


Ми – викладачі і студенти Житомирського державного університету
імені Івана Франка, активні громадяни, котрі небайдужі до
проблеми розвитку природничої освіти, збереження довкілля,
формування екологічної і природничонаукової компетентності
населення нашого міста. Ми – ВМІЄМО, ХОЧЕМО і нам
ПОДОБАЄТЬСЯ це здійснювати!!!



Існування суспільства сталого розвитку
Екологічна культура, природничо-наукова 

компетентність  і грамотність дітей, учнівської і 
студентської молоді, населення міст

Здобувачі освіти природничої сфери 
(майбутні біологи, екологи, вчителі 

природничих дисциплін)
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Наявність природних, 
матеріальних, освітніх, 

інформаційних ресурсів

Дослідження PISA (Programme for 
International Student Assessment) з 
вимірювання природничо-наукової 
грамотності виявило її недостатній 
рівень в українських підлітків



Мета проєкту «Цифровий 

дендрологічний гід Житомира»

Створення цифрового інформаційного простору 

для проведення просвітницьких заходів,
популяризації природничої освіти, формування
екологічної культури дітей, учнівської і студентської
молоді Житомира та гостей міста

шляхом встановлення інформаційних табличок з
QR-кодами біля унікальних дерев’янистих рослин у
популярних зонах відпочинку містян протягом
періоду літо-осінь 2021 року.

Що?

Для чого і 
для кого?

Як, де, 
коли?



Маємо досвід реалізації схожого проєкту і підтримку житомирян, у т.ч. Управління 

у справах сім'ї, молоді та спорту, Департаменту освіти, КП «Парк» Житомирської міської ради, КЗ 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр», учнів і вчителів ЗЗСО Житомира

30-50 зчитувань
QR кодів щодня! 



Проєкт потребує 
розвитку!?... ?  …





1. Аналіз видового складу рослин зон відпочинку житомирян, вибір біологічних
об’єктів, котрі становлять значний пізнавальний інтерес (кінець серпня 2021 р.)

2. Створення інформаційних кейсів про рослини (до 15 вересня 2021 р.)

3. Створення макету і видання міні-посібника для вчителів і керівників гуртків
«Про що розкажуть дерева?» (кінець вересня 2021 р.)

5. Використання цифрового інформаційного простору для проведення уроків,
занять гуртків, квестів, екскурсій (жовтень-листопад і в подальшому ПОСТІЙНО!)

4. Розробка дизайну, виготовлення і встановлення інформаційних табличок про
рослини з QR-кодами (до 15 жовтня 2021 р.)



Фінансування від

Британської Ради

12 200 грн, зокрема:
• Створення інформаційних-кейсів ;
• Створення і ведення web- додатку,

присвяченого проєкту ;
• Транспортні витрати;
• Проведення ботанічних екскурсій;
• Заохочувальні призи для учасників

просвітницьких заходів (квестів, змагань).

35 000 грн, зокрема:
• Виготовлення 15-16 шт.

інформаційних табличок з
металевими конструкціями-
кріпленнями;

• Видання міні-посібника для
вчителів шкіл «Про що
розкажуть дерева?»

Фінансування від

інших партнерів



Є бажання – будуть можливості;

Будуть дії – з'явиться результат…


