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Акція «Посади дерево миру» 

Осіння ідилія в НПП «Кармелюкове Поділля» 

Всеукраїнська науково-практична конференція „Реалії та перспективи еколого-освітньої  
роботи в парадигмі стійкого розвитку”. 

   В колі 
однодум-
ців, серед 
людей, що 
дійсно вбо-
лівають за 
свою робо-
ту, за наше 

майбутнє – майбутнє в процвітаючій країні, державі, що 
має безпечне та здорове довкілля, свідомих громадян та 
активне екологічно орієнтоване підростаюче покоління, 
відбулася в онлайн режимі Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція „Реалії та перспективи еколого-
освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку”. 
   В конференції прийняли участь близько 100 учасників, 
зокрема автори статей, доповідачі та слухачі з різних куто-
чків України. Так, нам дійсно є чим ділитися, що обгово-
рювати.  
   В онлайн режимі були представлені цікаві та змістовні 
доповіді про роботу як еколого-освітніх відділів заповід-

ників та нацпарків, так і співробітників інших установ. Уча-
сників конференції вразили розповіді про роботу психо-
лого-реабілітаційних шкіл на території Чернігівщини, що 
зазнала бойових дій, який предствалила Потоцька Світла-
на Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри біології Національного університету «Чернігів-
ський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. Великим досвідом та 
любов'ю до своєї справи, навіть в умовах війни, поділила-
ся провідна фахівчиня з екологічної освіти Гетьманського 
НПР Суслова Оксана Вікторівна. Про цікаві ідеї, дослі-
дження, практичну роботу своїх підрозділів доповіли спів-
робітники еколого-освітніх відділів природоохоронних 
територій Веселова Юлія Петрівна (НПП «Тулузькі лима-
ни»), Крючкова Тетяна Миколаївна (НПП «Нижньодні-
провський»), Матвєєва Єлизавета Сергіївна (НПП «Голосі-
ївський»), Проскурня Олена Дмитрівна (НПП «Пирятин-
ський»), Сташенко Тетяна Григорівна (НПП «Кармелюкове 
Поділля»), Шевченко Катерина Вікторівна (НПП «Гуцуль-
щина»), Мосійчук Ольга Василівна (Рівненський природ-
ний заповідник), а також кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри лісівництва та захисту лісу Малин-
ського фахового коледжу Левченко Валерій Борисович, не 
залишивши байдужими жодного з слухачів. Доповідачі 
підняли питання важливості формування у молодого по-
коління тяги до знань та вивчення довкілля, особливості 
роботи з різними верствами населення, залучення волон-
терських та інших груп до природоохоронних акцій та 
подій.  
   То ж за підсумками конференції було прийнято рішення 
запровадити на базі Поліського природного заповідника 
щорічне проведення зустрічі в форматі конференцій або 
круглих столів для обговорення питань еколого-освітньої 
роботи, а також залучати до них іноземних представників 
та викладачів вищих навчальних закладів. Маємо споді-
вання, що наступного разу, після нашої перемоги у війні з 
російськими загарбниками, ми знову зустрінемося, дасть 
Бог, в режимі офлайн, для обговорення питань роботи в 
царині екологічної освіти з метою обміну досвідом, ціка-
вими проєктами та ідеями.  

https://www.facebook.com/polesye.reserve 

   Щороку восени та навесні проходить щорічна безстро-
кова всесвітня акція «Посади дерево миру». Вона була 
започаткована  в  Україні 5 листопада 2016 року за ініціа-
тиви Української греко-католицької церкви та підтримана 
Міністерством екології та природних ресурсів України. 
   Мета акції –  привернення уваги українців до катастрофі-

чних соціально-екологічних 
наслідків війни,  до непопра-
вної шкоди,  завданої  довкіл-
лю України, екологічних про-
блем,  підвищення рівня еко-
логічної свідомості та еко-
патріотизму. Це акція заклику 

до збереження природи, рідної української  землі та  краї-
ни. 
   Працівники національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» долучилися до акції, в рамках 

якої було висаджено 100 саджанців го-
робини проміжної. Так на території Обо-
дівської ТГ працівниками Дохнянського 
ПНДВ в сквері «Слави героїв України» 
висаджено 40 саджанців. Під час озеле-
нення центру села Берізки працівники 
Любомирського ПНДВ висадили 30 штук 
горобини. На території  Чечельницької 
гімназії для укріплення схилу працівни-

ками установи посаджено 30 деревцят.  
   В рамках акції «Посади дерево миру» 
також проводився захід з  формування 
крони дерев та чагарників на території 

ДНЗ «Веселка». 
   У такий спосіб ми 
хочемо привернути 
увагу до проблем 
довкілля і нагадати, 
що його стан стосується кожного, тому 
так потрібно восени та навесні виса-
джувати дерева – символи миру.  
 

