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• Метою екологічної освіти України, як визначено у 

відповідній Концепції, є «формування екологічної 

культури окремих осіб та суспільства в цілому», а серед 

найголовніших завдань визначаються «вміння 

прогнозувати особисту діяльність», «оволодіння нормами 

екологічно грамотної поведінки». 
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Екологічна грамотність і здорове життя.  

Уміння розумно та раціонально користуватися природними 

ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 

навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, 

здатність і бажання дотримуватися здорового способу 

життя. 



Типи екологічної поведінки  
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Природовідповідна — система традиційних для певного суспільства дій 

і вчинків у сфері безпосередньої і опосередкованоївзаємодії з довкіллям, 

що має на меті задоволення власних потреб, мотивується переважно 

економічними і практичними мотивами і демонструє переважаючі 

стереотипи ресурсоспоживання.  
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це активні дії, сприятливі для збереження або 
покращення стану довкілля і здоров’я, з мотивацією 

не екологічного характеру. 

Усвідомлення наслідків дій і вчинків як на довкілля, 
так і соціальне оточення виступають чинниками 

формування культури лише ситуативно. 

Самообмеження потреб, екологічність виборів може мати 
місце, якщо диктуються радше не екологічними, а 

економічними чи соціальними вимогами. 

Побоювання адміністративних санкцій за невиконання 
норм природоохороного законодавства. 



Індиферентна — система виправдовуваних соціальними традиціями у 

ресурсоспоживанні усвідомлюваних дій, вчинків та звичок 

безпосередньої і опосередкованої взаємодії з довкіллям, що має на меті 

задоволення насамперед вітальних і матеріальних потреб, ігноруючи їх 

наслідки для довкілля. 
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Школярі теоретично обізнані з екологічними проблемами, 
і, можливо, чули про збалансований розвиток суспільства, 

але вважаючи, що їх це не стосується, 

природобезпечні рішення свідомо не приймають, 

досвіду вирішення проблем не мають і не прагнуть мати. 



Екологічно руйнівна — система морально і культурно невиправданих 

дій, вчинків й звичок у сфері безпосередньої і опосередкованої взаємодії 

з довкіллям, що має на меті демонстрацію ігнорування суспільних норм, 

яка супроводжується руйнуванням довкілля внаслідок невмотивованої 

або спрямованої агресії стосовно природних об’єктів 
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Основні функції, які виконує екологічна 

компетентність:  

• формує адекватні екологічні уявлення, тобто 

уявлення про взаємозв'язки в системі «Людина - 

Природа – Суспільство» і в самій природі.  

• формує ціннісне ставлення до природи. 

Екологічні знання не гарантують екологічно 

доцільної поведінки особистості, для цього 

необхідно ще й відповідне ставлення до природи;  

• формує системи умінь, навичок і стратегій 

взаємодії з природою. 
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Екологічне виховання 
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Екологічне 

виховання 

Інформаційний 

напрям (газети , 

листівки  журнали, 

Інтернет,тощо) 

Туристичний 

напрям 

Навчально-

дослідницький 

напрям 

Організаційні напрямок: 

- екологічні конкурси, 

-природоохоронні заходи, 

- коференції 

Краєзнавчий напрям 

(ЕРК, навчальні 

предмети) 



Результати  навчальних досягнень учнів 5 Б,В,Г класах  

(вчитель Сергієнко Л.В.): 
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Результати  навчальних досягнень учнів 5-А класі  

(вчитель Грязнов О.Г.) 
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Аналіз контрольних робіт з ЕРК в 6-А,В класах,  

вчитель Крикунова О.В. 
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Аналіз результатів контрольної роботи з екології учнів  

6-Б класу, вчитель Вовченко Т.В. 
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Результати  навчальних досягнень учнів 8класах,  

вчитель Крикунова О.В.: 
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Районні олімпіади: 
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Навчальний рік Результативність Вчителі 

2017-2018   1- ІІ м., 1 – ІІІ м.          Крикунова О.В. 

2018-2019 1 –ІІ м., 2 – ІІІ м. Крикунова О.В. 

Сергієнко Л.В. 

2019-2020 1 –ІІ м., 2 – ІІІ м. Сергієнко Л.В. 

Міській проект «Екологічний вектор» 

Навчальний рік Результативність Вчителі 

2017-2018 2-ІІІм., 2 – призери 

6 – ІІ м., 

Крикунова О.В. 

Третяк Н.Є. 

2018-2019 1. –ІІ м., 1 – 3 м. 

1 – І м., 3 – ІІІ м. 

1 – І м., 1 – ІІ м. 

Третяк Н.Є. 

Крикунова О.В. 

 Сергієнко Л.В. 



