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Послідовний перехід України, як і
всього світого співтовариства, до
сталого розвитку відбувається
відповідно до рекомендацій і
приниципів, викладених у
документах Конференції ООН з
навколишнього середовища
(ЮНСЕД). У березні 2005 року
Україна приєдналася до 55-ти країн,
які підписали документ ООН
«Стратегія освіти для стійкого
розвитку». Під час 190-ої сесії
Виконавча Рада ЮНЕСКО зазначила,
що пріорітетом діяльності є
визначення подальшої програми
роботи на період після 2014 року
(завершення Десятиріччя освіти для
стійкого розвитку), до якої активно
залучилися українські науковці,
екологи, освітяни, державні діячі та
громадськість.

Започаткована ЄЕК ООН ініціатива
«Освіта в інтересах сталого
розвитку», підтримується Україною,
зокрема Державною екологічною
академією післядипломної освіти та
управління Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України. Зокрема, за
участю неурядових громадських
організацій розроблено Стратегію
екологічної освіти для сталого
розвитку; ректор Державної
екологічної академії післядипломної
освіти та управління Бондар
Олександр Іванович є
відповідальною особою від України
(Focal Point) з питань впровадження
згаданої ініціативи ЄЕК ООН, є
членом наглядової ради ЄЕК ООН в
процесі «Освіта в інтересах сталого
розвитку», на постійні основі бере
участь у засіданнях та підготовці
документів та міжнародних рішень в
сфері освіти в інтересах сталого
розвитку.
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ПРОЦЕС «ОСВІТА В ІНТЕРЕСАХ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»



Прийняття участі у засіданні наглядового комітету

Освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР)

Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) 

Розбудова потенціалу та розширення можливостей
молоді у прийнятті сталих рішень
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НАПРЯМИ РОБОТИ У 2017-2018 РОКАХ

Підтримка лідерства серед жінок та популяризація
гендерних ініціатив

Адаптація до зміни клімату

Поширення принципів освіти для сталого розвитку

Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали
наслідків конфлікту на Донбасі



18 лютого 2017 року в Житомирському агроекологічному університеті
відбувся День відкритих дверей для всіх бажаючих ознайомитись з вузом.
При зустрічі з викладачами агрономічного факультету у вчителів та учнів
виникло багато запитань та обговорень з приводу презентації міні-
лабораторії з визначення якості продуктів споживання, якості ґрунту та
повітря. Діти самі мали можливість прийняти участь в експрес-аналізі. Міні-
лабораторія була придбана завдяки участі у Програмі малих грантів ПРООН/
ГЕФ.
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РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ТА
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
МОЛОДІ У ПРИЙНЯТТІ СТАЛИХ
РІШЕНЬ

Було проведено Конкурс есе серед молоді на тему "Біорізноманіття: від
міжнародних договорів до локальних дій". Метою конкурсу є привернення
уваги до проблем втрат та шляхів збереження біорізноманіття. Конкурс
проводився Партнерською мережею "Освіта в інтересах сталого розвитку в
Україні" та ГО "Екомайбутнє" в рамках Всеукраїнського дитячого екологічного
форуму "Дыти за довкілля: майбутнє обираємо ми!" за підтримки ПМГ ГЕФ. 

2 березня проводився майстер-клас з виготовлення листівок-агітівок
«Збережімо першоцвіти». Захід було проведено в рамках проекту «Наша
країна у світлинах» . Мета - пропаганда збереження першоцвітів,
розповсюдження листівок серед місцевого населення. Захід організували
працівники Сєвєродонецького екологічного Центру.



З 15 березня по 15 квітня 2017 року проводилася природоохоронна акція
"Збережи первоцвіти". Організатори заходу: Чернігівська обласна організація
Українського Товариства охорони природи, Партнерська мережа «Освіта в
інтересах сталого розвитку в Україні», Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський
національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Регіональний
ландшафтний парк «Ялівщина», Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. Мета акції: зберегти
в наших лісах та відновити на колекційних ділянках ранньоквітучі весняні
рослини та привернути увагу населення до проблеми зникнення первоцвітів у
нашій країні, зокрема на Чернігівщині.

25 квітня в залі засідань Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т.Г. Шевченка проходило підведення підсумків
природоохоронної акції «Збережи первоцвіти». Нагороджувала переможців
конкурсу "Збережи первоцвіти" Голова Чернігівської обласної організації
Українського товариства охорони природи, кандидат біологічних наук,
доцент кафедри екології та охорони природи – Потоцька С.О. Призи були
надані Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвитку в
Україні» (наліпки, газети, закладки, екологічна гра), Чернігівською ГО
«Агенція регіонального розвитку Вектор» (рамки для грамот), Департаментом
екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації (книжки, плакати), Регіональним ландшафтним парком
«Ялівщина» (друк грамот, буклети) тощо. 
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КОНКУРС "ЗБЕРЕЖИ ПЕРВОЦВІТИ"



В «Українському освітянському видавничому центрі "Оріон"» вийшли з друку
два посібники з літературного читання «Читаємо із задоволенням щодня» для
учнів 2 та 3 класу. Посібник «Читаємо із задоволенням щодня» схвалено для
використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки
та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України (від 13 січня 2017 р. №2.1/12-Г-6). 
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21 березня 2017 року відбулося відкриття інформаційно-екологічного центру,
в рамках якого проведено презентацію бінарного уроку географії з
використанням SMART дошки з розділу «Регіони і країни світу». Також було
проведено екологічно дружні заходи від Партнерської мережі «Освіта в
інтересах сталого розвитку».

З 21 березня проводилася щорічна Всеукраїнська Акція «Майбутнє лісу в
твоїх руках». Головною метою, акції є виховання у підростаючого покоління
шанобливого ставлення до природи, збагачення зацікавленості у збереженні
лісових насаджень, збереження лісів для майбутнього. Заклади освіти
Сєвєродонецька приєдналися до акції. 

Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва Київського
національного університету імені Тараса Шевченка провела щорічний
конкурс творчих робіт для учнів 10-11 класів м. Києва та Київської області
«Молодь Київщини за зелену економіку». Метою конкурсу є формування
екологічного мислення і культури молодого покоління як рушійної сили
впровадження ідей сталого розвитку економіки і підприємництва на Київщині
з урахуванням сучасних екологічних проблем світу, країни і регіону, з
усвідомленням особистої відповідальності за стан довкілля і безпеку умов
проживання, дотримання норм соціальної, екологічно грамотної поведінки.
13 квітня 2017 року в рамках V-тої Міжнародної конференції "Зелений
бізнес: життя заради майбутнього" переможці 



Конкурсу оприлюднили свої результати. До нагородження переможців
долучилася також Партнерська мережа "Освіта в інтересах сталого розвитку".
Зокрема, учням було подаровано екологічні ігри "Зелений менеджер",
брошури з питань біорізноманіття, проектного менеджменту, плакати щодо
нових інформаційно-просвітницьких можливостей з питань освіти для
сталого розвитку, розроблені громадськими організаціями за підтримки
Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ.
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29.04.2017 р. Чернігівською обласною організацією Українського товариства
охорони природи  та адміністрацією Регіонального ландшафтного парку
«Ялівщина»  було проведено суботник на території РЛП «Ялівщина». До
даного заходу долучилися близько 50 чоловік серед них: небайдужі
громадяни, студентів Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т.Г. Шевченка.