   Золота осінь надихнула багатьох поетів і художників на 
створення прекрасних творів. Саме в цей період року 
природа буяє всіма своїми барвами, розфарбовуючи все 
навколо у вогненні кольори. 
   У цей осінній період дерева втрачають листя, а листя 
щоденно змінюють свій колір. Це дуже цікавий період 
року, який дає людям останні тижні та дні тепла, де ми 
полюємо за променями сонця. 
   Прогулюючись туристичними стежками, лісами, берега-
ми річок, ми відкриваємо для себе красу осені, можемо 
радіти, отримувати нові враження. Проте, на сьогодні, у 
важкий для країни час, коли можливості відвідування є 
обмеженими, ми хочемо показати красу нашого краю на 
сторінках нашої газети. 
   Цього року початок осені подарувало нам багато яскра-
вих і сонячних днів. Небо ще не затягнуте хмарами. Листя 
на деревах радують нас різними кольорами. Червоні, жо-
вті, зелені, помаранчеві листочки одягли дерева в яскраві 
сукні. 
   Теплі дні на початку осені називають "бабиним літом"…   
Ось і завітала «золота осінь» і в національний природний 
парк «Кармелюкове Поділля». 
   Природа парку в осінній період зачаровує особливо. На 
території національного природного парку «Кармелю-
кове Поділля» знаходяться унікальні природні об’єкти, 
особливо такі, як ботанічні пам'ятки природи «Терещуків 
яр», «Ромашково», «Бабійове», проектована «Ромашково 
2», ландшафтний заказник «Волошкове поле», урочище 
«Вишенька». Це лучно-степові території із своєрідними 
ландшафтами, на яких зростає рідкісний ендемічний, ре-
ліктовий, монокарпічний вид, візитівка нашого парку – 

відкасник татарниколистий.  
   Проте, в цьому році, як і в ін-
ших парках України, можна зу-
стріти і рослини, хоча і в неве-
ликій кількості, які, зазвичай,  
ми звикли бачити влітку. Це 

гвоздика армієвидна, астра-
гал датський, льонок звичай-
ний, айстра степова, волошка 
скабіозовидна, жовтозілля 
лучне, барвінок трав'янистий, 
шавлія кільчаста, відкасник 
Біберштейна, зіновать авст-

рійська,  буквиця лікарська, козельці звичайні, смілка бі-
ла, підмаренник справжній, парило звичайне, сокирки 
польові. 
   Наша матінка Природа не забуває і про «братів наших 
менших»,  гостинно зустрічає  плодами дикого винограду, 
глоду, терену, свидини, а також грибочків. 
   Осінь − чудова пора року.  Лазурне небо притягує  наш 
погляд своєю чистотою і безхмарністю. Сонечко, ніби зо-
лота куля, котиться по небу. Листочки, немов різнокольо-
рові монетки, покривають гілки. Трава тягнеться до остан-
ніх теплим промінчиками сонечка. Здається, що вся при-
рода затихає і насолоджується цією прекрасною порою 
«золотої осені» перед суворою холодною зимою. 
   Готуються до зими і звірі. Моторна білка накопичила в 
дуплі горіхів, насушила добірних грибів. Маленькі миші-
полівки наносили в норки зерен, наготували запашного 
м'якого сіна. 
   Пізньої осені будує своє зимове лігво працьовитий їжак. 
Цілу купу сухого листя наносив він під старий пень. Всю 
зиму спокійно спатиме під теплою ковдрою… 
   Осінь пора по-справжньому золота. І мається на увазі не 
лише колір, в який ця чудова пора року забарвлює навко-
лишній світ живої природи. Осінь приносить із собою не-
забутні емоції, приємні хвилювання, нові враження. 
   Осіння пора – справжній подарунок природи, так як та-
ке буйство фарб не зустрінеш більше ні в один інший час 
року. І, хоча природа восени в’яне, не створюється вра-
ження неповернення колишньої краси. Навпаки, у люди-
ни просто виникає ще одна можливість насолодитися 
іншими декорами розвитку природи.  

    Для того, щоб побачити красу природи, − досить просто 
відкрити свій погляд і озирнутися…. 

