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Партнери: 
• Медіацентр «Накипіло»

• Бізнес-центр концерну АВЕК

• Тетяна Бабіна -тележурналістка

• Олена Грипіч- голова ГО «УКРАЇНЦІ
ЄДНАЙМОСЯ», голова громадського
руху «ЗЕЛЕНІ ЛЕГЕНІ»

• Алла Пащук - членкиня ОСН "Яблунівка" 
Валківського р-ну Харківської обл, 
учасник гром. руху «Живемо за 
Конституцією»

• Ольга Авілова - депутатка Солоніцевської
сільської ради, членкиня ініціативної 
групи із захисту конституційних прав з 
питань екології

• Ніна Баласанян -гол. редакторка газети
"Рух - це життя", громадська активістка



Проєкт має низку
системних заходів, які
направлені на заохочення
людей зберігати ліси,
висаджувати нові дерева,
задля покращення
екологічного стану свого
міста, країни та Всесвіту.

Заплановано проведення:
• конкурсів дитячих малюнків,
• майстер-класів з різних видів

мистецтва,
• висадження дерев на шкільних

подвір’ях, парках, скверах міста
Харкова та області, а також у Мюнхені,
місті наших партнерів з проєкту







Партнери (близько 20):
• Комітет Верховної Ради з питань екології та 

природокористування
• Управління культури і туризму Харківської

облдержадміністрації
• Обласний організаційно-методичний 

театрально-концертний центр
• Департамент дитячої літератури видавництва

«Ранок»

• Харківський національний університет
внутрішніх справ

• Видавництва «Ранок»,  ВД «Школа», 
«Смолоскип», «АССА», «Смайл», 
«Талант», «Крокус» та «Plan4Profi»

• Театральні та пісенні колективи





1.Урочисте відкриття, 
нагородження учасників: за участі 
журналістів, митців, керівників 
дитячих студій . Усього близько 300 
відвідувачів, при максимальній 
наповненості зали – 50 осіб.



• Валентина Біла «Підходи до 
проєктування навколишнього простору 
на основі взаємного впливу окремих
еко-систем з урахуванням досвіду
австрійського фермера Зеппа
Хольцера» 

• Валерій Го «Пермокультура – що це
таке»

ЦА - митці та  матері загиблих воїнів АТО 
(ООС). Місце - ХОБД 



• Тамара Вакуленко засновниця Всеукраїнської школи
«Петриківка. З минулого в майбутнє»

• ЦА - учні школи мистецтв (м. Золочів), 

• ЦА - майстри з музею Гната Хоткевича (селище Високе)



ЦА – читачі бібліотеки 



• Галина Василівна Железняк - директорка Харківського
планетарію ім. Ю. О. Гагаріна - лекція «ДЕРЕВА на планеті
ЗЕМЛЯ: космічні символи і філософський зміст»

Тетяна Бабіна - журналістка, 
модератор проєкту, розкрила
погляд східних народів на 
дерево у своїй доповіді
«Відображення стихії
«дерева» у філософському
трактаті «У-СІН»



Михайло Іванович 
Саяний –громадський
діяч, директор 
Зміївського
краєзнавчого музею 
виступив із лекцією про  
Національний парк 
«Гомільшанські ліси» 
та про важливість
збереження природних
багацтв для нащадків.

Олександр Володимирович Нанка - ректор Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. Петра Василенка, академік Української
Національної Академії наук екологічних технологій, академік Інженерної Академії
України



Урочисте відкриття 
за участі ректора, 
студентів, активістів, 
екологів.



Валентина Біла «Підходи до 
проєктування навколишнього
простору на основі взаємного впливу
окремих еко-систем з урахуванням
досвіду австрійського фермера Зеппа
Хольцера»

Обговорювали зі студентами забуті 
традиції праукраїнців, які вміли 
відчувати пульс рідної землі, 
розуміти мову рослин.





• Воркшоп «Екологічне виховання та збереження
довкілля як сучасний напрямок діяльності
бібліотек» для бібліотечних працівників району.  
Бібліотекарям були надані методичні й 
практичні поради

• Екскурсія виставкою

• Інтерактивна гра для бібліотекарів та читачів

• Перегляд фільму





ХАБ (організатор Валківська
бібліотека для дітей)

• Вовчанська бібліотека-
філія для дітей

вересень -грудень 2020 , лютий –травень 2021



• ХЗОШ№142, вересень 2020 
• ХОБД, для матерів загиблих 

воїнів в АТО , січень 2021

ХГ №1, листопад 2019

Зміївська бібліотека-філія 
для дітей, лютий 2020 Богодухівська 

бібліотека-
філія 
для дітей 
березень 2020



Буклети, книги, наліпки, журнал
«Екологічний вісник» від ТОВ «Центр
екологічної освіти та інформації» та
Всеукраїнської екологічної ліги



• Створили буктрейлер на екологічну 
тематику – на книгу Тетяни Горицвіт
«Міські пригоди Лісової шишки».
http://surl.li/uflh

• Тізер : http://surl.li/roan

• Відеоогляди книг на екологічну
тематику:

 http://surl.li/roak
 http://surl.li/roai
 http://surl.li/rwzw
Екологічні ролики:
«Вода – джерело життя»
http://surl.li/ugbh
«Екологічний слід людини» та інші.

http://surl.li/uflh
http://surl.li/roan
http://surl.li/roak
http://surl.li/roai
http://surl.li/rwzw
http://surl.li/ugbh


• Зелені  легені 
https://bit.ly/3dmeibm

• Зелені легені 2

• https://bit.ly/3mPhKhy
Зелені легені 3

• https://bit.ly/2OQhMJw

https://bit.ly/3dmeibm
https://bit.ly/3mPhKhy
https://bit.ly/2OQhMJw


Планується:
• презентація проєкту у 
Верховній Раді України 
• експонування найкращих 
робіт у Мюнхені 
• майстер-класи із 
сортування сміття
• проведення виставок 
творчих робіт дітей зі смітття,
• випуск буклету проєкту
• випуск буктрейлерів та 
роликів екологічної тематики
• висадження  квітів і дерев.





ОКЗ «Харківська обласна бібліотека 
для дітей» hobd2015@ukr.net

(057) 700-26-51, (057) 700-42-19 

Із питаннями та 
пропозиціями звертайтеся 
за контактами:

mailto:hobd2015@ukr.net

