
Нікопольщина має велику 
історичну спадщину. Природа 
багата і своєрідна. Однак 
техногенний пресинг веде до 
постійного пригнічення еко-
систем. 
Підприємства регіону, що 
складають його промисловий 
потенціал, водночас є потуж-
ними забруднювачами повітря-
ного і водного басейнів. Еколо-

гічні проблеми Нікопольщини все гостріше нагадують про 
себе і потребують свого розв’язання. Їх вирішення немож-
ливе без екологічної освіти і виховання територіальної 
громади. 

У 1997 році в Нікополі був заснований міський еколого-
натуралістичний центр для дітей і учнівської молоді. 
Головними завданнями  
екоцентру є: 
 екологічна освіта та вихо-
вання; 
 виявлення талановитої мо-
лоді та розвиток її творчих 
здібностей; 
 розв’язання проблем дозвілля 
учнів шкіл міста; 
 вивчення природи Нікополь-
щини і природоохоронна робо-
та. 

     В 20 гуртках НМЕНЦ навча-
ються більше 300 юннатів. 
Гуртки працюють за 4 напря-
мами: екологічний, зоологіч-
ний, ботанічний, туристсько-
краєзнавчий. Екоцентр – орга-
нізатор і постійний учасник 
міських екологічних і природо-
охоронних заходів. Центром 
щорічно проводяться конкурси 
екологічного малюнка, знака, 

плаката, малюнка на асфальті, екскурсії і походи з 
вивчення природи рідного краю для дітей шкіл міста. 
НМЕНЦ організовує міські експедиції «Збережемо 

первоцвіти», «Зустрічаємо 
пернатих друзів», «Чистий бе-
рег», «Смерть амброзії» та 
інші. На честь святкування 
Дня міста юннати демонст-
рують натуралістичну вис-
тавку. НМЕНЦ щорічно іні-
ціює міський фестиваль еко-
логічної творчості, присвя-
чений Дню Землі. В масових за-
ходах, які проводить екоцентр 

за рік, беруть участь більше 1500 учнів Нікополя.   
Для вчителів біології шкіл міста у центрі проводяться 

семінари з питань екологічної освіти.  
В НМЕНЦ діє осередок дитячого наукового товариства 

Малої Академії наук України. Навчаючись у МАН, юннати 
відвідують сесії і готують 
науково-дослідницькі роботи 
під керівництвом провідних 
учених вищих навчальних 
закладів м. Дніпропетровська. 
За час роботи центру 21 учень 
міста став переможцем облас-
ного конкурсу-огляду науково-
дослідницьких робіт МАН 
України. 

В екоцентрі діє еколого-
біологічний музей. У 5 його 
відділах демонструється близько 400 природних 

експонатів. Це екологічні 
матеріали, гербарії рослин, 
колекції комах, молюсків, 
морських тварин, птахів та 
ссавців нашої країни. Музей 
щорічно відвідують більше 
1000 дітей дошкільного та 
шкільного віку міста і 
району. Його експонати 
пробуджують інтерес до 
природи, виховують відпові-
дальність за її збереження. 

 



     В НМЕНЦ створений живий 
куточок. Експозиція декоратив-
них тварин: кролів, морських 
свинок, хом’яків, птахів, меш-
канці тераріумів (черепах, змій, 
ящірок, павуків-птахоїдів) і аква-
ріумних риб не залишає байду-
жими жодну дитину чи дорос-
лого. Спілкування з тваринами 
несе радість, виховує доброту, 
почуття відповідальності за живу 
істоту.  
     На базі центру влітку працює екотабір «Степ». За сезон його 
відвідує більше 100 дітей міста. 
     НМЕНЦ працює над створенням Червоної книги Ніко-

польщини. Під час походів 
юннатами обстежено 17 при-
родних ландшафтів, що охоп-
люють майже всю територію 
району. Зареєстровано 24 рід-
кісних видів рослин і 44 види 
тварин. У 2003 році екоцент-
ром укладені договори про нау-
кову співпрацю з Інститутом 
зоології НАН України і Дні-
пропетровським Національним 

університетом. Співробітництво триває.  
     Гуртківці центру – учасники 
і щорічні переможці Всеук-
раїнських та обласних еколо-
гічних та природоохоронних 
конкурсів «Мій рідний край – 
моя земля», «Саду мого диво-
цвіт», «Птах року», «Парки – 
легені міст та сіл» та інших.  

Робота центру відмічена 
почесними грамотами Мініс-
терствва освіти і науки, місь-
кого голови, Київського Національного і Дніпропетровсь-
кого обласного еколого-натуралістичних центрів і міського 
відділу освіти і науки.         
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