


природи, так як експозиція максимально відображає реальний світ природи, її 

зміну, явища і процеси, що в ній відбуваються. Шлях проходження має 

тематичну і логічне послідовність. В трьох кімнатах продемонстровано 

зміна природних об’єктів протягом доби і року, у четвертій - реалізовується 

ідея змін у часі системи людина - природа. 

Перед відвідувачами відкривається новий світ - світ незайманої 

природи, де відсутній будь-який прояв негативного впливу людини. У першій 

кімнаті відвідувач потрапляє у весну - пору коли пробуджується природа і 

все, що покривалося ніжно білим снігом в одну мить стає очевидним. 

Шумить гірський струмок зносячи з гір кришталево холодну воду, а перший 

весняний птах - шпак, співає свою першу весняну пісню, з'являються перші 

весняні квіти: підсніжник звичайний, білоцвіт весняний, проліска лісова, 

ведмежа цибуля, первоцвіт весняний, шафран Гейфеля. Сонце ховається за 

гарами наступає ніч, а шлях стежки пролягає через квітучий весняний сад. 

Наступні кроки проводять відвідувачів у літній ранок, де канонада грому та 

спалахи блискавки під шум дощу полонять серця. Далі відкриваються лісові 

луки і галявини вкриті найрізноманітнішими квітами і травами. Серед цього 

різнотрав’я також є близько 45 червонокнижних видів рослин. День 

змінюється на вечір, літо на осінь. Наступним об’єктом уваги відвідувачів є 

печера, в якій живе ящірка — саламандра плямиста. Вона поширена в 

Карпатському регіоні та є ендемічним видом. Далі наша стежка переходить 

у осінь — пору пожинання власної праці та дарів природи. Осінній вечір 

змінює справжня зимова ніч, стежка підіймається все вище і вище, де 

панують хвойні породи дерев. Час від часу нічні мешканці подають свої звуки, 

нагадуючи, що навіть у сувору пору року ми не самі. 

По-справжньому задуматися над відношенням людини до оточуючого 

світу, дозволить «кімната часу», яка наглядно демонструє негативний вплив 

на природу з розвитком у часі. А альтернативна стежка, де по правій 

стороні виражається те, чого хоче доросла людина, і що, як правило, 

негативно впливає на екологічний стан довкілля, а ліворуч, те, чого хоче 

дитина, яка хоче жити і розвиватися в чистому середовищі покаже приклади 

як мінімізувати наслідки впливу науково-технічного прогресу на людину та 

довкілля. 

За звітній період експозицію відвідало більше 159 осіб різного віку 

(платні та благодійні екскурсії). Переважно експозицію відвідують діти 

шкільного віку та студенти. Надходжень отримано на суму 990,00  грн. 

В зв’язку з введенням карантинних обмежень для запобігання 

розповсюдження пандемії COVID-19 початком бойових дій в Україні екскурсії 

по еколого-просвітницькому центрі практично не проводилися. 



Музей природи. Відкритий в 1989 р. Засновниками музею та авторами 

експонатів і експозицій стали Вакарюк Іван Федорович і Вакарюк Людмила 

Іванівна — вчителька географії та незмінний екскурсовод впродовж 20 років. 

В 1999 році Музей природи було передано з балансу держу правління 

екобезпеки в Чернівецькій області на баланс НПП «Вижницький». 

Тепер унікальна колекція входить в перелік музеїв, де зберігаються 

колекції державного музейного фонду (постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.11.2000 р №1766.) На площі 200 м у 4 запах зібрано понад 1000 

експонатів, що розповідають про рослинний і тваринний світ краю. 

Експозиції відділу природи побудовані здебільшого за допомогою діорам, що 

відтворюють основні ландшафти та природничі особливості краю, 

презентують багатство флори і фауни. Музей має 9 відділів, які зразково 

оформлені на науковій основі й високому професійному рівні. В чотирьох залах 

розміщені натуральні експонати, фотографії.. Вражає уяву палеозоологічна 

колекція, представлена кістками, зубами та бивнями мамонтів, котрі жили 

на територій села в епоху пізнього палеоліту. Чудово збережені опудала 

земноводних, птахів і тварин XX сторіччя. 

На діорамі «Весна», фотографії показують хід весни в різних її фазах, а 

на тлі весняного пейзажу добре видно, як пара жайворонків відкладає яєчка в 

щойно виготовлене гніздо та готується до висиджування. Майстерно 

виготовлені опудала шпака, дрозда, степового канюка заставляють 

зупинитися, а співочі птахи: соловей, іволга, щиглик, співочий дрозд та 

фонограма їх співу довершують експозицію. Діорама «Літо» знайомить 

відвідувачів зі зразками місцевих злакових культур, овочів та фруктів. 

Привертає увагу велика колекція метеликів, опудала молодого вовченяти, 

зайченята та тхора. Діорама «Осінь» знайомить з перелітними птахами, а 

діорама «Зима» з представниками фауни, що зимують в наших краях. 

Широко представлені в музеї рослинність, різноманіття грибів, група 

квіткових рослин. Без сумніву, найбільше привертає до себе група «Тваринний 

світ». Опудала диких звірів в природній обстановці - це те, що найбільше 

подобається екскурсантам, особливо, дитячій аудиторії. Розповіді про звички 

зайців, лисиць, козуль, кабанів, борсуків та спосіб їх життя викликає 

неабиякий інтерес у відвідувачів. Це найцікавіша частина колекції нашого 

музею і найпроблемніша. Проблема в збереженні експонатів. Відомо, що 

хутро має свій біологічний вік - до 20 років. Для зберігання його потрібно 

забезпечити певні умови, нерідко недешеві. Зрозуміло, що для маленького 

музею при мізерному фінансуванні це неабияка задача. Однак, найскладнішим 

завданням є неможливість поповнювати колекцію. Виготовлення опудал — 

справа непроста. Процес складається з двох етапів технічного і творчого. 



Насамперед, потрібно вміло зняти шкурку, якій на наступному етапі 

надається відповідна форма, котра дублює найбільш ефектні пози 

характерні певному звіру. А для цього потрібно бути скульптором і 

художником водночас. До того ж треба досконало знати повадки тварин, 

характерні для них рухи. Однак складність полягає ще в тому, що протягом 

місяця матеріал потрібно обробити хімічними токсичними речовинами, 

небезпечними для людини. Можливо , що саме через це і не залишив Іван 

Федорович Вакарюк після себе учнів. А в умовах обмеженого фінансування 

музею придбання недешевих експонатів для поповнення колекції - недозволена 

розкіш. 

У музеї природи за звітній період відвідувачів не було. Надходження 

склали 0,00 грн.  

діяльність в установі ПЗФ бібліотек, наукових архівів 

(характеристика, кількість працівників, поповнення бібліотеки, загальна 

кількість примірників, їх існуючі електронні аналоги; науково- популярні 

фільми, телефільми, відеотеки, фототеки, фотоальбоми тощо); 

діяльність установи ПЗФ щодо створення мережі обладнаних 

екскурсійних маршрутів та еколого-освітніх стежок. Обладнані 

екскурсійні маршрути та еколого-освітні стежки (їх кількість, перелік, 

вид, назва; кількість розроблених і відкритих в поточному році, 

складених паспортів; кількість екскурсій та контингент відвідувачів). 

Функціонує 3 екологічні стежки, 9 еколого-туристичних та 1 

автопішохідний маршрути: 

1. Екологічна стежка «Стіжок». 

2. Екологічна стежка «Шляхами графа Василька». 

