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ВСЕУКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА СПІЛКА 
«ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА»

Код ЄДРПОУ 21715418
р/р 26004285127001 в Київському ГРУ AT КБ Приватбанк 

МФО 321842
Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-В, оф.ЗЗ 

т/ф: +38 044 289 31 42 
E-mail: varta@ecolague.net

Витяг з протоколу №5 від 15.05.2021 р. 
засідання Ради ГО «Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з

обрання складу молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу молодіжної 

ради при виконкомі Покровської міської ради - Оліщук Катерину Петрівну
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Корнієнко Л.О.

Г оловуючий Людмила ШПОРТЮК

Секретар
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р/р 26004285127001 в Київському ГРУ AT КЬ Приватбанк
МФО 321842

Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-В, оф. 33 
т/ф: +38 044 289 31 42 

E-mail: varta(a)ecoleague.net

Інформація про діяльність 
Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»

Багато років юних природоохоронців України об’єднують три кольори: 
синій, який символізує чисте небо та прозорість джерел, жовтий -  щедрість 
сонця і багатство ланів, зелений -  колір лісів і трав, колір життя. Сьогодні 
«Екологічна варта» -  це 40000 захисників довкілля, об’єднані спільною 
метою у 100 міських, 120 районних та 145 сільських осередків!

«Екологічна варта» -  єдина дитяча громадська організація 
всеукраїнського рівня, яка об’єднує дітей і молодь, що спрямовують свої 
зусилля на захист Природи.

«Екологічна варта» впроваджує сучасні інноваційні форми 
екологічного просвітництва, що дозволяє виявити творчий потенціал, 
відшукати і підтримати ініціативних дітей та підлітків.

Мета діяльності Спілки -  виховання екологічно свідомої особистості 
через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участь у 
дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, допомога новому 
поколінню в усвідомленні себе частинкою світу, у якому ми живемо. 
Діяльність базується на принципах добровільності та творчої активності.

«Екологічна варта» сьогодні це система громадського екологічного 
виховання, система самоврядування та виховання екологічно свідомого 
лідера.

Дитячий громадський рух є вдалою системою для формування 
самоорганізованої особистості, людини з високими показниками громадської 
активності та громадянської відповідальності. Саме в позашкільній роботі 
дитина виявляє якнайбільше якостей особистості, на їх основі за допомоги 
дорослих, і, що є дуже важливим, однолітків, формуючи нові; набуває вмінь 
та навичок, за допомоги яких поступово будує власний світоіляд.

Ми використовуємо системний підхід -  поєднуємо екологічне 
виховання із практичною роботою, освітніми розвиваючими заходами, 
науково-практичною роботою дітей, впровадженням системи 
самоврядування та розвитку лідерських якостей.

Члени «Екологічної варти» займаються активною науково- 
дослідницькою роботою, цс проведення чисельних конференцій та круглих 
столів.



З метою формування екологічної культури молоді, залучення дітей та 
підлітків до природоохоронного руху, пошуку та підтримки талановитих 
дітей та підлітків, розвитку нових творчих напрямів діяльності молоді 
проводиться щорічний Всеукраїнський фестиваль екологічної творчості 
«Свіжий вітер», участь у якому беруть вартівські шкільні екологічні театри.

Серії книжок «Екологічна освіта і виховання» та «Природоохоронні 
акції», «Граємо разом у природі» стають у нагоді і вчителю, і молодому 
лідеру-екологу -  сценарні плани уроків екології, позакласних заходів 
екологічної тематики, рекомендації щодо проведення практичних 
природоохоронних акцій, екологічні ігри використовують вартівці і на 
уроках, і в позашкільній діяльності.

Виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю 
відбувається і безпосередньо в природі. Нами започатковано літні екологічні 
табори, де відпочинок поєднується з науковими дослідженнями, 
практичними природоохоронними заходами, творчою роботою дітей. До 
програми входять: науково-дослідницька робота, тренінги, екологічні 
розвиваючі ігри, експедиції та екскурсії.

захист Природи»), дослідницьку роботу та багато інших цікавих справ.
Екологічне виховання у громадській організації здійснюється таким 

чином, щоб надати можливість кожній дитині взяти участь у цікавих, 
обов’язково практичних, природоохоронних заходах. Важливо те, що за 
допомогою спеціальних програм діти у кожній акції можуть здійснювати 
взаємонавчання, такі заходи допомагають не тільки підвищити рівень 
обізнаності в сфері екології, не тільки формувати власний екологічний 
світогляд, а й стати лідерами в колективі.

