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Вступне слово 
 

Цей рік був багатим на цікаві та важливі проекти для 

Екоклубу. Командою однодумців ми вивчали адаптаційні 

можливості міських екосистем щодо зміни клімату, 

розробляли екологічні ігри, брали участь у різноманітних 

тренінгах, конференціях та семінарах з екологічних 

питань. 

Сподіваємось, що закладені напрямки діяльності 

організації – екологічна освіта для сталого розвитку та 

наукові дослідження зміни клімату – будемо розвивати у 

наступні роки так само. 

Тож, розвиваємось, зберігаючи природу! 

 Олександра Халаїм 

Виконавчий директор ГО УЕК «Зелена Хвиля» 
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Про організацію 

 

Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» - це 

громадська екологічна організація студентів та випускників 

Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 

(НаУКМА), робота якої направлена на сприяння збереженню 

навколишнього природного середовища шляхом освітньої 

діяльності та практичних заходів.  

Організація була створена у січні 2006 року як ініціатива 

студентів та випускників кафедри екології НаУКМА, та 

зареєстрована як громадська організація у 2008 р.  

З того часу ЕкоКлуб працює зі студентами, щоб надати їм 

необхідні навички для майбутнього працевлаштування в 

сфері охорони довкілля, а також реалізує освітні й просвітні 

заходи зі збереження біорізноманіття та змін клімату. 

НАША МІСІЯ: 

Збереження та відновлення довкілля, підвищення рівня 

екологічної свідомості та освіти населення, сприяння 

проведенню наукових досліджень 

 

Ми працюємо за адресою м.Київ, вул. Сковороди 2 

(НаУКМА), корпус 3, ауд. 307 

 

 

ecoclubua.com 

097 934 29 42 
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Напрямки діяльності та поточні проекти 

ПРОТИДІЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ 

 

Управління зеленими зонами як елемент 

адаптації до зміни клімату в містах 

Пілотний проект з вивчення можливостей 

вдосконалення функціонування зелених зон в 

містах як інструменту адаптації як зелених 

насаджень, так і населення міст до негативних 

проявів кліматичних змін. У рамках проекту 

влітку 2016 року: 

 проведено теплову зйомку мікрорайонів 

Києва тепловізором з безпілотника для 

трьох житлових кварталів Києва, двох 

бульварів і однієї вулиці; 

 проведено вимірювання 

фотосинтетичної активності листків 5 

видів дерев під час хвилі спеки: (1) 

клен звичайний, (2) гіркокаштан звичайний, (3) липа серцелиста, (4) акація 

біла та (5) тополя чорна; 

 У партнерстві з ЦАКДЗ сформовано теплову карту Києва за даними 

супутникових знімків 2013–2015 рр. та порівняно з фактичними відсотками 

озеленення районів Києва. 

Результати проекту викладено у брошурі “Адаптація до зміни клімату: зелені зони 

міст на варті прохолоди” та було представлено на прес-брифінгу в Українському 

кризовому медіа центрі. За результатами прес-брифінгу тема мала певний 

резонанс; про нас написали: Вечірній Київ, Хмарочос, Цензор.нет, Znaj.ua, 

Електронні вісті, та газета День. 

Команда проекту: активісти студентського екоклубу та кафедри екології НаУКМА, 

експерти Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГНАНУ та інституту ботаніки ім. 

М.Г. Холодного НАНУ за технічної підтримки компанії Drone.ua. Підтримка 

проекту: фінансування Програми малих грантів ClimateForumEast II та НЕЦУ. 

 

 

 

https://ecoclubua.com/2016/08/zeleni-zony-mist-na-varti-proholody/
https://drive.google.com/file/d/0Bw234je_MV-Nd0xBb2QzMUJmbFY4akF6b0lIRlJwSk9ab0Fv/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw234je_MV-Nd0xBb2QzMUJmbFY4akF6b0lIRlJwSk9ab0Fv/view
http://uacrisis.org/ua/47251-eksperti-ekologi
http://vechirniykiev.com.ua/news/nazvaly-rayony-stolytsi-v-yakykh-naybil-she-doymaye-speka
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhmarochos.kiev.ua%2F2016%2F09%2F20%2Fzeleni-nasadzhennya-nayefektivnishe-ryatuyut-mista-vid-speki-doslidzhennya%2F&h=zAQG3Byoj&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fblogs%2F3785%2Fnazvan_nayispekotnsh_jitlov_masivi_kiva&h=KAQH_EW-o&s=1
http://znaj.ua/news/science-and-technic/62990/doslidniki-znajshli-sposib-vryatuvati-kiyiv-vid-speki.html
http://elvisti.com/node/192476
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fday.kyiv.ua%2Fru%2Farticle%2Fobshchestvo%2Fozelenenie-protiv-izmeneniya-klimata&h=2AQE6nzy5&s=1
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ГРАЮЧИ, ЗМІНИМО СВІТ: ЕКОЛОГІЧНІ ІГРИ ДЛЯ МОЛОДІ 

 

З 2010 року Екоклуб «Зелена Хвиля» активно долучається до існуючих ініціатив в 

сфері екологічної освіти та використання ігрового методу в освіті для сталого 

розвитку.  

