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4 Заходи екологічного спрямування

ПЕРЕДМОВА
У посібнику представлено різнопланові розробки уроків, поза-

класних заходів екологічного спрямування. 
Екологічне спрямування навчання вирішує багато освітніх, роз-

вивальних та виховних задач. По-перше, впровадження заходів 
екологічного спрямування спонукає учнів до активної самостійної 
діяльності (пошук інформації, проведення досліджень, організація 
презентаційної частини тощо) — що є основою формування най-
необхідніших компетентностей сучасної людини (інформаційна, 
комунікативна). Відсутність «правильно» викладеного матеріалу 
в підручнику спонукає до опрацювання багатьох інформаційних 
джерел, де існує значна кількість різноманітних, часто протилеж-
них думок стосовно такої складної теми, як екологічні пробле-
ми. Саме така розмаїтість теорій, гіпотез, думок спонукає учня до 
складних методів обробки інформації — аналізу, синтезу. Так по-
ступово формується особистість з критичним мисленням, здатною 
продукувати власну думку. По-друге, необмеженість рамками на-
вчальної програми надає більше можливостей застосування твор-
чих складових процесу навчання, як з позиції вчителя, так і учня. 
Напевно, жодна тематика не має таких різноманітних можливостей 
діяльності — від суто наукових досліджень — до театральних ви-
ступів. По-третє, залученість учнів до безпосереднього осмислення 
екологічних проблем та їх наслідків є найпотужнішим засобом фор-
мування екологічно свідомих мешканців свого населеного пункту, 
громадян своєї держави, жителів планети Земля.

Ще дуже багато чого позитивного можна сказати з приводу 
екологічної діяльності в школі. Сподіваємось, що представлені ма-
теріали надихнуть учителів географії на розвиток такої роботи зі 
своїми учнями і відкриття всіх переваг.

Бажаємо вам натхнення!
Автори
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УЧНІВСЬКЕ ПРОФІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ОХОРОНА ПРИРОДИ» 

ВСТУП

У сучасних умовах чи не найбільшою проблемою стають не-
гативні наслідки людської діяльності, які дедалі частіше призво-
дять до екологічних катастроф. Саме тому особливого значення 
набуло природоохоронне виховання, яке здійснюємо на уроках 
географії та в позаурочний час. Від того на скільки усвідомлюють 
учні необхідність дбайливого ставлення до природи, залежить 
майбутнє людства. 

Екологія — це новий образ мислення. Екологічна культура — це 
якісне утворення особистості, частина її загальної культури. Отже, 
показники її сформованості треба досліджувати на двох рівнях: 
внут рішньому та зовнішньому, якісні зміни у структурі особистості 
та їх прояви у взаємодії людини із довкіллям. 

На внутрішньому рівні ми оперуємо такими категоріями як 
потреби, здібності, інтереси, цінності, мотиви, звички, почуття, 
емоції, знання, вміння. 

На зовнішньому рівні ми використовуємо такі категорії, як від-
ношення, поведінка, вчинок, діяльність та взаємодія. 

Наука про природу визначає пріоритетні напрямки науково-тех-
нічного прогресу, відіграє велику роль у науковому світобаченні, 
розкриває закономірності розвитку природи. 

Завдання вчителя географії полягає в тому, щоб досить швидко 
та доступно донести наукову думку до суспільства. 

Для досягнення певних результатів екологічного спрямування 
у школі працює проект учнівського профільного об’єднання «Охо-
рона природи» (9–11 класи). Цей проект був створений з метою фор-
мування природничого та екологічного світогляду особистості, по-
зитивної мотивації на природоохоронну діяльність, розвиток умінь 
і навичок, розроблення та впровадження екологічних проектів. 

Актуальність цього напрямку роботи з учнями полягає в роз-
витку та реалізації здібностей особистості, що вимагає сучасна 
система освіти, створенні моделі інноваційної школи, що розвиває 
творчі задатки дітей, які стануть у майбутньому конкурентоспро-
можними на ринку праці. 
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У процесі діяльності профільного об’єднання «Охорона приро-
ди» особливо важливе значення надають практичній діяльності, 
зокрема, екскурсіям, спостереженням, екологічним іграм, дослідам. 

Перед учасниками учнівського профільного об’єднання «Охоро-
на природи» стоять такі завдання: 

 формування екологічної культури; 
 відродження кращих традицій українського народу у взаємо-
відносинах із довкіллям, виховання любові до рідної природи; 

 розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місце-
вому, регіональному, національному рівнях; 

 розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо пробле-
ми природного середовища; 

 опанування норм екологічно-грамотної поведінки; 
 розроблення екологічних проектів для підвищення екологічних 
знань та елементів екологічної культури.
Виконавши ці завдання, учасники профільного об’єднання 

«Охорона природи» зможуть відповісти на прості запитання: 
 які екологічні проблеми існують на території вашого населено-
го пункту? 

 які природні комплекси потребують допомоги? 
 чи непокоїть вас доля природи? 
 які заходи необхідні для покращення стану довкілля? 
Програма профільного учнівського об’єднання «Охорона приро-

ди» розрахована на три роки. Перший рік учні (9 клас): 
 вивчають екологічні системи, кругообіг речовин та енергії 
в природі; 

 спостерігають за діяльністю людини та її впливом на зміни 
в гео системах; 

 складають схеми територіально-виробничих комплексів; 
 досліджують місцеві поверхневі води на основі історичних ма-
теріалів і власних досліджень. 
Другий рік учні (10 клас): 

 ознайомлюються із земельним фондом області, району; 
 досліджують процеси водної та вітрової ерозії місцевості; 
 складання рекомендації щодо запобігання забрудненню атмо-
сфери; 

 беруть участь у заходах з охорони лісів, парків; 
Третій рік учні (11 клас): 

 ознайомлюються з корисними копалинами області, району; 
 збирають і оформляють колекцію корисних копалин; 
 складають екологічні проекти; 
 проходять екологічні стежки на території свого району. 
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Результативність: 
 учасниками проекту профільного об’єднання «Охорона приро-
ди» було висаджено біля школи декілька десятків декоративних 
культур дерев та квітів; 

 створено колекцію корисних копалин Березнівського району; 
 учні регулярно проводять загальношкільні заходи, свята, від-
криті засідання; 

 учні беруть участь у практичних природоохоронних діях шко-
ли, міста; 

 учасники проекту беруть участь у МАН; 
 учні розробили пам’ятку «Екологічні права та обов’язки» тощо. 

Основні методи формування екологічної культури учнів

Дослідницький 
напрям

Природоохоронне 
виховання учнів

Організаційні 
напрямки

Туристично-
краєзнавчий 

напрям

Проект діяльності 
учнівського про-

фільного об’єднання 
«Охорона природи»

Екологічні 
конкурси, 
фестивалі

Природо-
охоронні 

акції

Конкурси 
малюнків, 
фотографії

Зустрічі, 
конференції

Інформаційні 
джерела, газети, 

листівки, журнали, 
інтернет

Інформаційний 
напрям

Види викладання інформаційного матеріалу

Усвідомлення 
сутності 

ускладнень

Виникнення
проблемного 

питання

Перевірка 
правильності розв’язку 
проблемного питання

Доведення 
Знаходження 

способу 
розв’язку
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ПЛАН УЧНІВСЬКОГО ПРОФІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

№ 
за-

няття
Зміст заняття

Дата 
проведення

9 клас
Вступ

1
Природа — джерело багатств і середовище життя, 
залежність людини від навколишнього середовища

2
Кругообіг речовин та енергії в природі. Втручання 
людини

3
Вивчення екологічних систем — шлях до 
розв’язання проблем охорони природи

4
Практична робота № 1. Спостереження за діяльні-
стю людини, її вплив на зміни в геосистемах

Тема 1. Взаємодія природи й суспільства
Тема 2. Охорона природних умов і природних ресурсів

5
Забруднення навколишнього середовища. 
Екологічні та господарські наслідки забруднення 
середовища

6

Географічні дослідження та їх роль в організації 
боротьби із забрудненням природного середовища. 
Принципи раціонального використання вичерпних 
і невичерпних природних ресурсів

7
Практична робота № 2. Складання схеми тери-
торіально-виробничих комплексів з елементами 
охорони природи

Тема 3. Охорона і перетворення природи

8
Відновлення природи — головний спосіб збіль-
шення продуктивності геосистем і поліпшення 
екологічного стану природного середовища

9

Практична робота № 3. Складання проектів пере-
творення природи. Прогнозування географічно-
економічних і географічно-екологічних наслідків 
проектів

10
Екскурсія. Ознайомлення зі способами та 
результатами перетворення природних ресурсів на 
прикладі місцевих об’єктів

Тема 4. Охорона природи в області (районі)

11
Конституція України про охорону природи. Черво-
на книга області

12 Зелена книга. Природоохоронні організації
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№ 
за-

няття
Зміст заняття

Дата 
проведення

13
Вода в природі і господарстві. Зміна якості прісних 
вод

14 Основні способи захисту водних ресурсів

15
Практична робота № 4. Дослідження місцевих 
поверхневих вод, їх опис на основі історичних 
матеріалів і досліджень

16
Практична робота № 5. Участь у роботі з поліп-
шення якості та охорони водних ресурсів

10 клас
Тема 5. Охорона земель

17
Земельний фонд району. Земельні ресурси та 
ґрунти області, району та їх охорона

18
Практична робота № 6. Вивчення процесів водної 
та вітрової ерозії місцевості. Участь у заходах 
з рекультивації земель боротьби з ерозією

Тема 6. Охорона атмосфери

19 Основні джерела і забруднювачі атмосфери

20
Вплив кліматичних і погодних умов на концен-
трацію у приземних шарах атмосфери речовин-
забрудників

21 Охорона повітря і міждержавне співробітництво

22
Практична робота № 7. Виявлення місцевих 
джерел забруднення повітря

23
Складання рекомендацій щодо запобігання забруд-
ненню атмосфери

Тема 7. Охорона рослинності

24
Рослини та їх значення в географічній оболонці та 
господарській діяльності людини

25
Лісові ресурси, їх раціональне використання та 
охорона

26
Практична робота № 8. Облік зелених насаджень 
у районі школи. З’ясування видового складу дерев, 
чагарників, трав’янистої рослинності

27
Практична робота № 9. Участь у заходах з охорони 
лісів, парків

Тема 8. Охорона тварин

28
Тваринний світ, його роль у господарській діяль-
ності людини та в географічній оболонці



10 Заходи екологічного спрямування

№ 
за-

няття
Зміст заняття

Дата 
проведення

29 Вплив людини на тваринний світ області, району

30 Природоохоронні заходи

31
Практична робота № 10. Вивчення видового складу 
тваринного світу району

32
Практична робота № 11. Участь у природоохорон-
них заходах

11 клас

Тема 9. Охорона надр

33 Мінеральні ресурси району, їх значення

34
Принципи та географічні аспекти досліджень 
раціонального використання природних ресурсів

35
Практична робота № 12. Знайомство з корисними 
копалинами району. Створення колекцій корисних 
копалин

Тема 10. Охорона природних комплексів

36 Природні комплекси як матеріальні системи

37 Цілісність природних комплексів

38
Захист екологічних проектів «Культурні ландшаф-
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ПРОЕКТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ҐРУНТИ 
ОБЛАСТІ, РАЙОНУ ТА ЇХ ОХОРОНА»

Основні чинники антропогенного впливу 
на земельні ресурси
Антропогенне навантаження на навколишнє природне середо-

вище протягом багатьох десятиріч спричинило значну техногенну 
ураженість екосфери України, зокрема і в Березнівському районі. 