1-2 липня 2017 року в м. Чернігів за підтримки Програми малих грантів
ПРООН/ГЕФ (ПМГ ПРООН/ГЕФ), Партнерської мережі «Освіта в інтересах
сталого розвитку», Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації, Державної екологічної
інспекції в Чернігівській області, Чернігівського обласного педагогічного
ліцею для обдарованої сільської молоді (ЧОЛП), Чернігівського
національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (ЧНПУ) та
громадських організацій з різних регіонів України відбувся Третій
Всеукраїнський дитячий екологічний форум «Діти за довкілля: Майбутнє
обираємо Ми!».До участі в Форумі долучилися понад 120 учасників з різних
регіонів України.В рамках Форуму були проведені численні майстер-класи,
квести від Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5,
Чернігівської обласної станції юних натуралістів, НПП «Голосіївський», НПП
«Мезинський», Чернігівського національного педагогічного університету,
Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, Чернігівського міського центру туристично-оздоровчої
роботи, які гармонійно доповнювали пленарні та секційні засідання,
допомагали молодим лідерам, озброїтися новими знаннями та навичками.Всі
учасники отримали дипломи, пам”ятні подарунки та призи, книгу
«Різнокольові казки”, нову екологічну гру «Мережа життя», та інші
інформаційно-просвітницькі матеріали.
Протягом другого дня учасники Форуму відвідали агробіостанцію в
Регіональному ландшафтному парку "Ялівщина". Студенти ЧНПУ імені Т.Г.
Шевченка підготували надзвичайно цікавий та захоплюючий квест на
території парку. Ну і звичайно не обійшлося без концертної програми, що
вразила виступом талановитих екологічних агітбригад. Крім того, учасники
Форуму мали можливість взяти участь у декількох майстер-класах. 
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19 вересня 2017 року в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді відділу освіти Сєвєродонецької міської ради відбувся міський
конкурс-виставка з аранжування квітів та флористики «Краса рідного краю».
Цей захід проводився відповідно до Обласної програми з охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2018 роки, плану роботи
відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік з метою формування
в дітей екологічного виховання, дбайливого ставлення до природи,
підготовки їх до професійного самовизначення.

9 жовтня 2017 року Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді відділу освіти Сєвєродонецької міської ради проводив акцію з
озеленення навчальних закладів міста Сєвєродонецьк - «ЗЕЛЕНІ ШКОЛИ». 
 Метою є формування у дітей дбайливого ставлення до природи, екологічного
виховання, згуртованості учасників у творчій праці.
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З 01 грудня – по 15 грудня 2017 року проводилася природоохоронна акція
"Підготуємо птахів взимку". Мета природоохоронної акції: виховання любові
до природи, відповідального ставлення до птахів; проведення широкої
просвітницької роботи та практичних дій з охорони і збереження зимуючої
орнітофауни м. Чернігова та Чернігівської області. Під час цієї акції
учнівською та студенткою молоддю Чернігівської області виготовлені
годівнички, проведено лекції природоохоронного напрямку викладачами
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та
загальноосвітніх навчальних закладів.Принесені учасниками годівнички
розміщені по території РЛП «Ялівщина» та «Березового гаю». 



Напередодні новорічних та різдвяних свят 22 грудня 2017 року в селі Веприн
Житомирського району відбувся Благодійний екологічний ярмарок,
організований мережою організацій громадського суспільства «Зелена
Житомирщина» спільно з представниками Вишевицької об’єднаної
територіальної громади. Новорічний настрій учасникам Ярмарку, серед яких
діти та молодь села, подарували представники народного художнього
фольклорно-етнографічного колективу «Вишевичанка», які виступили з
програмою «Вийшла зірка, запалала, Новий рік подарувала», громадських
організацій Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку»,
Національного природного парку «Голосіївський», ПМГ ПРООН/ГЕФ, зокрема
презентували освітньо-просвітницькі матеріали, екологічні ігри тощо. Діти
мали змогу стати частиною екологічно новорічних подій. 

19 грудня 2017 року на базі Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г.Шевченка відбулася щорічна виставка-конкурс "Зимовий
букет – замість ялинки" в рамках природоохоронної акції "Не рубай
ялинку".Мета виставки–конкурсу: формування екологічного світогляду;
розвиток творчих здібностей і пізнавальної діяльності; виявлення та
підтримка талановитої і обдарованої молоді; плекання дбайливого ставлення
до навколишнього середовища.
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З 10 квітня по 8 травня 2018 року проводился природоохоронна акція
"Збережи первоцвіти". Мета акції: зберегти в наших лісах та відновити на
колекційних ділянках ранньоквітучі весняні рослини та привернути увагу
населення до проблеми зникнення первоцвітів у нашій країні, зокрема на
Чернігівщині. Заходи, що пропонувалися під час природоохоронної акції:
творчий конкурс серед учнів «Первоцвіти весняні квіти, які потребують
збереження та відновлення в колекціях» (малюнки, плакати та листівки,
оповідання, вірші); фотоконкурс серед учнів «В об’єктиві – краса
первоцвітів» (авторські фото первоцвітів в природі та на колекційних
ділянках); проведення позакласних занять на тему: «Збережемо первоцвіти
разом»; розповсюдження різнопланової інформації (буклети, листівки,
плакати).

Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» в
рамках проекту  ПМГ ПРООН/ГЕФ проводився конкурс "Шкільний
енергоаудитор". 
Метою Конкурсу було поширення знань та популяризація заходів щодо
підвищення енергоефективності, а також розширення можливостей та
підвищення спроможності молодіжних громад. 
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1 березня 2018 року у Сєвєродонецькому міському Центрі еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (СМ ЦЕНТУМ) відбувся спільний
захід з вихованцями Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді (ЦТКЕУМ) з виготовлення листівки-агітівки "Першоцвіт збережіть -
паперовий букет зробіть!!!". Захід проводився в рамках Всеукраїнської акції
«Збережемо першоцвіти». Метою заходу є залучення учнівської молоді до
вивчення проблеми збереження першоцвітів,ознайомлення з рідкісними та
зникаючими видами рослинами, які занесені до Червоної книги, привернення
уваги до охорони ранньоквітучих рослин.



3 квітня в рамках природоохоронної акції «ЗБЕРЕЖИ ПЕРВОЦВІТИ» членам
ЕКОЛОГІЧНОГО ГУРТКА «ДИВОСВІТ» «Будинку школяра» Чернігівської
районної ради Чернігівської області  та УЧНЯМ 3 ТА 7 КЛАСІВ
КИСЕЛІВСЬКОГО НВЗ Чернігівського району Чернігівської області було
проведено екскурсію по екологічній стежці «Лісова казка» на території
регіонального ландшафтного парку «Ялівщина»  та науково-навчальної
станції Національного університету «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г.Шевченка.  Мета акції: зберегти в наших лісах та відновити на
колекційних ділянках ранньоквітучі весняні рослини та привернути увагу
населення до проблеми зникнення первоцвітів у нашій країні, зокрема на
Чернігівщині. Найактивніші учасники були нагородженні подарунками від
Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку».

