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Екологія а побуті
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Наталія ПУСТОВІТ, завідувач лабораторії екологічного виховання 
Інституту проблем виховання АПН України

Пояснювальна записка
Незважаючи на значні на

укові й практичні напрацюван- 
ня, екологічна культура і сві
домість громадян залишаються 
прагматично-споживацькими, а 
стан довкілля невпинно погір
шується.

Екологічні проблеми сприй
маються школярами радше як 
наукові поняття, аніж як реальні 
життєві ситуації, що мають для 
них особистісну значущість. Види 
діяльності, в яких школярі можуть 
практично втілити свої екологічні 
переконання, обмежені: підгодо
вування птахів, прибирання сміт
тя, виготовлення плакатів, участь 
у фестивалях, агітбригадах, кон
курсах, тижнях екології й біології. 
Та й ця робота несистематична, 
не охоплює всього загалу школя
рів і не має інтелектуального або 
художньо-естетичного спрямуван
ня, а крім того потребує спеціаль
ного забезпечення з боку дорослих 
(учителів, фахівців).

Подоланню зазначених недо
ліків сприятиме впровадження в 
шкільну екологічну освіту тема
тики побутового змісту.

Побут — це сфера життєді
яльності школярів, в яку вони за
нурені, яка їм доступна. Тут вони 
діють активно і систематично, не 
лише слідуючи певним приписам 
і вимогам дорослих, а й відстою
ючи власні пріоритети, інтереси, 
прагнення, переконання. У побуті 
діти мають більшу свободу само
вираження і творчості, самостій
ного вибору видів діяльності, ніж 
у навчально-виховному процесі 
школи чи навіть позашкільного 
закладу.

Такі умови сприятливі для 
впровадження діяльнісного підхо
ду, що має безпосереднє значення 
для формування свідомості.

Для формування екологічної 
свідомості важливо, що ощадливе 
використання природних ресурсів 
у повсякденно-побутовій діяльнос
ті обгрунтовується не мотивами

збереження здоров’я чи економії 
матеріально-фінансових витрат, а 
прагненням оптимізації стану до
вкілля, зменшення впливу на ньо
го, створення сприятливих умов 
для існування всіх форм життя.

Таким чином, через зміст  
освіти задіюються психологічні 
механізми впливу на свідомість 
особистості Упровадження по
бутової тематики в навчально- 
виховний процес дозволяє забез
печувати єдність процесів при
йняття і практичного втілення 
екологічних цінностей. Перехід 
екологічних переконань у пове
дінку потребує свідомого подо
лання певних труднощів і пере
шкод, у тому числі — особистіс- 
них протиріч, що виявляються в 
конфлікті стереотипів споживання 
й екологічних цінностей, і спри
яє, таким чином, удосконаленню 
особистості.

Пропонована програма спря
мована на забезпечення умов, 
коли екологічна проблема сприй
мається як реальне протиріччя між 
потребами і можливостями, що не 
стільки пов’язано з обмеженням 
потреб, а розглядається радше як 
ресурс особистісного розвитку, 
стимул для творчого розширення 
можливостей особистості.

Упровадження екологічної те
матики в побутову сферу, потре
буючи творчого підходу, вступає 
в протиріччя з особливостями бу
денної свідомості. А саме:

• Повсякденне — це те, що 
сприймається як стійке, стабільне, 
постійне, нормальне. Нормальне 
не є нормативним — адже остан
нє є належним, метою, ідеалом; 
нормальне — усталене, звичайне, 
звичне.

• Повсякденне життя органі
зоване типологічно, для нього 
своєрідність, оригінальність, не
повторність не є цікавими, необ
хідними.
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Тому буденна людина пасив
на, вона не відчуває себе здатною 
будь-що змінити, по-справжньому 
ні в що не втручається. Вона на
магається уникнути самостійних 
рішень, важливих виборів, відпо
відальності, прагнучи швидше по
вернутися до розміреного, звично
го, спокійного життя.