 

Наші поточні ігрові проекти включають: 

 

1. Освітній проект «Граючи, змінимо світ», метою 

якого є підвищення рівня обізнаності української 

молоді та зміцнення методичної бази працівників 

освітнього сектору з питань змін клімату та 

енергозбереження.  

 

У результаті проекту було видано збірку екологічних 

ігор та проведено перший всеукраїнський Форум 

«Кліматична освіта 2016» (10-12 серпня 2016, Київ), 

за підтримки Програми 

малих грантів 

ClimateForumEast II та Національного Екологічного 

Центру України.  

Організаторам Форуму – ГО «Український екологічний 

клуб “Зелена Хвиля”» та ГО «Колегія екологічної 

освіти «Світ освіт» – вдалось зібрати під одним дахом 

біля 140 учасників із 40 населених пунктів України: 

вчителів, викладачів, вихователів, волонтерів, 

працівників профільних міністерств та міжнародних 

організацій.  

 

 

 

 

2. Розробка та участь у просуванні нових екологічних ігор: 

 Створення гри «Зелене місто майбутнього» у рамках діяльності 

партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» за 

підтримки програми малих грантів Глобального екологічного фонду в 

Україні (2016); 

 Участь у тренінгу-презентації українського перекладу німецької кліматичної 

гри “Keep Cool”, якій організували Інститут суспільних ініціатив спільно з 

ФРІ, Майстернею громадської активності, British council за сприяння ГО 

MitOst, Activeco, EcoVisio та Theodor-Heuss-Kolleg (2016). 

https://drive.google.com/open?id=0Bw234je_MV-NU0dVXzVoank0WUk
https://ecoclubua.com/2016/08/zbirka-ekolohichnyh-ihor-po-zmini-klimatu-2016/
https://drive.google.com/file/d/0Bw234je_MV-NSmNlUERKVmxWOW8/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw234je_MV-NSmNlUERKVmxWOW8/view
http://www.climateinfo.org.ua/content/forum-klimatichna-osvita-2016-vchitisya-vchiti
https://drive.google.com/file/d/0Bw234je_MV-NU0dVXzVoank0WUk/view
http://www.ecoosvita.org.ua/
https://ecoclubua.com/2016/04/hrayuchy-zminymo-svit-ekolohichni-ihry-dlya-molodi/
https://ecoclubua.com/2016/04/hrayuchy-zminymo-svit-ekolohichni-ihry-dlya-molodi/
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Інтерпретація – це процес комунікації, 

який встановлює емоційні та 

інтелектуальні зв’язки між інтересами 

аудиторії і значеннями, притаманними ресурсу. За визначенням класика 

інтерпретації Фрімана Тілдена – інтерпретація – це навчальна діяльність, яка 

здійснюється з метою розкриття значень і ставлень на прикладах із живої 

природи, через особистий досвід відвідувачів та використання демонстративних 

матеріалів, а не через подання фактичної інформації. 

 

Для здійснення інтерпретації природи в Україні ми прагнемо: 

 

1. Зміцнення потенціалу природоохоронних територій та природоохоронних 

музеїв (розвиток професіоналізму українських гідів, які проводили екскурсії 

та організували екскурсії на природоохоронних територіях, ботанічних 

садах, зоопарках та природних музеях). 

 

2. Формування когорти / асоціації для інтерпретації природи в Україні 

(платформа для співпраці та позитивного обміну досвідом в галузі 

інтерпретації природи; список розсилки охоронних територій Міністерства 

екології; Українська мережа педагогів та практиків охорони природи 

(UNCEP), яка був створений у 2013 році Зеленою хвилею). 

 

Діяльність проекту охоплює 21 регіон України, 6 музеї, 3 ботанічні сади, 40 парки 

та заповідники, 6 університетів та науково-дослідних установ та 10 неурядових 

організацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1kEA9YJRmkz2pJekkFhn9Ulz1tdzVDInG
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КИЇВ – МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ 

 

З осені 2016 року Екоклуб разом з 

Українською молодіжною кліматичною 

асоціацією є співкоординатором 

Кампанії “Міста для життя. Київ“, ідею 

якої подарувала світу міжнародна 

організація 350.org. Кампанія 

направлена на побудову зручного, 

безпечного, сталого міста шляхом 

прийняття та реалізації кліматичної 

стратегії. 

До кампанії вже приєдналося біля 20 

ініціативних груп та громадських організацій, які працюють над розвитком нашого 

міста: це і Асоціація велосипедистів Києва, і “Либідь Є“, і “Світ Освіт” і багато 

інших. Наразі ми працюємо над оновленням проекту Київської міської стратегії 

попередження та адаптації до зміни клімату, розробленої у 2013 році, і будемо 

сприяти її прийняттю у КМДА. Також ми намагаємось надавати технічну, 

експертну та медіа підтримку інформаційно-просвітницьких заходів громадських 

організацій – учасників кампанії. 

