
"Формування ключової компетентності 

учнів "Екологічна грамотність і здорове 

життя" на уроках філологічного циклу 

 

 

Презентація вчителів-

філологів 



Українська мова 

 Уміння: дотримуватися здорового способу життя; враховувати вплив слова на психічне 
здоров’я людини; відповідально використовувати мовні виражальні засоби; 
застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та 
маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя; виявляти 
толерантність до різних поглядів, співчувати; конструктивно спілкуватися в різних 
соціальних середовищах, досягнення соціальної захищеності, сімейного щастя тощо; 
бережливо ставитися до природи. 

 Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання 
дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього 
середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси. 

 Навчальні ресурси: тексти, які сприяють гармонізації психоемоційного стану; художні 
твори, які містять моделі досягнення соціальної захищеності,  кар’єрного зростання. 

 
 



Програма «Українська література» 

 Уміння: 

– ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів; 

–   бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості; 

–розуміти переваги здорового способу життя. 

 Ставлення: 

–   усвідомлення людини як частини природи, незворотності покарання за зло, причинене 

довкіллю; 

– аналіз літературних текстів  (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові 

презентації в рамках дослідницьких проектів; готовність зберігати природні ресурси для 

сьогодення та майбутнього 

 

 



Програма «Зарубіжна література» 

 Уміння: 

-не  шкодити своєю діяльністю довкіллю; 

- сприймати довкілля як життєдайне середовище; 

- дбайливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості; 

-дотримуватися здорового способу життя. 

      Ставлення: 

готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього; 

набуття знань (за допомогою художньої літератури) про цілісну картину світу та місце людини в ній; 

опанування традицій різних народів, позитивного досвіду збереження навколишнього середовища. 

 Навчальні ресурси: 

аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування; 

усні / письмові презентації в межах дослідницьких проектів. 

 
 



Ігрові технології, вправа “Плетінка”, 

українська мова, 5 клас, тема “Синоніми” 

У плетінці оселилося явище 

природи й для конспірації 

назвалося різними іменами. Якщо 

ви правильно їх визначите й із 

виділених літер складете слово, то 

дізнаєтеся, кому взимку найважче. 

(завія, метелиця, завірюха, 

хуртовина, віхола, заметіль, хуга) 

ТРМВИНАА  (тваринам) 

 

 

З А Е Л А Х 

І В Т И Р Ю 

Я М Е Ц І В 

Х У Р Я З А 

В О Т А Х І 

И Н А Л О В 

Е М А З Г У 

Т І Л Ь А Х 

Камінська В.А. 



Філворд 

Корчева Л.М. 



Волкова Ю.В. 



Уроки РМ, соціокультурна змістова лінія 

5 клас діалог на тему «Що означає бути другом природи?» 

6 клас переказ тексту публіцистичного стилю  “Нам жити на цій планеті”. 

7 клас твір на основі власних спостережень «Як посадити дерево». 

8 клас твір-опис «Місто майбутнього» ( будинки, заклади освіти, медицини, 
культури, промислова зона, транспорт, озеленення). 

9 клас переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням   “Врятувати 
Дніпро “. Завдання: уявіть, що ви - екологи. Складіть  програму щодо порушеної в 
тексті проблеми. 

10 клас переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням “ Не рубаймо 
гілку” . Завдання: ваші роздуми щодо збереження дикоростучих квітів. 

11 клас  Завдання: продумайте композицію виступу на симпозіумі екологів 
України. Складіть виступ на тему: “Екологічні проблеми забруднення в Україні: 
смітники”. 

 
 
 
 

Черняк О.А. 



Дискусії, твори-роздуми 

“Фауст і Маргарита: кохання чи 

зрада?”  (11 кл) 

 

Наведіть 3 - 4 аргументи для доказу 

тези  “Берегти природу - обов`язок 

кожного” (5 клас) 

 

 

Волкова Ю.В., Некіга Л.М. 



Орфографічний практикум, 6 клас 

Словниковий диктант.  

Після вивчення теми “Іменник” учні мають правильно написати і запам`ятати 
слова: 

Земля, енергія, Сонце, океан, довкілля, Червона книга, лебеді, первоцвіти, 
дощ, природа, водогін,гілля, лелека, енергоресурси, цивілізація, 
водопостачання. 

Вибірковий диктант.  

З перелічених нижче слів випишіть такі, що стосуються теми “Забруднення”. 

Генетично модифіковані, гомеопатія, канцерогени, пестициди, 
випромінювання, ксенобіотики, екологічна криза. 

 
 Чердаклієва Н.В. 



Інтерактивні форми роботи 

творчі завдання “Занурення”, уроки мови, 9 клас 

Напишіть твір-занурення (потрібно уявити себе запропонованим 

явищем, предметом тощо, увійти в його внутрішній стан), обравши 

завдання до душі: 

1. Описати почуття веселих пригод явища. 