   Осінні повадки птахів і тварин віщують безліч  
важливих явищ: 

Якщо тварини роблять велику кількість запасів їжі, то зи-
ма обіцяє бути холодною. 
Перед настанням холодів зайці переодягаються в білу 
шубу. Перед морозною зимою накопичують велику кіль-
кість жиру. 
Якщо білка облаштовує житло на зиму близько до землі, 
то зима буде суворою. Житло на верхівках дерев говорить 
про настання теплої зими. 
Раннє линяння птахів віщує холодну зиму. 
Якщо птахи відлітають до свята Покрова Пресвятої Бого-
родиці, то осінь очікується коротка. 

Осінні прикмети неживої природи: 
Жовтневий грім віщує мало снігу. Вересневий грім віщує 
теплу суху осінь. 
Якщо в жовтні випадає сніг, то весна очікується рання. 
Тепла осінь тягне за собою затяжну зиму. 
Якщо на рослинах зустрічається велика кількість павути-
ни, то осінь буде теплою, а зима суворою. 

Осінні прикмети щодо змін на деревах: 
Якщо на березі першими нижні листки жовтіють, то весна 
буде пізньою. 
Стрімкий листопад провісник суворої зими. 
Якщо золота осінь довгий час радує своїми фарбами і лис-
топад проходить поступово, − то зима буде теплою і шви-
дкоплинною. 
Велика кількість жолудів віщує холодну зиму, а врожай 
горобини – дощову осінню пору. 
Дозрівання ягід калини при зеленому листі обіцяє теплу 
осінь. 
Якщо мало грибів, але добре вродив горіх, − то взимку 
чекайте морози. 

Любов МАРКІВСЬКА, начальник  
науково-дослідного відділу 
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Знавці рослин Народознавче заняття «Жива глина» 

Адміністрація та весь колектив  
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає з  
Днем народження 

03.10 – Снігур Валентину Іванівну, бухгалтера І 
категорії; 
07.10 – Могилу Володимира Віталійовича, інспек-
тора з охорони ПЗФ Любомирського ПНДВ;  
17.10 – Білоброва Сергія Івановича, начальника 
Любомирського ПНДВ; 
18.10 – Негоду Олександра Сергійовича, майстра з 
охорони природи Дохнянського ПНДВ;  
19.10 – Козинського Петра Григоровича, інспекто-
ра з ПЗФ Лузького ПНДВ; 
25.10 — Войта Сергія Олександровича, сторожа; 
30.10 — Корнелюк Аліну Анатоліївну, фахівця з  
екологічої освіти. 

   В радісний і світлий день народження хочемо 
побажати Вам щасливого сьогодні і радісного 
завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен 
день повниться веселим і милим відчуттям, гар-
ним настроєм, задушевними зустрічами і плід-
ною працею!  

   6 жовтня в національному природному парку відбулося народознавче занят-
тя «Жива глина». Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої роботи 
розповіли дітям, що людське життя здавна тісно пов'язане з дивовижним при-
родним матеріалом - глиною. Глину використовують для виготовлення пред-
метів побуту, іграшок та прикрас.  
   Керамічні вироби завжди виглядають 
теплими та зворушливими, бо разом з 

відбитками людських рук вони зберігають частину душі майстра. Тому 
дітям було запропоновано зліпити пано із глини «Дари осені», адже ліп-
лення для них - не тільки захопливе заняття, але й дуже корисне. Воно 
викликає відчуття неймовірного задоволення. В процесі заняття розви-
вається творча уява та фантазія, вдосконалюється мілка моторика рук. 

   4 жовтня працівники НПП «Карме-
люкове Поділля» провели для шко-
лярів вікторину «Знавці рослин». 
   Діти розгадували загадки, крос-
ворд, обирали правильні відповіді 
до питань про рослини. При вико-
нанні завдань були уважними, кміт-
ливими та допитливими. 
   По завершенню вікторини всі гур-
том навчалися створювати красу - 
об’ємні паперові квіти. Своїми роботами діти планують пораду-
вати рідних та близьких. 

   НПП «Кармелюкове Поділля» продовжує сприяти відро-
дженню народних традицій.  

