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Адреса досвіду 

Заклади освіти Чернівецької області  



Термін впровадження досвіду 

2012-2018 роки  



Актуальність досвіду  

• формуються компоненти екологічної культури: 
екологічні знання та екологічна свідомість; 

• учасники вчаться наполегливості в досягненні мети, 
самостійності; 

• виробляють навички бережного ставлення до 
природи, набувають природоохоронний і соціальний 
досвід та реалізують його на практиці; 

• опановують алгоритм інноваційної творчої діяльності, 
спільно знаходять та аналізують інформацію, 
отримують й застосовують знання, набувають досвід 
розв’язання творчих задач   



Мета  
• - Створення засобами проектної діяльності умов для 

організації науково-дослідницької діяльності дітей та 
учнівської молоді в галузі біології й екології та для 
професійного зростання педагогічних  працівників в 
рамках кластеру «Заклад позашкільної освіти – 
заклад вищої освіти – заклади загальної середньої 
освіти». 

• - Удосконалення системи навчально-виховної роботи 
обласного позашкільного навчального закладу, 
спрямованої на формування творчих здібностей 
дітей та учнівської молоді засобами практичної 
пошуково-дослідницької діяльності природничого, 
біологічного, екологічного спрямування  



Значення 
 

• наукове: проводиться моніторинг 
екологічного стану населених пунктів, 
розробляються рекомендації щодо його 
покращення; досліджуються екологічні 
особливості регіону; 

• освітянське: педагоги закладів освіти 
оволодівають арсеналом сучасних методів 
екологічних досліджень та передають свої 
знання учням; учнівські дослідження 
оприлюднюються на олімпіадах та конкурсах-
захистах науково-дослідницьких проектів; 



• виховне: учні та вихованці гуртків, студенти 
залучені до розв’язку найактуальніших проблем 
краю, беруть участь в низці міжнародних, 
всеукраїнських та обласних конкурсів та акцій, 
вчаться бути небайдужими, розглядати проблему з 
різних позицій, позитивно ставитися до охорони 
довкілля загалом, приймати самостійні рішення; 

• профорієнтаційне: учні та вихованці – учасники 
проектів складають надійний резерв абітурієнтів 
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, інших закладів вищої освіти; 

• соціальне: педагоги та викладачі в процесі 
виконання проектів вчаться об’єднувати зусилля для 
вирішення наріжних проблем краю, адже на 
буковинській землі завжди панував принцип 
«Спільними зусиллями!»  



Форми роботи: 

 



Організаційні 
 

• - спільні науково-дослідні експедиції в реперні точки 
області з метою моніторингу екологічного стану 
довкілля за участю студентів кафедри екології та 
біомоніторингу, вчителів та учнів закладів загальної 
середньої освіти області; 

• - виїзні кущові тренінги з опрацювання методології 
відбору проб; 

• -семінари з опрацювання методів польових 
досліджень; 

• -семінари-тренінги для вчителів сільських шкіл 
«Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх 
шкіл»; 

• - майстер-класи для вчителів області 





Підсумкові 

• - щорічна Літня педагогічна школа для 

учасників проектів; 

• - конференції «Актуальні проблеми 

екологічної освіти: теорія, практика, 

перспективи»; 

• - семінари, наукові та практичні 

конференції; 

• - круглі столи  



 



Джерела фінансування 

проектів:  

• Департамент освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 

• Обласний фонд охорони навколишнього 
середовища; 

• Гранти відділу преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні; TEMPUS IV 
EcoBRU; 

• Всеукраїнська Екологічна Ліга та інші 
громадські організації 



проект «Етноекологічні 

особливості та 

дослідження екологічного 

стану Буковини» 
2012 – 2017 роки 



Учасники проекту  
• Комунальний заклад «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді»; 

• Кафедра екології та біомоніторингу 
інституту біології, хімії та біоресурсів 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича; 

• 36 закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти дев’яти районів 
Чернівецької області  



Складові проекту: 
• 1 - дослідження екологічного стану Буковини за 

водозбірно-басейновим принципом. Мета складової – 
розробка інноваційної технології моделювання порушень 
NPC–циклів локальних екосистем і прогнозування 
наслідків їх розбалансованості, яка ґрунтується на 
градієнтному аналізі цих систем у складі єдиних 
водозбірно-басейнових комплексів. 

• 2 - етноекологічна. Мета складової – комплексне 
вивчення етноекологічних аспектів матеріальної та 
духовної культури, у тому числі поселень, житла, 
господарсько-промислової діяльності, одягу, їжі, обрядів, 
народної медицини, сакральної сфери світогляду в 
системі природокористування та життєзабезпечення 
населення різних районів Чернівецької області  





Навчальний посібник 

«CNP – моніторинг річкових систем 

(на прикладі Чернівецької області)» 

• Перший вагомий підсумок проекту 

• посібник висвітлює досвід організації 

моніторингу річкових екосистем, містить 

методичний апарат, адаптований до таких 

досліджень, результати трирічного 

моніторингу гідроекосистем Чернівецької 

області, узагальнену теоретичну базу щодо 

особливостей річкових екосистем краю  



 



Завдання другої складової 

проекту (2015-2016 рр.) 

