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Коротка інформація про проект 
Проект «Збережемо річку для майбутнього» є частиною міжнародного 

екологічного проекту «Європейські школи за живу планету», що 

реалізується в 10 країнах світу за підтримки Міжнародного фонду 

дикої природи. Даний проект включає створення шкільного музею 

річки Кодими за участю вчителів школи, учнів та їх батьків, 

дієвої підтримки органів місцевої влади, ЗМІ, проведення 

широкомасштабних екологічних акцій в межах міста та району (і по 

можливості в сусідніх районах) з метою привернення уваги до 

проблеми вимирання малих річок, запровадження регулярних Днів 

чистоти в населених пунктах, де протікає річка, залучення 

засобів масової інформації до висвітлення та популяризації 

заходів. Результати реалізації проекту планується висвітлити в 

шкільній газеті "Школа №3 - on line",районних газетах "Наша 

трибуна" і "Ваш інтерес", на форумі шкільного веб-сайту та на 

сайті Балтської районної державної адміністрації, в спеціальних 

випусках передач міських телекомпаній "Примор'я" та 

"Балінформкомпанія" 

Обгрунтування реалізації проекту: 

Реалізація даного проекту є надзвичайно актуальною та важливою  

через нагальну проблему вимирання малих річок та їх біофонду. 

Державних програм з підтримки, збереження та відновлення 

екосистеми малих річок не існує, фінансування з Державного чи 

місцевого бюджетів практично не виділяється. Тому вважаємо за 

важливе привернути увагу активної громадськості до загрози 

зникнення  малих річок, таких як р.Кодима, що протікає через 

Кодимський, Балтський, Любашівський райони Одеської області та 

разом з іншими малими річками впадає в р. Південний Буг в 

Кіровоградській області. Формування екологічної культури та 

активної громадянської позиції як молодого покоління 

сьогоднішніх школярів так і дорослої громадськості сприятиме 

створенню в  майбутньому стійкої постійно-діючої громадської 

платформи і даний досвід може бути використаний для  проведення 

екологічного реформування невеликих міст та селищ і збереження 

екосистеми малих річок України.   

Місце та час проведення 
Місце проведення  

- м. Балта, приміщення НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-

колегіум" (шкільний музей,проведення засідань активу, 

тренінгів, екологічних заходів);  

- проведення очисних екологічних акцій на берегах річки 

Кодими в населених пунктах м.Кодима, м.Балта, с. Будеї 

(Кодимський р-н),с.Березівка, Обжила, Кармелюківка, 

Оленівка, Мирони, Бендзарі, Андріяшівка, Гольма, 

Перельоти, Немирівське (Балтський р-н), с.Познанка, 

Ясеново, Гвоздавка, Бобрик(Любашівський р-н).  



Термін реалізації проекту  - жовтень 2009р. - серпень 2010р. 

Мета та завдання проекту: 

Мета: Покращення екологічної ситуації русла річки Кодими та 

привернення уваги до проблеми вимирання малих річок, посилення 

ролі екологічного виховання молодого покоління, активізація 

громади міста та району для вирішення спільних проблем 

Завдання та шляхи реалізації: 

- створити шкільний музей річки Кодими та Червону книгу її 

біофонду 

- забезпечити на постійній основі проведення просвітницької 

екологічної роботи через місцеві ЗМІ, тренінгові та культурно-

освітні заходи 

- організація проведення єдиних днів чистоти на берегах річки 

Кодими у всіх населених пунктах, де вона протікає 

- агітаційний проїзд на велосипедах по руслу річки до її 

витоків та складання карти еконебезпечних місць  

- створення веб-сторінки проекту на сайті школи та видання 

спеціального випуску шкільної газети за підсумками реалізації 

проекту 

Цільова група: 