14 травня 2018 року в Ірпінській школі №13 відбулася акція «Алея довіри» та
підсумок конкурсу малюнків «Я & Поліція. Ми довіряємо один одному». Захід
організовано в рамках реалізації проекту «Розвиток платформи для взаємодії
поліції та громад». Під час заходу школярі разом з представниками поліції
були залучені до спільної висадки дерев та кущів на території школи. Також
під час акції було підбито підсумок конкурсу малюнків «Я & Поліція. Ми
довіряємо один одному». Конкурс було організовано з метою посилення
діалогу та довіри між учнями та поліцією. В конкурсі взяли участь більше 100
учнів школи. Переможців було нагороджено символічними подарунками, які
сприяють позитивному сприйняттю поліції та інтерактивною грою «Безпечна
громада», яку розроблено в рамках Проекту. Метою гри є у легкій та
доступній формі навчити школярів безпечним моделям поведінки у
різноманітних ризикваних ситуаціях.
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1-2 червня в м. Київ за підтримки Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ,
Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку», НПП
«Голосіївський», Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони
природи та інших громадських організацій відбувся форум «Розумна
енергетика в освіті». До участі в Форумі долучилися понад 60 учасників з
різних регіонів України, зокрема з Чернігівської, Луганської, Запорізької,
Дніпропетровської, Рівненської, Житомирської, Київської областей та м.
Києва. Перший день заходу відбувся на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. Під час офіційного відкриття
відбулося нагородження переможців конкурсу «Шкільний енергоаудитор». По
завершенню пленарної сесії відбулася робота у секціях. Вчителі мали
можливість послухати експертів Національного університету імені Тараса
Шевченка, Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Бориса Грінченка, Національного університету «Києво-
Могилянська академія», Партнерської мережі та інших. Тоді як школярі були
залучені до екологічних ігор, таких як «Зелений менеджер», «Рибний бізнес»
та «Мережа життя». В рамках Форуму учасникам було організовано екскурсію
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, а під
вечір було проведено ряд майстер-класів та дискусій.  Протягом другого дня
Форуму учасники відвідали НПП «Голосіївський», зокрема було організовано
декілька екскурсій екологічними стежками Парку, проведено декілька
майстер-класів, конкурсів та інших активності. На завершення учасники
поділилися думками та пропозиціями щодо роботи Форуму за чашечкою
ботанічного чаю.
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На базі Національного природного парку "Голосіївський", активного члена
Партнерської мережі, проводяться літні практики для студентів-екологів. 
 Завдяки співробітникам відділу екологічної освіти НПП "Голосіївський"
студенти мали можливість також ознайомитися із екологічною грою "Зелений
менеджер", яка розроблена в рамках проекту ПМГ ПРООН/ГЕФ.
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24 серпня 2018 року о 13.00 на «Співочому полі» відбувся заключний етап
конкурсу творчих робіт родин столиці на тему: «Україна – держава моя» -
урочисте нагородження переможців. В конкурсі взяли участь понад 50 родин
м. Києва (у тому числі багатодітні родини; родини, що виховують дітей-
інвалідів; родини, рідні яких знаходяться в зоні АТО; родини внутрішньо
переміщені зі східних областей України), які запропонували біля 400
конкурсних робіт. До проведення Конкурсу долучилася і Партнерська мережа
"Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні". Так переможцям Конкурсу
були подаровані екологічні ігри, у тому числі оновлену версію гри "Зелений
менеджер".

7 вересня 2018 року Голова Чернігівської обласної організації Українського
товариства охорони природи Потоцька С.О. та 10 студентів-екологів
Національного університету «Чернігівський Колегіум» імені Т.Г. Шевченка
провели екологічні ігри на катері «Казбек» для учнівської молоді ЗОШ№ 1 та
ліцею №15 м Чернігова в рамках заходу «День Десни» від Деснянського
басейнового управління водних ресурсів. Всі школярі були нагородженні
призами від Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку» та
Департаменту агроекологічного розвитку, екології та природних ресурсів.



15 вересня у Всесв ітній день прибирання Чернігівська обласна організація
Українського товариства охорони природи виступала співорганізатором
разом з Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.
Шевченка, адміністрацією РЛП «Ялівщина»та природоохоронної акції
«ЗРОБИ УКРАЇНУ ЧИСТОЮ». До заходу активно долучилися: молодь
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
Чернігівського національного технологічного університету, загальноосвітньої
школи № 5 та представники – Департаменту агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів, Національної патрульної поліції, ГО «Нові
перспективи «Ялівщини», ГО «Чернігівське відділення ВГО Українська
академія універсології», ГО «Громадський науково-дослідний центр
універсальних технологій розвитку людини», ГО «Північний корпус» та інші
небайдужі громадяни міста Чернігова.

1 5 |  З В І Т  Д І Я Л Ь Н О С Т І  2 0 1 7 - 2 0 1 8



У грудні проходила Виставка-конкурс "Зимовий букет - замість ялинки". Мета
виставки–конкурсу: формування екологічного світогляду; розвиток творчих
здібностей і пізнавальної діяльності; виявлення та підтримка талановитої і
обдарованої молоді; плекання дбайливого ставлення до навколишнього
середовища. Участь в конкурсі приймали учнівська та студентська молодь,
вчителі та небайдужі жителі м. Чернігова та Чернігівської області. 19 грудня
2017 року, найкращі роботи були відмічені подарунками, Грамотами
Переможців. Організатори акції: Кафедра екології та охорони природи
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи,
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації, Партнерська мережа «Освіта
в інтересах сталого розвитку в Україні».

з 01 грудня – по 15 грудня 2018 року проходила акція "Підгодуємо птахів
взимку". Мета природоохоронної акції: виховання любові до природи,
відповідального ставлення до птахів; проведення широкої просвітницької
роботи та практичних дій з охорони і збереження зимуючої орнітофауни м.
Чернігова та Чернігівської області.
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19 грудня 2018 р. на базі Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка відбулася виставка – конкурс "Зимовий букет –
замість ялинки" в рамках природоохоронної акції "Не рубай ялику". Учасники
були нагороджені призами та "миколайчиками" від організаторів, зокрема
Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони природи,
Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні»,
кафедри екології та охорони природи Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.



Учасники Партнерської мережі "Освіта в інтересах сталого розвитку в
Україні" взяли участь у тренінгу з проектного менеджменту та підготовки
проектних заявок, який відбувся в м. Запоріжжя та був приурочений до
Міжнародного дня сільської жінки. Захід відбувся за підтримки Програми
малих грантів ПРООН/ГЕФ в Україні. Тренінг організовано з метою посилення
спроможності жінок-фермерів Запорізької області, об’єднань громадян,
громадських організацій в розробці проектів; розширення можливостей для
участі в конкурсах проектів та підвищення рівня екологічної свідомості. Крім
питань проектного менеджменту, досвіду та перспектив роботи ПМГ ПРООН/
ГЕФ в Україні та світі, учасники мали змогу ознайомитися із законодавчою
базою, підходами та прикладами успішних ініціатив з питань освіти для
сталого розвитку, застосування низьковуглецевих технологій, агроекології в
поєднанні з сільським зеленим туризмом, запобігання втратам
біорізноманіття у співпраці з національними природними парками,
закладами освіти та молоддю. 

30-31 березня в Американському домі проходить серія заходів з питань
гендерної рівності та жіночого лідерства. Експертом з питань лідерства жінок
виступила Крістін Хафферт, яка є співзасновницею проекту Mine the Gap,
консалтингової та адвокаційної компанії.  Тренінг зібрав понад 40 молодих
жінок-лідерів з громадських організацій та ініціатив, міжнародних програм,
державного сектору та бізнесу. Для української аудиторії був цікавим досвід
Крістін Хафферт, практичні поради та життєвий досвід, які допомогли
зрозуміти методики відстоювання рівності, розширення прав і можливостей
жінок. 
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ПІДТРИМКА ЛІДЕРСТВА СЕРЕД ЖІНОК
ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ
ІНІЦІАТИВ



22-24 травня 2018 року в Міжнародному виставкову центрі у м. Києві
відбувся Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України 2018».
Програма Форуму включала виставку та презентації учасників форуму,
роботу дискусійних майданчиків, круглих столів, семінарів та конференцій.
Головними складовими Форуму стали питання енергоефективності та зміни
клімату; «зеленої економіки», як механізму сталого розвитку; збереженню
розвитку національних парків та заповідників; управління відходами їх
утилізації та переробці, екологічним проблемам сектору безпеки і оборони
України та екологічній освіті. До участі у заході були залучені представники
органів державної влади, представники екологічної громадськості,
екологічних навчальних закладів та ін. За сприяння проекту ПМГ ПРООН/ГЕФ
«Розбудова спроможності громад – запорука підвищення
енергоефективності» в рамках проекту ПРООН «Усунення перепон для
залучення інвестицій у підвищення енергоефективності громадських будівель
у малих і середніх містах України на моделі ЕСКО» на Форумі було
проведено семінар та виставку «Енергоефективність та зміна клімату:
підходи та інструменти для забезпечення сталого розвитку громад».