3. Історико-релігійна екологічна стежка «Спадщина». 

4. Еколого-туристичний маршрут «Кам'яне кільце парку». 

5. Еколого-туристичний маршрут «Від краю до краю». 

6. Еколого-туристичний маршрут «До печери Довбуша». 

7. Еколого-туристичний маршрут «Коромисло». 

8. Еколого-туристичний маршрут «По пасму Волотів». 

9. Еколого-туристичний маршрут «До джерела Лужки». 

10. Еколого-туристичний маршрут «Мальовничі краєвиди Кінашки». 

11. Еколого-туристичний маршрут «Назарова криниця». 

12. Еколого-туристичний маршрут «Ойкос» 

13. Автопішохідний маршрут «Цілющі джерела». 

Кількість екскурсій: 9. 

Контингент відвідувачів: дітей - 0 осіб, дорослих – 123 особи. 

1.3. Наявність тимчасових форм інфраструктурного еколого- 



освітнього облаштування. 

Експозиція «Різдвяний вертеп» використовується під час відзначення 

новорічно-різвяних свят та проведення фестивалю «Колядка FEST». 

Екологічна експозиція під відкритим небом «Саламандра і шафран»  

розміщена на приофісній території Парку. 

1.4. Наявність плану заходів з екологічної освітньо-виховної 

роботи установи ПЗФ. 

Щорічно НПП «Вижницький» планує еколого освітньо-виховну роботу, 

яка погоджується науково-технічною радою та затверджується 

директором. 

2. Методична, організаційна та практична екологічна освітньо- 

виховна робота установи ПЗФ. 

2.1. Організація та участь у масових екологічних освітньо- 

виховних заходах: 

організація та проведення еколого-освітніх заходів, приурочених до 

Всесвітнього дня водно-болотних угідь, Всесвітнього дня охорони 

природи, Міжнародного дня Землі, Міжнародного дня збереження 

біорізноманіття, Дня довкілля, Дня працівника природно-заповідної 

справи та інших екологічних дат і свят (назва, час і місце проведення, 

кількість та склад учасників, результати); 

1. До Міжнародного Дня заповідників та національних парків 

підготовлена інформація і розміщена на сторінці установи в інтернет-

мережі «Фейсбук», корисну інформацію про цей день розіслано у навчальні 

заклади Вижницького району, з учнями 4-А класу ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО» 

проведено урок-пресконференцію «Заповідники України», а з школярами 5 

класів Берегометського ЗЗСО №3 і 5-Б класу Берегометського ЗЗСО 

«Берегометська гімназія» – урок-подорож «Заповідники України». 

2. Цікаві факти про пінгвінів надіслано вчителям біології ЗЗСО 

Берегометської селищної ради для ознайомлення учнів.  

3. До Всесвітнього дня екологічної освіти підготовлено корисну 

інформацію та надіслано вчителям біології ЗЗСО Берегометської селищної 

ради для ознайомлення учнів.  

4. Підготовлені конспекти: екологічна гра-вікторина «Природа рідного 

краю» (для уч 3-4 класів), екологічна гра-квест «Юні екологи» (для учнів 4-5 

класів), інтелектуальна вікторина «Природолюби» (для уч. 5 класів), 

пізнавальна екологічна гра-вікторина «Пізнаємо природу» (для уч 6-7 класів). 

5. До Всесвітнього дня водно-болотних угідь підготовлена інформація 

щодо його відзначення, яка розміщена на сторінці установи в інтернет-

мережі «Фейсбук» та на власному вебсайті НПП «Вижницький», проведені 

онлайн-уроки з учнями 4 класів ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО» на тему: 

«Мешканці водно болотних угідь», з учнями 5 класів ОЗ «Мигівський ЗЗСО-

ЗДО», Берегометського ЗЗСО №3, Долішньошепітського ЗЗСО-ЗДО, 



Черешенського ЗЗСО та з учнями 6-7 класів Черешенського ЗЗСО, 

Вовчинецького ЗЗСО, Берегометського ЗЗСО №2, Берегометського ЗЗСО 

«Берегометська гімназія» на тему: «Водно-болотні угіддя на користь людям і 

природі». 

6. До екологічної акції «Наша допомога птахам» здійснена підгодівля 

птахів з учнями 1-4 класів ЗЗСО Берегометської селищної ради, 4 класу 

Бабинського ЗЗСО, 1 та 3 класів ОЗ «Мигівський ліцей», 1 класу 

Долішньошепітського ліцею, 4 класу Вовчинецької гімназії, 2, 5-Б, 6, 7 класів 

Берегометського ліцею №2, 5-Б класу Берегометського ліцею №1, 5-6 класів 

Берегометскої гімназії, 6 класу Замостянської ЗОШ І-ІІІ ст.  

7. Спільно з науковим працівником, корисну інформацію і цікаві факти про 

птаха 2022 року – ластівку міську надіслано вчителям біології та розміщено 

на сторінці установи в інтернет-мережі «Фейсбук» і на власному вебсайті 

НПП «Вижницький». 

8. До відзначення Дня Єднання зі школярами 4-А класу ОЗ «Мигівський 

ЗЗСО-ЗДО» проведено урок «Наша сила в єдності», змонтований відеоролик 

висвітлений на сторінці установи в інтернет-мережі «Фейсбук» і на 

вебсайті НПП «Вижницький». 

9. До Дня дикої природи з учнями 4 класів ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО» 

проведено онлайн-заняття «Цікаві факти про Рися євразійську», з дітьми 

тимчасово переселених сімей, що перебувають на теренах Парку проведено 

майстер-клас по виготовленню картонних 3D-пазлів «Дика природа в об’ємі», 

спільно з науковим співробітником підготовлено цікаві факти про Рися 

євразійську і ведмедя бурого та передано вчителям біології ЗЗСО 

Берегометської селищної ради, а провідний фахівець з екологічної освіти Лідія 

Головатюк прийняла участь у ІІ Міжнародному занятті доброти, 

підготувавши конспект інтерактивної квест-гри «Мурко Гав». 

10. До екологічної акції «Первоцвіт» з учнями 4 і 6-х класів ОЗ «Мигівський 

ЗЗСО-ДО», 6-8 класів Вовчинецького ЗЗСО і 6 класу Берегометського ЗЗСО 

№2 проведено онлайн-уроки «Первоцвіти рідного краю», з дітьми тимчасово 

переселених сімей, що перебувають на теренах Парку проведено майстер-

клас «Підсніжник своїми руками», годину спілкування «Первоцвіт. Охорона 

первоцвітів» та виїзне заняття на лоно природи, де школярі побачили на 

власні очі перші весняні квіти, а саме мати-й-мачуху, анемону дібровну, 

проліску дволисту, і два червонокнижні види білоцвіт весняний і шафран 

Гейфелів. Проведено інформаційну кампанію про необхідність збереження 

перших весняних квітів шляхом розміщення інформаційний аншлагів в місцях 

зростання останніх та в місцях найбільшого скупчення людей (сільські та 

селищні ради, супермаркети, автобусні зупинки), поширення інформаційного 

допису  «Увага! Акція “Первоцвіт”» та відеоролика «Первоцвіти! Перша 

посмішка весни!» в соцмережах, а на навчальні заклади Вижницького району 

надіслано інформаційне повідомлення про екологічну акцію «Первоцвіт» для 

інформування учнівської молоді. 

