


Шановні друзі! 

 

Ми щиро раді, що започатковано проведення нової Всеукраїнської 

акції – «День юного натураліста». Ваша акція – це можливість збільшити та 

згуртувати наші ряди. 

Гурток юннатів Харківського зоопарку – найстаріший серед зоопарків 

України і другий серед зоопарків СНД. Його було засновано в 1925 році за 

ініціативою директора М.П.Евальда, який був страсним натуралістом, 

відданим зоопарківській справі. Першими юннатами були його власні діти. 

Нашому гуртку юних біологів зоопарку  (ГЮБЗу) вже 83 роки! 

Щорічно випускники гуртка вступають до біологічного та 

екологічного факультетів Харківського національного Університету та 

Харківської зооветеринарної академії тощо і з часом поповнюють ряди 

працівників зоопарків СНД. 

 

       
 



У нашому зоопарку вперше видано збірку юннатських творчих 

наукових робіт, а у 2005 році до 80-річного ювілею гуртка конференція 

«Юннат – це назавжди» навіть набула статусу міжнародної. Тепер вона 

відбувається щорічно. 

 

Ми розповімо про нашу сучасну діяльність, і важко означити її межі,  

бо вона триває завжди, круглий рік і щодалі стає цікавішою та 

різноманітнішою. 

«День юного натураліста України 

в Харківському зоопарку». 

Сторінка літопису. 

 

Рік тому – у вересні 2007 року ми проводили попередню юннатську 

конференцію «Юннат – це назавжди». Що було зроблено за цей час 

юннатами нашого зоопарку? Які добрі справи, нові традиції, захоплюючі 

експедиції, оригінальні ідеї, найяскравіші спогади? 

На заняття гуртка юних біологів зоопарку (ГЮБЗу) ми приходимо 

щосуботи та неділі, а на канікулах – щодня. Спочатку – теоретичні заняття, 

потім – практичні: ведення спостережень за тваринами, допомога в 

прибиранні, годуванні, розведенні та вирощуванні молодняка. У нас є своя 

зоологічна база – відділ приручених тварин з  різноманітною видовою 

колекцією. Деякі тварини утримуються в дитячому Контактному зоопарку, 

який відвідують й діти, й дорослі. На літніх канікулах щоденно за графіком 

усі юннати, хто перебуває в місті, приходять сюди на чергування. Тут ми теж 

неодмінно допомагаємо та слідкуємо і за тваринами, і за відвідувачами. 

Завдяки цьому ми отримуємо практичні  навички, набуваємо досвіду, 

готуємось  стати  справжніми спеціалістами зоопарківської справи. Також  

ми допомагаємо науковцям зоопарку в проведенні стаціонарних та виїзних 

лекцій, виставок, виконуємо завдання Товариства охорони природи та 

Університету. 



 

  
 

  
Спостереження за тваринами – дуже важлива складова частина нашої 

роботи. На базі цих спостережень ми пишемо дослідницькі роботи, які 

зачитуємо та обговорюємо на заняттях гуртку. Найкращі роботи в цьому році 

було надіслано на щорічний конкурс ім. П.О.Мантейфеля, який проводиться 

на базі Московського зоопарку в рамках спільної діяльності Євроазіатської 

асоціації зоопарків та акваріумів. Наші ГЮБЗівці Алімова Марина та Гур’єв 

Валерій отримали Дипломи цього престижного конкурсу за роботи «Досвід 

спільного утримання молоді амурського тигра та лева» (Алімова М.) та 

«Зниження взаємної агресивності при примусовому спільному утриманні 

різновікових пугачів у Харківському зоопарку» (Гур’єв В.), «Вплив 

температури й характеру живлення на динаміку росту павуків-птахоїдів» 

(Гур’єв В.). 



 
Ці роботи було також представлено на національному етапі  5-го 

міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів «Іntel Еко – 

Україна 2008» у м. Києві, де вони зайняли І та ІІІ місця в номінації 

«Зоологія». 