Основними чинниками антропогенного впливу на земельні 
ресурси області є сільське господарство, промисловість та тран-
спорт. 

Найбільш загрозливі явища спостерігають у ґрунтовому покри-
ві району, де внаслідок ерозії, відкритих розробок корисних копа-
лин та будівельної сировини, забруднення хімічними речовинами 
і промисловими викидами, неправильної агротехніки деградовано 
й виведено з ладу великі площі продуктивних земель. 

У результаті інтенсивного землеробства сільськогосподарське 
освоєння території області становить 45 %, а розораність сільсько-
господарських угідь — 66, 7 %. За низької ще культури сільськогос-
подарського природокористування та недосконалості й відсутності 
спеціальної сільськогосподарської техніки посилюються несприят-
ливі процеси в ландшафтних комплексах. Це спричинило те, що 
природне середовище втратило притаманні йому властивості до 
саморегуляції. Через частий обробіток землі розпилюється поверх-
ня ґрунту, колесами важких тракторів і комбайнів здійснюється 
його ущільнення. Нормальна об’ємна маса структурного ґрунту — 
1,1–1,2 г/см3, на багатьох полях змінюється аж до 1,6–1,7 г/см3, 
що знач но перевищує критичні величини. У таких ґрунтах майже 
вдвічі зменшується загальна пористість, різко знижується водопро-
никна і водоутримувальна здатність, зменшується опірність ґрунту 
до ерозійних процесів. 

Втрата ґрунтами грудкової структури у верхньому горизонті 
відбувається внаслідок постійного зменшення вмісту органічних 
речовин, механічного руйнування структури різноманітними зна-
ряддями обробітку, а також під впливом опадів, вітру, перепаду 
температур. 

Однією з причин втрати родючості є багаторазовий обробіток 
ґрунтів різними знаряддями за допомогою потужних і важких трак-
торів. Протягом року поле обробляють багато разів. Не зважають 
на те, що добрива, посівний матеріал, зерно і солому, коренеплоди 
і бульбоплоди завозять причепами. Причому часто трапляється так, 
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що автотранспорт, уникаючи неякісних доріг, їде полем, через по-
сіви, утворюючи паралельні тимчасові дороги. 

Глобальною проблемою сьогодні є зменшення вмісту гумусу, 
який відіграє провідну роль у формуванні ґрунту, його цінних 
агрохімічних властивостей. Загалом по району середньозважений 
показник забезпеченості гумусом становить 2,16 %. 

Сьогодні дедалі більш відчутними стають негативні наслідки 
хімізації сільського господарства — погіршуються властивості 
ґрунту, його стан через нагромадження в ньому великої кількості 
шкідливих хімічних речовин. До таких хімічних речовин насампе-
ред належать мінеральні добрива та різні отрутохімікати, зокрема 
пестициди. 

Територія Рівненщини вкрита труботранспортними газовими та 
нафтовими магістралями. Недоліки в технології перекачування та 
стихійні витоки нафтопродуктів на поверхню землі спричиняють 
забруднення ґрунтів. За приклад може правити ситуація на пункті 
перекачки нафтопроводу «Дружба» в районі смт Смига Лубенсько-
го району, де протягом 20 років формуються ареали забруднення 
ґрунтів продуктами нафтотранспортування. 

Високий вміст нафтопродуктів в ґрунтах зафіксований на узбіч-
чях автошляхів та на ділянках прилеглих до залізничних полотен 
на території області. 

Найбільш негативно впливає на земельні ресурси гірничови-
добувна галузь промисловості. Під час гірничовидобувних робіт 
змінюються природні ландшафти місцевості, порушується ґрунто-
во-рослинний покрив. У районі ще не приділяють належної уваги 
здійсненню рекультивації земель на місці відпрацьованих відкри-
тим способом родовищ корисних копалин, відновленню родючості 
й народногосподарської цінності порушених земель. 

Структура земельних угідь

За даними Державного земельного кадастру, загальна площа 
земель Рівненської області становить 2005,1 тис. га, з них 48,3 % 
займають сільськогосподарські землі, 39,8 % — ліси та інші лісо-
вкриті площі, 5,3 % — відкриті заболочені землі, 1,7 % — незабо-
лочені відкриті землі, 2,1 % території перебуває під водою.

У структурі земель за формою впливу на природне середовище най-
більше значення в області мають сільськогосподарські землі — 48,3 % 
від загальної площі, землі під промисловою забудовою — 0,5 %, 
землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-
культурного призначення — 8,8 %. 
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Деградація земель

Аналіз сучасного стану земельних ресурсів Рівненщини свід-
чить про їхню глибоку деградацію, що виявляється насамперед 
у значному збільшенні площ еродованих земель. Із загальної пло-
щі еродованих угідь 145,6 тис. га середньозмиті землі становлять 
39 тис. га або 27, 2 %, сильнозмиті — 42,4 тис. га або 29,6 %. З еродо-
ваних сільськогосподарських угідь на ріллю припадає 131, 9 тис. га 
або 92,1 %. Найбільш еродовані землі в Рівненському (40,1 % 
сільськогосподарських угідь), Млинівському (39,3 %), Дубенському 
(33,3 %), Здолбунівському (31,4 %), Острозькому (23,3 %) і Гошан-
ському (22,1 %) районах. 

Крім того, зростають площі середньо і сильнозмитих ґрунтів, 
тобто слабозмиті переходять у категорію середньозмитих, а серед-
ньозмиті — в категорію сильнозмитих. Внаслідок ерозії ґрунтів 
вимиваються орні землі, луки, замулюються водойми. 

Вітрова ерозія поширена в північній частині області на площі 
5, 8 тис. га, або 0, 6 % сільськогосподарських угідь, що також 
спричиняє знищення продуктивності земельних ресурсів і дегра-
дації агроландшафтів. 

Погіршення стану земельного фонду пов’язано також зі 
збільшенням площ кислих ґрунтів, яких в області налічують 
292, 0 тис. та різного ступеня, що становить 50,7 % дообстеже-
них площ. 

За ступенем кислотності ґрунти області розподілені так: дуже 
сильно кислі (рН < 4, 0) — 1,7 %, сильнокислі (від 4,1 до 4,5) — 5, 3 %, 
середньокислі (від 4,6 до 5,0) — 11, 6 %, слабокислі (від 5,1 до 
5,5) — 17, 6 %, близькі до нейтральних (від 5,6 до 6,0) — 17, 3 %, 
нейтральні (більше 6,0) — 32,0 %. Наявність кислих ґрунтів зі 
ступенем кислотності рН до 5,0, які потребують першочергового 
вапнування, становить 89,1 тис. га або 15,8 %. Найбільше кислих 
ґрунтів, які потребують вапнування, зосереджені в господарствах 
таких районів: Зарічненського — 90,1 %, Дубровицького — 91,5 %, 
Рокитнівського — 92,5 %. 

Найбільші площі ґрунтів з оптимальною реакцією ґрунтового 
розчину в Радивилівському, Лубенському, Млинівському районах, 
де площа ґрунтів з нейтральною реакцією відповідно становить 
94,6; 79,0; 77,2 %. 

Щодо Лісостепової зони області, то тут у деяких районах від-
мічене підкислення ґрунтів. Так, в Острозькому і Корецькому ра-
йонах у сьомому і восьмому турі обстежень площі кислих ґрунтів 
збільшилися на 3,2 і 3,1 % відповідно. 
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Охорона земель
Консервацію (залуження) деградованих та малопродуктивних 

земель в області проводять в основному коштом держбюджету, ви-
діленими для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Та-
ких заходів потребують понад 90 тис. га земель.

Загальна площа осушених земель в області становить 390,4 тис. га, 
зокрема сільськогосподарських угідь 321,1 тис. га. з них ріллі 
180,3 тис. га. 

В області рекультивовано менше 1 тис. га порушених земель 
під час розробки корисних копалин. Із загальної площі рекуль-
тивованих земель переведено в сільгоспугіддя 36 га, з них 22 га 
в ріллю, 427 га у лісові землі, 128 га у внутрішні води та 263 га 
в інші види угідь. 

На землях сільськогосподарських підприємств коштом держав-
ного бюджету, зусиллями державних та міжгосподарських лісо-
господарських підприємств створюють захисні лісонасадження на 
ярах, балках, пісках. 

В області, починаючи з 1997 р., проводять заходи спрямова-
ні на створення культурного агроландшафту, який відзначався 
б естетичною привабливістю, впорядкованістю, доцільністю та 
оздоровчою цінністю. Упроваджують ґрунтозахисну систему зем-
лекористування з контурно-меліоративною організацією терито-
рії, що спрямована на екологічно оптимізоване природокористу-
вання, насамперед землекористування сільськогосподарського 
виробництва. 

Так, на території Владиславівської сільської ради Млинівсько-
го району в сільськогосподарському підприємстві «Мир» створено 
протиерозійну систему, яка забезпечує мінімальний середньорічний 
змив ґрунту. Тут згідно з проектом внутрішньогосподарського зем-
леустрою з контурно-меліоративною організацією території зміне-
но структуру посівних площ, проведено залуження та заліснення 
певних територій. 

У зоні лісостепу, де ерозія площинного характеру і де прогресує 
водна ерозія, побудовано протиерозійний став, водозатримувальні 
вали. 

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд і берего-
укріплення проводили на основі розроблених проектів землеустрою 
щодо контурно-меліоративної організації території. 

Наразі одним із реальних шляхів підтримання екологічної рів-
новаги ґрунтів, припинення їх деградації є компенсація поживних 
речовин, винесених із врожаями, завдяки внесенню мінеральних 
добрив. 
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Незбалансоване землеробство спричинило зниження родючості 
ґрунтів та зниження врожайності сільськогосподарських культур 
і низьку ефективність господарювання на землі. 

З метою одержання прогнозного валового збору сільськогоспо-
дарської продукції розраховують мінімальну потребу в мінераль-
них добривах та оптимальну потребу в мінеральних добривах. Із 
загальної кількості внесених мінеральних добрив на долю азотних 
добрив припадає 74 %. 

Розподіл ґрунтів області за забезпеченістю основними пожив-
ними елементами за схемою «низький вміст — середній — підви-
щений і високий» такий. 

За ступенем забезпеченості рухомими фосфатами ґрунти області 
загалом розподілилися так: з дуже низьким вмістом (до 25 мг/кг) — 
6,8 %, з низьким вмістом (від 26 до 50 мг/кг) — 13,3 %, з середнім 
вмістом (від 51 до і 00 мг/кг) — 28,9 %, з підвищеним вмістом (від 101 
до 150 мг/кг) — 20,4 %, з високим вмістом (від 151 до 250 мг/кг) — 
24,3 %, з дуже високим вмістом (більше 250 мг/кг) — 6, 3 %. 

Порівнюючи показники області за вмістом рухомого фосфору 
попереднього і останнього турів обстеження, спостерігають його 
зниження. 

Ґрунти Лісостепової зони області мають значно більший вміст 
фосфору, ніж Поліської. 

Ступінь забезпеченості ґрунтів обмінним калієм дещо нижчий, 
ніж фосфором. 

Забезпеченість ґрунтів обмінним калієм по області характеризу-
ється такими даними: з дуже низьким вмістом (до 40 мг/кг ґрунту) — 
24,9 %, з низьким вмістом (від 41 до 80 мг/кг) — 47,4 %, з середнім 
вмістом (від 81 до 120 мг/кг) — 20,3 %, з підвищеним вмістом (від 
121 до 170 мг/кг) — 6,0 %, з високим вмістом (від 171 до 250 мг/кг) — 
1,2 %, з дуже високим вмістом (більше 250 мг/кг) — 0,2 %. 

