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Питання охорони природи займають важливе місце серед глобальних 
світових проблем. Вирішення їх у майбутньому залежить від формування 
способу життя молодого покоління, його ціннісних орієнтацій. Необ-
хідною умовою ефективної природоохоронної роботи серед учнівської 
та студентської молоді є виховання високої екологічної культури. 

Культура взагалі й екологічна зокрема залежить від багатьох 
чинників, серед яких одним із головних є екологічна освіта. Освіта в 
найширшому розумінні – від дошкільної до професійної, від масової 
до наукової. Тому можна стверджувати, що саме екологічній освіті 
сьогодні належить провідне місце серед складових принципів ство-
рення фундаменту екологічної безпеки України. Оскільки примусово 
неможливо підвищувати культуру людини, то виникає питання, чи 
підготовлені наші співвітчизники до змін. 

Відомо, що навчити важко, значно важче перетворити знання на 
переконання, але найскладніше – досягти того, щоб переконання стали 
нормою повсякденної поведінки [1]. 

Головними цілями еколого-освітньої діяльності національних 
природних парків є: підвищення загального еколого-освітнього рівня 
населення; інформування людей про значення заповідної території 
парків для збереження і підтримки екологічної рівноваги у регіоні; 
формування доброзичливого ставлення місцевого населення до парків 
та їх діяльності. 

Екологічні знання потрібні людині не тільки під час виконання 
професійних обов’язків, а постійно – і в побуті, і на відпочинку, і на 
робочому місці. Таке можливе лише за умови, коли знання перейшли у 
найвищу форму – у звичку, у культуру поведінки. Особливістю еколо-
гічної освіти є її всеосяжність. Екологічні проблеми не можна вирішити 
лише зусиллями фахівців-екологів – проблеми, які створюються 
гуртом, і розв’язувати треба гуртом. А для цього кожен повинен мати 
хоча б мінімум екологічних знань [1]. 

Для того, щоб закласти основи екологічної культури, шкільних 
уроків недостатньо [2], тому адміністрація національного природного 
парку (НПП) «Бузький Гард» є ініціатором проведення різноманітних 
екологоосвітніх заходів. Протягом 2010 р. було проведено 5 еколого-
освітніх заходів зі школярами Грушівської, Мигіївської загально-
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освітніх шкіл та Первомайської станції юних натуралістів. В акціях 
було задіяно 200 школярів, більшість з них – це діти віком 6-10 років. 
Найбільш успішний захід – «День птахів», під час якого фахівці з 
екоосвіти розповіли дітям про особливості птахів, що мешкають 
поруч, продемонстрували відеоролик «Сова вухата» та провели 
активні ігри на свіжому повітрі. 

Студентська молодь активно залучається до екоосвітніх акцій 
НПП. Протягом 2010 р. для студентів Мигійського коледжу було про-
ведено 2 конференції (взяли участь 90 осіб, було заслухано 23 допо-
віді) та 1 тренінг з вивчення рослинного і тваринного світу (33 особи). 

Найефективнішою щодо територіального та кількісного охоплення 
населення є еколого-освітня й інформаційна робота через засоби 
масової інформації. Ведеться тісна співпраця з місцевими виданнями 
«Всесвіт», «Прибузький вісник», «Вісник». Протягом року надруко-
вані наступні статті: 

 «Унікальний об’єкт природи», «Всесвітній день водно-болотних 
угідь», «Наш скарб безцінний», «Бугский Гард – на международный 
уровень», «Квітуватиме наш край», «Землю треба берегти», «Цікаве 
про видру річкову», «22 березня – Всесвітній день води», «Збережемо 
природу від пожеж». Важливим напрямком роботи НПП є бесіди з 
відвідувачами парку та екопросвітні екскурсії. 

В подальшому НПП планує створити інформаційний візит-центр, 
поповнити бібліотеку, облаштувати лекційно-демонстраційний зал, 
збільшити кількість екологічних маршрутів та стежок, підготувати та 
видати книжки, брошури, буклети та плакати екологічної тематики; 
налагодити тісні зв’язки з місцевими та районними органами влади, а 
також з обласними газетами, які б регулярно друкували матеріали 
екологічного спрямування.  
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