На подолання означеного про
тиріччя спрямовані інтерактивні 
особистісно орієнтовані техноло
гії, що забезпечують сприйняття 
екологічних проблем як реального 
протиріччя між потребами і мож
ливостями, як стимулу для творчо
го розвитку особистості.

На основі осмислення власного 
екологічного досвіду, самопрезен- 
тації свого ставлення до довкілля, 
самоосмислення взаємодії з при
родою, рефлексування з приводу 
екологічно значущих ситуацій 
формується почуття особистої 
причетності до екологічних про
блем та їх вирішення.

Інтерактивні технології вплива
ють на переорієнтацію свідомості, 
ставлення людини до природи. По
дібні зміни в поглядах і цінностях 
особистості зумовлюються зміна
ми соціальних ролей.

Зазвичай для учнів загальноос
вітніх закладів розглядаються ролі 
члена сім’ї, школяра, члена пев
ного громадського об’єднання чи 
суспільства загалом. Завдяки впро
вадженню екологічної інформації 
побутового рівня цей перелік ло
гічно доповнюють ролі споживача 
природних ресурсів, спричинюва- 
ча екологічних проблем, а відпо
відно — й роль того, хто здатен 
мінімізувати власний негативний 
вплив на довкілля і, таким чином, 
вирішувати відповідні проблеми.

Форми впровадження загаль
ноосвітні заклади визначають са
мостійно, враховуючи свої можли
вості: факультатив, гурток, серія 
виховних годин чи позакласних 
заходів, упровадження фрагментів 
на уроках тощо.

Незалежно від форми впрова
дження, оцінюванню підлягають, 
насамперед, практичні дії, вчинки 
школярів, їх мотиви ставлення до 
природи. Орієнтовані навчально- 
виховні досягнення учнів:

• усвідомлення власної причет
ності до виникнення і вирішення 
проблем довкілля (здатність по
яснити залежність між власними 
діями, вчинками і певною еколо

гічною проблемою, можливістю її 
вирішення; усвідомлення того, що 
задовлення будь-яких потреб лю
дини пов’язано з використанням 
природних ресурсів і впливом на 
довкілля);

• наявність екологічно значу
щої мотивації ощадливого вико
ристання природних ресурсів — 
переважання альтруїстичних еко
логічних цілей над мотивами збе
реження здоров’я або коштів;

• активне прагнення і конкретні 
дії, вчинки, спрямовані на змен
шення антропогенного наванта
ження на довкілля внаслідок влас
ного споживання.

Навчально-методичне забез
печення програми складають 
навчальні посібники, допуще
ні Міністерством освіти і науки 
України;

• Пустовіт Н. А. Натисни на 
сміття! Робочий зошит для учнів 
6—9 класів. —  К.: Імідж-прінт, 
2005. — 36 с.

• Пустовіт Н. А. Енергозбере
ження: Навчальний посібник для 
учнів 8— 11 класів. — К.: Спрінт 
Україна, 2006. — 40 с. (протокол 
№ 6 засідання комісії з біології та 
екології від 31.70.06 р.);

Тематичний план 
(68 годин, 2 години на тиждень)

Тема Норма навчальної роботи, год
всього теоретична* практична

Вступ 1 1 —

Розділ І. Промислові та побутові відходи (ЗО год) 
1.1. Сміття (11 год)

Відходи промислові й побутові. Що таке сміття? ! 2 1 1
Як і чому утворюється та з чого складається 1 2 
сміття

1 1

«Життєвий цикл продуктів» І 2 2 —

Скільки коштує С М ІТ Т Я  1 2 1 1
Чи є в сміття майбутнє | 3 1 2 (екскурсія)

1.2. Скарб на смітнику (% год)
Переробка паперу й текстилю 2 | 1 і
Переробка скла. Переробка пластмас, 
поліетилену

2 і 1 1

Переробка брухту кольорових та чорних металів. 
Переробка автомобілів і зношених шин