Програма малих грантів Глобального екологічного фонду (ГЕФ ПМГ для
України) проводила  конкурс проектних пропозицій у тематичному напрямку 
 зміна клімату серед громад Київського та Житомирського Полісся, а також
Степового ландшафту ГЕФ ПМГ. 
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АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

Програма малих грантів Глобального екологічного фонду (ГЕФ ПМГ для
України) проводила конкурс проектних пропозицій для  громад Київського та
Житомирського Полісся, а також Степового ландшафту ГЕФ ПМГ у наступних
сферах: зміна клімату та деградація земельних ресурсів.



12-13 квітня 2017 року відбувається ІІІ Всеукраїнський форум «Освіта для
збалансованого розвитку». Організатори Форуму: Всеукраїнська екологічна
ліга, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН
України. Ключова тема цього року: «Стратегія сталого розвитку України на
період до 2030 року: завдання освіти щодо її реалізації». В рамках роботи
Форуму учасники долучились до активних обговорень щодо стратегічного
бачення, керівних принципів та векторів Стратегії сталого розвитку України
на період до 2030 року, зокрема можливостей реалізації міжнародних
зобов’язань щодо впровадження освіти для сталого розвитку,
використовуючи кращий досвід та практики. Організаторами виступили
Всеукраїнська екологічна ліга та Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді МОН України. У роботі Форуму також взяли участь
учасники Партнерської мережі "Освіта для сталого розвитку в Україні", де
представили свої здобутки та напрацювання у галузі освіти для сталого
розвитку.
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ПОШИРЕННЯ ПРИНЦИПІВ ОСВІТИ
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Учасниками Партнерської мережі "Освіта в інтересах сталого розвитку в
Україні" в рамках реалізації проекту ПМГ ПРООН/ГЕФ розроблено нову
екологічну гру "Мережа життя". Гра знайомить із основними поняттями в
сфері біоріорізноманіття такими як «екосистема», «харчовий ланцюг»,
«біоценоз» тощо; демонструє дивовижні та неповторні види нашої планети
взагалі, та України зокрема, їх взаємозв’язки; показує сильні та тісні
взаємозв’язки в природі; дає уявлення про основні загрози біорізноманіттю
та шляхи запобігання. Гравці можуть побудувати харчові мережі, створити
стабільну екосистему, саботувати екосистеми супротивників. Виграє той, хто
створить найскладнішу екосистему. Гра розрахована на учнів старших класів 



30 березня 2018 року в м. Ірпінь в приміщенні Ірпінського економічного
коледжу відбувся тренінг для вчителів з питань співпраці школи та поліції, в
якому взяли участь понад 150 учасників - заступники директорів і голів
методоб’єднань, вчителі  початкової освіти; методисти,класні керівники 5-7
класів. Тренінг проходив в рамках реалізації проекту «Розвиток платформи
для взаємодії поліції та громади», який фінансується Європейським Союзом.
Метою тренінгу було надання методичної, інформаційно-просвітницької
підтримки з питань реалізації положень програми «Школа і поліція». Під час
тренінгу  була презентована інтерактивна гра та надана для проведення
відкритих уроків-презентацій представникам шкіл та освітніх установ м.
Ірпінь. 

з поглибленим вивченням природничих дисциплін та студентів природничих
спеціальностей. Може бути використана також як компонент неформальної
освіти для сталого розвитку, зокрема працівниками об’єктів природно-
заповідного фонду, представниками громадських організацій тощо. Гру
успішно апробовано та пошмрено серед учасників Третього Всеукраїнського
дитячого екологічного форуму "Діти за довкілля: майбутнє обираємо ми!"
Електронний варіант гри доступний на сайті у розділі "Навчально-пізнавальні
матеріали" за посиланням: http://www.ecoosvita.org.ua/node/5.
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На допомогу учителю видано конструкор уроків природознавства на
інтеграційній основі „ЧАРІВНА КНИГА ПРИРОДИ” та набір дидактичних карт
для навчальних ігор. У посібнику подані матеріали для конструювання уроків
природознавства у 1-му класі. Конструктор містить такі елементи: абетку для
вчителя, наукові казки, матеріали для уроку, навчальні ігри та завдання. До
кожного уроку подано перелік статей з журналу „КОЛОСОК” та газети
„КОЛОСОЧОК”, які є у вільному доступі на сайті www.kolosok.org.ua.

http://www.ecoosvita.org.ua/node/5
http://kolosok.org.ua/


9 травня 2018 року в Ірпінському НВК «Школа І-ІІ ступенів – Коцюбинський
гуманітарний ліцей» відбувся підсумок уроків-презентацій з питань
безпечного середовища та взаємодії поліції і школи. 30 березня 2018 року в
м. Ірпінь було проведено тренінг для вчителів з питань співпраці школи та
поліції в рамках грантового проекту «Розвиток платформи для взаємодії
поліції та громади». Метою проекту є посилення ролі громади у використанні
принципів взаємодії поліції та громади (community policing) у створенні
безпечного середовища. За результатами заходу та використовуючи надані
матеріали, пропонувалося провести відкриті уроки-презентації для школярів
щодо створення безпечного середовища. Відкриті уроки-презентації було
проведено майже у всіх школах м. Ірпінь. Також під час акції було підбито
підсумок конкурсу малюнків «Я & Поліція. Ми довіряємо один одному».
Конкурс було організовано з метою посилення діалогу та довіри між учнями
та поліцією. Переможців було нагороджено символічними подарунками, які
сприяють позитивному сприйняттю поліції та інтерактивною грою «Безпечна
громада», яку розроблено в рамках Проекту. Метою гри є у легкій та
доступній формі навчити школярів безпечним моделям поведінки у
різноманітних ризикваних ситуаціях. Крім того, серед учнів школи було
поширено світловідбиваючі браслети із посиланням на мобільний додаток
гри "Безпечна громада", який вже є доступним для завантаження у вільному
доступі.
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Активним учасником команди і тренером проекту ЄС «Розвиток платформи
для взаємодії поліції та громади» Санковською І.М. була використана
можливість ознайомити з матеріалами Проекту додаткову кількість слухачів
під час одразу двох заходів у м. Львові. Так, 16 червня 2018 року експерта
запросили на тренінг, що проходив у рамках проекту «Викладання
інтегрованого курсу «Культура добросусідства» у ЗНЗ Львова і Львівської
області за сприяння Посольства Королівства Норвегії. Учасники курсу –
педагоги, які працюють над формуванням і розвитком в учнів громадянської 



та міжкультурної компетенцій. Експерт провела ознайомлення вчителів
початкових класів з проектом та методичними матеріалами «Співпраця
поліції та громади» і презентувала гру «Безпечна громада». А 18 червня 2018
року Львів гостинно зустрів учасників конференції з 10 пілотних шкіл, які
проводили апробацію методичних матеріалів з громадянської освіти.
Представники Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської та
Черкаської областей – педагоги та керівники закладів освіти обговорювали
ряд важливих питань. Тренер  Санковська І.М. ознайомила слухачів з
проектом «Розвиток платформи для взаємодії поліції та громади» і
презентувала гру «Безпечна громада». Презентація активностей, що
відбулися у ході проекту, сприяла дискусії щодо відповідальності за
створення безпечних умов життя у громадах. 
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Представники України взяли участь в 13-ому засіданні Наглядового комітету
ЄЕК ООН з питань освіти в інтересах сталого розвитку.   Під час засідання
були обговорені  питання впровадження Стратегії ЄЕК ООН з питань ОСР,
зокрема існуючий прогрес в країнах, результати діяльності з розвитку
спроможності, поширення обізнаності, кращих практик співпраці на
двосторонньому та регіональному рівня задля досягнення пріоритетів в
ключових сферах діяльності,  а також  подальшого розвитку та підтримки
ініціатив ОУР після 2019 року. Представниками України було представлено
прогрес в імплементації Стратегії, наведені приклади співпраці на
національному та локальному рівнях, з міжнародними програми та ініціативи,
зокрема відзначено співпрацю з ПМГ ПРООН/ГЕФ. Одним із ключових питань
стало обговорення та узгодження формату  підготовки звітності щодо
виконання Стратегії за 2017-2019, яка має бути подана  до 1 листопада 2018
року. З документами та презентаціями можна ознайомитися за посиланням:
http://www.unece.org/index.php?id=48053 .

