флористичної області Голарктичного царства, які разом з однорічними видами 
становлять 42% усієї колекції. Два види (Panicum virgatum та Spartina pectinata Bosc 
ex Link) походять з Атлантично-Північноамериканської, чотири види (Miscanthus 
sacchariflorus, M. sinensis, Arundo donax var. versicolor (Mill.) Stokes., Imperata 
cylindrica) з Східноазійської, один (Pennisetum alopecuroide.) Сахаро-Аравійської 
області Голарктики. Ареали Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger., Holcus lanatus 
L., Melica ciliata L., Molinia caerulea охоплюють Циркумбореальну та 
Середземноморську область. Anthoxanthum odoratum Lagasca, Brachypodium 
sylvaticum (Huds.) P. Beauv. Південно-Азійську область. Chasmanthium latifolium 
(Michx.) Yates. поширений в Мадреанській області Голарктичного царства. Festuca 
gautieri (Hackel) K. Richt. середземноморський вид. Злакові трави, які вирощуються в 
умовах України як однорічники представлені в основному  Циркумбореальною, 
Середземноморською та Ірано-Туранською областями Голарктичного царства. Це 
види роду Aira L., Bromus L., Aegilops triuncialis L., Lagurus ovatus L., Lamarckia 
aurea (L.) Moench., Phalaris canariensis L. 

28 видів колекції – рослини природної флори України різних екологічних груп. 
Щодо потреб рослин у зволоженні, провідне місце в колекції займають ксерофіти, 
мезоксерофіти та ксеромезофіти. Представники цих біоморф походять зі степових, 
лугових та лісостепових фітоценозів, гірських ландшафтів Кримських гір. Більшість 
досліджуваних видів придатні для вирощування на сонячних та напівсонячних 
місцях, 3 види є тіневитривалими і тінелюбивими. Представники природної флори 
України за початком цвітіння об’єднано у три феногрупи: весняні, веснянолітні та 
літні. 

Досить велика частка колекції припадає на інтродуценти азійського походження 
(25 видів 21 роду). Перспективні в декоративному плані інтродуценти представлені 
різними життєвими формами: однорічні трав’янисті рослини (2 види), щільно 
дерновинні (9 видів), пухкодерновинні багаторічні трав’янисті рослини (8), 
довгокореневищні багаторічники (6 видів). Щодо відношення до вологи колекція 
налічує 8 видів мезоксерофітів, 6 ксерофітів, 5 ксеромезофітів, 4 мезофітів та 2 види 
гігромезофітів флори Азії. 

Багатий таксономічний, флористичний, ботаніко-географічний склад колекції 
декоративних злаків, наявність рослин різних життєвих форм та морфолого-
екологічних груп дозволяє проводити на її базі як теоретичні так і практичні заняття 
зі студентами біологічних, екологічних, аграрних спеціальностей коледжів та вузів. 
Студенти та учні можуть ознайомитися із видами Червоної книги України: Sesleria 
caerulea (L.) Ard., Stipa pеnnata L., S. pulcherrima K.Koch., S. ucrainica P. Smirn. А 
також вивчати ритми росту і розвитку рослин, репродуктивну здатність, адаптаційні 
можливості. 

Колекційний фонд нараховує 26 сортів злакових трав світової селекції. 5 сортів 
у наших умовах вирощуються як однорічні трави. Це Lamarckia aurea ‘Golden 
Shower’, Pennisetum glaucum ‘Jester’, P. glaucum ‘Purple Majesty’, Sorghum vulgare 
‘Saccharatum’, Zea mays ‘Variegata’. Решта за життєвою формою є кореневищними 
багаторічниками. Найбільшою кількістю сортів представлений Miscanthus sinensis 
(11сортів). Сортове різноманіття колекції цікаве квітникарям-аматорам, садівникам, 
ландшафтним дизайнерам і висвітлює історію та напрямки селекційної роботи з 
декоративними злаками. 
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Частина інтродукованих видів та форм крім декоративних характеристик 

відзначаються лікарськими властивостями, що значно підвищує їх значимість під час 
інтродукції та введення в культуру. Перспективними в цьому плані є види та сорти: 
Coix lacryma-jobi L., Eleusine coracana (L.) Gaertn., Anthoxanthum odoratum, 
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., Calamagrostis × acutiflora, Phalaris arundinacea 
´Luteopicta´, Ph. arundinacea ´Picta´, Arundo donax ´Versicolor´, Imperata cylindrica, 
Miscanthus sinensis, Tripidium ravennae (L.) H.Scholz. 