Екоклуб розділяє цінності та приєднується до підписання Маніфесту Кампанії  

“Міста для життя. Київ” 

 

Міжнародні обміни між молодіжними організаціями Швеції та України 

 

Екоклуб Зелена Хвиля долучився до програми 

обміну досвідом між громадським сектором Швеції 

та України заради демократії та сталого розвитку. 

Мета проекту полягає у створенні міжнародної мережі молодих людей для 

досягнення миру, міжнародного взаєморозуміння, демократії та сталого розвитку 

у Швеції та України, з глибоким розумінням місцевих умов. Завдяки проекту було 

встановлено співпрацю між двома молодіжними неурядовими організаціями у 

двох країнах для поліпшення розуміння демократії і збалансованого розвитку 

шляхом обміну шведським досвідом і знаннями про те, як молодіжні організації 

активно працюють в громадянському суспільстві. Проект профінансовано 

швецьким Фондом Улофа Пальме Меморіал (Olof Palme Minnesfond). 

Екоклуб Зелена Хвиля налагодив контакт з швецькою громадською організацією 

Global Playground Stockholm. Чотири члени Екоклубу «Зелена Хвиля» відвідали 

Стокгольм під час триденного візиту організованого у червні 2016. Восени троє 

співробітників ГО Global Playground Stockholm нанесли візит у Київ задля 

ознайомлення з діяльністю Екоклубу.  

http://go-umka.org/
http://go-umka.org/
http://cityforlife.org/kyiv/
http://350.org/
http://avk.org.ua/
https://www.facebook.com/LybidYe/
http://www.sweetosvit.org.ua/
https://goo.gl/QbTglN
https://drive.google.com/open?id=0Bw234je_MV-NVWtZRFJZQ0JoMlU
http://www.palmefonden.se/palmestipendiet/beviljade-stipendier/
https://ecoclubua.com/2015/08/obmin-sweden-ukraine/www.globalplaygroundstockholm.com
https://ecoclubua.com/2015/08/obmin-sweden-ukraine/www.globalplaygroundstockholm.com
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Традиційні щорічні заходи та проекти Студентської Організації 

 

Проекти: 

 

 Продовження проекту Зелений Кінотеатр; 

 Збір використаних батарейок, LED-ламп та пластикових кришечок; 

 продовження проекту Роздільний збір сміття; 

 Участь волонтерів від студорганізацій у проекті «Адаптація до зміни 

клімату: зелені зони міст на варті прохолоди »; 

 Всеукраїнська Наукова Студентська конференція “Сталий розвиток 

суспільства в умовах змін клімату”; 

 Міжнародна Наукова Студентська Конференція спільно з Програмою 

Балтійський Університетів; 

 Екологічний Фестиваль на Території НаУКМА. 

 

Основні заходи та першопочинання: 

 

 Проведення Години Землі в НаУКМА – 19 березня; 

 Зустріч з делегацією зі Швеції в рамках програми по обміну між країнами 

Швеції та України з впровадження сталого розвитку – 24-26 березня; 

 Поїздка представників СО та ГО «Екоклуб «Зелена Хвиля» в Швецію в 

рамках програми по обміну – 18-22 червня; 

 Участь у Фреш фесті НаУКМА 2016 – 30 серпня; 

 Участь волонтерів та підтримка студорганізацією фестивалю DIY-fest від 

активістів та волонтерів Морква клубу – 30 вересня – 2 жовтня; 

 Презентація студорганізації для студентів першого курсу – 19 жовтня; 

 Святкування 10-ти річчя екоклубу – 20 жовтня; 

 Проведення зустрічі випускників – 24 листопада; 

 Новий рік з екоклубом. 
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Грантові надходження 2016 
 

Project Donor, amount Time period 

Cities for Life. Kyiv 
http://cityforlife.org/kyiv/  
 

International Climate 
Movement 350.org in Ukraine 
http://world.350.org/ 
5000 USD 

December 2016 

– May 2017 

Management of urban green areas 
as an element of adaptation to 
climate change in cities 

CFE, National Ecological 
Centre of Ukraine 
http://necu.org.ua/ 
2300 EUR  

March-August 
2016 

Nature Interpretation 
Implementation In Ukraine 

US Forest Service 
40 000 USD 

October 2016 -  
December 2017 

 

 

http://cityforlife.org/kyiv/
http://world.350.org/
https://ecoclubua.com/en/2016/08/zeleni-zony-mist-na-varti-proholody/
https://ecoclubua.com/en/2016/08/zeleni-zony-mist-na-varti-proholody/
https://ecoclubua.com/en/2016/08/zeleni-zony-mist-na-varti-proholody/
http://necu.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/1kEA9YJRmkz2pJekkFhn9Ulz1tdzVDInG/view
https://drive.google.com/file/d/1kEA9YJRmkz2pJekkFhn9Ulz1tdzVDInG/view
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Наша команда - 2016 

 
Гозак Наталія 

Жовтенко Анна 

Шлапак Микола 

Іванчикова Юлія 

Ковтун Катерина 

Потьомкіна Ксенія 

Пастушенко Анастасія 

Старенька Анастасія 

Бугайчук Дар’я 

Трофімова Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2016 