Вже другий рік поспіль партнером Форуму «Таврійські горизонти»
виступить Програма малих грантів Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ
ПМГ), яка впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) і виконується
Офісом Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS). У рамках
Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти», який відбувся
29 вересня 2017 року в м.Нова Каховка, оголошено переможця Конкурсу. За
результатами Конкурсу на території Чаплинського району в Хрестівській ОТГ
реалізовано грантовий проект щодо використання альтернативної сонячної
енергії для нагріву води у Надеждівському ясла-садку.

http://www.unece.org/index.php?id=48053


27 вересня 2018 року у Дніпровській академії неперервної освіти відбулася
обласна конференція для освітян Дніпропетровщини «Практика наскрізної
освіти для сталого розвитку» (фестиваль педагогічних ідей). Під час роботи
конференції педагоги могли обмінятися досвідом щодо впровадження
наскрізних ліній освіти для сталого розвитку у практику закладів середньої та
дошкільної освіти. У другій частині роботи конференції відбулися
різноманітні майстер-класи. Було анонсовано початок прийому робіт на
обласний конкурс творчих проектів закладів середньої та дошкільної освіти
«Ініціативи для стійкого розвитку громади».
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Представники Мережі організацій громадянського суспільства «Зелена
Житомирщина» за підтримки проекту ПМГ ПРООН/ГЕФ долучилися до
програми проведення загальноміської акції «Дні сталої енергії у місті
Новоград-Волинський». 25 жовтня 2018 року для учнів та вчителів 11 шкіл
міста було презентовано екологічну гру «Зелений менеджер». Метою
проведення гри «Зелений менеджер» було поширити ідеї сталого розвитку,
набути управлінських вмінь та навичок щодо дотримання балансу між
обмеженими природними ресурсами та забезпеченням життєво необхідними
потребами населення: водою, продовольством, енергією та грошима з
користю для довкілля.



27 жовтня 2018 року на базі ліцею ІЛІТ відбувся навчальний тренінг з питань
запровадження інтерактивних методів навчання, в тому числі екологічних
ігор, он-лайн курсів з питань сталого розвитку, а також були презентовані
нові розробки для поглибленого вивчення проблематики збереження
озонового шару, адаптації до змін клімату. У заході взяли участь близько 50
вчителів природничих предметів з Ірпеня, Ворзеля, Коцюбинського. Тренінг
відбувся за підтримки проекту ПМГ ПРООН/ГЕФ, метою якого  розширення
можливостей ініціатив громад у створенні безпечного довкілля та
підвищення рівня поінформованості про можливі небезпеки та глобальні
екологічні проблеми та шляхи їх вирішення на локальному рівні, підвищення
рівня екологічної та соціальної відповідальності. Також учасники тренінгу
познайомилися із основними напрямками діяльності та напрацюваннями
Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні».
Зокрема, було презентовано онлайн-курси, екологічні ігри, навчальні та
методичні матеріали, а також ознайомлено з новими ініціативами в сфері
освіти в інтересах сталого розвитку. Також було проведено тренінг «Дій за
озон». Тематика інформації і вправ стосувалась проблеми збереження
озонового шару у атмосфері нашої планети, ролі Монреальського протоколу у
врегулюванні використання озоноруйнуючих речовин, екологічних міфів і
стереотипів сприйняття екологічних проблем. Вчителі брали участь у
інтерактивних вправах, отримали навчальний комплект “Озонекшн”, який
складається із 2-ох навчальних посібників – для вчителі і для учня.
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16 листопада 2018 року досвідчені тренери  . провели навчальний тренінг
"Дій за озон!" для 30 вчителів м. Чернігова та Чернігівської області. Тренінг
відбувся в рамках реалізації проекту ПРООН-ГЕФ ПМГ «Підтримка Центру
сталого розвитку та безпеки громади», проекту ПРООН-ГЕФ ПМГ
«Підвищення рівня громадської обізнаності щодо змін клімату та захисту
озонового шару» та співпраці з Чернігівською обласною організацією
Українського товариства охорони природи та кафедрою екології та охорони
природи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.
Шевченка. За результатами тренінгу у своїх навчальних закладах вчителі
проведуть заняття, години спілкування та інші позашкільні заходи та
проінформують про їх результати мережу "Дій за Озон".
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22 -23 листопада 2018 року в м. Києві пройшов Національний форум
«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології».
Ключовою темою Форуму стало формування програм щодо поводження з
відходами для об’єднаних територіальних громад: проблемні питання та
кращі практики. Участь у заході взяли більш ніж 300 осіб з усіх регіонів
України. Форум пройшов за підтримки Всеукраїнської екологічної ліги,
Національного молодіжного центру «Екологічні ініціативи», Екологічної
рециклінгової асоціації України, Програми малих грантів Глобального
екологічного фонду та Програми розвитку ООН, Комітету Верховної Ради
України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи.



23-24 листопада у Києві відбувся форум «Кліматична освіта 2018: Цінності та
тренди», метою якого є обмін досвідом та найкращими практиками з
інтегрування екологічних питань у формальну та неформальну освіту. В
заході взяли участь близько 120 учасників із усієї України, серед яких
освітяни, представники громадських секторів та інші небайдужі до питань
охорони довкілля. Організаторами Форуму виступили ГО «Колегія екологічної
освіти «Світ Освіт» та Кафедра метеорології та кліматології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Захід відбувся за
підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні та мережі
неурядових екологічних організацій «Українська кліматична мережа». У
перший день Форуму відбулася панельна дискусія з громадськими
активістами, освітянами та представниками органів влади, які обговорили
важливість транслювання екологічних цінностей в суспільство та роль
закладів освіти у цьому. Крім того, учасники заходу мали можливість
обмінятися досвідом. Так, Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого
розвитку в Україні» організувала невеличку виставку своїх розробок та
кращих практик. Другий день Форуму був присвячений майстер-класам,
презентаціям, тренінгам з екологічної освіти тощо. Зокрема, представники
Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» провели
невеличкі тренінги по екологічних іграх «Зелений менеджер» та «Мережа
життя». Також було представлено навчальний комплект «Озонекшн», який
спрямований на підвищення рівня обізнаності серед учнівської молоді, віком
від 13 до 16 років, у закладах загальної середньої освіти щодо проблеми
зміни клімату та необхідності захисту озонового шару. 
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Для розвитку екологічної освіченості у молоді, проект ПРООН-ГЕФ ПМГ
«Поширення обізнаності щодо впливу глобального потепління та захисту
озонового шару як запорука сталого розвитку» проводить низку тренінгів для
вчителів «Дій за озон!» з впровадження навчального комплекту для закладів
загальної середньої освіти «Озонекшен». Ці тренінги дають можливість
викладачам навчитися за системою «Train-the-trainer» та проводити курс
екологічних уроків на тему захисту озонового шару та проблеми глобального 