- Екологічна група школи №3-колегіуму (актив проекту - учні 8-

10 класів, адміністрація (Кулик П.Я., директор - координатор 

проекту,відповідальний за звязки з владою,  Лойтаренко О.П., 

заступник директора з НВР - керівник проекту, основний 

фасилітатор, Капкіна Ж.В., заступник директора з виховної 

роботи - відповідальна за проведення культурно-освітніх і 

агітаційних заходів та звязки з громадскістю, Петрова Л.К., 

заступник директора з навчально-виховної роботи - 

відповідальна за звязки з ЗМІ та випуск шкільної газети, 

Сбітнєва С.П., вчитель інформатики - відповідальна за 

оформлення сайту школи,вчителі географії, історії, біології 

(Приступ С.М., Доба Т.І., Сабадаш Т.К., Голинська Л.М., Лєкар 

В.В., Куницька О.І.) 

-активна громадськість міста та району, представники державних 

та бізнес структур, громадські організації запрошуються до 

дієвої співпраці та реалізації проекту безпосередньо під час 

проведення екологічних акцій, а також через засоби масової 

інформації.     



Календарний план та опис заходів 

16-23 жовтня 2009р. - участь в тренінгових екологічних сесіях 

в рамках міжнародного екологічного проекту «Європейські школи 

за живу планету» (Національний парк м.Ілмітц, Австрія) 

Листопад 2009р. - підготовчий етап, проведення установчих 

тренінгових сесій;анонсування проекту через шкільну газету та 

районні ЗМІ  

Грудень 2009р.- лютий 2010р. - збір матеріалу для оформлення 

шкільної кімнати-музею, складання кошторису; зустрічі з 

представниками влади, бізнесу, громадськості з питань 

організації співпраці та підготовки і проведення масових 

заходів;  висвітлення проміжних результатів через ЗМІ, 

розміщення інформації на веб-сайті школи, міжнародного 

проекту; організація тренінгів; 

Березень 2010 р.- організація екологічної агітбригади школи; 

збір матеріалу для оформлення Червоної Книги Кодими; 

підготовка екологічних заходів; проведення тренінгів; 

налагодження співпраці з органами місцевого самоуправління; 

оголошення районного конкурсу віршів, малюнків та фото, 

присвячених річці Кодимі. 

27 березня 2010р. –проведення екологічної акції «Година Землі 

- 2010»  

- анонсування через ЗМІ проведення «Години Землі – 2010» 

- звернення до органів місцевого самоврядування з метою 

проведення Години Землі у місті  

- проведення екологічного заходу «Година Землі – 2010» 

серед учнів 8-11 класів 

- проведення Зеленого Дня в школі (прибирання території, 

насадження дерев, квітів) 

Квітень 2010 – організація та проведення широкомасштабних 

екологічних акцій в місті та районі за підтримки органів 

місцевого самоврядування та ЗМІ: 

До 20 квітня 2010 – підбиття підсумків районного конкурсу 

віршів, малюнків та фото, присвячених р. Кодимі; публікація 

кращих з них в районній газеті «Народна трибуна»; випуск 

екологічних листівок; підготовка екологічних заходів та 

виступу агітбригади до Дня Землі; координація заходів з 

органами місцевого самоврядування щодо проведення Дня Землі та 

очистки басейну р.Кодими в населених пунктах району, 

підготовка звернень до держадміністрацій Кодимського та 



Любашівського районів щодо підтримки очисної акції, 

анонсування плану дій через ЗМІ 

19-23 квітня 2010р.– проведення шкільного екологічного тижня 

(конкурс екологічних стінгазет, виховні години, відкриті 

позакласні екологічні  заходи, шкільний екологічний ерудиціон 

серед учнів 9-11 класів,виготовлення еко-знаків чистоти річки, 

проведення Дня Землі) 

22 квітня 2010р. – проведення єдиного дня чистоти р.Кодими в 

рамках Міжнародного дня Землі 

- залучення активної громадськості, загальноосвітніх 

навчальних закладів, бюджетних установ, підприємців 

ринку, громадські організації до участі в єдиному дні 

прибирання басейну річки на території району; 

- організація вивезення сміття з басейну річки; 

