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                                                       З Новим 2023 роком! 

Історико-культурна спадщина на території НПП  «Кармелюкове Поділля» 

Дива в чарівному лісі 

   Минулий рік видався 
надскладним, але не-
зважаючи ні на що, 
Ми вистояли! Не втра-
тили віри та мужності. 
Натомість стали незла-
мними та нездоланни-
ми. 
   Для кожного з нас 
найголовнішими цін-
ностями стали мирне 
небо над головою, 
незалежність та свобо-

да нашого народу, яку ми виборюємо щодня. 

   Отже, нехай у Новому році у Ваших домівках завжди 
панує тепло та затишок, а Ваша плідна праця буде надій-
ною запорукою щасливого майбутнього! Бажаю Вам міц-
ного здоров’я, матеріального благополуччя та мирного 
неба над усією Україною! Нехай серце завжди пишається 
нашою великою нацією, а душа щиро дякує українським 
героям за можливість прокидатися вранці з надією на 
світле майбутнє. 

Олександр РОМАНЧУК, директор Парку 
 
   Дорогі колеги, з Новим роком! Нехай цей рік принесе 
всім нам багато нових досягнень, просування в роботі, 
радісних подій. Щоб нові починання приносили нові пе-
ремоги. Спокою й добра у Новому році! Нехай у Вашій 

оселі панує мир 
та Божа благо-
дать! Нехай 
матінка Божа 
дарує здоров’я 
кожному! Не-
хай 2022-й за-
бере із собою 
всі негаразди, а 
Новий, 2023-й 
рік, принесе 
щастя та пере-
можний мир. Мирного неба всім і міцного здоров'я! 

Дмитро ШЕВЧЕНКО, голова профспілки 

   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
створений згідно з Указом Президента України  
№ 1057/2009 від 16 грудня 2009 року з метою збережен-
ня, відтворення та раціонального використання унікаль-
них природних та історико-культурних комплексів Півден-
ного Поділля, що мають важливе природоохоронне, нау-
кове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне та оздо-
ровче значення. 
  Історичні умови багатовікового суспільно-політичного та 
економічного буття, особливості природного середовища, 
різного характеру й інтенсивності міжетнічних зв'язків не 
могли не позначитися на складанні локальних рис тради-
ційно-побутової культури населення. Немале значення 
мала й генетична пов'язаність цих традицій з побутом і 
культурою племен, котрі в минулому заселяли цей край. 
   За етнографічними параметрами Поділля – один з най-
колоритніших і найсвоєрідніших районів України. «Красо 
України, Подолля», − писала Леся Українка про цей край, 
маючи на увазі не лише неповторну красу його природи, а 
й багатство і розмаїття традиційної культури його жителів 
– все те, чим вони доповнили і примножили навколишні 
природні блага: вписані в рівнинно-хвилястий рельєф, 
мальовничі білохаті села, у зелені садків, сповнені вікової 
мудрості й поезії, своєрідні звичаї та обряди з багатьма 
елементами архаїки, чарівну пісню, самобутнє народне 
мистецтво тощо.  
   В рамках науково-дослідної роботи природно-
заповідної установи проводяться дослідження історико -

культурних 
цінностей в 
межах діяль-
ності Парку. В 
результаті 
яких, разом із 
фахівцями з 
охорони па-
м'яток історії 
та культурних 
цінностей 
розробляють 

наукові рекомендації щодо поліпшення їх збереження. 
   В зоні діяльності Парку знаходиться 12 громад,  які ма-

ють свої особливості побуту, універсальну історичну, нау-
кову, культурну і мистецьку цінність. 
   Працівниками  науково-дослідного відділу розпочато  
вивчення, збереження та популяризація матеріальної  та  
нематеріальної культурної спадщини через нові форми та 
підходи, в тому числі з залученням  місцевих жителів.  
   Метою наших досліджень стало сприяння збереженню, 
захисту та популяризації культурної спадщини, культурних 
цінностей та національної пам’яті українського народу. 
Зосередження уваги на живій культурній спадщині, розг-
лядаючи, як культура практикується, передається та змі-
нюється з плином часу. 

