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•екологічна грамотність та здорове життя 

 

 

 

 



Власне ідея Нової української школи передбачає серед 

засадничих стовпів освіти майбутнього, а, значить, і 

України майбутнього, саме виховання, що ґрунтується на 

цінностях  



ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  

 

Характеристика екологічної  цінності в освітньому процесі: 

 

Бажання особи забезпечити рівновагу у взаєминах «людина-природа» 

через врахування знань та навичок про охорону довкілля у прийнятті 

певних рішень або повсякденній діяльності.  

Через контакт з природою дитина вчиться коректно сприймати себе, 

ототожнювати себе з довколишнім світом, а не відділятися від нього. 

Людина починає відмовлятися від уседозволеності у своїй поведінці, 

вчиться аналізувати свої вчинки і, як наслідок, формує в собі культуру 

поводження з оточенням у широкому розумінні цього слова 



Усвідомлення необхідності співставляти свої рішення та 

вчинки із вірогідністю створення загроз для довкілля, робити 

свій вибір на користь природи як вищої цінності для 

суспільства та умови безпечного майбутнього.  

Екологічно-етична цінність виховує не лише шанобливе 

ставлення до природи, але й розуміння інших суспільних 

цінностей – свободи, соціальної відповідальності, гідності, 

толерантності тощо  



Зміст цінності передбачає усвідомлення важливості 

взаємозв’язку між життям людини та природою, залежності 

безпечного співіснування всього живого від стану 

навколишнього середовища.  

Відтак утвердження цієї цінності загалом сприяє 

приборканню споживацького підходу до ресурсів, які нас 

оточують, а також формує більш осмислене життя кожного 

учасника освітнього процесу 



Коли цінність шанується в освітньому процесі: 
• У школі практикують сортування сміття, збирання макулатури тощо.  

• Учні та батьки спільно беруть участь у прибиранні окремих об’єктів свого міста, села, 

проводять іншу волонтерську діяльність.  

• Батьки у повсякденному житті заохочують дітей бережливо ставитися до споживання 

природних ресурсів, електроенергії тощо.  

• У закладі організовують екологічні флешмоби, учні беруть участь у прокладанні 

туристичних маршрутів та екостежок.  

• У школі облаштовано контейнери для відпрацьованих акумуляторів, батарейок, які 

учні та вчителі приносять з дому, організовано здають зібрані елементи живлення у 

відповідні центри утилізації.  

• Учасники освітнього процесу беруть активну участь в акції «Посади дерево життя».  

• Учні за завданням вчителя або ініціативно створили карту особливо забруднених місць 

свого краю та звернулися до органів місцевого самоврядування з проханням винести цю 

проблему на сесію міської ради 



Екологічний календар 
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Висадження калини в Червонянській ЗОШ І–

ІІ ступенів Вітовської районної ради 

Миколаївської області 

 



 

 

Висадження калини 

вихованцямидошкільного навчального 

закладу № 103 м. Миколаєва  «Берегиня» 



 

 

 

 

 

 

 

Флеш-моб з висадження калини в 

Михайлівській ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Новоодеської районної ради Миколаївської 

області 



 

 

 

 

 

 

 

Учні Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 

Первомайської міської ради будуть 

закладати садок  

вишневий біля школи 



 

 

 

 

 

Вихованці ДНЗ №1 «Малятко» Снігурівської 

районної ради садили вишні з піснями та 

віршами 



Обласний екологічний проєкт «Інтродукція та адаптація 
Павловнії повстяної (Paulownia tomentosa) в умовах 

навчально-дослідних ділянок закладів загальної 
середньої освіти Миколаївської області»  



Мета проєкту:  

залучення учнів основної та старшої школи, учителів 

до процесу збагачення флори Миколаївської області 

шляхом інтродукції та адаптації Павловнії повстяної 

(Paulownia tomentosa) в умовах навчально-дослідних 

ділянок ЗЗСО 















https://www.youtube.com/watch?v=7OnKo3C6WH4 

 

 

  

 

 

 

https://ua.mozaweb.com/Extra-Cifrovi_uroki-

Posadit_derevo_voloskogo_goriha_dlya_svoyih_onukiv-423655  

Подарунок від EdPro та Mozaik Education — весь mozaBook та mozaWeb  

https://edpro.ua/mozaik  
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