Результати науково-дослідної роботи з колекцією використовуються для 
проведення занять у Школі садівника НБС, висвітлюються в соціальних мережах. 
Декоративні злаки рекомендовано для різноманітних композицій та елементів 
ландшафтного дизайну. На базі колекції здійснюються дипломні та магістерські 
роботи зі студентами вузів садово-паркових факультетів. Колекція є джерелом 
поповнення колекційних фондів ботанічних садів, дендропарків України. 
Інтродуковані види та сорти впроваджуються в озеленення територій сільських та 
міських громад, скверів, парків. 
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Хмельницька обл., Україна, innanpp1980@ukr.net 
 

Формуванню екологічного мислення останнім часом приділяється багато уваги 
не тільки в системі освіти, а й в діяльності природоохоронних установ України [2]. 
Сучасна молодь вступає в епоху не лише бурхливого розвитку науки і техніки, а й 
негативних наслідків антропогенного впливу на природні території. Дедалі більше 
забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, накопичення величезних об'ємів 
відходів при одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів 
призвели до розвитку екологічної кризи. Людству потрібна нова філософія життя, 
висока екологічна культура і свідомість [4]. 

Ведення еколого-просвітницької та виховної роботи національного природного 
парку «Подільські Товтри» (далі НПП) є одним із пріоритетних напрямків 
діяльності. Еколого-просвітницька робота Парку спрямована на привертання уваги 
населення до проблем природно-заповідних територій, на формування уявлення про 
унікальність та цінність як територій Парку, так і всієї природи загалом.  

Еколого-освітня робота здійснюється шляхом популяризації екологічних знань, 
впровадженням нових форм і методів екологічної освіти і виховання, розвиваються 
сприятливі умови для організованого туризму і відпочинку та інших видів 
рекреаційної діяльності [3]. В центральному офісі установи діє еколого-освітній 
центр, на базі якого створено експозиційну залу Палеонтології та геології Поділля. 
Тут можна ознайомитись з мешканцями давніх морів, води яких омивали цю 
територію мільйони років тому, геологічною структурою подільських товтр, а також 
прослухати лекції про екологічний стан регіону, історію розвитку, роботу та 
структуру НПП, рідкісні види рослинного та тваринного світу та інше. В приміщенні 
екоцентру проводяться лекції, бесіди на екологічну тематику з учнями, 
відвідувачами та гостями, демонструються власні фільми про НПП «Подільські 
Товтри», проводяться конференції, семінари, тренінги, наради з питань охорони та 
збереження природи. 

Національний природний парк є ґрунтовною базою для розробки та втілення 
освітніх програм природничої тематики. Науковцями та освітянами створено такі 
освітні програми: «Дерева-патріархи», «Птахи нашого двору», «Первоцвіти-
провісники весни», «Наші друзі кажани», «Комашки - розумашки», «Каліфорнійські 
друзі». Освітні програми спрямовані на поглиблення знань про неповторність і красу 
природи, доведення до розуміння причинно-наслідкових зв'язків між явищами 
природи, про необхідність вивчення, збереження і охорони природних ландшафтів. 
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Працівники Парку тісно співпрацюють з освітніми закладами, починаючи з 
закладів дошкільної освіти, які розташовані на території Парку. Спільно з 
навчальними закладами беремо участь в міжнародних, всеукраїнських, обласних 
конкурсах екологічної тематики. Організовуємо регіональні конкурси: «Тварини у 
моєму житті», «Створюємо з відходів», «Альтернативна ялина», «Збережемо 
первоцвіти» та інші. Традиційно проводиться Регіональна молодіжна науково-
практична конференція «Молоді дослідники – природі Поділля». В конференції 
беруть участь учні різних вікових категорій та студенти природничо-економічного 
факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, які досліджують природу Поділля. На основі зібраного матеріалу на 
території Парку студенти готують науково-дослідні роботи, дипломні проекти. Такі 
форми діяльності сприяють підвищенню інтересу до навколишнього середовища, 
розширенню екологічного світогляду, розвитку вміння раціонально використовувати 
природні ресурси [1]. Протягом року освітяни Парку організовують різноманітні 
природоохоронні акції, до проведення яких активно долучаються також 
волонтерські групи, що формуються з тимчасово переселених осіб. До 
найпопулярніших природоохоронних акцій належать: «Всесвітній день водно-
болотних угідь», «Збережемо первоцвіти», «Зробимо Україну чистою», «Дерева 
Миру», «День Дністра», «Міжнародний день захисту тварин», «Ніч кажанів», «Птах 
року», «Щедра годівничка», «Збережемо ялинку». Саме тісна співпраця закладів 
освіти і спілкування з природою приносить великий морально-екологічний ефект, 
підвищує інтерес до діяльності національного природного парку «Подільські 
Товтри», як природоохоронної установи, активізує екологічне мислення, формує 
бережне ставлення до природи.  

Таким чином, національний природний парк «Подільські Товтри» сприяє 
розвитку екологічної та природоохоронної активності, підвищенню рівня 
екологічної свідомості і, як наслідок, екологічної культури підростаючого покоління, 
поширенню нових форм та засобів екологічного виховання з метою глибокого 
розуміння значення природоохоронних установ, підвищенню престижу територій 
природно-заповідного фонду у свідомості населення.  
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