      Одним з найважливіших завдань є збір місцевих крає-
знавчих матеріалів для подальшого використання їх в іс-
торико - краєзнавчій  роботі. 
   В процесі збору матеріалів організовувалися зустрічі і 
бесіди з учасниками  історичних подій.  
   Значення цих зустрічей і бесід величезне. Відомості, 
отримані з розповідей і бесід учасників історичних подій, 
є цінними історичними джерелами. Збір краєзнавчих ма-
теріалів є важливою, але тільки першою частиною  дослі-
дницької роботи.  
   Це дозволяє знайомитися з новими людьми, дізнавати-
ся раніше невідоме, здавалося б, про знайомих людей, 
подробиці життя яких викликають повагу до людей стар-
шого покоління. Приходить розуміння - ці люди причетні 
до історичних подій, історія - це історія людей. Коріння 
людини в історії та традиціях своєї родини, свого народу, 
в минулому рідного краю. 
   Зібраний матеріал актуальний і сучасний, дозволяє по-

яснити найважливіші норми людського життя: чому ми 
повинні зберігати і примножувати історичну та культурну 
спадщину минулих поколінь, берегти пам'ятники історії і 
культури. 
   Збереження історико-культурної спадщини у системі 
природних та  територіальних комплексів, на яких вони 
сформувалися впродовж віків, має надзвичайно важливе 
значення.  
   Населення, яке проживає на прилеглих до НПП 
«Кармелюкове Поділля» територіях, досить добре зберег-
ло свою самобутню культуру, традиції та звичаї, фольклор 
та діалект. Тому збереження та пропаганда пам’яток істо-
рії та культури повинні розглядатися у комплексі із збере-
женням природо-заповідного фонду.   
   Незабаром багато елементів матеріальної культурної 
спадщини, як явище повсякденного життя українців, відій-
де у вічність, залишаться лише поодинокі експонати. І 
саме книгам, полотнам, фотографіям, спогадам належати-
ме  почесна роль   передавати спогади прийдешнім поко-
лінням. 
   В перспективі  плануємо,  що фахівці з рекреації НПП 
«Кармелюкове Поділля» підтримають розпочате науково-
дослідним відділом дослідження історико-культурної 
спадщини, запровадивши, таким чином, розвиток власне 
зеленого туризму, який є одним із елементів туризму, 
зокрема.  

Наталія Швець, науковий співробітник   
науково-дослідного відділу     

Хата під стріхою в  с. Луги 2012 р. 

Пастух Марія Григорівна,  с. Луги 

16 грудня 2022 року 
в Екологічній школі 
національного при-
родному парку 
«Кармелюкового 
Поділля», за актив-
ної допомоги Віни-
цької ОО ТЧХУ, КЗ 
«Центр культури і 

дозвілля» Чечельницької селищної ради, відбулася теат-
ралізована вистава «Дива у чарівному лісі».  
   Разом з вихованцями Екошколи у Парк завітали:  Матін-
ка Природа, Лісова Фея і, навіть,  Баба Яга. 
   Під музичний супровід казкові герої разом з дітьми во-

дили веселі хороводи навколо красуні-ялинки, розповіда-
ли вірші, грали в ігри та співали пісні.  Захід пройшов не-
перевершено і яскраво, подарував масу приємних емоцій 
виступаючим та глядачам. 

   Діти отри-
мали  незабу-
тні враження, 
показали свої 
таланти під 
час виступів.      
   На завер-
шення заходу  
з побажання-
ми миру та 

здоров’я  ви-
ступила голов-
ний природо-
знавець, за-
ступник дире-
ктора НПП 
«Кармелюко-
ве Поділля» 
Ганна Дудник. 
   Сподіває-
мось, що цей 
святковий настрій залишиться у ваших серцях  надовго! 

Людмила СТОРОЖЕНКО, начальник відділу рекреації 
та еколого-освітньої роботи 

На жаль,  на даний час в  селі зруйновані або залиши-
лися  тільки елементи таких будинків. 
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Ялинкові прикраси 

І місце «Затишшя перед 
бурею»  

І місце «Поганка в  
тренді»  

2 ст. 