2 1 1 
1

1

Переробка харчових відходів. Небезпечні відходи В- 1 1
І.З. Як імен шити кількість см іїтя (13 год)

Купувати менше сміття ! . 1.............. -

ЗО
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м

Сортувати сміття 1 1 _
Скоротити витрата паперу 1 1 --
Порожній тарі —  нове життя 1 — 1
Старим речам —  друге життя 2 — 2 (акція)
Більше ремонтувати 1 1
Харчові відходи 1 1
Небезпечні відходи в домі 2 1 1 (виставка)
Поради покупцям 1 1
Тематичне узагальнення 2 — 2 (рольова гра, 

дискусії)
Розділ II. Енергозбереження (21 год)

Що таке енергія 2 1 1
Де і як виробляють електроенергію 4 2 2
Енергетика і довкілля 5 2 3 (екскурсія)
Електроприлади і здоров’я 1 1
Вирішення проблем довкілля 2 2
Альтернативна енергетика 2 1 1
Як можна берегти енергію 3 1 2
Тематичне узагальнення 2 — 2

Розділ III. Вода (15 год)
Вода в природі 3 2 1
Питна вода 2 1 1
Вода лікує 2 1 1
Вплив людини на джерела води 3 1 2
Охорона вод 3 1 2
Тематичне узагальнення 2 —^ 2

* Поділ занять на теоретичні і 
практичні досить умовний, оскіль
ки вивчення кожної теми перед
бачає самостійні роботи учнів, 
проведення дослідів, практичних 
робіт у невеликих групах тощо.

Програма 
«Екологія в побуті»

Вступ (І год)
Побутова діяльність як чинник 

впливу на довкілля. Залежність 
здоров’я людини від способу жит
тя, стану навколишнього серед
овища. Поняття «побут».

Розділ І. Промислові 
та побутові відходи (ЗО год)

1.1. Сміття (11 год)
Відходи промислові і побуто

ві. Що таке сміття? (2 год) 
Ознайомлення з поняттями: відхо

ди, промислові відходи, побутові від
ходи, сміття тощо. Законодавча осно
ва вирішення проблеми побутового 
забруднення (Закон «Про відходи»).

Практична робота: дискусія 
«Реклама — рушійна сила збіль
шення сміття».

Як і чому утворюється та з 
чого складається сміття (2 год)

Причини утворення сміття — 
спосіб життя людей. Зв’язок 
споживання і утворення сміття. 
Склад сміття: залежність від 
пори року, рівня достатку жите
лів, соціально-культурних умов. 
Відходи, що розкладаються і не 
розкладаються природним шля
хом.

Практична робота  (за вибо
ром): досліди з розкладання від
ходів; робота в малих групах з 
усвідомлення і корекції власного 
способу життя, споживання.

«Життєвий цикл продуктів» 
(2 год)

Утворення відходів на кожній 
ланці процесу виробництва това
рів. Смітник —  кінцевий пункт 
кожного продукту. Порушення 
природних кругообігів речовини 
і енергії.

Скільки коштує сміття (2 год)
Які підприємства займають

ся вивезенням і знешкодженням 
сміття. Скільки коштів на це ви
трачається. Як утворюються ці ко
шти. Законодавча база управління 
відходами в Україні.

Практична робота: дослі
дження вирішення проблеми по

бутових відходів у своєму мікро
районі (населеному пункті).

Чи є в сміття майбутнє (3 год)
Різні способи знеш коджен

ня відходів: звалища, захоро- 
нення, спалювання тощо. Су
путні екологічні проблеми, їх 
вирішення.

Практична робота (за вибо
ром): моделювання різних спосо
бів знешкодження сміття. Екскур
сія на сміттєспалювальний завод 
або інше сміттєпереробне підпри
ємство.

1.2. Скарб на смітнику (7 год)
Переробка паперу і текстилю  

(2 год)
Технології переробки паперу і 

текстилю.
Практична робота: виготов

лення паперу з макулатури.
Переробка скла. Переробка 

пластмас, поліетилену (2 год)
Економічне й екологічне зна

чення переробки скла. Технології 
переробки пластмас, поліетилену, 
їх економічне й екологічне зна
чення. Поняття про екологічне 
маркування.