Реалізовані проекти та програми:
• програма «У злагоді з природою»;
• програма «Екологічний форум дітей та молоді України»
• програма «Щорічний всеукраїнський конкурс «До чистих 

джерел»;
• програма «Екологічний форум дітей та молоді України»
• програма «Цикл семінарів для молоді «Школа лідера-еколога»

Реалізовані всеукраїнські заходи:
• засідання «Діти України на варті довкілля»;
• Фестиваль кращих дитячих ініціатив «Виховання патріотизму через 

природоохоронну роботу»;
• Фестиваль екологічної творчості молоді «Свіжий вітер» па тему 

«Екологічна стежина»;
• екологічні навчально-виховні семінари з питань виховання 

екологічного світогляду як невід’ємної складової патріотизму;
• акції «На варті довкілля рідного краю»;
• видання інформаційних матеріалів (серія плакатів, збірка) для 

розповсюдження серед громадських організацій, навчальних установ, 
бібліотек;



Спільно із активістами Всеукраїнської екологічної ліги -  організації, 
яка два десятки років тому сприяла створенню дитячої спілки, «Екологічна 
варта» організовує та здійснює практичні акції («Збережи ялинку», «Наша 
допомога птахам», «Первоцвіт», «Посади своє дерево», «Струмочок, річечка, 
ріка», «Прибери планету» тощо), просвітницькі заходи (Всеукраїнський 
фестиваль екологічної творчості «Свіжий вітер», конкурс «Мій голос я 
віддаю на

«Збережи ялинку». Ми прагнемо переконати громадян України 
відмовитися від передноворічного винищення хвойних дерев та показати 
шкідливі наслідки вирубування хвойних дерев.

У рамках цієї акції вартівні проводять широку інформаційно- 
просвітницьку кампанію: розповсюджують листівки, разом з дорослими 
організовують заходи з патрулювання на місцях зростання хвойних з метою 
їхнього збереження, організовують конкурс «Замість ялинки -  зимовий 
букет».

«Наша допомога птахам» з настанням морозів наші пернаті друзі 
потребують захисту. Низькі температури, глибокий сніг і сильний вітер 
знижують їх шанси пережити зиму, тому вартівні майструють годівниці, у які 
насипають заготовлене ще з осені насіння дерев і кущів, зерно, прив’язують 
несолоне сальце -  все, що для птахів є справжніми смаколиками. Крім того, 
юні природолюби роз’яснюють і дорослим, і малим, чим птахів годувати не 
можна. Вони організовують конкурси малюнків і поробок на тему захисту і 
підгодівлі птахів, а для найменших -  влаштовують цікаві театральні вистави. 
Завдяки заходам у рамках цієї акції діти упізнаватимуть пернатих друзів не за 
малюнками, опудалами в музеї або фото в мережі Інтернет, а тому, що 
бачили їх наживо у природі. Весною вдячні птахи радуватимуть усіх 
гомінким співом і допоможуть рятувати сади від шкідників.

«Первоцвіт» акція, покликана захистити дивовижні рослини, які 
розквітають як тільки-но зійде снії. коли на деревах ще не розпустилося 
листя і кожен промінь сонця долітає до самої землі. Краса і тендітність 
робить їх вразливими, вони знаходяться на межі виживання. Хижацьке 
збирання унеможливлює розмноження, а відтак -  відтворення зруйнованих 
недбалістю людини популяцій. Крім того, зриваючи квітку, браконьєр 
позбавляє її можливості утворити насіння, пошкоджує сусідні рослини, на 
кущах ламає стебла та збиває бруньки.

Під час проведення акції члени «Екологічної варти» організовують 
конкурси малюнків та фотографій, екологічні тематичні вистави, 
розповсюджують листівки із закликами берегти первоцвіти. Своєрідним 
грендом останніх років стала повсюдна популяризація вирощування 
ранньоквітучих рослин на присадибних ділянках.