• - простежити особливості розселення населення регіону з екологічного 
погляду; 

• - вивчити особливості традиційної матеріальної культури населення 
регіону в залежності від природних і соціально-культурних умов його 
проживання; 

• - розглянути етноекологічні умови праці, побуту і відпочинку населення 
регіону; 

• - охарактеризувати сформовані екологічні взаємозв’язки, що впливають 
на здоров’я людей, і узагальнити основні народні засоби, методи 
лікування і уявлення про причини захворювань; 

• - простежити різні аспекти використання регіональними етносами 
природного середовища і вплив на це середовище, а також 
закономірності формування та функціонування сформованої 
екосистеми; 

• - створити зібрання творів мистецтва (художньої літератури, 
образотворчого мистецтва, музики), присвячених природі рідного краю  





проект «Біомоніторинг та 

біоремедіація садових 

агроценозів»  
початок – 2017 рік 



Учасники проекту  
• Комунальний заклад «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді»; 

• Кафедра екології та біомоніторингу інституту 
біології, хімії та біоресурсів Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича; 

• вчителі біології, екології та основ садівництва, 
працівники закладів позашкільної освіти 
Заставнівського, Сокирянського, Хотинського, 
Кельменецького, Новоселицького районів та міста 
Чернівці  





Перші підсумки 
• пілотні дослідження продемонстрували 

високу ефективність запропонованого 
методичного підходу до біоіндикації 
стану садових агроценозів та 
перспективність його широкого 
застосування для біологічного 
моніторингу згаданих екосистем; 

• проект продовжується, до нього у 2018 
році залучилися нові виконавці  



проект «Моніторинг втрати 

бджіл на соціально-

екологічному градієнті 

Чернівецької області»  
Початок – 2018 рік 



• Проект започаткований науковцями 

кафедр екології та біомоніторингу і 

молекулярної біології та генетики 

Інституту біології, хімії та біоресурів 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича та членами 

організації ГО АВПБ «Буковинський 

бджоляр» в рамках міжнародного 

проекту «Моніторинг успішності зимівлі 

бджолиних колоній (Coloss)»  





Результати роботи  
• Вперше створено екологічну освітянсько-дослідницьку мережу 

закладів освіти «ЧОЦЕНТУМ – Інститут біології, хімії та біоресурсів 
ЧНУ імені Юрія Федьковича – ЗЗСО та ЗПО», що забезпечує 
високий рівень проведення наукових досліджень, методичний 
рівень організації всіх форм дослідницької діяльності. Досвід 
узагальнено у вигляді моделі екологічної освітянсько-дослідницької 
мережі кластеру «Заклад позашкільної освіти – заклад вищої освіти 
– заклади загальної середньої освіти»; 

• - започатковані та успішно проведені екологічні викладацько-
учительсько-учнівські експедиції на моніторингових територіях 
краю; 

• - постійно проводиться навчання педагогів для підвищення 
науково-методичного рівня еколого-натуралістичних досліджень 
шляхом проведення семінарів, конференцій, круглих столів, 
майстер-класів; 

• - для педагогів – учасників спільних проектів започаткована 
щорічна літня педагогічна школа; 

• - видано низку монографій, збірників та навчальних посібників; 

• - результати діяльності широко висвітлюються у засобах масової 
інформації  





Друкована продукція  



Навчально-методичні посібники  

• Регіональна концепція екологічної освіти : монографія / С.С. 
Руденко, М.Й. Бауер, С.С. Костишин, О.Д. Зароченцева. – 
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 88 с. 

• Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової 
роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / О.Я. Буждиган, 
С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: 
Місто, 2013. – 164 с. 

• Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової 
роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-1, 
вип. 2 / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. 
Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. – 168 с. 

• Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової 
роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-2 / 
О.Я. Буждиган, С.С. - Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. 
Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. – 128 с. 

• Екологія в таблицях, схемах та малюнках / О.Я. Буждиган, О.Д. 
Зароченцева, С.С. Руденко. − Чернівці: Місто, 2015. – 144 с.  



Матеріали конференцій  
• Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх 

шкіл: матеріали наукової конференції за програмою 
навчального семінару-тренінгу (м. Чернівці, 6-8 
вересня 2013 р). – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2013. – 120 
с. 

• Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх 
шкіл: матеріали наукової конференції за програмою 
навчального семінару-тренінгу (м. Чернівці, 20–22 
березня 2015 р). – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2015. – 180 
с. 

• СNP-моніторинг річкових екосистем (на прикладі 
Чернівецької області): навчальний посібник / [С.С. 
Костишин, Л.Ю. Головченко, О.М. Дзензерська, О.Я. 
Буждиган]; заг. Ред. С.С. Руденко. – Чернівці: 
«Місто», 2015. – 152 с. 



 