потепління. Навчальний комплект «Озонекшн» спрямований на підвищення
рівня обізнаності серед учнівської молоді, віком від 13 до 16 років, у
закладах загальної середньої освіти щодо проблеми зміни клімату та
необхідності захисту озонового шару.  Комплект складається з двох
посібників один для вчителів, інший для учнів. В них представлено ряд
взаємопов’язаних завдань та вправ. За допомогою посібника учні можуть
розвивати власні ідеї та отримувати фундаментальні знання. Оригінал
посібника - «OzonAction Education Pack for Secondary Schools», було
розроблено з метою виконання умов Монреальского протоколу програмою
розвитку ООН з навколишнього середовища-ЮНЕП для дітей та юнацтва.
Навчальний комплект для закладів загальної середньої освіти «Озонекшн»
можна завантажити за посиланням /sites/default/files/imce/6204-r-
edupack5_secschool_teacherbook_ukr_2.pdf
/sites/default/files/imce/6203-e-edupack_secschool_student_ukr_2.pdf
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У вересні-грудні 2018-го року в межах обласного проекту для
експериментальних навчальних закладів за темою: «Інтегрування змісту
випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»
відбувся обласний конкурс творчих проектів закладів середньої та
дошкільної освіти «Ініціативи для стійкого розвитку громади».  Конкурс
проходив у 4 номінаціях: «Школа (садочок) як центр стійкого розвитку
громади»; «Партнерська мережа закладів сприяння сталому розвитку»;
«Сучасна українська школа (садочок) сприяння сталому розвитку»; «Я – у
стійкій громаді»: індивідуальні творчі проекти (громадські ініціативи) дітей та
молоді за тематичними напрямками: «Земля – для життя, а не для сміття»; «Я
– раціональний споживач»; «Зелене місто майбутнього – мої дії вже
сьогодні». На конкурс подали заявки понад 60 навчальних закладів
Дніпропетровської області.  Нагородження переможців відбулося 6 грудня
2018 року в рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти
та педагогічна практика». Переможцям були вручені дипломи та призи.
Зокрема, ігри і плакати, надані Партнерською мережею «Освіта в інтересах
сталого розвитку» (м. Київ), яка співпрацює з ПМГ ПРООН/ГЕФ «Національна
платформа освіти для сталого розвитку: від глобальних стратегій до
локальних планів дій», що впроваджується ГО «Зелене майбутнє».

http://ecoosvita.org.ua/sites/default/files/imce/6204-r-edupack5_secschool_teacherbook_ukr_2.pdf
http://ecoosvita.org.ua/sites/default/files/imce/6203-e-edupack_secschool_student_ukr_2.pdf


4 квітня Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді на базі ССШ№17 провів фестиваль колективів екологічної
просвіти «Земля – наш спільний дім». Тема фестивалю «Раціональне
природокористування». Мета фестивалю – підвищення рівня еколого-
просвітницької та природоохоронної діяльності, формування екологічної
культури учнівської молоді, активізація екологічного руху в м.
Сєвєродонецьк. Участь прийняли колективи закладів загальної середньої
освіти № 6, 16, 17, 20  та колегіум.
Колективи презентували еколого-просвітницьку та природоохоронну
діяльність, проведену протягом навчального року. Виступи кожної команди
поєднували різні жанри: спів, танець та інше.
Гарного настрою та бадьорості учасникам фестивалю надав військовий
оркестр 53 окремої механізованої бригади.
Усі колективи отримали грамоти та призи за номінаціями.
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20-21 квітня 2017 року в м. Женева (Швейцарія) проходило 12-те засідання
Наглядового Комітету Освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР)
Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН). До порядку денного були
віднесені питання розгляду та затвердження плану роботу на 2017-1019 рр.,
прогресу у впровадженні Стратегії, синергії з іншими організаціями та
процесами, зокрема координації дій з Глобальною програмою дій та
консультаціях з ЮНЕСКО. В планах роботи для всіх країн на 2017-2019 роки
включено 6 пріоритетів: 
- запровадження освіти в інтересах сталого розвитку до існуючих шкільних
планів в кожній школі до 2019 року;
-  сприяння розширенню місця освіти в інтересах сталого розвитку в системі
освіти викладачів та професійній підготовці педагогів;
- підтримка професійно-технічної освіти та підготовки задля сталого розвитку
та переходу до «зеленої економіки»;
-  посилення інтеграції освіти в інтересах сталого розвитку в національну
політику в сфері освіти, сталого розвитку, а також інші процеси;
- посилення синергії між формальною, інформальною та неформальною
освітою;
- визнання важливості ролі мереж, в тому числі організацій громадянського
суспільства, академічних та наукових кіл, неурядових організацій, бізнесу в
реалізації освіти для сталого розвитку. 
З презентацією української сторони на 12-ому засіданні Наглядового
Комітету Освіти в інтересах сталого розвитку Європейської економічної
комісії ООН (ЄЕК ООН) щодо посилення синергії з іншими організаціями та
процесами можна ознайомитися за посиланням:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/12_MeetSC/Documents/Item_8-
Uk...
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12-ТЕ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОГО
КОМІТЕТУ ОСВІТИ В ІНТЕРЕСАХ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ОСР)

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОМІСІЇ ООН (ЄЕК ООН)

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/12_MeetSC/Documents/Item_8-Ukraine.pdf


З 15 березня по 30 квітня 2017 року проводилася природоохоронна акція
"Посади дерево миру".Акція присвячена Міжнародному дню попередження
експлуатації навколишнього природного середовища під час війни та
військових конфліктів та проходить в рамках щорічної акції «Зелений
паросток майбутнього». 12 грудня 2017 року у залі засідань Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка відбулося
підведення підсумків природоохоронної акції "Посади дерево миру" та
виставки-конкурсу "Скарбниця Деметри". Організаторами заходів виступили:
Чернігівська обласна організація Українського Товариства охорони природи,
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації, Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого
розвитку в Україні», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г. Шевченка, Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина», «Ніжинський».
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ПІДТРИМКА ЗГУРТУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ГРОМАД, ЩО ЗАЗНАЛИ
НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ

На базі Сєвєродонецького Центра еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Луганської області працює «АРТ –студія японського
мистецтва». Основна мета якої викликати інтерес до популяризації та
вивчення історії, культури, традицій народу Японії, формувати і закріпити
навички роботи з рослинним матеріалом, виховувати толерантності за
допомогою знайомства з культурою Японії, розвивати групову роботу і вміння
працювати в команді для підвищення ефективності досягнення мети. 12
жовтня 2017 року відбувся " Інтенсив - основи виготовлення композиції
«Японська ікебана» з живих квітів". Кожен учасник отримав знання про
історію створення японської ікебани і практичні навички.
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У рамках проекту"Пiдтримка згуртування та розвитку громад,що зазнали
наслiдкiв конфлiкту на Донбасi" нещодавно на базi Сєвєродонецького
Міського Еколого-Натуралістичного Центру Учнівської Молоді вiдбувся
майстер-клас "Створюємо БОНСАЙ зi штучних квiтiв". На ньому були присутнi
учні навчальних закладiв з перевагою iз числа ВПО. Проводила майстер-клас
керiвник гуртка "Основи кімнатного квітництва" Бондарєва Юлія Сергіївна,
яка працює на базi теплиці СЗШ №8 i на своїх заняттях з вихованцями
вивчають цей вид мистецтва на живих рослинах. Усi присутнi,а їх було
чимало,навіть ЗМІ,а саме:телеканал СТВ, якому залюбки надали інтерв’ю
діти,отримали знання та практичні навички.