    Цього разу познайоми-
лися з одним із цікавих 
народних призабутих зви-
чаїв – прикрашання осель 
підвісними декоративними 
конструкціями, які назива-
ють "павуками". Такі обе-
реги були ще здавна в 
українських оселях.  
   Майстер-клас проходив 6
-7 жовтня на території Обо-
дівської та Чечельницької 

територіальних громад. Його провів Віктор Косаківський - 
музеєзнавець, етнограф, фольклорист, археолог, канди-
дат історичних наук, доцент кафедри культури, методики 
навчання історії та спеціальних історичних дисциплін фа-
культету історії Вінницького державного педагогічного 
університету ім. Коцюбинського, член Національної спіл-
ки краєзнавців України, член науково-технічної ради Наці-
онального природного парку «Кармелюкове Поділля. 
   Майстер розповів про історію солом’яного «павука»: 
«Найчастіше його виготовляли із житньої соломи, або тієї, 
якої було найбільше на господарстві. Свою назву виріб 
отримав за те, що висить на ниточці як на павутинці, гой-
дається і обертається». 
   Павука і сьогодні не складно зробити. Для цього потріб-

но завчасно заготувати соло-
минки двох ґатунків (довші і 
коротші), цупку нитку і довгу 
голку.  
   Час роботи достатньо три-
валий, кропіткий, проте ці-
кавий. У відвідувачів була 
маса вражень від самого 
процесу створення «павука-
оберега» та живого спілку-
вання.  
   Ми щиро радіємо, що до-
лучили бажаючих до збере-
ження наших глибоких українських традицій. 

   25 жовтня, в національному природному парку «Кармелюкове 
Поділля» відбулося екологічне заняття «Скрипалі комашиного 
світу». Під час якого діти дізналися багато цікавої інформації про 
світ коників-стрибунців, їх спосіб життя, розмноження та харчу-
вання. Познайомилися із їх представниками, що занесені до 
Червоної книги України. 
   Під час практичної частини всі 

присутні з ентузіазмом взялися виготовляти коника-
стрибунця із синильного дроту та прищіпки. Виявилося, що 
можна зробити цікаві вироби із звичайних речей.  
   А потім всі дружно грали в екологічні ігри в нашій новост-
вореній ігровій зоні, за яку ми дякуємо Вінницькій ОО ТЧХУ. 
Це було захоплююче та розвиваюче заняття, з масою пози-
тивних вражень.   

Тур вихідного дня 
   30 жовтня працівники 
відділу рекреації та 
еколого-освітньої робо-
ти НПП «Кармелюкове 
Поділля» провели огля-
дову екскурсію сели-
щем Чечельник для 

гостей із Вінниці. Під час якої екскурсанти дізнали-
ся про діяльність Парку, історію виникнення селища та пам’ятку садово-паркового 
мистецтва - парк «Садиба», відвідали Свято-Михайлівський храм, біля розвалин 
великої синагоги ознайомилися із життям єврейського населення під час окупації 
Чечельника.            
   Сподіваємося, що отримана інформація та враження від побаченого сприятимуть 
заохоченню інших відвідати «південні ворота» Поділля.   

   1 листопада відзначають День лисиці. Саме цій даті 
і було приурочено екопізнавальне заняття в НПП 
«Кармелюкове Поділля». Працівники відділу рекре-
ації та еколого-освітньої роботи познайомили дітей 
із життям лісової мешканки – лисиці. 
    З дитинства люди чули про лисячу хитрість, і цей 
факт не вигадка – тварини дійсно розумні і кмітливі, 
що допомагає їм вижити в природі. А спостережен-
ня за ними в дикій природі допомогло дізнатися про 
них багато дивного та цікавого. Звичайні лисиці хар-

чуються переважно мишами, які становлять бли-
зько 70% раціону, ще 20% – дикі зайці. Іншу части-
ну займає рослинна їжа, птахи, комахи, черви. 
Вони з задоволенням їдять ягоди, яблука, деякі 
овочі. Лисиці вважаються регулятором чисельнос-
ті комах і гризунів. Їх стародавні люди намагалися 
одомашнити раніше, ніж собак. Так на території 
Йорданії археологами була виявлена могила (вік 
могили – 16,5 тисяч років) з рештками людини і її 
лисиці, судячи з усього, ручної. Про це та багато 
іншого цікавого і корисного діти дізналися під час 

екологічного заняття.  
   Далі воно було продовжено практичним 
показом майстер-класу ліплення із полімерної 
глини брелка у вигляді лисички . Хоча всі учас-
ники робили свої вироби за заданим шабло-
ном, всі роботи були різними, оригінальними 
та яскравими. Дітей приваблює все нове, а 
кожен новий майстер-клас – це незабутні вра-
ження та цінний досвід. 


