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Учні та учителі Вороновицької СЗШ І-ІІІст.№1 активно приєдналися до 

Всеукраїнської акції “День юного натураліста”, оскільки екологічний 

напрямок виховання є одним із пріоритетних у нашому навчальному закладі. 

З ентузіазмом взяли участь в акції   члени екологічного клубу школи 

«Зелений світ», який створений і працює вже декілька років. Він об’єднав 

дітей не байдужих до природи рідного краю, проблем природокористування. 

Вся діяльність клубу направлена на виховання любові до рідної природи, 

вироблення активної життєвої позиції, цілісних переконань, виховання 

етичних і пізнавальних орієнтацій, екологічного мислення, інтелектуальних 

умінь та практичних навичок природокористування, екологічної культури. 

   Саме ці основні цілі досягалися шляхом їх пропагування лекторською 

групою клубу, члени якої виступали з бесідами, повідомленнями перед 

учнями молодшої та середньої школи («Скарби зеленої аптеки», «Сторінками 

Червоної книги Вінницької області», «Дерева мого краю» та ін.). 

   Членами «Голубого патруля» 

було продовжено акцію «Джерело» - 

розчищали замулені джерела та 

струмки, висаджували дерева і кущі на 

крутих берегових схилах, прибирали 

сміття на берегах місцевих ставків 

(Німецький, Гірник, Любительський, 

Дроздовий) та річки Воронки. 

   До речі, діти не просто 

прибирали територію, а й спонукали це 

робити жителів прилеглих будинків, 

адже саме вони, скоріш за все, і є 

головними забруднювачами. Учні запрошували населення на імпровізований 

виступ агітбригади, розказували про шкоду для природи від таких стихійних 



смітників, а потім починали прибирання 

території. Приємно відмітити, що дорослі 

приєднувались до дітей, і суботник 

ставав справді масовим. 

Слід, також, відмітити активну 

підтримку дітей з боку  батьківського 

комітету школи (голова Цокур В.В.). Батьки допомагають і в організаційних 

моментах: підвіз дітей до місця проведення акції (розчищення джерел, 

ставків, що знаходяться далеко від школи), виготовлення роздаткового 

матеріалу, забезпечення дітей рукавичками, пакетами для сміття, вивіз 

зібраного сміття на сміттєзвалища, організація харчування (гарячий чай і 

печиво), і працюють поряд з дітьми. Найактивніше допомагали Кравець Р.О , 

Юрченко О.М., Таранюк М.В., ОлійникС.Д.,  Стягайло В.І. та ін. 

12 вересня в клубі “Зелений світ” відбулася посвята молодших 

школярів у юннати: діти ознайомилися з 

статутом клубу, його завданнями та 

досягненнями, подивилися виступ 

агітбригади. Першою справою молодшої 

групи клубу став візит у Вороновицьке та 

Шендерівське лісництва де вони 

виступили з привітальною програмою до дня працівників лісового 

господарства, познайомилися з роботою лісівників, подивилися стенди та 

наглядні матеріали про лісництва. Зараз юні гуртківці активно проводять 

роботу по збору насіння яблунь та груш.  

У вересні 2008р. були проведені трудові десанти старшокласників – 

учнів 10 та 11 класів по впорядкуванню території школи (екологічна акція 

«Затишок»), навколо пам’ятників Загиблим воїнам та Бійцям невидимого 

фронту. Найкраще працювали  учні 10 – Б класу (Ніщук М.М.) та 11 – В 

класу (Зарічук Є.Ю.). Учні 5 – 8 класів активно взяли участь в еколого – 

натуралістичній операції “Опале листя”. Особливо слід відмітити учнів 6 – Б 



класу (Кирик Л.А.), 7 – В класу (Мельник О.П.) та 8 – В класу (Савченко 

Л.М.). 

 Учні 1 – 4 класів із задоволенням організували виставку робіт з 

природного матеріалу “Поділля мого веселкові барви”. Найкращою було 

визнано оригінальну композицію “Фантазія осені”  учениці 3 – Б класу 

Калайди Наталії.  

Була проведена науково-практична конференція для учнів 7-8 класів на 

тему «Вплив негативних чинників на довкілля смт.Вороновиці». Особливо 

цікавими виявилися експериментально-дослідницькі роботи Костишеної 

Юлії (8-Б клас) на тему «Дослідження причин забруднення оточуючого 

середовища смт Вороновиці» та Гуменюк Ганни (7-А клас) – «Дослідження 

впливу спалення листя на стан оточуючого середовища смт Вороновиці». 

