
Юннатівському руху в Україні  - 95! 

Стрийській  міській  станції юних натуралістів  - 75! 

 

Історія  та  сьогодення 
 

Одним із найефективніших виховних заходів є спілкування дітей і 

молоді з природою. Непомітно  для  нас  природа виховує риси чесної, 

доброзичливої, працелюбної  людини,  які  так потрібні  суспільству. 

Основною метою Стрийської міської СЮН є формування екологічно 

вихованої особистості засобами позашкільної освіти. 

Для досягнення мети педагогічний колектив ставить перед 

собою першочергові  завдання: 

- задоволення освітніх потреб юннатів в оволодінні знаннями про 

навколишнє середовище, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних 

проблем регіону, 

- формування  у вихованців практичних умінь і навичок у галузі 

квітникарства, овочівництва, рослинництва, охорони природи; 

- організація змістовного дозвілля школярів; 

- організація та проведення масових еколого - натуралістичних дійств; 

- здійснення навчально - виховної  природоохоронної роботи з учнівською 

молоддю. 
 

Історична довідка  про   Стрийську СЮН 

Більш як сто років тому (в 1905 році) на  території сьогоднішньої 

станції юних натуралістів було засновано спортивно-оздоровчий парк, який 

назвали на честь польського професора гінекології та акушерства, керівника 

Краківського лікарського товариства, посла Галицького сейму Генріха 

Йордана. Парк було створено з метою спонукати молодь до активного 

відпочинку, ігор та розваг на свіжому повітрі. 

1 жовтня 1945році  у Стрию засновано Дрогобицьку обласну агротехнічну 

станцію, яка знаходилась у приміщенні Будинку працівників освіти. 

Директор Станції – Нагорський Федір Михайлович. 

У 1952 році згідно з Постанови Ради Міністрів СРСР № 2040 від 30.04., Ради 

Міністрів УРСР від 22 травня 1952 року обласну станцію реорганізовано в 

обласну Станцію юних натуралістів та Станцію юних техніків. 

У 1957 році на південно-східній околиці міста Стрия, на території 

колишнього парку Йордан побудоване нове приміщення станції з 6 

навчальними кабінетами. 

У 1959 році у зв’язку з ліквідацією Дрогобицької області Станцію 

перейменовано на у Стрийську міську станцію юних натуралістів. 

До 1990 року при Станції працював табір оздоровлення та відпочинку 

 «Ромашка». 
 
 



Директори Станції юних натуралістів: 
 

Устименко Іван Трифонович (1952-1963р.р) – випускник Сумського 

педінституту 

Косогор Іван Тимофійович (1963-1987р.р) – випускник Львівського 

педінституту 

Одинчак Мирон Мирославович (1987-1990р.р)  – випускник Львівського 

Державного Університету ім. Івана Франка 

Карпінець Володимир Миколайович(1990-2014р.р) – випускник 

Дрогобицького педінституту 

 

На сьогоднішній день заклад очолює Кирилів Оксана Василівна – 

випускниця біологічного факультету Львівського Державного Університету   

 ім. Івана Франка.  Методист – Опришко  Ліліана  Юріївна.  Керівниками 

 гуртків є   Гладій  Надія  Михайлівна,  Терно Леся Степанівна,    Хрущ 

Людмила Володимирівна,   Хомишин Мирослава Василівна,  Онуфер 

Галина Михайлівна.  Ще  недавно  активними  працівниками СЮН були : 

методист Рабик Мирослава Романівна та керівники гуртків Дицьо Богдан 

Михайлович, Бідюк Емма Володимирівна, Хаметгалієв  Олег  Михайлович, 

Машталер Анна Петрівна, Тенсіна Валентина Іванівна та ін. 
 

Мережа гуртків Стрийської міської станції юних натуралістів: 

 Юні друзі природи 

 Природа нашого краю 

 Юні квітникарі 

 Кімнатне квітникарство 

 Юні знавці лікарських рослин 

 Фітотерапія 

 Юні ботаніки 

 Екологи-краєзнавці 

 Овочівники 

 Флористика та фітодизайн інтер'єру 

 Юні лісівники 

 Світ природи 

 

Тісно співпрацюючи з відділом освіти та з громадськими організаціями 

міста, СЮН часто є організатором та учасником міських еколого-

натуралістичних заходів. Зокрема: акція «Збережи життя ялинці», 

практичний етап конкурсу «Природа і фантазія», еколого-натуралістичний 

турнір «Юні  друзі природи», акції «Первоцвіти просять захисту», «Посади 

своє дерево», «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь», 

«Чиста Україна – чиста Земля», «Осінній падолист», виставка-конкурс 

«Квітковий вернісаж», закладання «Алеї героїв» в рамках обласної акції  

«Сад  героїв» / висадка дубів/, поповнення видового складу дерев та кущів в 



рамках проекту  «Відновимо парк Йордана», участь у місячнику озеленення  

та акції «Осінній падолист», участь в проекті «Стрий – місто магнолій», 

відвідування тематичних виставок у виставковому залі краєзнавчого музею 

«Верховина», Козацькі забави, Без верби та калини нема України, «Вивчення 

та збереження  старовікових дерев». На  базі СЮН спільно з працівниками 

лісогосподарського підприємства  «Галсільліс» створено шкільне лісництво. 

Станція юних натуралістів приймає участь у міжнародних, 

всеукраїнських заходах з еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти: «Годівничка», «Метелики – німий шедевр природи», «Конкурс 

домашніх улюбленців»,  «Парад квітів біля школи», «Первоцвіти просять 

захисту», «Конкурс методичних розробок та віртуальних проектів», «Парки  -

  легені  міст та сіл», «Вода  - джерело життя»,  конкурс «Винахідницьких та 

раціоналізаторських проектів», «Птах року», «День натураліста», «На 

кращий методичний матеріал екологічно-натуралістичного спрямування». 

Будьмо юннатами в душі та у всіх своїх практичних починаннях! 

Любіть та бережіть природу рідного  краю! 

Пропонуємо вашій увазі декілька відеосюжетів, які вже стали історією 

Стрийської  СЮН. 