    
 

Завдяки Вашим рекомендаціям і рекомендаціям Національної 

Академії наук України нашого гуртківця Гур’єва Валерія було надіслано до 

Великої Британії на саміт з проблем біології. 

    

У зоопарку інколи з різних причин тварини відмовляються 

вигодовувати свою малечу. Робітники, зрозуміло, намагаються врятувати цих 

тваринок. Це дуже клопітка цілодобова справа, й юннати – неодмінні 

помічники. Про кого тільки не доводилося піклуватися! У цьому році ми 



допомагали вигодовувати маленького поні на прізвисько «Пафос», двох 

єнотиків, чотирьох сиріток-носух, маленьких лисиць, совенят, нутрій. 

Ми відчуваємо себе справжніми хазяями зоопарку, нам небайдужа 

будь-яка проблема, тому ми щиро допомагаємо в усіх справах: прибираємо 

територію зоопарку, яка належить до території державного природно-

заповідного фонду України, від бур’янів, гілок та сміття, збираємо плоди 

дерев, жолуді, траву, і це є цінним додатком до раціону тварин. Ми 

підгодовуємо птахів та білок взимку, виступаємо з тваринами по ТБ. 

Жодне свято, просвітницька акція не відбуваються без нас. 

Багаторічна дружба зв’язує нас із вихованцями дитячих будинків, 

спецінтернатів для дітей з вадами здоров’я. 

Цього року ми неодноразово показували їм природоохоронну 

лялькову виставу «SOS-мяу!» (День інвалідів 3.12.та 19.05.) та «Новорічну 

казку», де ми виступали з ручними тваринами протягом усіх зимових 

канікул. 

 

   
 

   
 



        
У нашому зоопарку постійно відбуваються обласні дитячі конференції 

з екологічної етики. Цього року їх було дві: у лютому – 8-ма конференція 

«Що буде далі – залежить від нас» і 4 жовтня у Міжнародний день захисту 

тварин - «Жаби та інші амфібії під нашим захистом». 

Ми, юннати, завжди приймаємо в них найактивнішу участь, бо дуже 

серйозно, з порозумінням сприймаємо проблеми етичного ставлення людини 

та суспільства до тварин і природи в цілому. 

У цьому році міжнародна природоохоронна організація ЕАЗА 

(Європейська асоціація зоопарків та акваріумів) оголосила акцію «2008 рік – 

рік амфібій», й Харківський зоопарк  (і ми теж!) дуже активно проводив 

різноманітні заходи, підключаючи до них учнів шкіл та позашкільних 

закладів. Чого тільки ми не робили! Стрибали, як жабки (акція «Стрибок 

жаби»), розповідали, які вони гарні та корисні (акція «Поцілунок жаби»), 

зібрали більше ніж 5000 підписів під зверненням до урядів на захист амфібій 

і надіслали їх в ЕАЗА. Проводили свято «Жабки на Дні народження Черепахи 

Тортили», малювали плакати, розповсюджували листівки, допомагали у 

проведенні виставки земноводних та черепах, були однією з команд на 

конференції «Жаби та інші амфібії під нашим захистом». 

 



  

Команди з плакатами на захист 

амфибій 

 

Акція «Стрибок жабки» 

  
Свято «Жабки на Дні народження  

Черепахи Тортили» 

Збір підписів на захист земноводних 

 

 

Про це все ми доповіли на осінній юннатський конференції «Юннат – 

це назавжди». Нашими гостями були юннати з обласного палацу дитячої та 

юнатської творчості , ветеран юннатського руху Петров С.М., колишні 

гуртківці – студенти біофаку Харківського національного університету, 

батьки юннатів, деякі співробітники зоопарку. 

Цього року ми знайшли дуже цікаву людину. Це ветеран юнацького 

руху Петров Сергій Мануїлович. У 1933 році він був 11-річним юннатом, і 

сам засновник юнацького гуртку директор зоопарку М.П.Евальд вручив йому 

юнацьку перепустку. Сергій Мануїлович – наш частий гість, він розповідає 

нам про гурток 30-х років, що і як тоді було у зоопарку. На останній  

юнацькій конференції він був нашим почесним гостем, з цікавістю дізнавався 



про наші справи й дивувався, як все змінилося, який широкий діапазон 

діяльності гуртківців ХХI століття. 

