


Еколого-просвітницька акція
«Міжнародна ніч кажанів», 6.09.2018 р. 



Еко-арт-майстерня
Проведення таких майстерень дозволяє оволодіти

техніками малювання, розвинути творчий потенціал і

креативне мислення та краще пізнати унікальні об’єкти

Кременецького ботанічного саду



Еколого-туристичний квест «Ми люди – доки є природа!»



Хакатон «Circular Economy Hackathon 2018» (14-15 жовтня 2018 року, м. Київ) 



Наукові сходинки студентів



Майстер-класи із традиційних ремесел.

Виготовлення ляльки-травниці та глиняного свищика



Волонтерська акція

• 27 червня 2019 року студенти та 
працівники кафедри біології, 
екології та методики їх викладання 
спільно з працівниками НПП 
“Кременецькі гори” взяли участь у 
волонтерській акції із розчищення 
унікальної заповідної території 
урочища Барабан від інвазійного 
виду - золотушника канадського. 



Меморіальний музей O. Неприцького-Грановського (с. Великі Бережці)



Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця».

Волонтерами та організаторами акції були студенти
Лазарець Дарина 31-Е, Вишневська Анна 31-Е, Янків
Катерина 31-Е, Кулінчук Соломія 21-Б.



Онлайн-лекторій від Екодії 18-19 листопада 2020 року

Студенти прослухали цикл лекцій про зміну клімату та адаптацію до неї, 
забруднення повітря, сільське господарство, джерела електроенергії в Україні та
перспективи відновлюваної енергетики. Кожен вечір закінчувався неформальною
частиною, питаннями-відповідями і просто теплим спілкуванням. 



Наукові еко-пікніки, 17.10.18 р.



Майстер-клас «Замість ялинки – зимовий букет»



Участь у тренінгу “Екопросвіта – пігулка для світу!”

(Всеукраїнський проект Zero Waste School Kremenets) 

у рамках роботи проблемної групи «Екопросвіта − шлях до сталого розвитку»



Віртуальна подорож по природно-
заповідних об’єктах

Кременеччини

у рамках роботи проблемної групи
«Природно-заповідні території та
об’єкти Кременеччини: діяльність, 

особливості функціонування, 
перспективи розвитку», 8.12.2020 р.



Апробація екологічних ігор. Кліматична гра “Keep cool” (“Не 
гарячкуй”)

в рамках роботи проблемної групи «Екопросвіта − шлях до сталого 
розвитку»

Популярна німецька настільна гра, 
розроблена ученими Постдамського
Інституту з досліджень кліматичних змін. 
Мета – сприяти підвищенню розуміння
громадянами взаємозв'язків міжнародних
відносин та стану клімату у всьому світі. Ця
гра є потужним інструментом у роботі з 
громадськістю, сприяє розвитку когнітивних
навичок.

Апробація екологічних ігор
Кліматична гра «Keep cool» («Не гарячкуй»)



Гра демонструє важливість взаємозв'язків у різних
екосистемах, проблему біорізноманіття та типових
загроз для нього, а також надає інформацію про
типові й рідкісні види флори і фауни Україні. 

Апробація екологічних ігор
«Мережа життя»



Студентське життя – найкраща пора