11. До Міжнародного дня лісу спільно з керівником еколого-

натуралістичного гуртка «ЮННАТ» і гуртківцями підготовлено відеоролик 



до його відзначення і висвітлено у соцмережі «Фейсбук», спільно з науковими 

співробітниками підготовлено презентацію і конспект бінарного заняття 

«Ліс – це наше багатство», яке проведено з учнями 7-Б класу 

Берегометського ЗЗСО «Берегометська гімназія», 8 класу Берегометський 

ЗЗСО №2. Та з школярами, які тимчасово перебувають на території нашого 

краю. 

12. До Всесвітній дня води з учнями 3 класів ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО», 6-

7 класів Вовчинецький ЗЗСО та з школярами, які тимчасово перебувають на 

території нашого краю проведено онлайн-заняття «Цінність води для 

кожного з нас» спільно з заступником начальника науково-дослідного відділу, 

з учнями 11 класів ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО» проведено онлайн-заняття 

«Водні об’єкти НПП «Вижницький». 

13. До Години Землі 2022 інформацію надіслано вчителям ЗЗСО 

Берегометської селищної ради для подальшого інформування учнівської 

молоді, інформацію про відзначення цього дня висвітлено на вебсайті 

установи. 

14. До Міжнародного дня птахів підготовлено цікаві факти про птахів, які 

передано у Viber групи 3-4 класів ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО», Берегометський 

ЗЗСО №3, Берегометський ЗЗСО «Берегометська гімназія» і 5–7 класів ОЗ 

«Мигівський ЗЗСО-ЗДО», Берегометський ЗЗСО «Берегометська гімназія», 

Берегометський ЗЗСО №2, Берегометський ЗЗСО (початкова школа - 

гімназія», Вовчинецький ЗЗСО, Долішньошепітський ЗЗСО-ЗДО, 

Черешенський ЗЗСО, Замостянська ЗОШ, а також проведено квест з дітьми, 

які тимчасово проживають на території Парку. 

15. До дня довкілля в рамках підтримки всесвітньої ініціативи «Дерева 

миру» організовано висадку близько 50 дерев і кущів, у дендрологічному парку 

«Стебник»; спільно з школярами та класними керівниками 5-11 класів ОЗ 

«Мигівський ЗЗСО-ЗДО» проведена екологічна акція «Чисте довкілля»; з 

учнями 6 класів Берегометський ЗЗСО (початкова школа - гімназія», 

Берегометський ЗЗСО №2, Вовчинецький ЗЗСО, Долішньошепітський ЗЗСО-

ЗДО, Черешенський ЗЗСО проведено онлайн-урок «Моє довкілля – моє 

майбутнє»; проведено тестування учнів 6-7 класів Берегометський ЗЗСО 

«Берегометська гімназія», Вовчинецький ЗЗСО, ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО». 

16. До дня підсніжника цікаву інформацію про цю рослину передано класним 

керівникам і вчителям біології ЗЗСО Берегометської селищної ради, 

Черешенському ЗЗСО і Замостянській ЗОШ. 

17. До дня Землі організовано трудовий десант «Зелена толока». До 

цьогорічної акції залучились і тимчасово переселені сім’ї, які перебувають на 

теренах Парку. Спільними зусиллями прибрано придорожні лісосмуги та 

рекреаційні зони, проведено благоустрій територій біля адміністративних 

приміщень, а також роботи по догляду за декоративними і плодовими 

деревами. крім того, створено відеоролик, який розміщений на сайті Парку 

та в інтернет-мережі «Фейсбук»; проведена онлайн-вікторина «День Землі» 

для учнів 5-7 класів ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО», Вовчинецький ЗЗСО, 

Берегометський ЗЗСО №2, Берегометський ЗЗСО (початкова школа-



гімназія», Долішньошепітський ЗЗСО-ЗДО, Черешенський ЗЗСО, гуртківці 

«ЮННАТ» Замостянська ЗОШ; з учнями 6 класу Долішньошепітського ЗЗСО-

ЗДО проведено онлайн-заняття «Земля наш дім»; учні 4 – А класу ОЗ 

«Мигівський ЗЗСО-ЗДО» і 4-В Берегометський ЗЗСО «Берегометська 

гімназія» намалювали малюнки «Планета земля – спільний дім для всіх»; 

спільно з гуртківцями еколого-натуралістичного гуртка «ЮННАТ» проведено 

флешмоб листівок «Міжнародний день Землі».  

18. До міжнародного дня екологічних знань підготовлена корисна 

інформація та висвітлена в інтернет-мережі «Фейсбук». 

19. В підтримку народних традицій, напередодні Великодня організовано 

майстер-клас «Буковинська писанка», який провела майстриня Марина 

Думітро. Дітки тимчасово переселених сімей, що перебувають на теренах 

Парку, взяли до рук писачки і спробували створити свої неповторні шедеври. 

20. Організовано та проведено з дітьми тимчасово переселених сімей, що 

перебувають на теренах Парку майстер-клас «Корзинка з паперової лози». 

21. До роковин Чорнобильської катастрофи підготовлено корисну 

інформацію та висвітлено в інтернет-мережі «Фейсбук». 

22. До Всесвітній день Сонця передано у Viber групи відеоролики: «Сонце в 

нашому житті» для 2 класу Берегометського ЗЗСО «Берегометська 

гімназія», Берегометського ЗЗСО №3; «Сонце джерело світла і тепла» для 3 

класу ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО», Берегометського ЗЗСО «Берегометська 

гімназія», Берегометського ЗЗСО №2, Берегометського ЗЗСО №3; «Сонце – 

зоря, центральне тіло» для 4 класу ОЗ «Мигівський ЗЗСО – ЗДО», 

Берегометського ЗЗСО «Берегометська гімназія», Лукавецького ЗЗСО; 

Проведено онлайн-заняття «Сонце і його значення для життя на Землі» з 

показом відеоролика «Сонце – зоря, центральне тіло» для учнів 5-6 класів ОЗ 

«Мигівський ЗЗСО-ЗДО», Берегометського ЗЗСО «Берегометська гімназія», 

Берегометського ЗЗСО №2, Берегометського ЗЗСО (початкова школа-

гімназія», Вовчинецького ЗЗСО, Долішньошепітського ЗЗСО-ЗДО, 

Черешенського ЗЗСО, гуртківців «ЮННАТ» Замостянської ЗОШ; проведено 

онлайн-заняття «Сонце і його значення для життя на Землі» з показом 

відеоролик «З чого складається Сонце. Будова Сонця» для учнів 7-8 класів 

Вовчинецького ЗЗСО, Долішньошепітського ЗЗСО-ЗДО, Берегометського 

ЗЗСО №2, Берегометського ЗЗСО «Берегометська гімназія», Черешенського 

ЗЗСО. 

23. До дня екологічної освіти передано у Viber-групи відеоролик «Захисти 

свій світ» для учнів 5-7 класів Вовчинецький ЗЗСО, Берегометський ЗЗСО 

(початкова школа-гімназія», Берегометський ЗЗСО №2, Долішньошепітський 

ЗЗСО-ЗДО, ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО», Берегометський ЗЗСО 

«Берегометська гімназія», Лопушнянський ЗЗСО, Черешенський ЗЗСО, 

гуртківці «ЮННАТ» Замостянська ЗОШ; проведено з школярами, які 

тимчасово проживають на території Парку квест «Екологічний всюдихід», а 

працівники Парку разом з школярами та їх батьками, які тимчасово 

проживають у нас здійснили мандрівку по екологічній стежці «Стіжок». 