Практична робота: операція 
«Пластикова пляшка».
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Переробка брухту кольорових 
та чорних металів. Переробка ав
томобілів і зношених шин (2 год) 

Економічне й екологічне значен
ня переробки брухту кольорових і 
чорних металів. Використання зно
шених шин у будівництві доріг.

Практична робота: моделю
вання вичерпності запасів корисних 
копалин.

Переробка харчових відходів. 
Небезпечні відходи (1 год)

Способи переробки харчових 
відходів. Вермікультура. Поняття 
про небезпечні відходи; можливі 
негативні наслідки для довкілля і 
здоров’я людини.

Практична робота: екскурсія 
на підприємство приймання/пере
робки вторинної сировини (місь- 
квторресурси).

13. Як зменшити кількість 
сміття (13 год)

Купувати менше сміття (1 год) 
Правило трьох «К». Оволодін

ня навичками зменшення кількості 
утворюваного сміття.

Сортувапш сміття (1 год) 
Ознайомлення з перевагами і до

свідом сортування сміття в інших 
країнах.

Скоротити витрати паперу 
(І год)

Способи зменшення витрат па
перу.

Порожній тарі —  нове жит
тя (1 год)

Практична робота: способи ін
шого використання порожньої тари. 
Виготовлення корисних речей з по
рожньої тари.

Старим речам —  друге жит
тя (2 год)

Способи повторного викорис
тання речей (одягу, взуття, іграшок, 
приладдя тощо).

Практична робота: акція «Дру
ге життя речей».

Більше ремонтувати (І год) 
Економічне й екологічне значен

ня ремонтування.
Практична робота: «Умілі 

руки» (конкурс).
Харчові відходи (1 год) 
Поводження з харчовими від

ходами. Рецепти страв з черствого 
хліба. Інші способи використання 
харчових відходів.

Практична робота: конкурс 
страв із черствого хліба (часту
вання).

Небезпечні відходи в дамі (2 год) 
Джерела небезпечних відходів у 

людському помешканні. Поводжен
ня з ними. Способи зменшення їх 
кількості. Екологічне маркування.

Практична робота: виставка 
екологічно безпечних і небезпечних 
товарів.

Поради покупцям (1 год) 
Соціально-екологічне значення 

вміння приймати рішення. Пам’ятка 
покупця. Правила зменшення кіль
кості сміття.

Практична робота: вправи на 
прийняття рішення в життєвих си
туаціях.

Тематичне узагальнення (2 год) 
За вибором; рольова гра «Кухня», 

дискусії «По той бік дороги», «Чоти
ри кути», «Незакінчені речення».

Розділ II. Енергозбереження 
(21 год)

Що таке енергія? (2 год) 
Поняття «енергія». Різновиди 

енергії. Одиниці вимірювання енер
гії. Джерело енергії для життєдіяль
ності людини. Енергетична цінність 
різних харчових продуктів.

Практична робота: (за ви
бором) варіант А: учнівська кон
ференція за темами: «Живі елек
тростанції»; «Електричні явища в 
організмі людини»; «Енергетичні 
явища у природі» тощо; варіант 
Б: тестування щодо побутових зви
чок використання енергії, ігри типу 
«Енергетичне лото», «Якщо ви...», 
«Правильно-неправильно».

Д е і як  виробляють електро
енергію (4 год)

Електричні явища в природі 
(блискавки лінійна та кулеподібна, 
електричні явища в живій природі). 
Поняття «електроенергія», «енер
гетика». Виробництво і витрати 
електроенергії в Україні порівняно 
з іншими країнами світу. Принцип 
дії електрогенератора. Способи 
приведення генератора в рух. Схема 
ТЕС, газової, водної турбіни. Втра
ти енергії під час її виробництва. 
Поняття про електроенергію як 
вторинний енергоресурс, первинні 
енергоресурси, паливо.