Конкурси 

 Навчальни

й рік  

 Назва конкурсу  Результат   Вчитель 

2017-2018 Конкурс мультимедійних 

проектів «Шевченко – 

великий географ» 

ІІ місце, міський Крикунова О.В. 

«Колосок» 6 – золотих,  

51 - сріблий 

Берестовська О.О. 

Похілько А.В. 

2018-2019 Хортицькі читання ІІІ місце Грязнов О.Г. 

Зелений центр «Метінвест» ІІ місце Сергієнко Л.В. 

«Геліантус» Диплом ІІ-5, 

Диплом ІІІ-7 

Крикунова О.В. 

«Колосок» 13 – золотих, 

2 - сріблих 

Сергієнко Л.В. 

ХІІ Міжнародний 

екологічний конкурс «Ось 

мій рідний край, ось мій 

рідний дім» 

3 переможця Третяк Н.Є. 
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Найефективнішими інструментами при формуванні 

екологічної грамотності та здорового життя будуть такі: 

 розв’язування екологічних ребусів, загадок і кросвордів;  

 підготовка та презентація проектів на екологічну тематику; 

 робота з візуальними матеріалами (інфографікою, фото, 

мотиваторами, відеофільмами, ментальними картами тощо); 

 підготовка тематичного оформлення класу; 

 проведення еколого-краєзнавчих екскурсій та акцій;  

 створення екологічних стіннівок і буклетів, підготовка матеріалів на 

екологічну тематику для місцевих ЗМІ; 

 проведення виховних заходів; 

• позашкільна робота (збільшення площі зелених насаджень, 

виготовлення годівниць та шпаківень, догляд за рослинами, 

проведення толок тощо 
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https://naurok.com.ua/post/chornobil-u-cifrah
https://naurok.com.ua/post/ide-vizualizaciy-znan-pro-prirodu-dlya-oformlennya-shkilnogo-kabinetu
https://naurok.com.ua/post/yak-provesti-vihovnu-godinu-z-ekologichno-bezpeki


У всіх навчальних програмах, які реалізують зміст таких 

освітніх галузей, як: «Природознавство», «Математика», 

«Мови і літератури» та ін. видокремлюються чотири 

наскрізні змістові лінії, які є засобом інтеграції навчального 

змісту і корелюють з ключовими компетентностями 

• «Екологічна безпека і сталий розвиток»;  

• «Громадянська відповідальність»; 

•  «Здоров'я і безпека» 

•  «Підприємливість і фінансова грамотність» 
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На формування і розвиток екологічної компетентності та екологічної 

складової наукової картини світу учнів при вивченні всіх шкільних 

дисциплін впливають три взаємопов’язані складові: 

 екологічні знання, екологічні переконання, екологічна діяльність.  

Перша складова — накопичення екологічних знань — 

передбачає: 

- дослідження учнями досвіду природоохоронної роботи (анкети, 

інтерв'ю, бесіди, випуск екологічних газет);  

- оволодіння знаннями про екологічну ситуацію в Україні (уроки у 

довкіллі, екскурсії, відеофільми);  

- ознайомлення з інформацією про охорону рослин та тварин 

(екопрогулянки, екопоходи по околицях, зустрічі з екологами). 
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Друга складова — становлення 

екологічних переконань.  

• Через диспути, обговорення, дискусії, 

конференції, утвердження власної позиції у класі, 

• за допомогою конкретних справ, пов’язаних з 

екологією,  

формується переконання в тому, що  

• до природи треба ставитися відповідально, 

берегти все живе;  

• розв’язувати екологічні проблеми можна тільки 

спільними зусиллями,  

• на основі знань законів природи.  
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Третя складова — екологічна діяльність, яка 

включає:  

 •  природоохоронну діяльність (догляд за кімнатними рослинами, 

клумбами біля школи, конкретна трудова діяльність під час 

екодесантів — розчищення парків, скверів мікрорайону);  

• екологічна розвідка околиць, уроки в довкіллі, прокладання та 

оформлення екологічних стежок.  

• пропагандистська діяльність: розповіді про природу рідного краю, 

проведення бесід з молодшими школярами про те, що конкретно і як 

треба охороняти в природі; складання пам'яток, екологічних анкет, 

газет, інформаційних листівок; ведення екологічного щоденника;  

• ігрові форми діяльності: конкурси, турніри, конкурси-аукціони (на 

знання якої-небудь теми, пов'язаної з природою);  

• наукові проекти з охорони навколишнього середовища; турнір знавців 

природи; конкурс розповідей про рослини, тварини; вікторини, ігри-

екскурсії. 
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Сформованість культури екологічної поведінки учнів 

основної школи оцінюється за рівнями:  

високий, середній, низький. 