24. До дня Європи з учнями 5-6 класів ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО», 



Берегометського ЗЗСО №2, Берегометського ЗЗСО «Берегометська 

гімназія», Берегометського ЗЗСО (початкова школа-гімназія», Вовчинецького 

ЗЗСО, гуртківцями «ЮННАТ» Замостянської ЗОШ проведена віртуальна 

експрес подорож «Парад країн Європи». З школярами, які тимчасово 

проживають на території Парку крім подорожі пройшли онлайн вікторину 

«Я частина європейської спільноти». 

25. До дня біологічного різноманіття корисну інформацію про цей день та 

відеоролик «Біорізноманіття» для учнів 7-8 класів надіслано вчителям біології 

Берегометської селищної ради для подальшого ознайомлення учнів. 

26. До Міжнародного дня захисту дітей проведено квест-гру «Ми діти 

твої – Україно» з школярами, які тимчасово проживають на території 

Парку, а учні 4-А класу ОЗ «Мигівський ЗЗСО-ЗДО» малювали малюнок на 

асфальті «Ми діти твої – Україно». 

27. До відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, 

організовано та проведено спільно з юними природолюбами та їх батьками 

прибирання прибережної смуги річки Сірет, а також проведено бесіду з 

юними природолюбами на тему: «Наслідки впливу людської діяльності на 

довкілля». Інформацію про цю подію і заходи висвітлено на сайті Парку та в 

інтернет-мережі «Фейсбук». 

28. Проведена онлайн-мандрівка «Чернівці – маленький Париж» з 

школярами, які тимчасово проживають на території парку. 

29. До Всесвітнього дня океанів підготовлено корисну інформацію, а з 

юними природолюбами проведено бесіду-презентацію на тему: «Проблеми 

Світового океану і які рішення застосовують в усьому світі, щоб його 

вберегти» та висвітлено на сайті Парку та в інтернет-мережі «Фейсбук». 

30. До Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами 

підготовлена корисна інформація і висвітлена на сайті Парку та в інтернет-

мережі «Фейсбук», а також з дітьми різної вікової категорії села Зеленів 

проведено екобесіду про боротьбу з ерозією ґрунтів та відтворення його 

родючості. 

31. До дня літнього сонцестояння спільно з працівниками Парку та 

науковцем національного природного парку «Гуцульщина» Любомиром 

Держипільським проводжали захід сонця і зустріти світанок в найвищій 

точці гори Стіжок. 

32. Проведено екоквест «Пізнай природу» для дітей працівників та 

тимчасово перебуваючих на території Парку. 

33. Підготовлено та висвітлено в інтернет-мережі «Фейсбук» інформацію 

до Всесвітнього дня сонця, роковин Чорнобильської катастрофи, дня 

екологічних знань та інших екологічних дат. 

34. До Міжнародного дня без пластикових пакетів проведена екобесіда 

«Шкода пластику» зі школярами села Зеленів. 

35. До Дня працівників природно-заповідної справи проведена година 

спілкування «Заповідна справа – важливий напрямок природо-охоронної 

діяльності» та підготовлено допис про цей день і поширено в інтернет-

мережі «Фейсбук». 



36. До дня полонених дельфінів підготовлено цікаві факти про дельфінів, 

відеоролик про червонокнижні види дельфінів, які мешкають у Чорному морі, і 

вплив військових дій на них і проведено з школярами, які тимчасово 

проживають у нашому краї. 

37. До Міжнародного дня Дніпра проведено захід для школярів, які 

тимчасово проживають у нашому краї підготовлено корисну та цікаву 

інформацію про річку Дніпро, а також переглянуто відео-візитівку – Дніпро 

від минулого і до сьогодення. 

38. До дня «Не наступай на бджіл» за підготовленим матеріалом з юними 

природолюбами проведена бесіда та майстер-клас. Діти переглянули цікавий 

фільм про життя цих надзвичайно важливих для людства комах, а також 

навчилися власноруч виготовляти іграшку на пальчики у вигляді бджоли. 

39. За підготовленими матеріалами проведено годину спілкування з 

елементами гри "Дикі тварини національного природного парку 

"Вижницький". Під час заходу діти не тільки дізналися цікаві факти про 

лісових мешканців, а й  розгадували кросворди та визначали тварину за її 

описом. 

40. До Всесвітнього дня змій проведена бесіда з юними знавцями природи 

«Ряд лускаті НПП «Вижницький», під час якої діти дізналися про плазунів 

Парку і про те, на скільки важливу роль відіграють ці тварини в екосистемах. 

41. Проведено екобесіду на лоні природи з юними природолюбами 

«Навколишній світ, в якому ми живемо», під час якої працівники Парку 

навчали юних природолюбів навколишній світ за допомогою мобільного 

додатку для розпізнавання рослин, грибів і комах. 

42. За підготовленими матеріалами проведено годину спілкування «Зір в 

тваринному царстві», під час якої діти, що тимчасово перебувають на 

території Парку, дізналися, які тварини не мають зору чи зовсім не мають 

очей і як вони орієнтуються в просторі. 

43. За підготовленими матеріалами проведено екологічне лото «Твої сусіди 

по планеті» з дітьми, що тимчасово перебувають на території Парку. 

44. За підготовленими матеріалами проведено екобесіду «Тихе полювання! 

Як не отруїтися грибами!» з юними природолюбами, що тимчасово 

перебувають на території Парку. Створено та поширено в соцмережах 

відеоролик «Гриби: основні причини отруєння та заходи безпеки».  

45. Згідно національного плану дій щодо збереження ведмедя бурого в 

Україні спільно з працівниками науково-дослідного відділу  проведено годину 

спілкування "Збережемо бурого ведмедя" з юними знавцями природи, що 

тимчасово перебувають на території Парку. Під час заходу було 

продемонстровано відеоролик про цікаві факти із життя ведмедя бурого. 

46. До дня екологічного боргу підготовлено допис і поширено в інтернет-

мережі «Фейсбук». 

47. Проведена бесіда «Сторінками Червоної книги України» для тимчасово 

переміщених осіб. 

48. Проведено годину спілкування «Лелеки наші друзі» з юними 

природолюбами села Зеленів  на території Музею природи, під час якої 



школярі помилувалися на молодих лелечат, котрі вже підросли та готуються 

до відльоту в вирій, дізналися про раціон лелек, їх неоцінену поміч в боротьбі 

зі шкідниками та почули цікаві факти про них. 

49. Проведено бесіду на тему: «Бійці у дикій природі» з юними знавцями 

природи, що тимчасово перебувають на території Парку. 

50. До Всесвітнього дня рейнджера за підготовленими матеріалами 

проведено проведено бесіду на тему: «Хто такі охоронці природи?» з юними 

знавцями природи, що тимчасово перебувають на території Парку за участю 

майстрів охорони природи Солонецького ПНДВ. Крім того підготовлено 

допис про цей день і поширено в інтернет-мережі «Фейсбук». 

51. До Всесвітнього дня кавуна спільно з працівниками науково-дослідного 

відділу проведено екозаняття для знавців природи та працівників Парку. 

52. Спільно з завідувач розсадника провела знавцям природи цікаву 

екскурсію по розсаднику, що знаходиться на приофісній території Парку. Під 

час екскурсії діти дізналися, як виростити з насінини чи живців кущі та 

дерева, ознайомилися з видами, які вирощуються у розсаднику. 

53. Спільно з працівниками науково-дослідного відділу проведено 

екозаняття на тему: «Рекордсмени у рослинному та тваринному світі» з 

юними знавцями природи, що тимчасово перебувають на території Парку. 