2. Уявити, що вода несе загрозу оточенню із вказівкою на причини. 

3. Уявити що відчуває краплина, яка повертає життя рослина, тваринам, 

людині. 

4. Уявити, що вода втікає від джерела забруднення, отруєння тощо. 

 

Камінська В.А. 



Вправа «Постав себе на місце героя» 

Уявіть себе самотньою пальмою з 

вірша М.Ю. Лермонтова «Три пальми», 

що росте серед Аравійської пустелі. 

Про що ви мрієте, чому не задоволені 

власною долею? Поясніть. 

 Які рядки вірша краще за все 

допомагають вам увійти в образ? 

 
 

Потьомкіна В.Л. 



1.Уявіть, що ви, як і головний герой роману Д.Дефо «Життя та надзвичайні пригоди 

Робінзона Крузо», опинились на безлюдному острові без їжі та засобів існування. Що 

ви будете робити в такій ситуації для того, щоб вижити? 

2. Складання схеми-ланцюжка «Уроки Робінзона» 

 

 

 

 

 

 

3.Проблемне запитання.   

Як автор роману доводить, що життя в гармонії з природою сприяє моральному 

вдосконаленню? Посилаючись на текст, обґрунтуйте свої міркування.          

 

 

Пристосування до 

природи Приборкання 

природи 
Життя в гармонії 

з природою 

Потьомкіна В.Л. 



Інтерактивна гра «Навігатор» 

Відшукайте назву річки, біля якої жив Том і яка стала його 

найбільшим захопленням. Як назва цієї річки пов`язана з 

самим М. Твеном? (Міссурі. У дитинстві родина 

Твена  мешкала в  містечку Ганнібал (штат Міссурі).  

 Чи має зв'язок псевдонім автора з назвою 

цієї річки? (Ні.) 

 Найбільшим захопленням М.Твена була 

річка …….?   (Міссісіпі)    

З англійської Mark Twain означає …. (мірка два) 

Що вам відомо про ці річки? 

А  з якою річкою ви маєте зв'язок? 

 Некіга Л.М. 



Використання онлайн-сервісів 

Хмара слів 
Розшифруйте прислів'я, як воно допомагає розкрити характер 

Фарбованого Лиса. 

Створіть хмару слів, яка допоможе охарактеризувати Толю 

(“Федько-халамидник”). 

Прочитайте хмару слів, хто так називав Федька? Чому? 

Запропонуйте такий власний варіант звернення до Федька, аби 

уникнути образливих слів. 

Випишіть із хмари невідомі вам слова, знайдіть у словнику їхнє 

лексичне значення. 

 

Корчева Л.М. 





Життєвий шлях 

 Г. Гейне 

Образ Гобсека, 

«Гобсек» 

Образ Нори, 

«Ляльковий дім» 

Чердаклієва Н.В., 

Волкова Ю.В. 



Завдання: охарактеризуйте 

героїв оповідання Ґ. Ґарсіа 

Маркеса «Стариган із 

крилами», використовуючи 

слова та словосполучення з 

хмарки. 



Завдання: складіть кодекс 

героїв Хемінгуея, 

використовуючи хмару 

слів. 



Випереджувальне домашнє завдання “Заповідники 

України”, створене за допомогою сервісу Padlet 
https://ru.padlet.com/marina181277/skabc4jg2w3b 

 

 

 

 

 

Чуйко М.В. 

https://ru.padlet.com/marina181277/skabc4jg2w3b
https://ru.padlet.com/marina181277/skabc4jg2w3b
https://ru.padlet.com/marina181277/skabc4jg2w3b
https://ru.padlet.com/marina181277/skabc4jg2w3b


Дослідницькі завдання 

За допомогою Інтернету знайдіть інформацію 
про летючих риб і поясніть, чому вони були 
найкращими друзями старого в океані. 

Знайдіть у довідниках інформацію про черепах, 
які згадані в тексті. 

Про яку рибину йдеться в повісті Е. Хемінгуея 
“Старий і море”? Опишіть її.  

За допомогою Інтернету поясніть різницю між 
іспанськими словами, а також у ставленні 
Сантьяго та молодих рибалок до моря. (11 кл) 

 

Волкова Ю.В. 



Вивчаючи роман “Майстер і 

Маргарита” (11 кл), 

аналізуємо символи. 

З’ясовуємо, що в романі 

наявні символи сонця, 

місячного світла, грози. 

Волкова Ю.В. 



Волкова Ю.В. 



Напишіть у зошиті, якими  ви 

уявляєте джунглі. Ваша 

розповідь має бути 

лаконічною, але змістовною. 