Особливо знизився вміст обмінного калію в Поліській зоні, де 
відмічають значні площі радіоактивного забруднення земель. 

Площі ґрунтів за вмістом бору розподіляються так: з низьким — 
12,1 %, середнім — 48, 8 %, високим — 39,1 %. 

Площі ґрунтів за вмістом кобальту розподіляють так: з низь-
ким — 8,75 %, середнім — 26,78 %, високим — 64,4 %. 

За вмістом міді площі ґрунтів розподілилися так: з низьким — 
27,4 %, середнім — 40,3 %, високим — 32,3 %. 

По забезпеченості цинком ґрунти розподілили так: з низькою — 
91,06 %, середньою — 7,9 %, високою — 1,04 %. 

Для здешевлення проведення вапнування кислих ґрунтів слід 
ширше застосовувати місцеві вапнякові матеріали — вапняки, 
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крейду, мергель, зернисті фосфорити, а також відходи промислово-
сті, які містять карбонатну форму кальцію. Найбільш ефективним 
матеріалом у зоні Лісостепу та Полісся є відходи цукрового вироб-
ництва — дефекати, які містять 50–80 % карбонатів у перерахун-
ку на СаСО, 0,2–0,5 % азоту, 0, 2–0,7 % фосфору, 0,2–0,7 % калію, 
а також 10–15 % органічної речовини. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6. ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДНОЇ 
ТА ВІТРОВОЇ ЕРОЗІЇ МІСЦЕВОСТІ. УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 
З РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ, БОРОТЬБИ З ЕРОЗІЄЮ

Мета: визначити стан ґрунтового покриву. 
Обладнання: таблиці «Ерозія ґрунтів», малюнки. 

Теоретичні відомості
Ігнорування екологічної ємності та ерозійної стійкості ландшаф-

тів під час їх використання, надмірна розораність території в бага-
тьох регіонах країни спричиняють деградацію земель. 

До деградованих земель належать: 
 земельні ділянки, поверхня яких була порушена внаслідок зем-
летрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних 
копалин тощо; 

 земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підви-
щеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними 
речовинами ґрунтами. 
Ерозія ґрунту — одна з причин зниження продуктивності зе-

мельних ресурсів, деградації агроландшафтів унаслідок зменшення 
запасів гумусу. Швидкість ерозії перевищує швидкість формування 
та відновлення ґрунту. 

Ерозія ґрунтів є вітрова та водна. 
Вітрова ерозія ґрунтів — це видування та/або перенесення і від-

кладання найдрібніших часточок ґрунту вітром. 
Водна ерозія ґрунтів — це руйнування ґрунту під дією води. 

Вона буває поверхневою (змив верхнього шару ґрунту під дією до-
щових крапель або талої води), лінійна (розмив ґрунту вглибину 
до утворення яруг) та струменева (утворення неглибоких промоїн). 

ХІД РОБОТИ
 Напишіть ознаки, за якими визначають еродованість ґрунтів. 
 Складіть схему «Причини ерозії ґрунтів». 
 Розгляньте малюнки. Визначте види ерозії ґрунту і зробіть під-
писи. 
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 Визначте заходи, що перешкоджають ерозії ґрунтів. 
 Зробіть висновки. 

УРОК-ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦІЯ «ГЕОЕКОЛОГІЧНА 
СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ»

Мета: систематизувати знання про основні забруднювачі навколиш-
нього середовища; сформувати практичні навички роботи з  картою 
«Загальне забруднення довкілля України»; визначити негативний вплив 
аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища та 
здоров’я населення; удосконалити практичні вміння: відбору необхідної 
інформації, аналізу та систематизації, висловлювання своїх думок та ідей, 
захисту своєї позиції, формулювання проблемних запитань. 

Обладнання: карта-схема «Загальне забруднення довкілля України», 
плакати з цифровою інформацією про забруднення деяких регіонів, таб-
лички представників відповідних владних структур (міністрів тощо), ігрові 
атрибути телестудії (мікрофони, камери), інформаційні джерела.

Форма уроку: урок-телеконференція. 

Дійові особи: 
 Ведучий (може бути учень з відповідними здібностями чи сам учитель)
 Міністр екології
 Міністр охорони здоров’я
 Голова Держкомітету з гідрометеорології
 Представник GrееnРеасе
 Юрист
 Представники засобів масової інформації (інші учні, вони готують за-
питання до учасників конференції) 

ХІД УРОКУ
В е д у ч и й. Шановні телеглядачі, учасники та гості нашої теле-

конференції! Ми зібралися тут, щоб обговорити проблеми важкої 
екологічної ситуації, яка склалася в нашій країні і від якої потер-
пає населення. 

Окреслимо проблеми: 
 високий рівень забруднення атмосферного повітря внаслідок 
неконтрольованих промислових викидів. Особливо високим 
рівнем забрудненості повітря характеризуються Донецький та 
Придніпровський райони; 

 наші річки та водосховища за складом хімічних речовин у неда-
лекому майбутньому можуть перетворитися на демонстраційну 
таблицю елементів Менделєєва; 
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 порушення рівноваги у верхніх зонах літосфери через проведен-
ня гірничих робіт, промислової та міської забудови спричини-
ло активацію несприятливих фізико-географічних процесів — 
зсувів, карсту, просідання, провалів, підтоплення; за останні 
десятиріччя істотно змінилася якість ґрунтів, збільшилося за-
бруднення; 

 найбільшої шкоди природному середовищу завдала катастрофа 
на Чорнобильській АЕС, яка настільки порушила екологічну 
рівновагу, що досі спричиняє хвороби і смерть людей, зокрема 
маленьких дітей. 
Чи є в Україні території, які хоча б умовно можна було б на-

звати чистими? Уважаю, що їх дуже небагато. 
Шановні друзі, це наші проблеми, проблеми нашої країни, і ви-

рішити їх можемо тільки ми самі. Більш докладно про екологічний 
стан території України розповість міністр екології. 

М і н і с т р  е к о л о г і ї. Шановні телеглядачі! Негативний техно-
генний вплив на природне середовище нашої країни зумовлений 
відсутністю екологічної політики в розвиткові промисловості, сіль-
ського господарства та різних видів будівництва, а також застарі-
лими, неекологічними технологіями природокористування, недо-
сконалою галузевою структурою і деформованою територіальною 
організацією промисловості. 

Що успадкувала Україна після здобуття незалежності? Звернімо-
ся до статистичних даних (демонструє плакат з даними про викиди 
забруднювальних речовин в Україні загалом та в окремих містах). 

Найбільшими забруднювачами атмосфери в Україні є підпри-
ємства металургії, енергетики, вугільної та хімічної промислово-
сті. Оскільки розташовані вони переважно в містах, то промислові 
центри страждають найбільше. Конкретну інформацію про забруд-
неність повітря великих міст має Голова Держкомітету гідромете-
орології. 

Г о л о в а  Д е р ж к о м і т е т у  г і д р о м е т е о р о л о г і ї. Шановні 
друзі! Ми можемо звернутися до цифр, які надані системою моні-
торингу. Виходячи з них, у 49 містах України встановлено переви-
щення концентрації шкідливих речовин у 1,5–5 разів. 

Основними забруднювачами атмосфери є такі підприємства (де-
монструє плакат): 

Підприємства-забруднювачі
 Металургійні — 30,7 %
 Енергетичні — 28,9 %
 Вугільної промисловості — 17,2 %
 Нафтохімічні — 5 %
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Крім підприємств, забруднює атмосферу і автотранспорт. Уна-
слідок цього атмосферні опади стали небезпечними, бо в них міс-
тяться нітрати і сульфати, що роблять опади «кислотними». Значна 
повторюваність кислотних опадів спостерігається на Волині, у Кі-
ровоградській, Київській, Одеській областях, у Криму. 

Жу р н а л і с т. Скажіть, чи не через це наші продукти небезпечно 
вживати в їжу, бо вміст у них шкідливих речовин дуже високий? 

П р е д с т а в н и к  G r e e n P e а c e. Не тільки через це. Справа 
в тому, що забруднені не тільки атмосфера та атмосферні опади. За 
останні десятиріччя істотно змінилася якість ґрунтів, кількість гу-
мусу знизилася, а мінеральні добрива й отрутохімікати використо-
вували так недосконало, що вміст нітратного азоту в рослинах став 
отруйним для людей і тварин. Хімізація землеробства пов’язана 
з широким застосуванням пестицидів, які є мутагенним чинником. 

Крім того, надто забруднені всі річки та водосховища України. 
Річки несуть отруєні води до морів, узбережжя яких є важливими 
рекреаційними зонами. На Чорному морі найбільш забрудненими 
є води порту Одеса. 

П р е д с т а в н и к  З М І. Я знаю, що мої іноземні колеги відмовля-
ються працювати в Україні через те, що стан її навколишнього се-
редовища не відповідає міжнародним стандартам. Чи може міністр 
охорони здоров’я розповісти про вплив забруднення навколишнього 
середовища на стан здоров’я населення України? 

М і н і с т р  о х о р о н и  з д о р о в’я. На сьогодні стан здоров’я на-
селення України можна характеризувати як незадовільний. Розрив 
між Україною і країнами Європейського співтовариства щодо серед-
ньої тривалості життя становить близько 7 років і продовжує збіль-
шуватися. Слід зазначити, що територія України є досить забрудне-
ною. Яскравим прикладом є дані Центру нагляду за станом довкілля: 
щорічно на кожного мешканця України припадає понад 200 кг 
забруднювачів атмосферного повітря, а в деяких регіонах, напри-
клад, Придніпровському, ця цифра дорівнює 500 кг і більше. Крім 
того, значна частина населення країни вживає неякісну питну воду. 

Приголомшує вплив на природне середовище України ката-
строфи на Чорнобильській АЕС, яка набула глобального характеру. 
В Україні радіоактивними опадами забруднено 5 млн гектарів. На 
цій території мешкає 2, 4 млн осіб. За сучасного економічного стану 
не варто сподіватися швидких змін у господарських технологіях, 
бо це потребує великих коштів. Але слід пам’ятати, що здоров’я 
наших громадян — справа державна. Тому на це запитання мають 
відповісти представники влади, організовуючи державні заходи 
з вирішення екологічних проблем. 
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П р е д с т а в н и к  З М І. Цікаво дізнатися, чи існують державні 
документи щодо охорони навколишнього середовища. 

Ю р и с т. Так, уже в перші роки незалежності в Україні було 
прийнято закони про охорону природних ресурсів та їх раціональ-
не використання (демонструє плакат): 

 1992 — Закон про охорону атмосферного повітря та Закон «Про 
природно-заповідний фонд України».

 1993 — Закон «Про тваринний світ» та Водний Кодекс України.
 1994 — Кодекс України про надра.
У той же час геоекологічна ситуація в Україні тісно пов’язана 

з потребами в ресурсах, технологіями їх видобування, переробки, 
використання, утилізації відходів. Переобладнання промислових 
гігантів потребує великих коштів. Тому вирішення екологічних 
проблем безпосередньо пов’язане з вирішенням проблем економіч-
них. Окрім того, конче необхідно виховувати у громадян ощадливе 
ставлення до навколишнього середовища. 

В е д у ч и й. У мене є пропозиція. Спробуймо запропонувати свої 
шляхи вирішення екологічних проблем, у чому нам допоможуть 
представники засобів масової інформації, які мають певний досвід 
відвідування країн, що досягли позитивних змін у цьому напрямку. 