Ми вважаємо, що Всеукраїнська акція «День юного натураліста» 

сприяє формуванню екологічної культури, популяризації кращого досвіду 

природоохоронної роботи, вихованню молодої творчої наукової еліти та 

професійних кадрів зоопарківської справи. 

Бо гурток юннатів – це безліч щасливих днів та радісних відкриттів, 

любов до тварин і всієї природи, яка тут сформувалася, зміцніла та 

залишилася в наших серцях на все життя. 

Так, юннат – це назавжди! 

 

 
 

 

  
 



Фоторепортаж  з  Конференції  

«Юннат – це назавжди» – 2008 

 

 
 

 
Конференції юннатів у нас 

традиційно відбуваються щорічно 

Відкриття конференції.  

Директор Харківського зоопарку  

О.Я. Григор’єв 

 

  
Наш гість В.К. Овелян – голова 

екологічної громадської організації 

школярів «Екоцентр» 

 

Ведуча – лектор-педагог, керівник 

гуртка юннатів А.В. Романова 

 



 

 
Наш гість – юннат з 1933 року С.М. Петров 

 

 

 
Розповідь про історію ГЮБЗу.  

Юннат Софія Мавроді. 

Звіт про виконану за рік роботу.  

Староста ГЮБЗу Катерина 

Свірідова. 

 



 

 

Марина Алімова з дипломом 

Міжнародного конкурсу  

ім. П.О.Мантейфеля 

 

Стендова доповідь Марини Алімової

  
Валерій Гур’єв з дипломом 

Міжнародного конкурсу  

ім. П.О.Мантейфеля 

Стендова доповідь Валерія Гур’єва 

  
Розповідь про експедицію до 

Кримського заповідника 

В залі немає байдужих 



  
Найактивніших юннатів було 

нагороджено 

 

Виступ юннатів зі своїми 

вихованцями 

  
Прийом у юннати найбільш гідних 

кандидатів. 

Обіцянку юннати дають, поклавши 

руку на Червону книгу України 

 

 
Гуртківці з гостями. Фото на пам’ять. 

 



 
Основатель кружка юннатов 

Харьковского зоопарка Н.П.Эвальд 
 

 
Юннаты 20-х годов. 

 

   
Юннат 30-х годов Сергей Петров 

 



 
Ирина Константиновна Лисецкая руководила кружком юннатов в 60-е годы 

 

 
Юннаты 60-х годов на площадке молодняка (А.Цеханская) 

 

 
Юннаты 60-х годов на площадке молодняка (Л.Сидоренко) 

 



 
Юннаты 80-х годов. 

 

 
Юннаты 80-х годов. Т.Казаковская  

 

 
Юннаты 80-х. Уборка территории от снега. 

 



 
Юннаты и лектор Людмила Иосифовна 

проводят День птиц (80-е годы) 
 
 

Вышли из юннатов 
 

Директор А.Я. Григорьев 
 

Заместитель директора  А.Ф.Цеханская Заведующая научно-
образовательнойчастью Л.И.Сидоренко 



Заведующая сектором шимпанзе 
Т.А.Золотарева 

Заведующий отделом научных 
исследований Д.Г.Стрелков 

 

Заведующая отделом герпетологии 
О.А.Калиновская 

Заведующий отделом хищных 
млекопитающих В.М.Шевель 

 

Заведующая отделом прирученных 
животных В.Ю.Колесник 

и лектор-педагог А.В.Романова 

Ведущий зоолог отдела кормления  
И.В.Проскурина 



 

Рабочий по уходу за животными отдела 
копытных и мозоленогих  

Серовский Вадим 

 

  
 

 
Юннаты XXI века. Преемственность поколений 

 

 
Будущие специалисты Харьковского зоопарка 
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