30 вересня, напередодні Дня людей похилого віку, активісти клубу 

“Зелений світ” та члени комісії шефської допомоги шкільного парламенту, 

організували учнів школи на допомогу по збиранню врожаю овочів та 

фруктів одиноким пристарілим 

людям та ветеранам Великої 

Вітчизняної війни. Така робота 

дала не тільки практичний 

результат, а й принесла моральне 

задоволення від спілкування і 

дітям, і стареньким. 

Традиційно, в жовтні місяці в нашій школі проводиться місячник 

екологічного виховання, що став 

органічним продовженням акції 

“День юного натураліста”. 

З 6 по 10 жовтня  в нашій 

школі провелись виховні години: 

“Через природу ми пізнаємо світ” 

(1 – 4 класи); “Як і від кого 



потрібно захищати природу” (5 – 8 класи);  “Ресурсо- та енергозберігаючі 

технології. Проблеми та перспективи” (10 – 11 класи). Організовано 

книжкову виставку “Таємниці та загадки природи”. 

Заплановано провести конкурс на кращу стінгазету екологічної 

тематики “Земля – це дім в якому ми живемо!”. 

На 2009 – 2010 н.р. і в подальшому, плануємо об’єднати акцію «День 

юного натураліста» і місячник екологічного виховання. 

 

Всі члени учнівського і вчительського колективу Вороновицької СЗШ 

І-ІІІ ст. №1  з розумінням віднеслися до проведення Всеукраїнської акції 

“День юного натураліста”, яка стала органічним доповненням 

природоохоронної роботи та формування екологічнної культури дітей та 

дорослих. 
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Костишена Юлія. 



   Від усіх з нас і від кожного окремо, залежить, чи буде звучати пісня 
солов’я, чи будуть дихати прохолодою прозорі джерела, плескотіти риба в 
чистій воді, чи буде над нами голубінь неба. 

   Ми повинні навчитися помічати прекрасне в оточуючому середовищі, 
звикати бережливо відноситися до всього живого, передбачати наслідки своєї 
поведінки в природі. 

   Я – поки що учениця, і не здатна вирішувати глобальні проблеми, але 
залишатися осторонь теж не збираюся. 

   Тому, щиро вболіваючи за поліпшення екологічної ситуації у 
Вороновиці, вирішила вивчити, дослідити, проаналізувати основні екологічні 
проблеми нашого селища і спробувати дати конкретні пропозиції щодо їх 
вирішення. 

   Перш ніж переходити до практичних дій, необхідно ретельно вивчити 
екологічну ситуацію місцевості. Тому, моїм першим кроком було проведення 
опитування населення щодо екології селища. 

   Людям я ставила лише одне питання : „Яка ваша думка щодо 
екологічної ситуації у Вороновиці? ”.Ось найцікавіші відповіді :  

- Шевчук Ю.Ю. – голова Селищної Ради : „Проблема 
збереження природи є однією з найактуальніших та найболючіших тем 
сьогодення для нашого селища. Потребують термінового вирішення 
багато питань: прибирання сміття, контроль за промисловими 
підприємствами, очищення лісів, ставків і т.,д.”; 

- Пелешок В.А. – директор школи : „Боротьба проти 
знищення природи потребує воістину героїчної праці. Але перш за все, 
це потребує доброго серця та невтомних рук. І значний внесок у 
вирішенні екологічних проблем повинні внести учні, які мають щирі та 
небайдужі серця.”; 

- Гречанюк Н.Ю. – домогосподарка : „Я не працюю, веду 
домашнє господарство і виховую дітей. Але хочу сказати, що 
екологічна ситуація в селищі жахлива. Багато смітників, цукровий завод 
забруднює ставок. 



- Широко спостерігається засмічення лісу, куди люди, не 
боячись осуду, викидають непотріб. Вони вважають, що все довкола – 
для задоволення лише їхніх бажань.” 

- Олійник О.С. – пенсіонерка : „Я – людина похилого віку, 
але серце болить, коли дивлюсь на безвідповідальне ставлення людей, 
особливо молоді, до того, що дає нам природа. Коли-небудь люди 
задумаються над цим, але буде вже пізно, бо знищувати багатства 
природи ми ладні, а примножувати ,– на це ніхто не здатен, та й 
бажання немає.” 
   Спілкуючись з людьми, я ще раз переконалась, що ситуація у 

Вороновиці дуже серйозна і потребує глибокого, всебічного дослідження. 
  На території нашого селища знаходиться Степанівський цукровий 

завод – одне з найбільших працюючих підприємств. 
  На його території та поблизу розміщені житлові будинки, школа, 

Будинок культури, дитячий садок. 
  Завод всіляко порушує норми природокористування – відбувається 

скидання стічних вод у відкриту водойму Старого Бакая з грубим 
порушенням правил охорони поверхневих вод , завод є активним 
забруднювачем повітря. Разом з викидами, в атмосферу потрапляють: чадний 
газ, пил, сірчистий ангідрид, оксиди азоту, сажа. 

