ЗВІТ
про роботу студентського екологічного гуртка географічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
2007–2011 рр.
У грудні 2006 року з ініціативи викладачів та студентів кафедри раціонального
використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка створений екологічний
гурток. Сьогодні до активної природоохоронної роботи екогуртка долучились
студенти інших кафедр та факультетів (журналістики, філософського).
Керівниками екологічного гуртка є доцент І. М. Рожко, доцент Б. В. Сенчина,
доцент І. Б. Койнова. Активно долучаються до різноманітних акцій професор М. М.
Назарук, к. г. н., ас. Н. Б. Блажко, к. г. н., ас. П. С. Теліш.
Основними напрямками роботи екологічного гуртка є:
 екологічна освіта;
 пізнання природної та історико-культурної спадщини західних реґіонів України;
 проведення науково-дослідної роботи.
Екоосвітня діяльність є різноманітною й включає в себе:
 участь у прибиранні від побутового сміття природоохоронних територій (парки
у межах м. Львова, національні природні парки західного реґіону України);
 організацію екологічних акцій, що спрямовані на виховання екологічної
свідомості (Екоялинка, Екодошка);
 проведення Всесвітніх екологічних акцій (наймасовіша – близько 70 учасників
“Дня Землі”, 2010 р.);
 екологічне виховання учнівської молоді (тренінги, семінари, акції у львівських
школах).
Важливою частиною роботи екогуртка є організація та проведення навчальнопізнавальних поїздок з метою ознайомлення з природною та історико-культурною
спадщиною західних реґіонів України.
Науково-дослідна робота екогуртка включає в себе польове експедиційне
вивчення широкого спектру екологічних проблем західних реґіонів Україні. Результати
досліджень доповідалися на багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях
та висвітлені у публікаціях (близько 30 статей).
Діяльність екологічного гуртка висвітлена на сайті географічного факультету.
Про активну його роботу опубліковані статті у польських періодичних екологічних
журналах:
1. Koynova I. Ekologiczna inicjatzwa lwowskich studentow geografii // Oikos. Ekologia
i Wspoldzialanie. – № 2 (43), 2008 – S. 16–17.
2. Rożko Ihor. Ochoń choinke // Eko i my. Poradnik ekologiczny. – №3. 2009. – S. 23.
Активісти екогуртка щороку поступають до аспірантури університету, їдуть на
подальше навчання до Європи.

За час роботи екогуртка студентами ініційовані та проведені природоохоронні
акції з прибирання РЛП “Знесіння”, Стрийського парку, околиць озера Пісочного в
Шацькому НПП, найпопулярніших серед туристів місць у Чорногорі тощо.
Окрім еколого-освітньої роботи студенти активні у науковій сфері. Приймають
участь у науково-дослідних експедиціях, результати яких доповідаються на міжнародних,
всеукраїнських та університетських наукових конференціях, організовують зустрічі
з науковцями та дослідниками з інших ВУЗів, популяризують екологічні знання
серед студентів під час перегляду екопросвітницьких фільмів.
Найчастіше очищення від сміття гуртківці проводять на території РЛП
“Знесіння”. Щорічні толоки за участю та підтримки дирекції цієї установи проводяться
на найбільш популярних серед відпочиваючих та найбільш засмічених ділянках.
У липні–серпні 2007–2008 рр. зусиллями активних членів екологічного гуртка
під час проведення навчальних практик та наукових експедицій у Чорногірському
масиві Українських Карпат на території Карпатського біосферного заповідника і
Карпатського національного природного парку організоване прибирання котловини
та прибережної зони найбільш високогірного озера України Бребенескул (1801 м
вище рівня моря), вершини і схилів гори Петрос (2020 м в. р. м.), та г. Говерли (2061
м в. р. м.). 13 жовтня 2007 р. подібна акція “Чисте узбережжя озера Пісочного”
відбулася у Шацькому національному природному парку. Викладачами та студентами
кафедри зібрано близько 2 т побутового сміття. При сприянні дирекції Шацького
НПП зібране сміття вивезене на полігон твердих побутових відходів поблизу м.
Шацьк. В акції прийняло участь 50 чоловік.
Студенти екологічного гуртка географічного факультету провели новорічну
екологічну акцію “Збережи ялинку”. Напередодні Нового 2009 року поблизу кафедри
раціонального використання природних ресурсів і охорони природи встановлена
ялинка, зроблена з пластикових пляшок. Мета акції – привернути увагу до проблеми
масового браконьєрського вирубування ялинок перед новорічними святами.
Викладачами та студентами кафедри традиційно проводились різноманітні
еколого-освітні заходи для студентів з метою наочного вивчення сучасних
екологічних проблем. Екологічні акції активізують увагу громадськості та державних
органів управління, а також покращують екологічний стан територій. Подібні акції
мають екоосвітнє та виховне значення й будуть проводитись надалі з ініціативи
викладачів та студентів екологічного гуртка кафедри.
Результати роботи студентського екологічного гуртка висвітлені у таблицях.
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ В ЕКОЛОГІЧНИХ АКЦІЯХ
Назва акції
Прибирання від сміття РЛП “Знесіння”
Прибирання від сміття узбережжя оз. Пісочне (Шацький
НПП) Волинська область