13 та 18 вересня 2018 року у Сєвєродонецькому міському Центрі еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді було проведено майстер-класи зі
створення Дзен-саду у рамках проекту МОМ «Сприяння сталому розвитку та
згуртуванню громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі». Мета –
ознайомлення з сукулентними рослинами, які використовують для створення
міні саду. Навчити і залучити відвідувачів до створення міні саду з живих
квітів. 
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У рамках проекту «Сприяння сталому розвитку та згуртуванню громад, що
зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» 24 січня  Сєвєродонецький міський
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді приймав у себе
гостей на майстер-класі. Це були вихованці СЗШ, педагоги-організатори,
гурток «Піксель»-юні кореспонденти, які допомагали в проведенні заходу та
керівники гуртків СМ ЦЕНТУМ. Майстер-клас з виготовлення традиційної
японської ляльки проводила керівник гуртка «Чарівна майстерня» Винник
Марина Петрівна.  
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УЧАСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ
ЗАХОДІВ 

У Сєвєродонецькому міському Центрі еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді з метою розвитку потенціалу дитячих та молодіжних
об’єднань в питаннях сталого розвитку, привернення уваги місцевої влади,
громадськості до екологічних проблем міст, залучення до природоохоронної
роботи учнівської молоді, поширення екологічної обізнаності в рамках
реалізації проекту Програми малих грантів Програми розвитку ООН та
Глобального екологічного фонду, спрямованого на підтримку дій молоді
задля чистого довкілля з 23 січня 2017 року проходила фотовиставка
«Створюємо чи руйнуємо».  Фотовиставка є одним з заходів проекту Центру
«Наша країна у світлинах».

З 30.01- 03.02.2017 року в екологічному Центрі проходить фотовиставка «Ми
друзі пернатих». Мета заходу :проведення широкої просвітницької роботи та
практичних дій з охорони та збереження орнітофауни та підгодівлі птахів. У
Сєвєродонецькому міському Центрі еколого-натуралістичної творчості та в
навчальних закладах міста пройшли виставки годівничок. Це перший заклик
до людей підтримати зимуючих птахів. Наступним практичним кроком є
підгодівля птахів. 

З 6 по 9 березня в м. Львові проходив регіональний семінар Глобального
екологічного фонду (The GEF Expanded Constituency Workshop (ECW) for the
Eastern Europe Constituency). Робота семінару включала окрему зустріч
представників громадськості, консультації по Програмі малих грантів ГЕФ, а
також надала можливість представникам країн регіону, громадськості, ЗМІ
ознайомитися з загальними підходами та правилами роботи Глобального
екологічного фонду (ГЕФ) в новому операційному циклі, в тому числі
особливостями «зеленого фінансування», ролі партнерств в програмуванні та
реалізації ініціатив. 



Партнерська мережа долучилася до акції "Мистецтво та довкілля", яка була
присвячена Міжнародному дню довкілля та Міжнародному Дню Дніпра, та
проходила 30 червня в м. Києві на річковому вокзалі. Мета заходу –
надихнути громаду, лідерів, міжнародну спільноту та сприяти
невиснажливому використанню природних ресурсів. Учасники Партнерської
мережі, Форум "Діти за довкілля: Майбутнє обрираємо ми!" долучилия до
проведення інформаційно-просвітницьких заходів та демонстрації кращих
практик впровадження інструментів освіти в інтересах сталого розвитку.
Детальніше у відеоролику: https://www.youtube.com/watch?v=Zyu4ensD4oo
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6-7 квітня 2017 року в Житомирському національному агроекологічному
університеті відбулася наукова конференція на тему «Науково-практичні
основи землекористування та розвиток екологічного сільського господарства
в зоні Полісся». 

https://www.youtube.com/watch?v=Zyu4ensD4oo
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13 липня 2017 року в м. Херсон відбувся тренінг з проектного менеджменту
та підготовки проектних заявок громад, організований Херсонською
обласною державною адміністрацією спільно з Програмою малих грантів
ПРООН/ГЕФ (ПМГ ПРООН/ГЕФ). 

7-8 вересня 2017 року в НПП "Голосіївський" відбулася міжнародна науково-
практична конференція "Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття
в умовах мегаполісу", присвячена 10-річчю створення парку. В рамках
проведення конференції відбудуться пленарні та секційні засідання,
природничі заняття та екскурсії, а також обмін інформаційними матеріалами
та неформальне спілкування. Детальніше про конференцію можна дізнатися у
програмі заходу за посиланням:
/sites/default/files/imce/programa_konferenciyi_npp.docx. Учасники
Партнерської мережі також долучилися до участі у заході. З презентацією
Мережі можна ознайомитися за посиланням:
/sites/default/files/imce/prezentaciya_dovkillya_dlya_yevropy_-
_golosiyivskyy.pdf

21-22 вересня 2017 року в м. Києві відбулася Всеукраїнська конференція
"Енергоефективна школа". Захід організовано в рамках реалізації проекту
ПРООН/ГЕФ "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у
муніципальному секторі в Україні" за сприяння Міністрества освіти і науки
України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
МОН України та Всеукраїнської екологічної ліги. Метою Всеукраїнської
конференції було обмін досвідом та поширення кращих практик освітян
України з питань енергозбереження у школі, виховання енергетично та
екологічно грамотної поведінки та стилю життя, актуалізація заходів з
раціонального використання ресурсів, залучення освітянської спільноти до
дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів та зменшення
негативного впливу на довкілля, сприяння співпраці органів державної влади,
місцевого самоврядування, громадських організацій та науковців;
підвищення рівня відповідальності та зацікавленості у міжгалузевому
співробітництві; налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва
для збереження довкілля та освітнього простору.

http://ecoosvita.org.ua/sites/default/files/imce/programa_konferenciyi_npp.docx
http://ecoosvita.org.ua/sites/default/files/imce/prezentaciya_dovkillya_dlya_yevropy_-_golosiyivskyy.pdf
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29 – 30 вересня у м. Нова Каховка відбувся Ювілейний Х Міжнародний
інвестиційний форум «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції,
економічний розвиток»! У заході взяли участь потужні вітчизняні та іноземні
інвестиційній компанії, урядовці, представники дипломатичного корпусу,
міжнародних фінансових та донорських організацій, експерти в сфері
економічного розвитку та інвестування, громадські організації та
науковці.Концепція заходу присвячена перспективам розвитку «зеленої
економіки» в Україні, а також можливостям, які відкриваються на Херсонщині
для втілення «зелених проектів».

1 квітня об 11 годині на території РЛП «Ялівщина» проведено
природоохоронну акцію «Міжнародний день зустрічі птахів» під назвою
«ПОДАРУЙ СВІЙ ДЛЯ ПТАХІВ БУДИНОЧОК» та розвішано учасниками 100
зроблених будиночків для птахів, зокрема шпаківень, синичників, дуплянок.