54. За підготовленими матеріалами проведено бесіду на тему: «Рослини-

хижаки» з юними знавцями природи, що тимчасово перебувають на 

території Парку. 

55. За підготовленими матеріалами проведено екозаняття «Чарівний світ 

метеликів» з юними знавцями природи, що тимчасово перебувають на 

території Парку. 

56. За підготовленими матеріалами спільно з працівниками науково-

дослідного відділу проведено екозаняття «Підземний тваринний світ 

Карпат» з юними природолюбами. 

57. За підготовленими матеріалами спільно з працівниками науково-

дослідного відділу проведено екозаняття «Дивовижний світ грибів» з юними 

природолюбами. 

58. За підготовленими матеріалами проведено екозаняття «Найцікавіші 

пам’ятники тварин у світі» з юними природолюбами. 

59. В рамках проєкту Плану дій, щодо збереження рисі євразійської в 

Україні спільно з працівниками науково-дослідного відділу за підготовленими 

матеріалами проведено екозаняття з юними знавцями природи, що 

тимчасово перебувають на території Парку. 

60. До Міжнародного дня біодизелю підготовлено цікаву інформацію та 

висвітлено в соцмережах. 

61. За підготовленими матеріалами та презентації спільно з працівниками 

науково-дослідного відділу проведено бесіду на тему: «Пізнаємо Бабки 

національного природного парку «Вижницький» з юними природолюбами. 

62. За підготовленими матеріалами та презентації спільно з працівниками 

науково-дослідного відділу проведено бесіду на тему: «Подорожуємо світом 

червонокнижних видів рослин Парку». Подорож містила в собі знайомство з 



рідкісними рослинами, що перебувають на межі зникнення з різних причин, 

пов'язаних переважно з діяльністю людини. Також діти з захопленням 

розмальовували книжечки «Сторінками Червоної книги України НПП 

«Вижницький». 

63. За підготовленими матеріалами та відеороликом проведено бесіду на 

тему: «Тварини – передвісники стихій» з юними природолюбами. 

64. До Міжнародної ночі кажанів за підготовленими матеріалами 

проведено захід для школярів с. Зеленів, що завітали до Музею природи, про 

спосіб життя та умови існування цих цікавих тварин та їхню надважливу 

користь. 

65. До дня створення Парку підготовлено допис та поширено в 

соцмережах. 

66. До дня пам’яті видів винищених людиною проведено екозахід «Тварини: 

природа створила, людина знищила»  з юними знавцями природи, що 

тимчасово перебувають на території Парку. За підготовленими 

матеріалами переданими класним керівникам 3-А кл. Берегометської ЗЗСО 

«Берегометська гімназія» 4-х кл. ОЗ «Мигівський ліцей» проведено годину 

спілкування на тему «Захистимо тварин». Проведено годину спілкування на 

тему «Захистимо тварин» з учнями 5 кл. Вовчинецької гімназії. Підготовано 

цікаву інформацію про винищених тварин «Ми їх назавжди втратили» та 

висвітлено в соцмережах. За підготовленими матеріалами проведено урок-

презентацію на тему: «Тварини, яких ми ніколи не побачимо» з школярами 

села Зеленів. 

67. Спільно з відділом науки проведено майстер-клас по виготовленню 

аромомішечків з лаванди для юних природолюбів. 

68. Для учнів 8-А класу Берегометської ЗЗСО «Берегометська гімназія», 

проведено екозаняття «Лаванда – бузкова хмара квітів». 

69. До Міжнародного дня озонового шару за підготовленими матеріалами 

проведено круглий стіл «Збережи небо – захисти озоновий шар» з учнями 8-А 

класу Берегометського ЗЗСО «Берегометська гімназія». За переданими нами 

матеріалами вчителі біології і географії 10 класу Берегометського ліцею № 2, 

9 класу Лопушнянського ліцею і Берегометського ЗЗСО «Берегометська 

гімназія» провели круглі столи «Збережи небо – захисти озоновий шар». За 

переданими матеріалами вчителі біології і географії 7 класу Берегометської 

гімназії, 9 класу Берегометського ліцею №2, 9-Б класу Берегометського ЗЗСО 

«Берегометська гімназія», 9 класу Вовчинецької гімназії провели екозаняття 

«Збережи небо: захисти себе - захисти озоновий шар». 

70. За переданими матеріалами класні керівники провели гру-квест 

«Мелодії королеви осені» з учнями 4 класу Вовчинецької гімназії, 4 і 5 класів 

Лопушнянського ліцею, 4-х класів Берегометського ліцею №3 

Берегометського ліцею №2. 

71. За переданими матеріалами класні керівники провели заходи «Осінь 

чарівниця» з учнями 2-3 класів Вовчинецької гімназії, 3 класу Берегометського 

ліцею №3.  

72. До Всесвітнього дня прибирання проведено комплекс заходів по догляду 



за розсадником на приофісній території, прибрано капличку в урочищі 

Судилів, пофарбовані альтанки в урочищах Судилів, Стебник, Сухий, 

Солонець,  здійснено прибирання прилеглої території музею природи, 

прибрано придорожні смуги автошляхів від побутового сміття. За 

підготовленими матеріалами проведено екозаняття «Збережи довкілля – 

сортуй сміття» з учнями 6-Б класу Берегометського ЗЗСО «Берегометська 

гімназія. Підготовлено відеоролик про проведені заходи і висвітлено в 

інтернет-мережі «Фейсбук». 

73. До дня без автомобілів корисну інформацію надіслано заступникам 

директора з виховної роботи ОЗ «Мигівський ліцей», Берегометської ЗЗСО 

«Берегометська гімназія», Берегометського ліцею №2, Вовчинецької гімназії, 

Лопушнянського ліцею та  Замостянської ЗОШ. 

74. За підготовленими матеріалами проведена бесіда на тему: «Куди і чому 

відлітають птахи восени?» з учнями 3 класу Зеленівської ЗОШ І-ІІ ст. 

75. До Європейського дня грибів для учнів 8-А класу Берегометського ЗЗСО 

«Берегометська гімназія» спільно з працівниками науково-дослідного відділу 

проведено екозаняття «Дивовижний світ грибів». За переданими 

матеріалами вчителі біології провели урок-діалог «Дивовижний світ грибів» з 

учнями 6-Б класу Берегометської ЗЗСО «Берегометська гімназія», 7 класу 

Берегометського ліцею №2, 7-8 класу Долішньошепітського ліцею. Зроблено 

відеоролик «Дивовижний світ грибів» і висвітлено в соцмережах. 

76. До Міжнародного дня річок та в рамках екологічної акції до 

Міжнародного Дня чистих берегів за переданими матеріалами вчителі 

географії провели уроки-презентації на тему: «Річки НПП «Вижницький» з 

учнями 6-х класів ОЗ «Мигівський Ліцей», 9-Б класу  Берегометського ЗЗСО 

«Берегометська гімназія», 7 класу Берегометської гімназії, 8 класу 

Замостянської ЗОШ І-ІІІст. Проведено годину спілкування «Про роль річок у 

формуванні екосистем та їх вплив на екологію» з учнями молодших класів 

Зеленівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Прибрано від побутового сміття берегову 

смугу р. Виженка. Провідний фахівець з екологічної освіти прийняла участь у 

вікторині до Дня Європейських річок організованою Зеленою хвилею. 

77. До Всесвітнього дня туризму для всіх бажаючих було проведено 

безкоштовну екскурсію по еколого-просвітницькому центру. На навчальні 

заклади надіслано презентацію «Туризм та рекреація у національному 

природному парку «Вижницький» про маршрути та стежки Парку. Спільно з 

працівниками відділу рекреації створено та висвітлено в соцмережах 

відеоролик «Відкриваємо можливості для нових вражень». 