   Створити святковий 
настрій у ці зимові дні 
може кожен. Для цього 
потрібно знайти собі  
заняття до вподоби.  
   Працівники відділу 
рекреації та еколого-
освітньої роботи НПП 
«Кармелюкове Поділ-

ля» провели з дітьми творче заняття по виготовленню ялин-
кових іграшок з природних матеріалів. 
   Учні з величезним захопленням і завзяттям працювали 
над створенням новорічної прикраси із шишок. Вони залюб-
ки вкладали в свої вироби бурхливу та багатогранну фанта-
зію, вміння, творчість, наполегливість, тому їх  іграшки ви-
йшли красивими та яскравими. 

  «А чи знаєте ви як утворю-
ється сніг?»  - саме такій темі 
було приурочено заняття в 
екошколі НПП «Карме-
люкове Поділля».  
   Адже велика частина насе-
лення Землі жодного разу 

не бачила снігу наживо - тільки на картинках і в кіно. Ми ж 
звикли до снігу і сприймаємо його як даність, але для то-
го, щоб просто з'явилася одна сніжинка, в атмосфері по-
винна відбутися енерговитратна процедура кристалізації. 
Для утворення однієї-єдиної сніжинки, потрібен мільйон 
водяних крапель. За одну зиму з опадами на Землю випа-
дає приблизно септіліон сніжинок (24 нуля після одиниці). 
Сніжинка на 95% складається з повітря, тому сніг у безвіт-
ряну погоду так повільно падає над землею. Відомо, що в 
природі не існує двох однакових сніжинок. Найбільша 
сніжинка була засвідчена 28 січня 1887 року під час сніго-
паду в Форт-Кео, Монтана, США. Вона мала діаметр 15 
дюймів (близько 38 см). Звичайні ж сніжинки мають бли-
зько 5 мм в діаметрі. 
   Сніг зіграв найважливішу роль в геологічній історії Землі. 
Саме з початком снігопадів і появою засніжених повер-
хонь температура розпеченої вулканічними процесами 
Землі почала знижуватися. Завдяки цьому, на планеті 
встановився клімат, придатний для життя. Якби не сніго-
пади, Земля була б схожа 
на Венеру: розпечену і не-
придатну для життя.  
   Після інформаційної час-
тини заняття діти приступи-
ли до практичної – ство-
рення 3D сніжинок з глітер-
ного фоамірану. І хоча у 
всіх були однакові шаблони для виготовлення, сніжинки 
виявилися зовсім різними, як і в природі. 

Як утворюється сніг Вікторина  «Цікавий світ тварин»  

   Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої 
роботи національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» провели урок-вік-торину 

«Цікавий світ 
тварин» для 
діток селища 
Чечельник. Під 
час якого мо-
лодші школярі 
почерпнули 
багато цікавої 
інформації зі 

світу тварин та спробували 
свої знання, прийнявши 
участь у вікторині «Чи знаєш 
ти?». Бонусом даного занят-
тя була творча робота - виго-
товлення магнітів з фанер-
них заготовок «Тварини». 

Кріль та заєць родичі? 
   27 грудня праців-
ники відділу рекре-
ації та еколого-
освітньої роботи 
НПП «Кармелюко-
ве Поділля» прове-
ли заняття в Еколо-
гічній школі на те-
му: «Кріль та заєць 
родичі?». Під час 
якого діти з’ясували основні відмінності між представника-
ми зайцеподібних, дізналися цікаві факти про кролів та зай-
ців, переглянули відеоряд про них. Ці тварини дуже схожі 
між собою ззовні, є чимало спільного і в їхній поведінці. Але 

насправді між ни-
ми більше різниці, 
ніж спільного. Ба-
гато людей вва-
жає, що кролики 
існують лише в 
домашньому сере-
довищі. Але це не 
так. У природі та-
кож живуть дикі 
кролі. І там вони 

активно риють нори. Зайці ж не прив’язані до конкретного 
місця проживання, вони часто змінюють місце ночівлі, віль-
но пересуваються по різних територіях. Людині вдалося 
приручити кролів і вивести різні породи. А от зайці на кон-
такт з людьми не пішли. Всі спроби приручити цих волелюб-
них тварин закінчилися провалом. 
    Дана тема дуже зацікавила вихованців екошколи. Вони 
залюбки розповідали про своїх домашніх кроликів та як за 
ними доглядають. 
   Під час практичного занят-
тя діти виготовляли з фоамі-
рану закладку до книжок у 
вигляді зайчика – символа 
2023 року. Всі вироби вийш-
ли яскравими та веселими. 

Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  з Днем народження 

8.12 - Таранця Миколу Дмитровича, діль-
ничого інспектора Лузького ПНДВ; 
20.12 – Сошнікову Лілію Миколаївну, прові-
дного фахівця з рекреації; 
20.12 - Рудя Анатолія Івановича, сторожа. 

   З Днем народження! Бажаємо попереду - щас-
ливих років, здоров'я, радощів, перемог! Бажає-
мо, щоб всі мрії і бажання збувалися! Нехай 
життя, як яскрава мозаїка, складається з добра, 
радості й найпрекрасніших подій! Нехай кожен 
новий день дарує Вам відмінний настрій і нади-
хає на успіхи у всіх справах! Нехай все, що зда-
ється недосяжним, здійсниться, як можна швид-
ше! 

Створення ЕКОШКОЛИ 
   Заповідники і національні природні парки є 
найбільш дійовими природоохоронними фо-
рмуваннями. Дані інституції покликані зберег-
ти унікальні та типові регіональні ландшафти, 
рослинне і тваринне різноманіття, їх гено-
фонд. А ще вони виступають центрами еколо-

гічної просвіти та екологічного виховання населення. 
   1 грудня 2022 року  на базі НПП «Кармелюкове Поділ-
ля» започаткувала свою роботу Екологічна школа.  
Метою діяльності Школи є пошук і підтримка обдарова-
ної та здібної учнівської молоді, створення умов для їх 
самоосвіти й саморозвитку. 

Основними завданнями школи є: 
- залучення учнів до поглибленого вивчення природни-
чих наук і науково-дослідницької діяльності; 
- оволодіння учнями сучасними методиками та формами 
організації й проведення самостійних досліджень у галу-
зі природничих наук; 
- здійснення професійної орієнтації обдарованих учнів; 
- пропаганда та популяризація наукових знань. 

   У НПП «Кармелюкове Поділля» 9 грудня 2022 року стар-
тувала щорічна акція «Нагодуй птахів взимку». Мета да-
ної акції  полягає у необхідності збереження різних видів 
зимуючих птахів; ознайомлення із видовим різноманіт-
тям зимуючих птахів нашої місцевості; сприяння форму-
ванню усвідомленого гуманного ставлення до птахів, мо-
тивація їх охорони; виховання поваги та бережливого 
ставлення до природи та бажання допомогти зимуючим 
птахам вижити у скрутні зимові місяці.  
  Діти  дуже відповідально та з великою зацікавленістю 
поставились до проведення Акції. Вони разом з батьками 
креативно та творчо віднеслися до виконання завдання,  
виготовивши годівнички різних типів, які потім розвішали 
у садочку на території адмінприміщення Парку. Пташині 

їдальні ро-
били з де-
рева, карто-
ну, пласти-
кових пля-
шок, приро-
дних та ін-
ших матері-
алів. Годів-

нички вийшли на славу – красиві і практичні! 
   Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої робо-
ти в ігровій формі розповіли молодшим школярам як від-
повідально поставитися до підгодівлі птахів взимку. Наго-
лосили на тому, що не можна годувати птахів хлібом, 

смаженим насінням, кислими, солоними та копченими 
продуктами. Вони дуже шкідливі для них і можуть приз-
вести до їхньої загибелі. Продуктів, що добре підходять 
для підгодівлі птахів, які в нас зимують, досить багато. 
Серед них — пшенична та кукурудзяна крупи, несмажене 
та несолоне насіння соняшнику та гарбуза, просо, пшени-
ця, перловка, сочевиця, вівсянка, льон, горох, несмаже-
ний грецький горіх. Чимало птахів прилетять поласувати 
несолоним салом та м’ясом. 
   Якщо кожен із нас у зимовий час допоможе птахам – 
зробить годівничку, насипле небагато зерна, то цим до-
поможе перезимувати нашим птахам. Давайте разом тур-
буватися про братів наших менших та зупиняти вимиран-
ня.  