  Тому, вивчивши ситуацію, я пропоную: 
  1) зобов’язати керівництво підприємства підпорядкувати свою роботу 

відповідно до законів про збереження довкілля; 
  2) змусити дирекцію виділяти більше коштів для створення очисних 

споруд та встановлення надійних фільтрів; 
  3) впровадити створення таких технологічних систем очищення, коли 

використана вода очищується і знову повертається у виробництво (система 
зворотнього водокористування); 

  4) ввести жорсткий контроль та облік споживання заводом свіжої води 
для виробничих потреб. Добитися зменшення забору такої води; 

  5) зобов’язати дирекцію вчасно очищати жомову яму та відстійники з 
метою припинення гнилісних процесів; 



  6) озеленити територію навколо заводу з метою очищення 
атмосферного повітря та поглинання зайвих шумів. 

  Через Вороновицю протікає невелика річка Воронка. На ній створена 
ціла система ставків, які мають вплив на формування гідрологічного режиму 
селища. 

  Річка наша потребує негайної допомоги і захисту від людей, які на 
всій протяжності її берегів, влаштували справжні смітники. Річка гине на 
очах – міліє, заростає, несе отруйні води. 

  Я пропоную: 
  1) при Селищній Раді створити гідрологічний контрольний пост; 
  2) ввести штрафні санкції до людей, які викидають сміття у річку або 

на її береги; 
  3) зобов’язати власників та орендаторів ставків вчасно та регулярно 

чистити водойми; 
  4) організувати «Голубий патруль» на проведення періодичних 

суботників на берегах річки; 
  5) серед населення селища силами учнів проводити агітаційно- 

роз’яснювальну роботу про необхідність захисту річки Воронки. 
  Ліси навколо нашого селища перетворилися на смітники. Люди, 

йдучи у ліс, хочуть відпочити і провести гарно час. Але, повертаючись, вони 
забувають прибрати після себе. Тож, по причині відсутності у Вороновиці 
системного вивезення сміття, люди вирішують цю проблему самостійно – 
весь непотріб вивозять у ліс. Це робить його брудним і незабаром не буде 
місця, де можна було б відпочити. 

Ліси, які нас оточують, не повинні бути звалищами для сміття, а 
повинні радувати людей своєю красою і чарівністю. 

  Тому я пропоную: 
  1) організувати роботу комунальної служби з вивозу сміття за межі 

Вороновиці на обладнане сміттєзвалище; 
  2) збирати щомісячні грошові внески з населення для встановлення 

контейнерів для різних видів сміття: скла, пластмаси, паперу та ін. Це дасть 
змогу переробити його і отримати нову продукцію; 



  3) ввести жорстке штрафування за скидання сміття у ліс; 
  4)членам «Зеленого патруля» проводити суботники, закликаючи до 

цього жителів усього селища; 
  5) запровадити у селищі проведення «Тижня лісу» з відповідними 

природоохоронними заходами. 
  Ще однією проблемою Вороновиці є неконтрольований збір, з метою 

продажу, ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги Вінницької 
області (підсніжники, проліски, черемша). 

  Навесні, люди, не задумуючись про наслідки своєї хижацької 
діяльності, а думаючи лише про легку наживу, знищують величезну кількість 
рідкісних рослин. Як зупинити цих людей? Ось мої пропозиції: 

  1) місцевій владі заборонити людям масовий збір весняних 
рослин,занесених до Червоної книги Вінницької області, з ціллю продажу; 

  2) створити природоохоронну групу, яка б мала законодавче право на 
проведення рейдів- перевірок у місцях торгівлі ранньоквітучими рослинами; 

  3) ввести штрафування громадян за торгівлю рідкісними рослинами; 
  4) силами учнів школи дослідити та скласти карту поширення 

підсніжників, пролісків та черемші в лісах селища для проведення щорічних 
спостережень за їх кількістю та поширенням; 

  5) широко проводити навчально- пізнавальні заходи та бесіди, які б 
пропагували бережне відношення до рослинного світу нашого селища. 

  У своїй роботі я дослідила лише деякі проблеми нашого населеного 
пункту. Надалі ще багато справ, а саме, вивчити вплив на екологію довкілля 
Вороновиці плодоконсервного та асфальтного заводів, бітумної бази, 
залишків складу мінеральних добрив і отрутохімікатів та ін. 
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