 Використання нових, досконаліших технологій на небезпечних 
для навколишнього середовища підприємствах. 

 Комплексна переробка сировини (металургійних шлаків, від-
ходів спаленого вугілля тощо), утилізація відходів. 

 Удосконалення державного законодавства про відповідальність 
підприємств і приватних осіб за нанесення шкоди будь-якій час-
тині природного середовища. 

 Використання наукових принципів еколого-ландшафтного зем-
леробства. 

 Запровадження в навчальних закладах курсу «Раціональне 
природокористування», який сприятиме вихованню людини 
з новим екологічним світоглядом. 

 Сприяння тим підприємствам, які дбають не тільки про свій 
економічний стан, а й про охорону природи. 

 Проведення акції «Зробимо своє місто (селище тощо) чистим!» 
та інше. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «МАЙБУТНЄ 
ПРИРОДИ РІВНЕНЩИНИ»
Мета: розкрити основні екологічні кризи, спричинені ненавмисними 

діями людства, причини їх виникнення, наслідки, шляхи зниження за-
бруднення навколишнього середовища; сформувати знання про заходи 



Учнівське профільне об’єднання «Охорона природи»   21

охорони навколишнього середовища; сформувати екологічну свідомість 
учнів та виховувати бережливе ставлення до природи. 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 Прийом «Асоціації»
Напишіть 5–8 назв, які спадають на думку, коли ви чуєте: «при-

родне середовище»; «відходи»; «екологічно шкідливий». 

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 Ділова гра «Чотири погляди на майбутнє»
Пропонують чотири альтернативні передбачення того, якою 

може бути наша країна 2050 року. Вони, звичайно, не можуть дати 
повного уявлення про доступні нам у майбутньому альтернативи, 
проте деякі з поданих моделей чи, принаймні, поєднання їхніх 
складників вочевидь стануть реальністю завтра. 

 Яке з передбачень майбутнього, на вашу думку, можливе? 
 Яке найімовірніше? 
 Яке найбажаніше? 

Погляд 1. Золотий вік 
Після тимчасового занепаду промислово розвинуті країни вкла-

дають кошти в розвиток нових технологій, це змістить криву еко-
номічного росту вгору. Припиниться забруднення навколишнього 
середовища. Завдяки досягненням у галузі біоінженерії генетикам 
вдалося вивести нові види високоплідних тварин і рослин. Такий 
шлях розвитку, хоч загалом був корисний, але завдав і шкоди. 
Інтенсивне комп’ютеризоване ведення сільського господарства, за-
сноване на використанні хімічних та штучних добрив, призвело до 
загибелі деяких тварин і рослин. 

Погляд 2. Земне пекло 
Використання нових технологій спричинило подальше заго-

стрення екологічних проблем. Щоб задовольнити вимоги спожи-
вання, індустріальний світ мусив надалі спалювати вугілля, нафту, 
будувати нові атомні електростанції. Робити якісь обмеження для 
надходження шкідливих речовин у природу ніхто не хотів, і це 
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стало причиною потепління, знищення озонового екрану. Боротьба 
за контроль над земними ресурсами закінчилася кількома ядерни-
ми війнами. Загальна кількість утікачів від війн та екологічних 
криз постійно зростає, виникають нові проблеми. 

Погляд 3. Аби нам було добре 
Завдяки величезним зусиллям було частково розв’язано проб-

леми екології, знищено підприємства, які мали шкідливі викиди, 
e деяких країнах принципи демократій перетворилися на справ-
жні диктаторські режими. Розвинуті країни захопили контроль 
над природними ресурсами, прирекли країни, що розвиваються, 
на злидні. Створено систему контролю. 

Погляд 4. Усім вистачить 
Стало зрозумілим, що традиційний шлях інтенсивного розви-

тку не може задовольнити вимоги, породжені економічними проб-
лемами. Увагу зосередили на дрібномасштабних екологічно чистих 
технологіях та на інвестиціях у безпечні й ефективні способи ви-
користання альтернативних джерел енергії. Політика набула «зе-
леного» спрямування. Основні життєві проблеми задовольняються. 
Це суспільство, що має далекосяжні перспективи існування, не ви-
зискує всіх ресурсів, від яких залежить життя майбутніх поколінь. 

V. ОСМИСЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

 Ситуативні задачі 
Задача 1
Сашкові 15, він вчиться у школі. Якось пішов із друзями в по-

хід. Увечері, зібравшись вирушати додому, вся компанія склала 
сміття в целофанову торбинку. Поблизу не було жодного контей-
нера для сміття. Микола, своєрідний лідер, запропонував кинути 
сміття в рівчак. Сашко розгубився, його батьки, члени екологічного 
товариства, вчили поважати природу. Але Сашко боявся втратити 
своїх друзів. Він знав, що декому з друзів його батьки видавалися 
диваками через екологічні захоплення. Що йому робити? 

 Чи повинен я бути таким, як мої батьки? 
 Що подумають мої друзі про мене і моїх батьків? 
 Що я повинен сказати, щоб переконати їх так не робити? 

Задача 2
Ви гуляєте з друзями і бачите, що якісь люди викидають в озе-

ро із вантажівки діжки. Що ви зробите? Напишіть три варіанти 
можливих дій. 
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 Прийом «Моя думка»
1. Що потрібно для ефективної утилізації побутового сміття?

а)  Відповідне законодавство; 
б)  інформація про шкідливу дію побутового сміття; 
в) стягнення штрафу за скидання сміття в неналежному місці. 

2. Якби ви відповідали за кошти на поліпшення екологічного ста-
ну, чому б ви надали перевагу?
а)  Очищенню повітря; 
б)  оздоровленню лісів та морів; 
в)  сільськогосподарській продукції без пестицидів. 

3. Вам виділили кошти. Куди ви їх витратите і чому?
а)  На захист флори та фауни; 
б)  на медичну допомогу та боротьбу з голодом. 

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 Назвіть основні прояви екологічної кризи в Україні. 
 Назвіть райони України з найбільш забрудненим повітрям. 
 Які є шляхи поліпшення повітряного середовища в Україні? 
 Які причини забруднення малих річок в Україні? 
 Чому «цвітуть» водоймища та які екологічні наслідки цього? 
 Як можна зменшити застосування пестицидів у сільському гос-
подарстві? 

 Як саме пестициди впливають на водне середовище? 
 Які зміни рослинного та тваринного світу України відбулися 
протягом останніх 100 років? 

 Назвіть шляхи виходу з енергетичної кризи в Україні. 
 Дайте екологічну оцінку діяльності Хмельницької АЕС. 
 Як впливає атомна енергетика на стан здоров’я дітей, які жи-
вуть у зоні АЕС? 

 Що таке енергозбереження? 
 Які перспективи використання альтернативних джерел енергії 
в Україні? 

 Чи є перспективою для України біоенергетика? 
 Міський хлопчик поїхав у гості до бабусі в село, зруйнував гніз-
до сови. Через рік корова його бабусі почала давати менше мо-
лока. Чому? 

 Яке екологічне значення мають заповідники? 
 Чи є на території нашого району території, які мають статус 
заповідників або пам’яток природи? 

 Яка роль Червоної книги у відновленні чисельності рідкісних 
видів і тих, що зникають? 

 Як охороняють природу нашого краю? 
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УРОК-ПРОЕКТ «ЩОБ СВІТ СТАВ БЕЗПЕЧНІШИМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Мета: розширити, поглибити й узагальнити вивчений протягом року 
матеріал; створити умови для розвитку самостійної пізнавальної діяльності 
учнів, інтелекту, комунікативних навичок, критичного і творчого мислення 
через використання методу проектів; сприяти формуванню власної позиції 
кожного учня щодо майбутнього розвитку світу, громадянських якостей. 

Обладнання: політична карта світу, карта «Геоекологічна ситуація 
в  Україні», учнівські проекти, інструктивні картки «Критерії оцінювання 
проектів». 

Ти сам творець своїх благ і причина 
своїх нещасть.  Пекло і рай знаходяться 

у твоїй власній душі. 
С. Маршак 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ВСТУПНИЙ ЕТАП
Оголошення вчителем теми, звернення до епіграфа.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Аналіз схеми «Суспільно-природна взаємодія» 

Суспільно-природна взаємодія (за Л. Руденком) 

Суспільство

Природа

Виробництво

Надра Земля Води Повітря Біота

Населення Транспорт Соціальна інфраструктура
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Які наслідки цієї взаємодії? 
Можливі відповіді учнів: 

 зменшення запасів корисних копалин; 
 скорочення земельних ресурсів; 
 зниження природної родючості ґрунтів, їх забруднення; 
 зменшення запасів, забруднення підземних і поверхневих вод; 
 зміна складу повітря і його забруднення; 
 зміна і скорочення видового складу рослинності і тваринного 
світу; 

 скорочення біологічної продуктивності ландшафтів; 
 загострення соціальних явищ; 
 погіршення здоров’я людини. 
Учитель підкреслює значущість проблеми, звертає увагу на схе-

му «Я — суспільство — природа».

Я — суспільство — природа

Я

Суспільство Природа

Життя

Здоров’я

Мир

Розвиток

Стан навколишнього 
середовища

IV. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ 
Захист одного проекту — 5 хв. 
Запитання опонентів — 2 хв. 
Критерії оцінювання проекту; 

 Значущість і актуальність проблеми — 1 бал. 
 Методи дослідження, обробка даних — 2 бали. 
 Залучення знань з інших предметів — 2 бали. 
 Уміння аргументувати висновки, висувати пропозиції — 2 бали. 
 Естетика оформлення результатів — 2 бали. 
 Уміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність і ар-
гументованість відповіді — 3 бали. 

 Усього 12 балів. 
Перед захистом кожного проекту вчитель підкреслює актуаль-

ність даної проблеми, вміло вплітає в зміст уроку проекти, зв’язує 
їх у логічній послідовності. 

 Проект 1. Бути миру на Землі
Учні підготували інформацію на аркушах паперу. 
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Актуальність проблеми. Довели, що проблема збереження миру 
є найактуальнішою серед глобальних проблем світу, вказали на 
зміну кількості населення планети внаслідок зміни природного 
приросту, на кількість людей, які загинули у війнах. 

Дослідження проблеми. Дослідивши проблему, склали карто-
схему «гарячих точок планети», позначили місця виникнення кон-
фліктів у наш час. Висвітлили сучасні проблеми, пов’язані з проб-
лемою миру, підкреслили роль ООН і НАТО. 

Шляхи розв’язання проблеми. Запропонували шляхи 
розв’язання проблеми з метою збереження людства на Землі та 
природного середовища. 

 Проект 2. Здоров’я нації і розвиток суспільства
Учні зробили ескіз відеофільму: на окремих аркушах паперу 

підготували текст, малюнки, діаграми, графіки тощо. Вони виді-
лили такі основні моменти: 

 чинники, що негативно впливають на здоров’я людини; 
 захворюваність жителів Північної і Південної півкуль («хвороби 
достатку», «хвороби бідності», нові хвороби планети); 

 взаємозв’язок «здоров’я і економічного розвитку» на основі ста-
лого використання ресурсів; 

 шляхи поліпшення здоров’я людей у високорозвинутих краї-
нах, країнах, що розвиваються та в Україні. 

 Проект 3. Забезпечення достатньої можливості 
існування наступних поколінь (звернення до ООН) 

Учні письмово охарактеризували рівень життя населення світу 
загалом, в окремих регіонах зокрема (залежно від рівня економіч-
ного розвитку), зокрема населення України. Звернулися до ООН 
з проханням врахувати пропозиції, які вони виклали у зверненні, 
щодо досягнення можливості існування наступних поколінь світу 
та України. 

