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СТУДЕНТСЬКИЙ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 

ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЕКТІВ 

 
За думкою більшості дослідників найближчі 10—20 років будуть критичними для формування 

нового екологічного світогляду. Тому вводити новітні технології та реалізовувати нові програми 

необхідно плавно та обачно, з урахуванням раніше допущенних помилок і визначених можливостей 

їхнього користування із застосуванням світового досвіду. З цією метою потрібно реалізовувати одразу 

дві стратегічн цілі: вдосконалення технології та робота із громадськістю. В рамках «Глобальної 

екологічної перспективи» (ГЕП-2000) (Програма з навколишнього середовища (ЮНЕП), яка була 

опублікована ООН в 2000 році) було опитано 200 учених із 50-ти країн світу. Результатом опитування 

стало виокремлення 36 глобальних проблем, з якими мусить справитись людство в ХХІ столітті. Якщо 

розмістити їх у порядку зменшення пріоритетності (за опитуванням), то цей список матиме вигляд: зміни 

клімату; дефіцит питної води; знелісення; спустелювання; забруднення прісних вод; низька якість 

управління природокористуванням; зменшення біорізноманітності; зростання й міграція населення; 

зміна соціальних цінностей; утилізація відходів; забруднення повітря. Однак, результати опитування це 

лише зріз громадської думки певної, нехай і більш компетентної групи населення. В цьому напрямі 

необхідна розробка нових екологічних теорій та побудова на їхній основі моделей та прогнозів. 

Із доповіді «Глобальні виклики, глобальні можливості» (що опублікована ООН 13 серпня 2002 року 

напередодні Саміту Тисячоліття) слідує, що у сучасного суспільства є два шляхи розвитку. Перший шлях 

— вичікувальна стратегія, тобто не приймати ніяких рішень, поки екологічні проблеми не стануть 

очевидними і загроза стане реальною. До цього підштовхують загрози прийняття невірних поквапливих 

рішень. Другий — здійснювати збалансовану соціальну та екологічну політику, оскільки екологічна 

криза набуває все більш загрозливих розмірів, що виключає можливість очікування..  

За ініціативи Франкфуртським зоологічним товариством був розроблений міжнародний проект 

«Полісся — дика природа без кордонів: захист одного із найбільших регіонів дикої природи Європи» на 

території прадолини Прип’яті у транскордонному форматі (Україна—Білорусія). З січня 2019 по 2023 

роки метою проекту є: перетворення найбільших природних районів у центрі Європи в природну 

систему, спроможну формувати ландшафт та забезпечувати ефективну охорону біорізноманіття на тлі 

сталого управління природними ресурсами. Виконавцями проекту є: в Україні — Українське товариство 

охорони птахів (USPB) у партнерстві з Франкфуртським зоологічним товариством (ELP). У рамках цього 

проекту була створена одна із волонтерських груп (Хранителів) основою якої стали студенти 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. Найголовнішими завданнями волонтерів є: 

проведення соціологічних опитувань для ставлення до природи в проектному районі; проводити 

просвітні заходи із школярами на території проекту; проводити моніторинг; інформування населення за 

допомогою випусків інформаційно-просвітницьких матеріалів (соціальні мережі, інформаційні буклети, 

відео-кліпи). 

Людство перебуваючи на грані екологічної катастрофи, але перед лицем неминучої загибелі почало 

приходити до тями. Тому робляться перші спроби уникнути наростання екологічної кризи, з'являється 

перший позитивний досвід, здійснення нової екологічної політики, дедалі більше країн зосереджують 

увагу на проблемах охорони природи. Як наслідок – сплеск  природоохоронної активності в усьому світі. 

 