Дата проведення
2007, 2008, 2009,
2010, 2011
2007

Назва акції

Дата проведення

Прибирання від сміття оз. Бребенескул, Чорногірський масив
Українських Карпат (Карпатський Біосферний Заповідник)

2008, 2009

Прибирання від сміття вершин Чорногірського масиву
Українських Карпат:
г. Петрос
г. Говерла

2008
2008, 2009, 2010

Прибирання парків м. Львова:
Стрийського парку
парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького
парку “Погулянка”
Монастирські сади собору Св. Юра

2008
2010
2009, 2010, 2011
2009

Проведення екологічної акції “Збережи ялинку” з
встановленням різдвяної ялинки виготовленої з відходів на
географічному факультеті

2008, 2009, 2010

Акція “Корисні відходи” – виготовлення та встановлення
інформаційних дошок з відходів, як приклад використання
вторинних ресурсів

2010

Співорганізатори міжнародного фестивалю “День Землі –
кожен день” (парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького) –
під час фестивалю організовано: екоосвітні ігри для дітей,
екологічний квест, презентація екологічних організацій м.
Львова, вегетеріанські частування, святковий концерт,
посадка квітів (дві клумби), висадка трав’яного газону 50 м2.

2010

Співорганізатори екологічної акції “Зелена країна” – посадка
800 саджанців дуба звичайного, спільно з Управлінням
лісового та мисливського господарства у Львівській області
та науковцями Національного лісотехнічного університету
України в урочищі Товщів поблизу села Давидів
Пустомитівського району Львівської області

2010

Підпримка акції “350.org – Боротьба з кліматичними
змінами” – велопробіг в м. Львові

2010

Екоосвітній тренінг-семінар для учнів старших класів СШ
№ 67: “Сортування побутових відходів у м. Львові”.
Студентка Грм-51 Ярина Климок

2010

Назва акції

Дата проведення

Семінар для учнів старших класів СШ № 67: “Не будь
байдужим – долучайся до екологічних акцій (приклади
роботи екогуртка)” Студенти Грф-58 Я. Ільчишин, А. Нога,
Ю. Припутень

2010

Розповідь-презентація “Природно-заповідні території Криму”
для учнів старших класів СШ № 67. Студенти Ярослав
Ільчишин, Юрій Шивала

2011

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ
В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ПОЇЗДКАХ
Навчально пізнавальні поїздки

Дата проведення

Жовква – Володимир-Волинський – Шацьк (оз. Пісочне) –
оз. Свитязь

2007

Карстова печера “Млинки” (Чортківський район
Тернопільської області)

2007, 2008, 2009,
2011

Самбір – Добромиль – Межинецький дендропарк –
с. Терло – с. Смеречина

2008

Чинадієво – Ужгород – Мукачево – Берегово – Хуст –
Міжгір’я

2008

Навчально-екскурсійна поїздка Краків (Польща) – Прага
(Чехія) – Карлові Вари – НПП “Моравський крас”

2008

Золочівський замок – печера Млинки – Кам’янецьПодільський – Хотин – Тернопіль

2009

Мукачево – Берегово – Хуст – Теребле-Ріцька ГЕС –
оз. Синевір

2009

Збараж – печера Млинки – Золочів

2010

Навчальна поїздка на звалище твердих побутових відходів
м. Львова (с. Грибовичі, Жовківський район Львівської
області)

2010

Воловець – полонина Боржава – водоспад Шипіт –
Міжгір’я – Синевірський НПП – с. Колчава – Скелі
Довбуша

2010

Навчально пізнавальні поїздки
Олеський замок – Підгорецький замок – Золочівський
замок – Хотинська фортеця – Кам’янець-Подільський –
заповідник Медобори – Збараж

Дата проведення
2011

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ЕКСПЕДИЦІЯХ
Наукові експедиції

Дата проведення

“Дослідження рекреаційного впливу на природне довкілля
на прикладі с. Верхнє Студене (в зимовий період)” с. ВерхнєСтудене Воловецький район Закарпатська область

2008

Дослідження проблем збереження високогірних озер
Чорногірського масиву Українських Карпат

2008, 2009, 2010

Дослідження проблем збереження високогірних озер
Свидовецького масиву Українських Карпат

2008, 2009

Щосезонні (зима–весна–літо–осінь) гідроекологічні
дослідження верхів’я річки Прут (спільно з науковцями
Інституту екології Карпат НАН України)

з 2008 щосезонно
до 2010

Дослідження забруднення атмосферного повітря м. Львова
автомобільним транспортом

2009

Визначення рекреаційного навантаження на узбережжя
озер Пісочне та Свитязь (Шацький НПП, Волинська обл.)