Висновок
Учні роблять загальний висновок про те, що люди можуть зро-

бити світ безпечнішим, оцінюють підготовлені проекти, свої дії. 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

 Письмова робота 

Завдання. Дати відповідь на запитання: «Що я можу зробити, 
щоб світ став кращим?»
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Після виконання роботи учні висловлюють головні думки, ви-
кладені письмово («потік ідей»). 

VІ. ПІДСУМОК УРОК
Робота над проектами дала можливість учням познайомитися 

з новими матеріалами, глибше проникнути в суть проблеми. 
Уведення питання сталого розвитку в шкільну програму з гео-

графії дасть змогу учням більше перейнятися світовими проб-
лемами, зрозуміти, що географія — дуже важлива світоглядна 
наука. 

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ «МІЙ РІДНИЙ КРАЙ, МОЯ ЗЕМЛЯ»

Мета: удосконалювати загальнонаукові вміння: працювати над допо-
віддю; виступати з повідомленнями; вивчати додаткову літературу; знати 
сучасні події. 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ 

І. ВСТУП

 Вступне слово вчителя 
«Людина давно втратила здатність передбачати й угадувати — 

вона знайде свій кінець, зруйнувавши Землю», — сказав Альберт 
Швейцер, німецько-французький мислитель, який глибоко шану-
вав життя. 

І справді, у XXI столітті екологічна криза дедалі більше загро-
жує населенню Землі. 

Загинули сотні малих річок, деградують Чорне й Азовське моря, 
перетворюються на брудні «відстійники» дніпровські та інші водо-
ймища, ставки й озера. Задихаються від промислових і транспорт-
них забруднень міста, знищуються ліси, орні землі. 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Забруднення атмосфери і її можливі наслідки
В е д у ч и й. Сьогодні ми розглянемо два аспекти екологічної 

проб леми, забруднення атмосфери й гідросфери. 
У якому ж стані перебуває атмосфера сьогодні? 
Уч е н ь - б і о л о г. Повітряна оболонка Землі, її атмосфера є одні-

єю з головних умов життя. Без їжі людина може прожити місяць, 
без води — тиждень, а без повітря не прожити й двох хвилин. 
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Атмосфера має величезне екологічне значення. Вона захищає 
живі організми від згубного впливу космічного випромінювання, 
регулює сезонні випромінювання, коливання температури, є носі-
єм тепла та вологи. Однак на Землі вже практично не залишилося 
такого місця, де повітря зберігало б свою первісну чистоту і якість, 
а в деяких промислових центрах стан атмосфери почав загрожува-
ти здоров’ю людей. 

 Диспут «Що є джерелом забруднення атмосфери?» 
Уч и т е л ь. Зупинимося докладніше на тому, що таке забруд-

нення атмосфери. 

1.1. Озонові дірки. 
Уч е н ь -х і м і к. У зв’язку із забрудненням атмосфери загострила-

ся проблема потоншення озонового шару Землі. На висоті 20–50 км 
повітря містить підвищену кількість озону. Озоновий шар — це щит 
Землі, який захищає її поверхню від згубного ультрафіолетового 
випромінювання. Речовини, що впливають на озоновий шар, — це 
насамперед фреони, які виділяються під час роботи холодильних 
установок і використовуються як розчинники в промисловості, 
аерозольні розбризкувачі в балончиках з фарбами, лаками, парфу-
мами. Сьогодні у світі щорічно випускають кілька млн тонн фреону. 
Щороку в атмосферу його викидається 850 тис. тонн. 

Уч е н ь -г е о г р а ф. Над Антарктидою озонова діра більше ніж 
удвічі перевищила розміри Європи. Всесвітня метеорологічна стан-
ція спостерігає за цим уже 40 років. Озон легко знищується за 
низьких температур. Озонова діра здатна до посилення ультрафіоле-
тового фону в країнах, розташованих у Південній півкулі, ближче 
до Антарктиди, насамперед у Новій Зеландії. 

Існують міжнародні угоди щодо боротьби з озоноруйнівними 
речовинами. У розвинених країнах виробництво фреону з 1999 р. 
заморожено. 

1.2. Кислотні дощі.
В е д у ч и й. Іншим екологічним лихом людства є кислотні дощі. 
Людина завжди раділа благодатним краплям дощу, але зараз 

у деяких районах дощі перетворилися на серйозну небезпеку. Вони 
приносять на землю сірчану й азотну кислоти, що призводить до 
загибелі багатьох живих організмів. Такі дощі називають кислот-
ними. 

Наслідком забруднення атмосфери є й парниковий ефект. 
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1.3. Парниковий ефект. 
Уч е н ь -г е о г р а ф. Парниковий ефект спричиняє значну зміну 

клімату, кількості опадів, океанічних течій. Клімат внутрішніх 
районів континентів стає суворішим, узбережжя — вологішим, 
зими — коротшими й теплішими, літо — довшим і спекотнішим. 

Основні кліматичні зони в Півднічній півкулі змістяться на 
північ на 400 км. Це сприятиме потеплінню клімату в зоні тундри, 
таненню вічної мерзлоти й полярних льодовикових полів. В осно-
вних зернових районах клімат стане напівпустельним, і врожай 
зернових культур різко зменшиться. 

Глобальне потепління спричиняє танення льодовиків Ґренландії, 
Антарктиди, Арктики й гір. Рівень Світового океану підвищиться 
на 5–10 м, і при цьому буде затоплено близько 20 % площі суходолу. 

Народна мудрість говорить: «Здорове суспільство — це здорова 
держава». Лікарі б’ють на сполох через те, що зростання забруднен-
ня повітря призводить до погіршення самопочуття людини. Часто 
виникають серйозні захворювання: інфаркт, астма, розлад нервової 
системи, загострення респіраторних захворювань. 

В е д у ч и й. Тому девізом усіх людей Землі повинні стати слова: 
«Перший обов’язок того, хто хоче стати здоровим, — очистити на-
вколо себе повітря». 

2. Забруднення гідросфери внаслідок господарської 
діяльності людини 

2.1. Води суходолу.
Уч е н ь -г е о г р а ф. У багатьох частинах світу спостерігається за-

гальна нестача, поступове знищення й забруднення джерел прісної 
води. Найцінніший мінерал на планеті — вода. Головними поста-
чальниками води для України є Дніпро, Дністер, Дунай, Південний 
Буг, Тиса, Прут, їхні притоки. 

Дніпро й Дунай належать до одних із найбільш забруднених 
річок світу. Забезпечити всіх людей прісною питною водою можна, 
якщо прийняти за істину девіз: «Краще потроху для всіх, аніж за-
багато для декого». 

2.2. Світовий океан. 
В е д у ч и й. Стан Світового океану вкрай тривожний.
Уч е н ь -х і м і к. Дуже забруднено океан нафтою й нафтопро-

дуктами, їх щороку потрапляє в океан близько 5–10 млн тонн 
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у результаті втрат під час видобутку нафти з морських родовищ, 
аварій танкерів. Величезні нафтові плями розносяться морськими 
течіями й вітром далеко від місця аварії, забруднюють узбережжя, 
є причиною загибелі тисячі тюленів, морських птахів, риб. 

Уч е н ь -г е о г р а ф. 1991 р. внаслідок воєнних операцій між Іра-
ком і Кувейтом («Буря в пустелі») нафта з підірваних танкерів 
вкрила 1550 км2 поверхні Перської затоки й 450 км берегової лі-
нії, де загинула значна кількість морських черепах, птахів, крабів. 

1998 р. — на північ від Шотландії на каміння наскочив лібе-
рійський танкер, що перевозив 84 тис. т нафти. 

А чого варта катастрофа в Мексиканській затоці 2010 р.
Світовий океан забруднюється радіоактивними речовинами під 

час випробування атомної зброї, роботи атомних реакторів, підвод-
них човнів, скидання контейнерів з радіоактивними відходами. 

ІІІ. ПІДСУМКИ ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ
Уч и т е л ь. Прослухавши конференцію під назвою «Земля у нас 

одна», можна дійти висновку: «Людство стоїть на порозі екологічної 
катастрофи!». Земля — маленька куля у Всесвіті, і це єдине місце, 
де людство може вижити або загинути. Ділянок, яких не торкну-
лося б екологічне лихо, сьогодні на Землі не існує. Тому ми маємо 
право заявити: нащадки ніколи не простять нам спустошення Зем-
лі, наруги над тим, що по праву належить не тільки нам, а і їм. 
Народам усіх країн потрібно об’єднати свої сили, щоб географічна 
оболонка стала чистішою. 

ГРА-ТРЕНІНГ «БЕРЕЖИ СВОЮ ПЛАНЕТУ»

Мета: у  процесі гри продовжити формування в  підлітків розумного 
ставлення до природи, виховання нового екологічного мислення й  еко-
логічно свідомої особистості. 

Обладнання: таблички з написами «Не можна», «Можна», «Потрібно», 
«Смітник», «Пункт прийому вторинної сировини», «Нужденним людям», 
«Тваринам»; хустинки або шарфики двох кольорів гравцю кожної команди; 
чисті аркуші й ручки, картки із завданнями, пакети зі сміттям. 

Інструкція. Для гри набирають дві команди по п’ять-шість учнів. 
Перша команда — «Жовті», як Сонце, джерело енергії на Землі; 
друга команда — «Зелені», колір життя на нашій планеті. Кожному 
гравцеві пов’язують хустинки або шарфики відповідного кольору. 

Суддівство доручають ведучому — вчителю. Після кожного туру 
оголошують рахунок. 



Учнівське профільне об’єднання «Охорона природи»   31

Для розв’язання задачі командам видають чисті аркуші й ручки. 
Кульок зі сміттям для кожної команди готують заздалегідь 

і містить він такі предмети: кілька порожніх пластикових пляшок, 
старі книжки, журнали, списані зошити, картон, поламані дитя-
чі іграшки, старе взуття й одяг, скляні пляшка й банка, металева 
бляшанка, пакети з-під соку, сухарі, лушпиння картоплі тощо. Усі 
предмети й пакети мають бути чистими, а харчові відходи — ле-
жати в маленькому кульку. 

Щоб залучити до активної участі вболівальників, їх об’єднують 
у дві команди й у разі відсутності відповіді в команди слово нада-
ють саме їм. За правильну відповідь уболівальника команді зара-
ховують бал, а вболівальника, зокрема, заохочують призом. Якщо 
і вболівальники не дали правильної відповіді, право переходить до 
команди суперників та їхніх уболівальників. Ведучий дає відповідь 
тоді, коли учні її не знаходять. 

ПЕРЕБІГ ГРИ
В е д у ч и й. Усі ви знаєте, що екологічна обстановка на нашій 

планеті критична, і не слід очікувати, що хтось її виправить. Лише 
тоді, коли кожен землянин мислитиме екологічно, буде не спожи-
вацьки, а розумно ставитися до довкілля та його багатств, можли-
во, ми зуміємо зупинити необоротні процеси, що ведуть до загибелі 
всього живого на Землі. 

Ця екологічна гра допоможе вам усвідомити вашу роль у збере-
женні чистоти навколишнього середовища і дбайливому ставленні 
до багатств природи. 

I тур. Розминка 
Командам по черзі ставлять запитання. У разі відсутності від-

повіді в команди відповідають уболівальники чи супротивники. За 
кожну правильну відповідь команді присуджують 1 бал. 