Практична робота: досліджен
ня «Споживання електроенергії в 
мене вдома» (індивідуально). Обго
ворення й узагальнення результатів 
у класі.

Демонстрація дослідів, що ілю
струють утворення електричного 
струму.

Енергетика і довкілля (5 год)
Головний недолік електроенер

гії —  забруднення довкілля у про
цесі виробництва. Основні фактори 
впливу електроенергетики на до
вкілля: забруднення продуктами 
згоряння, теплове забруднення, ра
діоактивне забруднення, екологіч
ний вплив акваторій водосховищ 
(для ГЕС), вилучення з використан
ня територій, електромагнітна дія.

ТЕС — основні виробники елек
троенергії в Україні і потужне дже
рело парникових газів. Вплив ТЕС 
на довкілля залежно від використо
вуваного палива (твердого, рідкого, 
газоподібного). Вплив ТЕС на ланд
шафт. Екологічне значення тепло
вих викидів ТЕС.

ГЕС —  енергоустановки, що 
використовують відновні джере
ла енергії. Безпосередні і віддалені 
екологічні наслідки спорудження 
водосховищ.

АЕС — «за» (можливість набли
зити виробництво до споживача і 
зменшити втрати енергії при тран
спортуванні, зменшення викидів 
сполук нітрогену, сірки, вуглекис
лого газу) і «проти» (небезпека ра
діаційного забруднення). Джерела 
радіаційного забруднення від АЕС. 
Способи знешкодження радіоактив
них відходів, що утворюються на 
АЕС.

Аварія на Чорнобильській АЕС. 
Небезпечні наслідки внутрішнього 
опромінення.

Практична робота (за вибо
ром): виготовлення моделі водяного 
колеса; тестування «Що ти знаєш 
про радіацію»; екскурсія на елек
тростанцію; учнівська конференція 
за темами: зміна клімату, утворен
ня кислотних опадів, деградація зе
мель, зміна ландшафтів, вичерпан
ня природних ресурсів, радіаційне 
забруднення, проблема побутових 
відходів, знеліснення і зменшення 
біорізноманіття тощо внаслідок ви
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користання традиційних видів пали
ва на електростанціях.

Електроприлади і здоров’я  
(1 год)

Негативний вплив на довкілля і 
здоров’я людини процесу викорис
тання електроенергії. Електромаг
нітні поля: природні й штучні. Біо
логічний вплив електромагнітних 
хвиль. Як уникнути негативного 
впливу електромагнітного поля (або 
зменшити його) під час роботи теле
візора, монітора комп’ютера; мікро
хвильової печі, фена, мобільного і 
радіотелефону.

Практична робота: вправи на 
прийняття рішень у життєвих ситу
аціях.

Вирішення проблем довкілля (2
год)

Поняття збалансованого розви
тку. Перехід до збалансованого роз
витку — запорука вирішення енер
гетичної й екологічної проблеми. 
Пріоритети енергетичної політики 
України: активне ресурсо- й енер
гозбереження, розширення вико
ристання безпечних джерел енерго
забезпечення, що дозволяють істот
но зменшити викиди вуглекислого 
газу; розвиток відновних джерел 
енергії; використання альтернатив
них видів палива. Комплексна дер
жавна програма енергозбереження 
України на 1997—2010 роки; Закон 
України «Про енергозбереження» 
(1994 р.).

Практична робота: семінар 
(учнівська конференція) за темами: 
концепція екологічно збштансова- 
ного сталого розвитку; міжнародні 
документи, угоди, що стосуються 
використання енергоносіїв і змен
шення негативного впливу на до
вкілля (Рамкова конвенція ООН зі 
зміни клімату ,̂ Кіотський протокол, 
Конвенція про біорізноманіття); 
екологічні вимоги вітчизняного за
конодавства; практичні розробки 
стосовно енергозбереження.