- агітаційний виїзд екологічної бригади школи на місця 

прибирання басейну річки, розповсюдження просвітницьких 

еко-листівок, встановлення еко-знаків;  

- висвітлення районної екологічної акції по очистці басейну 

річки місцевими ЗМІ  

Травень 2010р. – підготовка та висвітлення проміжних 

результатів проекту  

- агітаційний проїзд активної групи проекту по руслу річки 

Кодими до її витоків, виступ агітбригади учнів в школах 

району, збір даних для створення карти еконебезпечних 

місць 

- випуск Червоної книги р.Кодими; 

- публікація англо-українського збірника історико-

краєзнавчих відомостей, віршів, літературних творів, 

малюнків та фото про р.Кодиму  

- складання карти еконебезпечних місць басейну річки 

- випуск шкільної газети «Школа №3 on-line» 

3-5 червня 2010р. – презентація результатів проекту на 

міжнародній екологічній конференції «Європейські школи за живу 

планету» (м.Відень, Австрія) 

10 червня 2010р.-  проведення єдиного дня чистоти р.Кодими, 

висвітлення акції в ЗМІ 

Червень-серпень 2010р. - ремонт та оформлення шкільної кімнати-

музею річки Кодими; 

26 серпня - 10 вересня 2010р.- завершальний етап: урочисте 

відкриття музею із запрошенням представників громадськості, 



державних установ, ЗМІ; підбиття підсумків роботи активної 

проектної групи; висвітлення результатів проекту на сайті школи, 

адміністрації, в місцевих газетах та на ТБ, видання спеціального 

випуску шкільної газети за підсумками проекту; проведення 

завершальної еко-вечірки проекту на березі річки Кодими. 

Очікувані результати реалізації проекту: 

- створення шкільної кімнати-музею річки Кодими 

- створення карти еко-небезпечних місць в басейні річки 

- створення Червоної книги біофонду річки 

- створення постійно-діючої громадської платформи в місті та 

районі з вирішення спільних еко-питань 

- привернення уваги громадськості до проблем малих річок та 

підвищення їх ролі в збереженні екосистеми регіону 

- підвищення загального рівня екологічної культури населення 

та формування активної громадської позиції в суспільстві 

- покращення екологічної ситуації в басейні річки Кодими 

 

Оцінювання проекту  

планується проводити за різними напрямками: 

- моніторингові дослідження та рефлексії під час тренінгових 

сесій активних учасників проекту 

- складання портфоліо проекту 

- публікації в ЗМІ 

- налагодження звязків з державними та бізнес структурами, 

громадськими організаціями, спільнотою міста, району, інших 

регіонів 

- поліпшення екологічного стану басейну річки 

 

 

 

 

 



Для органів місцевої влади 

Організація заходів з проведення єдиного дня чистоти р.Кодими 

в рамках Міжнародного дня Землі22 квітня 2010р 

- видання розпорядження про проведення єдиного дня 

прибирання басейну р.Кодими в населених пунктах, де вона 

протікає із залученням загальноосвітніх навчальних 

закладів, бюджетних установ, активної громадськості, 

підприємців ринку, громадських організацій (обовязково 

вказати про розподіл території та завчасну підготовку 

первинних засобів для очистки води та території); 

- розміщення оголошень про проведення єдиного дня очистки 

басейну річки у місцевих газетах та на ТБ, залучення ЗМІ 

до участі у висвітленні 22 квітня. 

- організація вивезення сміття з басейну річки силами 

комунальних підприємств міста, сільських рад; 

- сприяння у виготовленні еко-знаків для встановлення на 

берегах річки (територія ринку) 

- виділення транспорту для агітаційного виїзду екологічної 

бригади школи №3 та ЗМІ на місця прибирання басейну 

річки, розповсюдження просвітницьких еко-листівок, 

встановлення еко-знаків;  

- звернення до держадміністрацій Кодимського та 

Любашівського районів про підтримку проведення єдиного 

дня очистки басейну р.Кодими 22.04.2010р. в населених 

пунктах, де вона протікає в рамках Міжнародного дня Землі 

 