Запитання
 Листя жовте над містом кружляє, з тихим шелестом під ноги 
нам лягає. Що треба зробити з опалим листям? (Залишити на 
ґрунті, зібрати в компостну яму, вивезти з міста, але в жодно-
му разі не спалювати.) 

 Чому в місті не слід розводити багаття? (Забруднюється повіт-
ря.) 

 Чим небезпечне для людини і довкілля спалювання пластику? 
(Виділяються дуже отруйні гази — діоксини.) 
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 Якої шкоди люди завдають природі, коли палять суху траву, 
очерет? (Забруднюється повітря, згоряють бруньки, корінці, 
грибниця, гинуть комахи, кладки їхніх яєць, личинки, лялеч-
ки, гнізда птахів, і, врешті-решт, порушується екологічна рів-
новага у природі.) 

 Чому в лісі, на лузі варто ходити стежками? (Щоб не ущіль-
нювався ґрунт.) 

 До яких наслідків призводить шум, гучна музика у лузі, у лісі? 
(Птахи залишають гнізда; утікають дорослі звірі, покинувши свою 
малечу; не можуть через потужні звукові хвилі піднятись і злеті-
ти комахи, унаслідок чого рослини залишаються незапиленими.)

II тур. Від чого вода стає брудною
В е д у ч и й. Вода — велика чарівниця. Заповнює всі клітинки жи-

вих організмів. Вона біжить, лежить, літає. Буває туманом, росою. 
Без неї не можливе життя на планеті. 

Для пиття, прання й інших потреб нам необхідна вода чиста, 
але, на жаль, у річках, озерах вода найчастіше дуже забруднена. 
Назвіть причини, від яких забруднюється вода у природі. Перемагає 
та команда, яка останньою назве причину. Уболівальники можуть 
допомогти. За перемогу команда отримує 1 бал. 

III тур. Водоохоронна смуга
Ведучий по черзі ставить запитання командам. За правильну 

відповідь на запитання командам присуджують по 1 балу. 

Запитання 
1. Яка смуга називається водоохоронною? (Смуга, що тягнеться 

уздовж берега кожної водойми.) 
2. Якої ширини має бути водоохоронна смуга? (Від 20 до 100 метрів) 

В е д у ч и й. Вам роздано картки, на яких написані варіанти дій. 
За хвилину ви маєте вирішити, що можна і потрібно робити на во-
доохоронній смузі, а що — не можна. 

Картка першій команді 
 Рубати дерева і чагарники, що ростуть на березі;
 звалювати сміття;
 розводити багаття;
 засмагати;
 саджати дерева і чагарники 
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За сигналом ведучого піднімають табличку «Не можна», команди 
по черзі дають відповіді про те, що не можна робити на водоохорон-
ній смузі й обґрунтовують їх. Потім відповідають, що робити можна 
і потрібно. За кожну правильну відповідь присуджують по 2 бали. 

IV тур. Бережи воду 
В е д у ч и й. Вода, що надходить до нас водопроводом, — безцін-

ний дарунок цивілізації. Вона пройшла величезний шлях, її очис-
тили, і ми повинні берегти її. 

Запитання командам (відповідають по черзі, за правильну від-
повідь — по 2 бали). Що слід робити кожному, не докладаючи особ-
ливих зусиль, щоб берегти водопровідну воду? 

В е д у ч и й. Обом командам надано можливість продемонструвати 
своє вміння дбайливо витрачати воду. Одна команда покаже, як потріб-
но правильно, з погляду економії води, чистити зуби, а друга — мити-
ся під душем. Для цього від кожної команди запрошують по два ар-
тисти: один зображуватиме водопровідний кран, а другий — людину. 

Артисти по черзі виконують завдання. Оцінюють безпомилкове 
демонстрування, за помилки бали мінусують. Найвища кількість 
балів — 5. 

V тур. Як зберегти повітря чистим? 
В е д у ч и й. Повітря в наших містах не завжди прозоре і чисте, 

найчастіше воно затягнуте смогом і має неприємний запах. Зараз 
уболівальники називатимуть по черзі причини забруднення повіт-
ря, а команди-супротивниці мають відповісти, як можна уникнути 
такого забруднення. 

За кожну правильну відповідь — по 2 бали. За правильно на-
звану причину — 1 бал. 

VI тур. Заощаджуй електроенергію! 
В е д у ч и й. Багато кіптяви надходить у повітря від котельних 

і теплових електростанцій. А атомні електростанції дають величез-
ну кількість небезпечних радіоактивних відходів. 

Картка другій команді 
 Саджати овочі на водоохоронній смузі;
 звалювати добрива й отруйні хімічні речовини;
 відпочивати; 
 ставити намет;
 збирати сміття.
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Я називатиму вчинки людини, а ви маєте їх оцінити. Відповіда-
ти будете так: якщо людина витрачає електроенергію даремно, ви 
притискаєте долоні до щік, докірливо хитаєте головою і говорите: 
«Ой-ой». Якщо внаслідок дій людини електроенергія зберігається 
і заощаджується, ви радісно плескаєте в долоні. Відповідають та-
кож і вболівальники. За правильну відповідь команді дають 1 бал, 
якщо хтось у команді помиляється, члени команди мають йому по-
яснити помилку, у протилежному випадку бал знімають. 

Твердження: 
 людина катається в ліфті; 
 освітлює робоче місце люстрою; 
 обігрівається електрокаміном, коли можна тепліше вдягтися; 
 ідучи кудись, вимикає світло; 
 миється під душем; 
 надовго залишає дверцята холодильника відчиненими; 
 на зиму заклеює рами; 
 миється, наливаючи воду у ванну; 
 піднімається ліфтом на другий поверх; 
 узимку вхідні двері залишає відчиненими; 
 освітлює тільки робоче місце. 

VII тур. Людина — виробник сміття
В е д у ч и й. На нашій планеті багато родючого ґрунту, але сміт-

ники завалюють його. Розв’яжіть задачі. Оцінюють правильність 
розв’язання задачі і швидкість. За кожну правильну відповідь при-
суджують по 1 балу і додають 1 бал тій команді, яка розв’язала 
швидше і безпомилково.

Задача 1
Щотижня кожна родина викидає не менше двох цебер сміття. 

Скільки сміття назбирає родина за рік, якщо в році 52 тижні? 

Задача 2
Скільки сміття назбирають жителі міста з мільйонним на-

селенням, якщо в ньому близько 300 000 родин, за тиждень? за 
місяць? за рік? 

Поки команди розв’язують задачі, уболівальники відповідають 
на запитання. 
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Запитання до вболівальників. Як довго розкладається папір? 
пластик? бляшанки? скло?

За кожну правильну відповідь командам присуджують по 
1 балу, а вболівальнику, що відповів на запитання, вручають не-
великий приз. 

VIII тур. Зменшити кількість сміття
В е д у ч и й. Як зменшити таку величезну кількість сміття? За-

раз у вас з’явиться можливість вирішити це. 
Командам видають по мішечку зі сміттям і пропонують чотири 

варіанти для його розподілу. Перед командами виставляють таблич-
ки з назвами пунктів призначення для сміття: «Смітник», «Пункт 
прийому вторинної сировини», «Нужденним людям», «Тваринам». 

Поки команди працюють, триває гра з уболівальниками. За кож-
ну правильну відповідь командам присуджують по 1 балу, а вболі-
вальнику, що відповів на запитання, вручають невеликий приз. 

Запитання до вболівальників 
 Що необхідно спорудити у великих містах-виробниках великої 
кількості сміття, щоб сміттєзвалищі на планеті стало менше?

 Як бур’яни з городу чи дачі перетворити зі сміття на щось ко-
рисне? 
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НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЗМІНИ КЛІМАТУ»

Мета заходу: 
 освітня: розширити знання про клімат та кліматотвірні чинники, по-
знайомити учасників конференції з доказами зміни клімату на планеті 
Земля протягом її розвитку, з’ясувати причини зміни клімату і  роль 
людини в  глобальному потеплінні, яке може стати причиною еколо-
гічної кризи на Землі; познайомити з  катастрофічними наслідками 
глобального потепління на планеті і  зокрема в  Україні; використати 
матеріали конференції як пропаганду бережного ставлення до при-
роди та докази згубного впливу глобального потепління на всі земні 
процеси та живу природу; дати поняття про заходи урядів держав та 
міжнародних організацій для пом’якшення дії зміни клімату;

 розвивальна: розвивати вміння учнів працювати з  додатковою літе-
ратурою, доносити одержану інформацію до слухачів; розвивати мис-
лення, пам’ять та ораторські здібності; 

 виховна: виховувати інтерес до географічних наук, турботу про до-
лю нашої планети, почуття відповідальності перед майбутніми по-
коліннями. 

Обладнання: виставка літератури про клімат, фотоматеріали «Зміни 
клімату», стенд «Зміна клімату в  цифрах», фізична карта світу, геохроно-
логічна таблиця. 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. Шановні учасники конференції, 

сьогодні ми зібралися, щоб обговорити надзвичайно важливе пи-
тання — питання зміни клімату, оскільки воно переросли в гло-
бальну проблему. 

Що спонукає людину вивчати клімат та його історію? Це не 
тільки прагнення задовольнити безмежну цікавість, бажання дати 
відповіді на нескінченні «чому» і «як». Не меншим за силою поштов-
хом до вивчення Землі є практична користь, що так чи інакше ви-
пливає з результатів наукових дослідів, якими б вони не здавались 
далекими від сучасних проблем людства. 

Клімат — один з головних природних чинників, які керують 
процесами, що відбуваються на поверхні Землі. Йому належить 
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величезна роль у розвитку життя та формуванні поверхневого 
шару земної кори. Саме цим і пояснюється виключно велике 
теоретичне значення дослідження минулих кліматів. Озброє-
не могутньою технікою, людство спроможне тепер вирішувати 
проблеми планетарного масштабу. Однак, чим більшими силами 
володіє людина, тим обережніше вона має ними користуватися, 
особливо коли це стосується природи. Нині людина не може гос-
подарювати на планеті, не передбачаючи перспективи господа-
рювання на найближчі 25–50 років і навіть більше. А для цьо-
го треба знати не тільки тенденції зміни клімату на цей період 
у масштабах земної кулі, але й уміти оцінити та врахувати на-
слідки, до яких приведе втручання людини в комплекс природ-
них процесів. До того ж слід узяти до уваги, що таке втручання 
може бути катастрофічним!

Вивчивши історію розвитку Землі, її геологічне минуле, палео-
кліматологи прийшли до висновку, що клімат змінювався завжди. 
Як же це відбувалося? Дамо слово палеокліматологам. 

П а л е о к л і м а т о л о г. Шановні присутні! Я хочу повідомити 
вам, що вивчення гірських порід і скам’янілостей дозволило одер-
жати багато інформації про кліматичні умови в далекому мину-
лому. Наприклад, наявність вугільних пластів у надрах Антарк-
тиди свідчить про те, що колись у цій льодяній пустелі панував 
теплий клімат, оскільки вугілля утворюється із решток тропічних 
рослин. Зразки гірських порід також свідчать про те, що близько 
300 мільйонів років тому величезні льодові щити покривали пів-
денно-східну частину Південної Америки, південь Африки, Індію 
і частину Австралії. 

Одержані під час вивчення скам’янілостей дані щодо зміни клі-
мату підтверджують теорію дрейфу материків. Іншими словами, 
сьогодні учені вважають, що кліматичні умови змінюються у разі 
зміни положення частин суходолу. 