«Посади своє дерево» -  низка заходів, які дозволяють підвищити 
рівень озеленення населених пунктів. Вчені підрахували, що висадження 1 
млрд дерев дозволить успішно боротись із накопиченням у земній атмосфері 
парникових газів. Нумо до роботи! Діти разом з дорослими -  членами 
Всеукраїнської екологічної ліги закладають чудові сквери та парки і- 
усвідомлюють, що повинні доглянути посаджені дерева та їх захистити.



«Струмочок, річечка, ріка» -  з кожним роком зникають з карти 
країни струмки, малі річки та озерця, зазнаючи дедалі сильнішого 
антропогенного тиску. Ось чому так важливо донести якомога більшій 
кількості людей важливість охорони водних об’єктів, бо вода -  основа життя. 
Вартівці розчищають джерела, даючи їм нове життя, прибирають береги 
річок, досліджують їх екологічний стан -  практичними кроками привертають 
увагу до проблем охорони і бережливого ставлення до цього природного 
скарбу. Дуже важливим є те. що роботи мають не одноразовий, а 
систематичний характер, що дає можливість досягти позитивних результатів.

«Прибери планету» надзвичайно важлива акція Всеукраїнської 
дитячої спілки «Екологічна варта». Кожна людина має відчути 
відповідальність за долю Землі, оскільки питання поводження з відходами 
давно стало глобальним. Має змінитися ціннісне ставлення до
навколишнього світу, до чистоти річок, морів, океанів, повітря, 
надзвичайного різноманіття видів рослин га тварин, які ми повинні зберегти 
для нащадків. Дії вартівців спрямовані на те, щоб особистим прикладом 
спонукати оточуючих до свідомого вибору здорового способу життя, до 
формування активної екологічної життєвої позиції, особливо серед дітей та 
молоді. Вони проводять масштабну просвітницьку роботу, здійснюють 
моніторинг несанкціонованих сміттєзвалищ, прибирають прибережні смуги, 
лісопаркові зони, плануючи заходи спільно з фахівцями-екологами та 
представниками державних установ. Головна ідея -  до проблеми поводження 
з відходами причетний кожен з пас, кожного дня, кожної хвилини.

Метою діяльності Інформаційно-просвітницького центру 
«Екологічна варта» є формування екологічної свідомості українців, 
поширення інформації про стан довкілля, популяризація кращих практик 
збалансованого розвитку, впровадження екологічно дружніх технологій, 
навчання й відпочинок дітей та молоді. Програма складається з навчально- 
виховних заходів, практичних природоохоронних акцій, екскурсій, 
розвиваючих екологічних треніпгів та ігор, відпочинку дітей в природі. 
Традиційними є музичні та пісенні вечори, конкурси екологічної моди, 
спортивні змагання. Для дітей працюють цікаві та пізнавальні гуртки «Юний 
біолог», «Художня школа в природі», «Писанкарство» та інші.

Життя у Центрі організовано за екологічними принципами, на засадах 
гармонійного існування людини в природі, зокрема, для опалення будівлі 
встановлено твердопаливний котел та енергосфективні вікна, працюють 
сонячні батареї, по всій геригорії використовуються енергоощадні лампи, 
закладена експериментальна ділянка органічного землеробства та 
енергетичної верби. В будівлі та на території організовано роздільне 
збирання побутових відходів та впроваджуються засади «зеленого офісу».

Дуже цікавою га корисною практикою для Всеукраїнської дитячої 
спілки «Екологічна варта» у 2018-2019 роках стало партнерство у Програмі 
«Екологічними стежками рідної України», започаткованій та реалізованій 
Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної 
державної адміністрації.



В рамках програми діти Донеччини відвідали заповідники, національні 
природні парки, ботанічні сади, познайомилися з традиціями і звичаями 
найвіддаленіших куточків України, знайшли нових друзів і однодумців.

Дії вартівців спрямовані на те, щоб особистим прикладом спонукати 
оточуючих до свідомого вибору власного світогляду на основі ідей 
збалансованого розвитку, до формування активної природоохоронної 
життєвої позиції, особливо серед дітей та молоді. Вони проводять масштабну 
практичну та просвітницьку роботу.

Кожен з нас причетний до проблем довкілля, але ми можемо змінити 
ситуацію: щодня та щохвилини діяти та поширювати природоохоронні ідеї.

Л. В. Шиортіок
Голова Ради
ВДС «Екологічна варта»

Станьмо на варті власного май