Ви – кореспондент сучасної 

газети, котрий опинився в 

джунглях. Поставте Мауглі 

кілька цікавих запитань. 

 

Потьомкіна В.Л. 



Складання кросенсів 

Головний герой повісті «Сліпий 

музикант» Петро Попельський 

проходить випробування сліпотою, 

переосмисливши життя, стає 

великим музикантом. 

Основна думка повісті: не 

припиняй пошук свого 

призначення, прагни бути 

корисним і потрібним оточуючим. 

Некіга Л.М. 



 

 

 

 

1.Образ чайки — один із улюблених у багатьох 

письменників, поетів, художників. 2.Чайка - це 

море, небо, свобода. 3. Крила (політ душі), мрія, 

талант, мистецтво, митець, природність. 4. Це 

відчуття простору і свободи, це вічне прагнення 

людини до польоту. 5.Туга від 

усвідомлення  неможливості польоту. 6.Чому 

чайка стає лейтмотивом п’єси Чехова? Це п’єса 

про мистецтво, про талант, про важкий шлях 

художника, про прагнення людини до щастя, про 

мрії, яким не судилося здійснитися. А в назву 

твору винесено лише одне слово — «чайка». 7. У 

кожної людини своя чайка. 8. У кожного з 

персонажів комедії також "своя чайка", як символ 

справжнього таланту. 9. Людина може полетіти, як 

чайка, а може вбити, занапастити себе та іншого. 

Ніна змогла злетіти, як чайка.  

Некіга Л.М. 



Текстоцентрична технологія 
російська мова, 9 клас 

Завдання: 

1. Послухайте уривок про 

спогади М. Пришвіна про 

дитинство. Визначте стиль, 

основну думку тексту. До чого 

закликає автор?  

2. Обговоріть із однокласниками 

зміст останнього речення. Чи 

згодні ви? Побудуйте відповідь у 

формі есе. 

 

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, 

и она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища 

эти охранять - их надо открывать и показывать. 

Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять 

наши водоемы. В лесах, степях, горах разные 

ценные животные - будем охранять наши леса, 

степи, горы. 

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, 

горы. А человеку нужна родина. И охранять 

природу - значит охранять родину.  

 

 
Андрусевич Н.В. 



Який спосіб життя вів Грегор Замза? 

 Назвіть його улюблені заняття чи 
хобі. Окресліть коло спілкування 
героя.  

Чи можна такий спосіб життя назвати 
здоровим чи активним? Свої 
міркування аргументуйте. 

 Чи не за життя людиною Грегор ніби 
запрограмував себе на «життя 
комахи»? 

 

 

 
 

Некіга Л.М. 



Робота з ілюстративним матеріалом 

«Я знаю в праосені 

пору» Ф. Тютчев 

Потьомкіна В.Л. 



Розгляньте картини  

А. Куїнджі та   

І. Айвазовського.  

Робота з текстами М. Гоголя 

“Чуден Днепр...”, “Тиха 

украинская ночь”. 

Вивчити уривки напам'ять. 

 

Андрусевич Н.В. 



Створіть підпис до 

ілюстрації, використавши 

спонукальні речення. 

Складіть за ілюстраціями 

речення з однорідними 

членами (вставними 

словами, звертаннями). 

Опишіть ілюстрацію, 

використовуючи 

односкладні речення. 

 (8 клас, укр.мова) 

 

Корчева Л.М. 



Використання текстів краєзнавчого 

характеру 
Обговорення текстів 

В.Супруненка, написання за 

ними есе. 

 

Наприклад, “Земля - наша 

планета, наш общий дом”. 

 

 

“Степь, поля - это роскошь моя”, - выкрикивал наш 

далекий предок, выходя на рассвет с плугом на 

свободные от лесов и камней плодородные 

черноземные пространства. Высоко в небе вольно 

парили орлы, беззаботно звенели жаворонки, а на 

земле тянул и тянул свою извечную борозду 

древний пахарь… 

Уважение к земле у наших предков часто доходило 

до обожествления. “Клянусь землей!” - восклицал 

уверенный в себе рыцарь-казак, целуя землю и 

даже съедая ее. Землей лечились, брали с собой в 

дорогу. 

 

 

Андрусевич Н.В. 



ЛРК 

Опрацювавши оповідання 

В. Лісняка «Зайченя», 

можна задати  учням 

проблемне запитання:  

“Чому не можна брати 

додому диких тварин”?  

 

 

Чуйко М.В. 



Висновок 

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий 

розвиток» посилює формування в учнів 

соціальної активності, відповідальності 

й екологічної свідомості: збереження, захист 

довкілля й усвідомлення його сталого розвитку, 

готовність брати участь у розв’язанні 

питань навколишнього середовища й розвитку 

суспільства.     

 