21.02.2020 21 

• Високий рівень характеризують структуровані, системні знання причин, шляхів 

вирішення глобальних екологічних проблем і загроз, знання екологічного законодавства, 

норм екологічної етики; визнання самоцінності природи, усвідомлення особистої 

причетності до виникнення та вирішення екологічних проблем різного рівня; вміння 

вичленити екологічний контекст, аналізувати екологічні наслідки різних життєвих ситуацій; 

наявність відповідних практичних вмінь і досвіду вирішення екологічних проблем, 

дотримання норм екологічної й особистої безпеки в природі, а також у повсякденному житті 

та побуті. 

• Середній рівень: екологічні знання не структуровані, переважають відомості щодо 

негативних наслідків глобальних екологічних проблем; природа цінується з позиції 

багатогранної користі для людини, включаючи естетичну, рекреаційну; наявність деяких 

практичних вмінь дотримання норм екологічної й особистої безпеки у довкіллі. 

• Низький рівень: невміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у системі 

«природа — людина», відсутність будь-яких уявлень про екологічне законодавство; 

природа розглядається, насамперед, як джерело задоволення матеріальних потреб; 

делегування відповідальності за стан довкілля іншим особам, установам тощо, дотримання 

деяких норм особистої і екологічної безпеки. 

 



Що спонукає (або спонукало) тебе брати участь у заходах 

по збереженню природи? (240 учнів) 

 
• 1. Зацікавленість заходами, бо вони відповідають моїм вподобанням 

• 2. Можливість порівняти себе з іншими 

• 3. Бажання щодо екологічної діяльності виникає тоді, коли це роблять 

• інші 

• 4. Усвідомлення того, що природа перебуває в небезпеці та потребує 

• допомоги і захисту 

• 5. Намагання повірити в себе та свої вміння щодо збереження природи 

• 6. Прагнення не залишатися наодинці 

• 7. Одержання задоволення від результатів таких заходів 

• 8. Бажання заслужити такою роботою авторитет, прихильність, повагу 

• інших людей 

• 9. Намагання виконати прохання дорослих 

• 10. Почуття відповідальності перед природою 

• 11. Важливість думки оточуючих щодо моєї поведінки 

• 12. Тому що так роблять мої друзі 
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Що спонукає (або спонукало) тебе брати участь у заходах 

по збереженню природи? (240 учнів) 
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Завдання 1: оцініть у балах від 1 (найменш значуще для вас) до 7 

(найбільш значуще для вас) за що ви цінуєте природу: 

1. Природа — джерело знань 

2. Природа дає уявлення про прекрасне 

3. Природа дає людині гриби, ягоди, інші продукти харчування 

4. Природа дає людині деревину 

5. Природа — джерело натхнення, творчості 

6. Природа сприяє загартуванню організму, оздоровленню 

7. Природа — єдине і незамінне середовище життя 
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Завдання 2: розставте бали 

від 1 (найменш значуще для 

вас) до 9 

(найбільш значуще для вас) 

характеристикам, що 

відображають ваш 

інтерес до природи: 

 

1. Збирання квітів, ягід, грибів, 

риболовля… 

2. Отримання натхнення, 

насолоди, позитивних емоцій… 

3. Відкриття чогось нового, 

набуття нових знань… 

4. Купання, ігри, відпочинок… 

5. Малювання природи… 

6. Допомога в охороні природи… 

7. Природа допомагає краще 

зрозуміти самого себе… 

8. Дослідницька діяльність у 

природі… 

9. Природа — місце спілкування 

з друзями… 
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Інтерес до природи, мотиви взаємодії 

Збирання квітів, ягід 

Отримання натхнення 

Набуття нових знань 

Відпочинок 

Малювання природи 

Допомога в охороні 
природи 

Допомагає краще 
зрозуміти самого себе 

Дослідницька 
діяльність  

Місце спілкування з 
друзями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завдання 3: оцініть перераховані справи у балах від 1 (найменш 

значуще для вас) до 9 (найбільш значуще для вас), залежно від зна чущості 

особисто для вас: 

1. Робота на присадибній ділянці (дачі) 

2. Туристичні походи 

3. Прибирання сміття у найближчому сквері 

4. Догляд за хатніми улюбленцями — тваринами (або квітами), 

5.  Випуск стіннівки оформлення стенду на екологічну тематику, участь у конкурсі 

малюнка «Природа і фантазія», екологічному театрі, екологічній агітбригаді тощо 

6. Виготовлення шпаківні (годівниці) 

7. Екскурсія екологічною стежиною 

8. Читання книг про природу 

9. Дослідження стану води у найближчій водоймі 
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«Які з перерахованих звичок притаманні Вам та Вашій 

родині?» 
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економія електроенергії 

Економія води 

сортування сміття 

відмова від пластиковихпакетів 

Покупка екологічних продуктів 

повторне використання речей 
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несвідомо 

так заведено в сім'ї 



Анкетування педагогів школи 
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Анкетування педагогів школи 
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