2008

Екологічні дослідження природних комплексів Західного
Бугу та Розточчя у рамках співпраці з науковцями
Варшавської Вищої Школи Екології та Управління

2009

Дослідження гірських заповідних територій Криму

2010

Дослідження екологічного стану зимових ландшафтів
Чорногірського масиву Українських Карпат (у рамках
проведення Зимової школи ландшафтознавства на ЧГС)

2010

Експедиція “Сніги Мармарошу” в Мармароський гірський
масив Українських Карпат

2010

Дослідження проблем міні ГЕС у високогір’ї Українських
Карпат с. Пробійна Верховинського району ІваноФранківської області

2010

Наукові експедиції
Геоекологічна оцінка якості вод басейну річки Черемош

Дата проведення
2011

4. УЧАСТЬ В НАУКОВИХ СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ
Назва конференції
ІІІ Міжнародна конференція студентських кіл наукових
“Соціально-економічні і природничі аспекти сталого
розвитку”. Студентка Грм-41 Ірина Мельник отримала
диплом за ІІІ місце за результатами студентського
голосування

Місце і дата
проведення
РП, Варшава
2008

Міжвузівська студентська науково-технічна конференція
“Застосування інформаційниїх технологій на шляху до
сталого розвитку”. Львів: НЛТУ України. Студентка Грм41 Ярина Климок

Україна, Львів,
2008

Загальноуніверситетський конкурс студентських наукових
робіт. Студентка Грм-41 Ірина Мельник отримала І місце
за роботу “Забруднення атмосферного повітря міста
Львова автомобільним транспортом”

Україна, Львів,
2008

Студнентська наукова конференція географічного
факульту “Реалії, проблеми та перспективи розвитку
географії в Україні”. Студнетка Грм-41 Ірина Мельник і
Надія Кепеняк зайняли І місце

Україна, Львів,
2008

Перша міжнародна студентська конференція “Захист
навколишнього середовища. Збалансоване
природокористування”

Україна, Львів,
2008

IV Міжнародна конференція студентських кіл наукових
“Homo Naturalis”. Студенти Грм-51 та Грф-58 Наталія
Бриндак та Андрій Нога отримали диплом за ІІІ місце за
результатами студентського голосування
Науково-практична конференція “Природні комплекси
верхів’я річки Прут”

РП, Катовіце,
2009

Україна, Ворохта,
2009

Назва конференції

Місце і дата
проведення

Студентська наукова конференція географічного
факультету “Реалії, проблеми та перспективи розвитку
географії в Україні”. Студент Грф-48 Ярослав Ільчишин
зайняв І місце

Україна, Львів,
2009

Друга міжнародна студентська конференція “Захист
навколишнього середовища. Збалансоване
природокористування”

Україна, Львів,
2009

Перша міжнародна наукова конференція студентів,
аспірантів та молодих учених “Фундаментальні та
прикладні дослідження в біології”. Донецький
національний університет

Україна, Донецьк,
2009

V Всеукраїнська студентська наукова конференція
“Сучасні проблеми природничих наук”. Ніжинський
державний університет ім. Миколи Гоголя.

Україна, Ніжин,
2010

V Міжнародна конференція студентських кіл наукових
“Homo Naturalis”. Студенти Грм-51 Наталія Бриндак та
Грф-48 Олексій Хребтієвський

РП, Вроцлав,
2010

Девята Міжнародна науково-практична конференція
“Ресурси природних вод Карпатського регіону”.

Україна, Львів,
2010

Студентська наукова конференція географічного
факультету “Реалії, проблеми та перспективи розвитку
географії в Україні”. Студенти Грф-48 Надія Кепеняк
зайняла І місце, Олексій Хребтієвський– ІІІ місце

Україна, Львів,
2010

Конференція молодих вчених “Молоді науковці географічній науці”. Київський національний університет
ім. Т. Шевченка

Україна, Київ,
2010

VIII Міжнародна наукова конференція студентів,
аспірантів й молодих учених “Географія, геоекологія,
геологія: досвід наукових досліджень в контексті співпраці
та інтеграції”

Україна, 2011

Третя міжнародна студентська конференція “Захист
навколишнього середовища. Збалансоване
природокористування”
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