
Збереження природи – спільна справа 
 

18 листопада 2021 року в Чернівецькому обласному центрі еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді відбувся обласний учнівський 

екологічний конгрес "Живи, Земле". Мета заходу традиційно - активізація 

екологічного руху на Буковині, вивчення стану навколишнього природного 

середовища і пошук шляхів його поліпшення, а також привернення уваги 

місцевої влади, державних та громадських організацій до локальних 

екологічних проблем. Проведенням таких заходів Чернівецький ОЦЕНТУМ 

сприяє розширенню природоохоронної просвітницької діяльності, 

спрямованої на поліпшення стану навколишнього природного середовища 

Буковини, підвищення екологічної обізнаності учнівської молоді, громадян 

щодо захисту довкілля шляхом залучення широких верств населення до 

практичної природоохоронної роботи, виховання дбайливого ставлення до 

природи рідного краю, формування природоохоронного мислення, 

підвищення екологічної обізнаності підростаючого покоління. Окрім цього, 

учнівська молодь краю постійно має можливість долучатись до міжнародних 

та всеукраїнських екологічних конкурсів, оскільки обласний центр еколого-

натуралістичної творчості проводить координаційно-організаційну роботу по 

залученню учнівської молоді до різнопланових масових природоохоронних 

заходів. 

Згідно програми Конгресу, проведена робота в наступних номінаціях: 

«Загальні екологічні проблеми», «Охорона рослинного світу», «Охорона 

тваринного світу», «Природоохоронні території». 

Учасниками Конгресу стали учні загальноосвітніх шкіл, гімназій, 

ліцеїв, члени шкільних лісництв, гуртків юних екологів, юних друзів природи 

та інших учнівських об'єднань закладів освіти територіальних громад 

області, які займаються питаннями вивчення стану навколишнього 

природного середовища та пошуками шляхів його поліпшення. 

Роботу учасників Конгресу оцінювало компетентне журі в складі 

науковців Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича 

(Ситнікова І. О., Москалик Г. Г., Жук А.В., Токарюк А.І., Литвін Н.Г.), Хлуса 

К.М., представника Управління екології та природних ресурсів ЧОДА 

(Каменецький В.М.), ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж» 

(Москаленко Л.П.), Чернівецького обласного краєзнавчого музею (Смірнов 

Н.А.) та педагогів Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді (Черлінка Л.В., Задобрівська Л. О., Кузьмінська 

В. В.). Голова журі - Ситнікова Ірина Олександрівна – кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та 

біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  

Учасники у своїх роботах торкнулися проблем екологічного стану 

річок, лісів, парків, заказників нашого краю, оцінки загальної токсичності 

води, можливості використання альтернативних джерел енергії, екологічної 

небезпеки сміттєзвалищ та стихійних смітників, розглянули вплив пластику 



на навколишнє середовище, вплив відпрацьованих батарейок на ріст рослин, 

спробували використати побічні продукти виробництва соняшникової олії як 

сировину для паперу та одноразового посуду та багатьох інших важливих 

моментів. 

Роботи переможців змагання обовʼязково будуть рекомендовані до 

участі в інших всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

 
 