78. До Всесвітнього дня захисту тварин: підготовлений конспект уроку-гри 

«Гуманне ставлення до тварин» (урок Доброти 2022),  за яким вчителі 

біології проведено його з учнями 5-Б і 6-Б класу Берегометського ЗЗСО І-ІІІ 

ст. «Берегометська гімназія»; підготовлено конспект квесту «У світі 

тварин», за яким вчителі біології і класні керівники провели з учнями 5-Б і 8-Б 

класу Берегометського ліцею №2, 6-Б класу ОЗ «Мигівський ліцей», 6 і 7 класу 

Замостянської ЗОШ І-ІІІ ст.; підготовлено відеоролик екозаходів, які були 

підготовлені до Всесвітнього дня захисту тварин і висвітлено на офіційній 



сторінці НПП «Вижницький» у фейсбуці.  

79. Проведено квест «Мелодії королеви осені» в навчальних закладах 

Берегометського ліцею №2 і Вовчинецької гімназії у учнями 4 класів. 

80. До Всесвітнього дня перелітних птахів підготовлено цікаву інформацію 

і відеоролик «Всесвітній день перелітних птахів», за якими  класні керівники 

ОЗ «Мигівський ліцей» (3-6 кл.), Берегометського ЗЗСО «Берегометська 

гімназія» (3 і 4 кл.), Вовчинецької гімназії (5 кл.), Берегометського ліцею №2 

(5-7 кл.) і Замостянської ЗОШ (3-5 кл.) провели бесіди, а також проведено 

захід з юними знавцями природи,  тимчасово проживаючих на території 

Парку. 

81. До Всесвітнього дня водоростей підготовлено конспект уроку 

спілкування «Водорості» і передано вчителям біології навчальних закладів 

Берегометської селищної ради. А також проведено захід з юними знавцями 

природи, тимчасово проживаючих на території Парку. 

82. До Всесвітнього дня яблука Підготовлено корисну інформацію і 

презентацію «Всесвітній день яблука» і передано вчителям біології і та 

класним керівникам. Участь в даному заході взяли учні 1-А, 2-Б та 5-А кл. ОЗ 

«Мигівський ліцей», 5-Б, 6-А і 6-Б кл. Берегометського ЗЗСО «Берегометська 

гімназія», 8-Б клас Берегометського ліцею №2, та юні знавці природи. 

Створені фотоколажі заходу. 

83. До Дня гарбуза Підготовлено матеріали (корисна інформація і цікаві 

факти) та проведено годину спілкування для учнів 6-А класу ОЗ «Мигівський 

ліцей», а також проведено майстер-клас по розфарбовуванню гарбуза. 

84. До Міжнародного дня моря підготовлено корисну інформацію і 

презентацію «Міжнародний день Чорного моря», за якими вчителі географії 

провели бесіди з учнями Берегометського ЗЗСО «Берегометська гімназія», 

Берегометської гімназії, ОЗ «Мигівський ліцей» та Вовчинецької гімназії. 

85. До дня медузи підготовлено цікаву інформацію і надсилано вчителям 

біології навчальних закладів Берегометської селищної ради для ознайомлення 

учнів 7 класів. 

86. В рамках відзначення Міжнародного дня енергозбереження, з учнями 6-

го  класу  Зеленівської ЗОШ проведено годину спілкування «Збережи 

електроенергію – підтримай Україну!». Інформацію про Міжнародний день 

енергозбереження висвітлено в інтернет мережах. За підготовленими 

конспектом і презентацією «Енергозбереження у нашому житті» вчителі 

навчальних закладів  провели екозаняття для учнів 2 класу Чорногузівського 

ліцею, 5 класу Вовчинецької гімназії, 5-А і 5-Б класів Берегометського ліцею 

№1, 6-Б класу ОЗ «Мигівський ліцей», 8-А і 8-Б класів Берегометського ліцею 

№2. 

87. До Всесвітнього дня вторинної переробки створено та висвітлено в 

соцмережах відеоролик; за переданими матеріалами вчителями біології 

проведені лекторії "Сортуй сміття правильно" для школярів початкових 

класів Слободи-Банилівського ЗЗСО І-ІІ ст., 5 і 6 класів Чорногузівського 

ліцею, 8-А класу Берегометського ліцею №1, 7 та 9 класів Вижницької 

спеціалізованої школи-інтернат, 10-А класу ОЗ «Мигівський ліцей» та 10 



класу Вашківецького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. І. Бажанського.  

88. До дня домашніх тварин підготовлено матеріали і передано класним 

керівникам і вчителям біології для проведення екозаходів з учнями 1 класу і 5-7 

класів Замостянської ЗОШ І-ІІІ ст., 3 класу Берегометського ліцею №3, 1-4 і 

5-6 класів Вовчинецької гімназії та 5,7 класів Чорногузівського ліцею.  

89. До Всесвітнього дня грунтів підготовлено матеріали і передано 

класним керівникам і вчителям біології для проведення у навчальних закладах 

ОЗ «Мигівський ліцей», Вовчинецька гімназія, Берегометський ліцей №1 та 

№2, Лопушнянський ліцей, Долішньошепітський ліцей, Черешенський ліцей, 

Чорногузівський ліцей та Слобода-Банилівський ЗЗСО І-ІІ ст. 

90. До Міжнародного дня чаю підготовлено матеріали і передано класним 

керівникам і вчителям біології для проведення у навчальних закладах 

Берегометський ліцей №1 та №2, ОЗ «Мигівський ліцей», Вовчинецька 

гімназія, Замостянської ЗОШ І-ІІІ ст. 

91. Підготовлено цікаву інформацію про лінивця і надіслано вчителям 

біології навчальних закладів Берегометської селищної ради. 

92. В рамках екологічної акції «Ліси для нащадків», спільно з працівниками 

інших структурних підрозділів висаджено ялини європейської та дуба 

звичайного. 

93. В рамках екологічної акції «Опале листя»: створено інформаційний 

відеоролик «Опале листя. Користь і шкода.»; підготовлено статтю про 

шкоду спалювання опалого листя, та висвітлено на сайті Парку; проведено 

годину спілкування Опале листя» з учнями 3 класу Зеленівського ЗЗСО. 

94. В рамках екологічної акції «Збережи красуню ялинку» спільно з відділом 

державної охорони ПЗФ підготовлена інформація щодо попередження 

вирубки молодих ялинок» та поширена в соцмережах, навчальних закладах 

Вижницького району, та місцях масового скупчення населення; підготовлено 

та проведено виставку новорічних композицій з природного та підручного 

матеріалу «Новорічно-Різдвяна феєрія» серед школярів Вижницького району; 

проведено майстер-клас по виготовленню різдвяних та новорічних композицій 

з учнями Зеленівської ЗОШ. 

95. Постійно інформуються загальноосвітні навчальні заклади щодо 

відзначення екологічних дат; 

96. Подавалась інформація на офіційний сайт НПП «Вижницький» та 

сторінку у Фейсбуці щодо відзначення різних екологічних дат; 

97. Проводилося інформування місцевого населення шляхом розміщення в 

місцях масового відвідування інформаційних аншлагів щодо здійснення 

природоохоронних, еколого-освітніх та туристичних заходів на території 

НПП «Вижницький». 

98. Спільно з науково-дослідним відділом розроблено проєкт концепції 

розвитку центру реабілітації та порятунку тварин. 