Альтернативна енергетика 
(2 год)

Поняття «альтернатива», «аль
тернативна енергія». Програма дер
жавної підтримки розвитку нетра
диційних і відновних джерел енер
гії, малої гідро- і теплоенергетики
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(1997). Основні види нетрадиційної 
енергетики, визнані пріоритетними 
в Україні: використання біогазової 
енергії; малої теплоенергетики, ві
троенергетики, малої гідроенергети
ки, використання шахтного метану і 
штучних горючих газів, сонячної 
(геліо-) енергетики, геотермальної 
енергетики.

Практична робота (за вибо
ром): проведення досліду з вивчен
ня швидкості нагрівання води со
нячними променями в різних умо
вах; виготовлення моделей вітряно
го, хвильового двигуна, учнівська 
конференція.

Я к мож на берегти енергію  
(З год)

Правила енергозбереження під 
час приготування їжі та під час пран
ня; збереження тепла в помешканні; 
енергозберігаючі освітлювальні 
прилади і техніка. Раціональне ви
користання власного та громадсько
го транспорту — спосіб збереження 
енергії.

Практична робота: виготовлен
ня відбивачів тепла; складання пра
вил економії електроенергії в побуті 
(мозковий штурм); дослідження 
ринку енергозберігаючої техніки і 
приладів.

Тематичне узагальнення (2 год)
Дискусія «так» і «ні», вправи 

«Незакінчені речення», «Моральна 
дилема» (за вибором).

Теми для дискусії: в Україні ді
ють спеціальні закони, що стосу
ються вирішення проблеми енерго
забезпечення й енергозбереження; 
причиною нестачі енергії є вичер
пання запасів вугілля і газу; виріши
ти проблему енергозбереження лег
ко, варто лише винайти ефективний 
спосіб її одержання; виробництво 
енергії пов’язано з проблемою гло
бальних змін клімату; зменшення 
обсягів сміття —  один зі шляхів збе
реження енергії.

Розділ III. Вода (15 год)
Вода в природі (З год)
Вода на планеті Земля (океани і 

моря, річки, озера, штучні водойми, 
підземні води; агрегатні стани води, 
льодовики). Унікальні властивості 
(аномалії) води: здатність акуму-
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лювати тепло; розчиняти багато ре
човин; інертність; розширення при 
замерзанні тощо. Значення води для 
життя. Колообіг води у природі — 
запорука її «невичерпності». Склад, 
будова та хімічні властивості води. 
Вода як носій інформації.

Практична робота: проведення 
дослідів, спостережень з вивчення 
фізичних та хімічних властивостей 
води.

Питна вода (2 год)
Як вода «приходить» у дім? (Во

догони, криниці.) Водовідведення 
(каналізація).

Екскурсія на водозабірні та во
доочисні станції.

Історична розвідка: вивчення 
відомостей про найдревніші водого
ни та каналізаційні споруди у світі 
та своїй місцевості.

Вода лікує (2 год)
Мінеральні води (столові, 

лікувально-столові, лікувальні).
Історична розвідка: Найвідомі- 

ші бальнеологічні курорти України.
Вплив людини на джерела води 

(Згод)
Втручання _ людини в природ

ний обіг води (будівництво ГЕС та 
штучних водойм, меліорація, зміна 
режим)' підземних вод, забруднен
ня). Утворення кислотних опадів, їх 
наслідки.

Лабораторна робота: дослі
дження кислотності опадів.

Охорона вод (3 год)
Як протистояти забрудненню 

води. Як використовувати воду 
ефективніше.

Практична робота: досліджен
ня стану використання води у своїй 
родині; складання правил ощадли
вого використання води в побуті.

Темапшчнеузсиальнення (2 год)
Практична робота (семінар, 

конференція) за темами: історія на
шої річки; походження назв наших 
річок (озер); легенди, пісні, приказ
ки про наші річки; бабусина крини
ця (записи розповідей старожилів 
про криниці і водойми місцевості, 
про ставлення людей до водних 
джерел) тощо.

■
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