Але дрейф континентів — повільний процес і не пояснює при-
чину настання останнього льодовикового періоду, що почався 
1,8 млн років тому, коли карта світу мало чим відрізнялася від су-
часної. Не пояснює він і серйозні кліматичні зміни, що відбулися 
за останні 10 000 років після закінчення льодовикового періоду. 
А також дрейф континентів не має прямого відношення до незви-
чайних погодних явищ, що були зафіксовані в усьому світі в пері-
од 1970–80-х рр. 

У льодовиковий період погода в Північній півкулі не завжди 
була холодна. Періоди похолодання (льодові щити рухалися із по-
лярної області на південь) чергувалися з теплими періодами.
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Вивчаючи річні кільця стовбурів і вміст пилку різних рослин, 
учені виявили, що спочатку спостерігалося швидке потепління клі-
мату. З таненням льоду підвищився рівень океану, і багато ділянок 
суходолу були затоплені. Так Британські острови були відрізані від 
континентальної Європи близько 7500 років тому. 

Приблизно 7000 років тому клімат Західної Європи був теплі-
шим, ніж сьогодні: середньомісячні температури літом були на 2–3 °С, 
а взимку приблизно на 1 °С вище. Тому снігова лінія була розміще-
на приблизно на 300 м вище, ніж тепер. 

Близько 5000 років тому клімат Північно-Західної Європи став 
сухішим і прохолоднішим. У той час Сахара являла собою савану 
(степ) з великою кількістю річок і озер. 

С п і в д о п о в і д а ч. Приблизно 3000 років тому в Північно-За-
хідній Європі встановилася більш холодна і волога погода. Доли-
ни Альп покрились льодовиками; рівень води в озерах піднявся, 
утворилися великі болота. Сахара перетворилася на пустелю. Ін-
формацію про зміни умов погоди за останні 2000 років учені бе-
руть із історичних документів, а віднедавна використовують дані, 
одержані під час узяття глибоководних кернів (циліндричних ко-
лонок гірських порід) і буріння свердловин у льодових щитах. Так 
стало відомо, що між 400 і 1200 рр. н. е. в Північно-Західній Євро-
пі панувала тепла, більш суха і відносно ясна погода. В Англії (де 
температура літом була на 1–2 °С вищою, ніж зараз) ріс виноград. 

Наступне похолодання відбулося в ХІІІ–ХІХ ст. Річки Дунай 
і Темза зимою покривались товстим шаром льоду, що рідко від-
бувається в наші дні, на південному заході сучасних США стояла 
дуже суха погода, а Індія потерпала від літніх засух через відсут-
ність мусонних вітрів. 

Приблизно з 1550 по 1880 рр. Європа пережила «малий льодо-
виковий період» — температура істотно знижувалася.

Після 1880 р. клімат поступово стає теплішим аж до 1940–50-х рр., 
коли середні показники знизились приблизно на 0,2 °С. Поряд з цим 
відбуваються зміни в глобальному розподілі опадів, який можна спо-
стерігати під час переміщення кліматичних зон у напрямі «північ — 
південь». Наприклад, незначне зміщення тропічних районів високого 
тиску, мабуть, стало причиною дедалі сильніших посух у зоні сахелю. 
З цим було пов’язано збільшення кількості опадів у країнах Екваторі-
альної Африки. Так, рівень води в озері Вікторія почав підніматися, 
що загрожувало затопленню прибережних населених пунктів

У середині 1970-х рр., судячи з глобального похолодання, учені 
дійшли висновку про нове насування льодовика. Вони думали, що 
останні 10 000 тисяч років могли бути міжльодовиковими. 
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Проте протягом 1970–80-х рр. метеорологічні станції всього сві-
ту відзначили підвищення середньомісячних температур. До кін-
ця 1980-х рр. стало зрозуміло, що похолодання в період 1940–50-х 
рр. було нетиповим для загальної тенденції до потепління клімату. 

У кінці 1980-х рр. стало очевидним, що з 1880 р. середньо-
місячні температури фактично збільшились приблизно на 0,5 °С. 
Це супроводжувалося незвичайними погодними умовами, вклю-
чаючи більш жарке літо, м’які зими, ранній прихід весни, засу-
хи і часом сильні бурі. Всі ці явища свідчать про те, що клімат 
стає теплішим. 

Багато учених уважають, що ці зміни пов’язані із забруднен-
ням атмосфери. 

В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. Прослухавши виступ, ви перекона-
лися на прикладах, що клімат справді змінюється. А які ж при-
чини? На це питання вам дасть відповідь кліматолог, експерт з пи-
тання «Причини зміни клімату». 

1-й  к л і м а т о л о г. Почну свій виступ із запитання. Які ж при-
чини зміни клімату? Існує багато різних теорій, проте учені одно-
стайні, що жодна з них не пояснює всю різноманітність змін погоди. 

Дрейф континентів — одна з теорій, але він не спричиняє швид-
кого впливу на погодні умови, а от його наслідки (наприклад, вул-
канічна діяльність), безумовно, можуть їх змінювати. Наприклад, 
після сильного виверження вулкана Кракатау 1883 р. хмара вул-
канічного пилу охопила всю планету, що спричинило зниження 
кількості сонячної радіації, яка потрапляє на поверхню Землі. 

У результаті виверження вулкана Ель-Чисон у Мексиці 1982 р. 
в стратосферу було викинуто величезну хмару попелу масою при-
близно 16 млн т. Менше сонячного тепла досягло поверхні Землі, 
але наскільки менше — тут думки учених розійшлись. Проте ціл-
ком очевидно, що з приходом періоду інтенсивної вулканічної ді-
яльності поверхня планети охолоджується через накопичення хмар 
вулканічного попелу. Причиною «малого льодовикового періоду» 
мог ла стати висока вулканічна активність у період з 1750 по 1900 рр. 

Інші теорії стосуються активності Сонця, енергія якого забезпе-
чує переміщення повітряних мас навкруг планети і активно впли-
ває на клімат. Деякі учені вважають, що основні глобальні зміни 
клімату можуть бути спричинені кількістю сонячної радіації, що 
потрапляє в атмосферу. 

Зміни клімату деякі учені пояснюють зміною кута нахилу зем-
ної осі до площини орбіти обертання навколо Сонця. Так, земна 
вісь нахилена під кутом 23 градуси до площини орбіти, але відо-
мо, що цей кут змінюється внаслідок прецесії — повільного руху 
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осі Землі круговим конусом. Чим більший кут нахилу, тим більші 
відмінності між літнім і зимовим сезонами. 

Згідно з недавніми розрахунками учених, зміни нахилу зем-
ної осі в поєднанні зі змінами навколосонячної орбіти Землі могли 
в значній мірі вплинути на клімат нашої планети. 

Проте одним із головних факторів зміни клімату вважають 
втручання людини в природу, особливо після початку промислової 
революції наприкінці ХVІІІ ст. 

В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. Шановні учасники конференції, 
ми підійшли з вами до дуже цікавого питання — основної причи-
ни зміни клімату. Як уважають сьогодні, основна причина зміни 
клімату — діяльність людини, її вплив на природу, особливо на її 
складову — атмосферу. Наслідком діяльності людини є глобальне 
потепління клімату або інакше — «явище парникового ефекту». 
Про причини його виникнення розкаже нам експерт з цього пи-
тання, кліматолог. 

2 -й  к л і м а т о л о г. Основною причиною зміни клімату, глобаль-
ного потепління, як уважають більшість учених світу, є накопи-
чення в атмосфері парникових газів — вуглекислого газу, метану, 
оксиду нітрогену (ІІІ), ГФВ, ПФВ та фторидів сульфуру, що спричи-
няють підвищення температури повітря, яку сьогодні теж назива-
ють глобальним. Це явище почали називати «парниковим ефектом». 

Клімат планети в значній мірі визначається безперервним по-
током енергії Сонця. Ця енергія надходить в основному у формі 
видимого світла. Близько 30 % її одразу ж повертається назад 
у космос. Проте більша частина, а це приблизно 70 % енергії — 
поглинається, проходить вниз через атмосферу і нагріває земну 
поверхню. Земля повинна відправити цю енергію назад у космос 
у формі інфрачервоного випромінювання. Оскільки Земля значно 
холодніша, ніж Сонце, вона не випромінює енергію у формі видимо-
го світла. Натомість, вона виділяє інфрачервоне або теплове випро-
мінювання. Це те саме тепло, яке виділяється електричною пічкою 
або грилем перш ніж ґратки розжарюються. Парникові гази в ат-
мосфері блокують інфрачервоне випромінювання і не дають йому 
потрапити безпосередньо з поверхні Землі в космос. Інфрачервоне 
випромінювання не може пройти крізь повітря як видиме світло. 
Натомість, більшість енергії, яка виділяється, віднесена з поверх-
ні Землі повітряними потоками та хмарами, і врешті потрапляє 
в космос з висот, які розміщені вище від найтовстіших шарів по-
кривала із парникових газів. 

Шар парникових газів вимірюється в «кількості частинок 
на мільйон», що становить співвідношення кількості молекул 
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парникового газу до загальної кількості молекул сухого повітря. 
Наприклад, 300 част./млн СО2 означає 300 молекул СО2 на мільйон 
молекул сухого повітря. Доведена вченими безпечна концентрація 
СО2 350 част./млн. Наразі концентрація вже становить близько 390 
част./млн, а до середини ХХІ століття прогнозується концентрація 
близько 400–600 част./млн. 

Для кліматичної системи характерна інерція і вона не може 
негайно реагувати на скорочення викидів парникових газів. Деякі 
парникові гази зберігаються в атмосфері роками, десятиліттями 
або й навіть століттями. Урешті, навіть після того, як стабілізуєть-
ся атмосферна концентрація, зміна клімату триватиме ще навіть 
протягом сотні років. 

Я думаю, вам цікаво буде послухати про деякі парникові гази. 
Одним із важливих факторів зміни клімату є постійне збільшення 
вмісту вуглекислого газу в атмосфері. Вуглекислий газ називають 
«парниковим», оскільки він діє як скло теплиці — тобто пропускає 
сонячне тепло через атмосферу, але перешкоджає віддачі надлиш-
ку його у відкритий космос. Парниковий ефект завжди допомагав 
підтримувати тепловий баланс на нашій планеті, але збільшення 
кількості парникових газів неминуче веде до підвищення темпе-
ратури. Вміст вуглекислого газу збільшується в результаті спалю-
вання деревини і викопного палива — вугілля, нафти і природного 
газу. Крім того, внаслідок вирубування лісів залишається дедалі 
менше рослин, що поглинають цей газ із повітря. 

Можливо, вуглекислий газ є причиною глобального потепління 
клімату на 2/3 за останні 100 років, але й інші гази відіграють тут 
свою роль. Наприклад, метан, що утворюється під час перегниван-
ня рослинності, поглинає в 25 разів більше тепла, ніж вуглекислий 
газ. Учені вважають, що метан дає близько 15 % росту темпера-
тури, а ще 8 % припадає на частку штучних газів — хлорованих 
і фторованих вуглеводнів (ХФВ). 

Що ж це за гази? ХФВ — це гази, які використовують у холо-
дильниках, аерозольних балончиках і розчинниках для мийних 
засобів. Їх також застосовують у теплоізоляційному пінопласті. 
Хоч вони трапляються в невеликих кількостях, ХФВ значною мі-
рою впливають на потепління, оскільки поглинають в 25 тис. раз 
більше тепла, ніж вуглекислий газ. 