99. Спільно з відділом рекреації розроблено проєкт концепції будівництва 

атракційного об’єкту «Аероліфт» на території національного природного 

парку «Вижницький». 

100. Спільно з відділом рекреації розроблено проєкт концепції будівництва 



глемпінгів на території національного природного парку «Вижницький». 

101. Спільно з науково-дослідним відділом розроблено проєкт концепції 

будівництва візит-центру «Тваринний світ Парку». 

102. До проєкту «Рекреаційно-просвітницький комплекс «Стебник» надано 

пропозиції щодо облаштування екологічного класу під відкритим небом, а 

також створено презентацію про комплекс. 

103. Розроблено презентацію Парку за вимогами брендбуку. 

104. Розроблено етикетку на подарункові мішечки з лавандою. 

105. Підготовлено запит на Чернівецьке Управління екології «Створення 

екологічного класу з елементами інклюзії». 

106. Підготовлено проектні пропозиції «Стратегія розвитку НПП 

«Вижницький», «Створення регіонального центру реабілітації та порятунку 

тварин».  

організація та участь у виставках, фестивалях, заходах, 

приурочених до етнографічних та культурно-історичних подій тощо 

(назва, час і місце проведення, кількість та склад учасників, результати); 

Облаштовано експозицію під відкритим небом «Різдвяний вертеп» на при 

офісній території Парку; 

Проведено масовий культурно-освітній захід «Колядка-FEST», в якому 

взяли участь місцеві жителі та гості Парку, колективи зразкового театру 

народної пісні «Берегиня» Донеччини, Берегометської школи мистецтв і. О. 

Киселиці, Мигівського сільського будинку народної творчості та дозвілля, 

Лукавецького сільського будинку культури, Берегометського селищного 

будинку культури, Долішньошепітського сільського клубу, Лопушнянського 

сільського будинку культури, народний аматорський фольклорно-

етнографічний колектив «Банилівська толока» та інші; 

Колектив Парку долучився до відзначення Дня Єднання виконавши 

національний гімн, помолившись за мужніх захисників нашої держави та 

провівши флешмоб «Ми єдині», під час якого працівники відтворили контури 

кордонів України і продемонстрували символіку всіх областей країни; 

До Дня незалежності за підготовленими матеріалами та презентації 

проведено захід "Зробимо Україну квітучою". Діти власноруч виготовляли 

паперові квіти та прикрашали ними макет карти України; 

До Дня Державного Прапора України працівники Парку здійснено підняття 

Прапора на вершині гори Стіжок; 

Проведено патріотичний квест на тему: «Ми українці: честь і слава 

незламним» з юними знавцями природи, що тимчасово перебувають на 

території Парку. Конспект інтерактивної квест-гри «Ми українці: честь і 

слава незламним!»  передано для проведення класним керівникам 4-х класів ОЗ 

«Мигівський ліцей», Берегометської ЗЗСО «Берегометська гімназія» і 

Вовчинецької гімназії; 



Проведено виставку композицій з різноманітного природного матеріалу 

«Осінній вернісаж» серед учнів О3 «Мигівський ліцей», Берегометського 

ліцею №1, Берегометського ліцею №3, Долішньошепітського ліцею, 

Іспаського опорного ліцею ім. Миколи Марфієвича, Міліївського опорного 

ліцею ім. Дмитра Загула, Слободи-Банилівського ЗЗСО І-ІІ ст. ім. В.В. 

Проскурняка, 03 «Вашківецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів», Вашківецького ЗЗСО ім. 

І. Бажанського, Замостянського ЗОШ І - III ступенів, 03 «Карапчівський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів», Бабинського ЗЗСО І-ІІ ст. ім. Марії Вержак, 

Банилівського ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Івана Діяконюка, Коритненського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, учасники якої отримали дипломи за участь; створені відеоролики з 

учасниками та їхніми роботами, можна переглянути  у Фейсбуці на офіційній 

сторінці НПП «Вижницький»; 

Організовано та проведено RA-TOUR «Народження сонця» до дня зимового 

сонцестояння спільно з працівниками Парку на вершині гори Стіжок; 

Для дітей працівників парку організовано і проведено свято «Святого 

Миколая», під час якого дітям були вручені солодкі гостинці. 

 організація та участь у семінарах, круглих столах, диспутах тощо, 

присвячених питанням природоохоронної та екологічної освітньо- 

виховної роботи: 

  співпраця з підприємствами, установами та організаціями: 

співпраця із загальноосвітніми, позашкільними та іншими навчальними 

закладами (дитячі садки, професійно-технічні училища, коледжі, 

університети, інститути тощо); 

Підписано 29 угод про співпрацю з відділами освіти та навчальними 

закладами Берегометської, Вижницької, Банилівської та Вашківецької 

територіальних громад. 

наявність спільних програм, проектів, договорів/угод, планів 

заходів; тематичні уроки любові до рідного краю (назви уроків, назви 

навчальних закладів, кількість уроків); 

участь в організації та діяльності шкільних гуртків/учнівських 

лісництв, гуртків/секцій народних ремесел, вирощування різних груп 

рослин тощо (їх назви та місцезнаходження, періодичність та тематика 

занять, кількість залучених учнів); 

надання допомоги в оформленні природничих кабінетів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

(місцезнаходження та здійснені заходи щодо обладнання); 

участь в організації та проведенні екологічних олімпіад, 

екологічних ігор, «зелених шкіл», конкурсів, вікторин, екскурсій тощо 

(перелік, час та місце проведення, контингент та кількість учасників); 



участь в організації та сприяння проведенню еколого-освітніх 

тематичних експедицій та літніх екологічних таборів (організатори, 

кількість учасників, місце проведення, тематика тощо); 

Проводилась робота з учасниками програми обміну літнього мовного 

онлайн табору GoCamp UKRAINE is the CAPITAL of GREAT PEOPLE 

Цього року у зв’язку з введенням карантинних обмежень для 

запобігання розповсюдження пандемії COVID-19 та воєнними діями в Україні 

більшість літніх таборів не працювало. 

співпраця з іншими установами ПЗФ у сфері екологічної освітньо- 

виховної роботи; 

Наявні угоди про співпрацю з НПП «Гуцульщина», НПП «Галицький», 

НПП «Хотинський», НПП «Прип'ять-Стохід», НПП «Ужанський», 

Карпатський біосферний заповідник, НПП «Кременецькі гори», Карпатським 

НПП, НПП «Дермано-Острозький», НПП «Зачарований край», НПП «Північне 

Поділля», НПП «Сколівські Бескиди», НПП «Черемоський», НПП «Синевир», 

НПП «Верховинський». 

співпраця з громадськими організаціями (місцевими, 

регіональними та національними); 

Громадською організацією «МИ РІВНІ»; 

Громадською організацією «ГРОМАДА ПОНАД УСЕ» 

Громадською організацією «КАРПАТСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА» 

співпраця з релігійними організаціями; 

участь у роботі регіональних екологічно-просвітницьких центрів; 

співпраця з волонтерами; 

створення громадських організацій з метою підтримки діяльності 

установи ПЗФ; 

співпраця установи ПЗФ з міжнародними установами та 

організаціями у сфері екологічної освітньо-виховної роботи. 