4-5 квітня 2018 року в Національному еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді МОН України у м. Києві за підтримки Національнаї
екологічної Ради та Українського товариства охорони природи відбувся IV
Всеукраїнський екологічний форум «Охорона природи в Україні: стан та
перспективи збереження». Також, під час форуму була організована
тематична виставка «Природоохоронна діяльність закладів освіти, установ
ПЗФ та громадськості» на якій представники партнерської мережі «Освіта в
інтересах сталого розвитку» та партнери Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ 



21 травня в м. Покровськ Донецької області на базі загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №9 відбулася акція «Духовний храм людини: сім’я, родина, рід»
за участі ГО “Федерація жінок за мир у всьому світі” спільно з Національним
університетом біоресурсів і природокористування України. В акції прийняли
участь понад 100 педагогів міста, представники Покровського педагогічного
коледжу, Покровської районної дитячої музичної школи, громадськість та
ЗМІ. Партнерська Мережа долучилася до акції та представила останні новини
та тенденції у виконанні стратегії ЄЕК ООН «Освіта в інтересах сталого
розвитку”, поширила здобутки та практичні інструменти у її реалізації,
зокрема оновлену гру «Зелений менеджер», а також матеріали, надані
учасниками Мережі, зокрема Інститутом післядипломної педагогічної освіти
Київського університету ім. Бориса Грінченка – оновлений «Зелений пакет», а
також матеріали НПП «Голосіївський», Департаменту екології та природних
ресурсів Чернігівської ОДА та інших учасників Мережі.
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презентували та розповсюдили інформаційно-просвітницькі матеріали,
методичні публікації, єко-ігри та ін., з метою розширення спроможності
вчителів та учнів в освітніх закладах шляхом впровадження елементів
екологічної освіти в інтересах сталого розвитку.

27 квітня 2018 року відбувся  ІV Форум енергоефективного партнерства'18
"ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування
енергоефективності місцевих громад". Організаторами Форуму виступили
Державне агенство з енергоефективності та енергозбереження України.
Парнерська мережа "Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні"
представила та поширила серед зацікавлених сторін оновлену версію екогри
"Зелений менеджер". 

Було виконано проект, що мав на меті створення мережі фасилітаторів еко-
ігор у формальній та неформальній освіті в Україні. Проект виконувався ГО
УЕК "Зелена Хвиля" за підтримки Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU,
Humboldt University Berlin (Німеччина), NGO “Ecovisio” (Молдова) у співпраці
з партнерскою мережею «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні».



6 вересня 2018 р. відбулося громадське обговорення проекту Закону України
«Про ратифікацію Мінаматської конвенції про ртуть» на території
Чернігівської області. Громадські консультації проводила Чернігівська
обласна організація Українського товариства охорони природи спільно з
Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації, представниками громадських
організацій та іншими зацікавленими сторонами щодо підвищення
обізнаності з питань поводження з відходами, хімічними речовинами, в тому
числі Мінаматської конвенції про ртуть. Основним висновком обговорень
стала необхідність підтримки ініціативи щодо ратифікації Мінаматської
конвенції про ртуть.

3 8 |  З В І Т  Д І Я Л Ь Н О С Т І  2 0 1 7 - 2 0 1 8

У перші дні вересня відбулася чергова щорічна конференція TeslaCamp 2018.
До конференції долучилися молоді учасники проекту ПРООН-ГЕФ ПМГ, який
присвячений розвитку електромобільності серед громад. Кращі практики,
досвід експертів з багаторічним досвідом роботи у низьковуглецевій галузі, а
також можливість зрозуміти сучасні тренди у розвитку технологій
відновлюваної енергетики, «зеленої» економіки, низьковуглецевого розвитку
стануть перевагою під час подальшого впровадження проекту. 



14 вересня 2018 року у Київській міській раді відбувся міжнародний форум
«Екологія: сучасний стан, завдання, виклики та пошук нових можливостей
збереження навколишнього середовища».  Основним завданням форуму було
об'єднати представників держави, міжнародних організацій, науковців,
винахідників, промислових підприємств та громадськості в питанні охорони
навколишнього середовища та раціонального використання природних
ресурсів.  В рамках роботи Форуму Партнерська Мережа «Освіта в інтересах
сталого розвитку» представила здобутки в сфері освіти в інтересах сталого
розвитку, в тому числі екологічні ігри, інформаційно-просвітницькі матеріали
в сфері енергоефективності тощо, а також запросила до участі в Мережі,
розширенні партнерств, а також залученні до участі в національному звіті
України з питань освіти в інтересах сталого відповідно до Стратегії ЄЕК ООН.
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11-12 жовтня в місті Чернігів пройшла ІІ-га Міжнародна науково-практична
конференція «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах
трансформованого середовища». До участі долучилось близько 50-ти
учасників, серед яких науковці, співробітники національних парків та
заповідників, представники громадських організацій та ін. Члени
Партнерської мережі "Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні" також
долучилися до конференції. Зокрема, Партнерською мережею було
представлено виставку кращих практик щодо практичних інструментів освіти
в інтересах сталого розвитку, зокрема було поширено екоігри з питань зміни
клімату та біорізноманіття, інформаційно-просвітницькі матеріали та
брошури, а також презентовано навчальний пакет "Озонекш".



4 грудня 2018 відбулася Всеукраїнська конференція під назвою
«Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування
та будівництва в Україні». Організатором конференції виступала
Всеукраїнська екологічна ліга за сприянням Центру екологічної освіти та
інформації, Інституту географії НАН України, ВГО «Розвиток та довкілля»,
Ірпінської міської ради, ТОВ «Будеволюція», Міжрегіонального центру
наукових досліджень та експертиз. Участь у конференції взяли представники
органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних
територіальних громад, профільних наукових установ, бізнес-структур,
громадських природоохоронних організацій, фахівців з питань міського
планування та проектування, спеціалісти з організації та впровадження ідей
«зеленого» будівництва, ЗМІ. По завершенню конференції було сформовано
багато рекомендацій та ідей щодо впровадження та покращення «зеленого»
будівництва та сталого розвитку міст в Україні, які стануть в нагоді громадам,
які працюють над планами сталого розвитку.

17 грудня 2018 року в м. Києві пройшов Бізнес-форум «ЕКО трансформація
України. Стейкхолдери зелених змін-2018». Під час форуму відбулось
вручення головних ековідзнак «Стейкхолдер зелених змін» та
«Екотрансформація-2018» еколідерам 2018 року, а також спеціальних
відзнак кращим експертам-2018 журналу «Екологія підприємства». Захід
об`єднав понад 300 учасників, які у 2018 році втілювали законодавчі зміни та
формували сприятливий інвестиційний клімат, надавали фінансову та
консультативну підтримку у впровадженні екологічних проектів, модернізації
виробництва та запровадженні сучасних екотехнологій, працювали над
створенням дієвої платформи задля зелених змін та успішно реалізував
зелені ініціативи в громадах. Програма малих грантів ПРООН/ГЕФ виступила
партнером «Зелених змін – 2018» http://ecobusinessforum.tilda.ws/#partners.
Партнерська Мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку» поділилася
досягненнями та досвідом щодо перетворень задля сталого розвитку в
спеціальному випуску «Стейколдери зелених змін».
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http://ecobusinessforum.tilda.ws/#partners


НАШІ  ПАРТНЕРИ
Програма розвитку ООН

 
Програма малих грантів Програми розвитку ООН Глобального екологічного

фонду
 

Міністерство екології та природних ресурсів України
 

Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (СМ ЦЕНТУМ)

 
Ірпінський еколого-технічний центр творчості школярів та молоді

 
Національний природний парк "Голосіївський"

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

 
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

 
Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи

 
Громадська організація "Екоклуб "Зелена Житомирщина"

 

http://ecoosvita.org.ua/partnerska-merezha/ministerstvo-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv-ukrayini
http://ecoosvita.org.ua/partnerska-merezha/syevyerodoneckyy-miskyy-centr-ekologo-naturalistychnoyi-tvorchosti-uchnivskoyi
http://ecoosvita.org.ua/partnerska-merezha/irpinskyy-ekologo-tehnichnyy-centr-tvorchosti-shkolyariv-ta-molodi
http://ecoosvita.org.ua/partnerska-merezha/nacionalnyy-pryrodnyy-park-golosiyivskyy
http://ecoosvita.org.ua/partnerska-merezha/kyyivskyy-nacionalnyy-universytet-imeni-tarasa-shevchenka
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