НПП «Вижницький» є цільовою територією реалізації міжнародного 

природоохоронного проекту «Підтримка природоохоронних територій 

України», який реалізовується за підтримки Німецької Фінансової Кредитної 

Установи (KFW) та Відділенням Франкфуртського зоологічного товариства 

з 1858; 

2.2. Співпраця з органами державної виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування у сферах освіти, охорони навколишнього 

природного середовища, охорони історико-культурної спадщини та 

іншими (наявність спільних програм, проектів, планів заходів та перелік 

проведених заходів тощо.) 

НПП "Вижницький" активно працює з Управлінням екології та 



природних ресурсів Чернівецької ОДА в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, розвитку туристичної сфери, промоції Вижницького 

району за межами області через спільну участь у міжнародних виставках та 

програмах. 

НПП "Вижницький" тісно співпрацює з Вижницькою міською ТГ - 

спільна організація заходів районного значення, відзначення державних свят, 

прийомів іноземних делегацій, промоції ідеї сталого природокористування. 

Угоди про співпрацю з відділами освіти та навчальними закладами 

Берегометської, Вижницької, Банилівської та Вашківецької територіальних 

громад реалізуються через заходи, які проводять НПП "Вижницький" за 

погодженням керівництва відділів та за їх участі. 

НПП "Вижницький" веде активну просвітницьку роботу з місцевим 

населенням на території Берегометської та Вижницької територіальних 

громад, щодо підтримки місцевим населенням розширення території Парку. 

3. Інформаційно-видавнича та пропагандистська діяльність. 

3.1. Інформація про веб-портал установи ПЗФ в інтернет-мережі 

(коли засновано, адреса, розділи тощо), організацію інтернет-розсилки 

новин та обговорення екологічних проблем на форумах (кількість 

відвідувачів). 

З початку грудня 2021 року функціонує сайт НПП «Вижницький» 

https://vyzhnytskyi-park.in.ua створений в рамках проєкту «Підтримка 

природно-заповідних територій в Україні». 

Офіційна сторінка в соцмережі «Фейсбук»: 

https://www.facebook.сот/Національний-природний-парк-Вижнииький-National-

Nature-Park-Vyzhnytskiy. 

3.2. Інформація про опубліковані та підготовлені до друку 

(зазначити окремо) науково популярні праці, буклети, путівники, 

листівки, плакати, аншлаги тощо (назви, тираж, видання, для яких 

категорій населення призначено). 

Підготовлено інформаційний аншлаг про заборону пересування 

транспортних засобів територією Парку і розміщено по території Парку та 

поширено в соцмережах; 

Розроблено макет флаєра «Стіжок. Скельно-сакральний комплекс»; 

Розроблений інформаційний аншлаг «Як ти можеш допомогти 

планеті?»; 

Спільно з відділом державної охорони ПЗФ розроблені листівки на 

природоохоронну та протипожежну тематику; 

Надруковано власними силами 17 книжок-розмальовок «Сторінками 

Червоної книги України НПП «Вижницький»; 



Видано збірник творчих робіт шкільної молоді «Новорічно-Різдвяна 

пригода». Надруковано 22 примірника та роздано учасникам. 

3.3. Інформація про власні видання (газети, журнали), їх основну 

тематику. 

Видано та розповсюджено щоквартальні газети №27, №28, №29 та 

№30 «Національний природний парк «Вижницький» в електронному вигляді 

(розміщено на сайті установи в рубриці «Про нас» → «Наші видання») та 

видрукувано власними силами 170 примірників. В газеті представлена 

діяльність установи по всіх напрямках роботи і цікава інформація на 

екологічну тематику; 

3.4. Перелік програм та сюжетів на радіо і телебаченні (назва 

студії, хто з працівників брав участь у підготовці), опублікованих статей 

та інформаційних повідомлень у пресі.  

 Створені та поширені в соцмережах інформаційні та рекламні 

відеоролики: «Загадкова Буковина», «Осінні барви національного природного 

парку «Вижницький», «Таємне життя тварин», «Будиночок Солонець», 

«Будиночок Стебник», "Сортуй сміття правильно". 

3.5. Тематика лекцій та бесід, контингент слухачів, найменування 

установи/підприємства/організації, де прочитано лекцію/проведено бесіду. 

4. Підвищення кваліфікації працівників установ ПЗФ та 

сприяння підготовці кадрів у природоохоронній сфері. 

4.1. Підвищення кваліфікації працівників установи ПЗФ шляхом 

навчання на курсах підвищення кваліфікації, у вищих навчальних 

закладах, участі у семінарах та тренінгах, зустрічах з обміну досвідом 

тощо (назва (тематика), час і місце проведення занять, П.І.Б. слухача). 

Спільно з представником проєкту «Підтримка природно-заповідних 

територій в Україні» Василем Дячуком та працівниками науково-дослідного 

відділу відзнято зимові краєвиди території Парку для поновлення фотобази 

та використання у подальшій роботі. 

Працівники Парку прийняли участь у Національному онлайн форумі 

«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»; 

Провідний фахівець з екологічної освіти Лідія Головатюк подала 

статтю «Еколого-просвітницька робота з охорони рідного краю» до збірника 

робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалії та 

перспективи еколого-освітньої роботи в парадигмі стійкого розвитку» 

організованої Поліським природним заповідником. 

Ці на міжнародну накуово-практичну конференцію пресвяченії 20-й 

річниці НПП «Гуцульщина» подавались матеріали Різниченко З., Марчук Г.В., 

Держипільського Л.М. «Скельно-сакральний комплекс «Стіжок» 



національного природного парку «Вижницький»» та Татарчук І.І. 

«Ренатуралізація тису ягідного (тисові) на території національного 

природного парку «Вижницький»», які надруковані у збірнику «Аспекти 

збереження природних екосистем в сучасних умовах природоохоронного 

менеджменту».  

Науковий співробітник Одочук П.І. подав статтю «Ряд odonata на 

території національного природного парку «Вижницький»: види та 

чисельність» до матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної 

конференції «євроінтеграція екологічної політики України» організованою 

Національною академією наук України Одеського державного екологічного 

університету Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка 25 жовтня 

2022 р. м. Одеса.  

Протягом двох днів, 17-18 жовтня 2022 року, відбулися навчання із 

зйомки та монтажу відео, організовані проєктом «Підтримка природно-

заповідних територій в Україні». (Урочища: Стіжок, Судилів, Лужки, 

Виженка) 

4.2. Організація та проведення в установі ПЗФ навчання, семінарів 

та зустрічей з обміну досвідом для підвищення кваліфікації працівників 

установи ПЗФ, інших установ, підприємств та організацій (назва 

(тематика), час і місце проведення занять, лектори (викладачі), 

контингент слухачів). 

4.3. Проведення наукової та виробничої практики студентів та 

аспірантів професійно-технічних та вищих навчальних закладів на базі 

установи ПЗФ. 

В цьому році на базі національного природного парку «Вижницький» 

виробничу практику проходили  двоє студентів із Сторожинецького лісового 

коледжу та ДПТНЗ «Чернівецький професійний машинобудівний ліце». 

5. Джерела та напрями фінансування екологічної освітньо- 

виховної роботи установи ПЗФ. 

Фінансування екологічної освітньо-виховної роботи проводилось за 

рахунок загального фонду та Відділення Франкфуртського зоологічного 

товариства з 1858. 

6. Інформація про надані платні послуги, пов’язані з організацією 

та проведенням освітньо-виховних і природоохоронних заходів (назва 

послуг, отримані кошти за окремі послуги), відповідно до Переліку 

платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами 

природно-заповідного фонду. 

За відвідування еколого-просвітницького центру – 990,00 грн. 

7. Пропозиції щодо вдосконалення екологічної освітньо-виховної 
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