Крім того, ХФВ руйнують озоновий шар, що розміщений на ви-
соті 15–35 км над земною поверхнею. Тонкий озоновий шар захи-
щає Землю, затримуючи більшу частину небезпечного ультрафіо-
летового випромінювання Сонця. А потрапляння ХФВ в атмосферу 
спричинило виснаження озонового шару. На початку 1980 року 
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вчені виявили над Антарктидою «озонову діру», а в кінці того са-
мого десятиліття діра менших розмірів з’явилася над Північним 
Льодовитим океаном. Виснаження озонового шару не тільки сприяє 
глобальному потеплінню клімату, а й посилює ультрафіолетове 
випромінювання, що загрожує серйозними наслідками для всього 
живого світу. 

В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. А тепер познайомимося з науковими 
відомостями про зміни клімату. Перед вами з цього питання висту-
плять експерти Міжнародної групи зі зміни клімату. 

1-й  е к с п е р т. Свій виступ хочу почати з того, що 2007 року 
була опублікована Четверта оцінювальна доповідь Міжурядової гру-
пи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). МГЕЗК проводить оцінку 
відомостей про глобальну зміну клімату в таких напрямках: фізич-
ні основи зміни клімату, наслідки зміни клімату та адаптація до 
них, пом’якшення наслідків зміни клімату. Політично важливим 
є те, щоб усі уряди погодилися із висновками вчених, тим самим 
зробивши їхню оцінку міцною основою для прийняття обґрунто-
ваних рішень. 

Хочу наголосити, що дослідження МГЕЗК проводять для всієї 
світової економіки. У багатьох країнах світу проводять дослідження 
про вплив зміни клімату на кожну країну окремо. 

Зупинимося на фізичних основах зміни клімату. Клімат уже 
змінюється, ці зміни беззаперечні, і вже тепер їх упевнено можна 
пояснити антропогенною діяльністю людини. 

За останні 100 років відбулося потепління на 0,74 °С, причому 
в основному потепління відбувалося за останні 50 років. У най-
ближчі 20 років прогнозується потепління на 0,2 °С за десятиліття. 

У цьому столітті світ зіштовхнеться, підвищенням середньої 
температури на 3 °С, якщо викиди парникових газів продовжувати-
муть зростати. У такий спосіб відбудеться подвоєння їхнього рівня 
порівняно з доіндустріальною епохою. 

Якщо продовжувати викидати в атмосферу парникові гази та-
кими темпами, як це відбувається зараз, це спричинить подальше 
потепління і значні зміни в глобальній кліматичній системі про-
тягом ХХІ ст., вплив від чого буде значно суттєвішим, ніж упро-
довж ХХ ст. 

Гадаю, вам буде цікаво послухати, які ж наслідки глобального 
потепління ми спостерігаємо уже сьогодні. 

Багато природних систем, як на континентах, так і в океанах, 
зазнають впливу змін клімату та підвищення температури:

 швидке танення льодовиків на Північному та Південному по-
люсах, а також гірських льодовиків;
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 підвищення нестабільності ґрунту в гірських регіонах та інших 
зонах вічної мерзлоти, а також льодовикових і кам’яних лавин 
у гірських регіонах;

 зміщення ареалів поширення видів рослин та тварин у напрям-
ку до полюсів та вгору;

 раніше будуть проявлятися ознаки весни, такі як розпускання 
листя, міграція птахів та відкладання яєць;

 майже 20–30 % видів рослин і тварин можуть опинитися на 
межі вимирання, якщо збільшення середньої температури у сві-
ті перевищить 1,5–2,5 °С;

 танення льодовиків і снігового покриву знизить рівень талої 
води великих гірських хребтів (наприклад, Гіндукуш, Гімалаї, 
Анди), де нині мешкає понад мільярд людей;
За оцінками експертів, до 2050 року 200 млн людей можуть 

бути переселені в результаті наслідків, пов’язаних із цим явищем. 
2 -й  е к с п е р т. Хочемо відмітити, які регіони особливо постраж-

дають від зміни клімату. 

Арктика
 танення льодовиків через високі темпи прогнозованого потеп-
ління. 

Африка
 збільшення дефіциту води (2020 року близько 250 млн людей 
в Африці перебуватиме під загрозою підвищення ризику не-
стачі води);

 скорочення територій, придатних для сільського господарства;
 підвищення рівня моря та пов’язані з цим загрози містам на 
узбережжі;

 до 2020 року в деяких африканських країнах врожаї незрошу-
ваного сільського господарства можуть скоротитися до 50 %. 

Малі острівні держави, що розвиваються:
 підвищення рівня моря може посилити ймовірність затоплення, 
штормових нагонів, ерозії та інших небезпечних явищ у при-
бережних зонах;

 існують переконливі докази того, що згідно з більшістю сцена-
ріїв, зміни клімату, водні ресурси в малих острівних державах, 
ймовірно, перебуватимуть під серйозною загрозою. 

Ресурси прісних вод та керування ними
Із потеплінням на планеті існує дуже висока ймовірність того, 

що, залежно від території, спостерігатиметься підвищення частоти 
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та інтенсивності повеней і посух. До середини століття прогнозу-
ють збільшення середньорічного стоку річок та водозабезпеченості 
на 10–40 % у високих широтах та в деяких вологих тропічних зо-
нах, і зменшення на 10–30 % в деяких сухих регіонах у середніх 
широтах і в сухих тропіках, деякі з них гостро відчуватимуть не-
стачу прісної води. 

Продукти харчування та лісогосподарська продукція
Унаслідок підвищення місцевої середньої температури на 1–3 °С 

прогнозують збільшення врожайності в зонах помірного клімату. 
У тропічних зонах прогнозують зменшення врожайності, навіть 
за відносно помірного підвищення місцевої температури на 1–2 °С, 
що підвищує ризик голоду. Прогнозують також, що підвищення 
частоти виникнення посух та повеней матиме негативний вплив на 
місцеве рослинництво, особливо в секторах натурального господар-
ства. Існує ймовірність підвищеного ризику вимирання приблизно 
20–30 % видів рослин та тварин, якщо підвищення глобальної тем-
ператури повітря становитиме більш як 1,5–2,5 °С. 

Прибережні та низовинні зони
Особливо постраждають прибережні та низовинні зони. 
Унаслідок зміни клімату та підвищення рівня моря прогнозу-

ють підвищення вразливості прибережних зон, зокрема берегової 
ерозії. Зростання антропогенного тиску на прибережні зони тільки 
загострить негативність цього впливу. 

Підвищення температури поверхні моря на 1–3 °С за прогнозами 
спричинить зникнення коралових рифів. 

Через підвищення рівня моря до 2080-х років прогнозують збіль-
шення по всій планеті людей, які страждатимуть від сильних по-
веней кожного року. Особливо загрожують ці природні явища тим, 
хто мешкає в густонаселених та низинних районах. У цих районах 
здатність до адаптації відносно низька, і вже сьогодні вони постали 
перед такими проблемами, як тропічні урагани, прибережне просі-
дання ґрунтів. Найбільша кількість постраждалих буде в дельтах 
великих річок Азії та Африки. 

Здоров’я 
Здоров’я людини в значній мірі залежить від клімату, а тому 

прогнозована зміна клімату матиме негативний вплив на здоров’я 
мільйонів людей в усьому світі. Найбільше відчують зміни про-
шарки населення, для яких адаптація до змін буде дуже важкою. 
Серед них — люди похилого віку та частина населення, яка пере-
буває за межею бідності по всьому світу. 
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Наприкінці виступу хочемо відмітити, що райони, які найбіль-
ше зазнають негативного впливу зміни клімату, — це бідні країни 
і поселення, які розташовані в прибережних зонах. Коли метеоро-
логічні явища стануть більш інтенсивними і частими, економічні 
та соціальні витрати цих регіонів, згідно з прогнозами, будуть ка-
тастрофічними. 

В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. Глобальне потепління торкнулося 
й нашої країни. 

Наразі офіційних досліджень щодо впливу та наслідків зміни 
клімату для України в нашій державі не існує. Проте деякі на-
працювання і результати досліджень все-таки є. Надаємо слово 
вченому — члену-кореспонденту Академії наук України Якову 
Дідуху.

Уч е н и й. Антропогенно спричинені зміни клімату — реаль-
ність. Вони накладаються на природні зміни, а це спричиняє ре-
зонансний ефект, внаслідок чого картина світу стрімко змінюєть-
ся. Метеорологи встановили, що в Україні середня температура за 
останні 10 років підвищилася на 0,3–0,6 °С, тоді як за останні 100 
років — на 0,7 °С. Зросла кількість стихійних метеорологічних явищ 
(зливи, буревії), різних катаклізмів. За розрахунками, підвищення 
температури на 2 °С вже може спричинити незворотні зміни. 

Що ж може статися з біотою, яка є чутливим індикатором 
стану довкілля і широко використовувана для оцінки відповід-
них змін?

Уже зафіксовано фенологічні зміни: неприродно раннє та по-
вторне квітування і скидання листя. Зафіксовано, що внаслідок 
підвищення температури в середньому на 2 °С проти норми росли-
ни починають квітувати на 4–30 днів раніше. А тим часом через 
весняні заморозки, пізній розвиток комах-запилювачів ефект від 
раннього квітування може бути негативним. 

Відбувається помітна зміна ареалів видів рослин, поява і швид-
ке розселення інвазійних видів. Серед них є безліч небезпечних 
бур’янів, алергенів, збудників хвороб (борщівник Сосновського, 
амброзія полинолиста). 

Зміни клімату та їхні негативні наслідки позначаються і на рівні 
екосистем, зокрема біотичному їх компоненті. Як приклад, наведу 
лише проблему боліт, що належать до типів екосистем, які депону-
ють вуглець, тому посідають особливе місце у процесі кругообігу та 
балансу СО2 на планеті. Болота займають 3 % території суходолу, 
акумулюють 550 гігатонн вуглецю в торфі. В Україні запаси торфу 
становлять 2,26 млрд т, а це 0,4 % світових запасів. Внаслідок зни-
щення, осушування боліт відбувається потужна емісія вуглекислого 
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газу та метану. Тобто з накопичувачів болота перетворюються на 
джерела забруднення атмосфери та чинник змін клімату. На сьо-
годні 45 % торфових запасів в Україні вже вироблено. Деградація 
боліт на планеті відбувається надто швидкими темпами, а тому 
гостро постала проблема їх збереження не лише як акумуляторів 
вологи, а й вуглецю, запасів енергії. 

У зв’язку з тим, що Україна розташована в різних зонах, харак-
теризується великим різноманіттям екосистем, зміни клімату на 
глобальному рівні (навіть якщо йдеться про потепління, збільшен-
ня опадів, що, на перший погляд, є позитивним явищем), можуть 
по-різному проявитися на регіональному рівні, оскільки клімат 
опосередковано впливає на інші пов’язані між собою фактори еко-
системи. Наприклад, підвищення температури спричинить збіль-
шення випаровуваності вологи з поверхневого шару ґрунту, відтак 
на піщаних дюнах Полісся спостерігатимуть процеси подальшого 
опустелювання. 

Натомість у Лісостеповій та Степовій зонах зміни показників 
клімату видаються найбільш позитивними, бо сприятимуть форму-
ванню лісової рослинності. Проте через інтенсифікацію розкладу 
гумусу до мінеральних форм азоту, розвиток цинозів у напрямку 
лісу спричиняє збільшення промивного режиму, а отже, зниження 
вмісту гумусу в ґрунтах, їх родючості. Власне з 1985 р. ми фіксує-
мо ці процеси в наших степових заповідниках. На півдні України, 
для якого є характерним близьке залягання солей, підвищення 
рівня водного дзеркала (прогнозують, що до 2050 року водне дзер-
кало Азовського моря може піднятися на 22 см) збільшення опадів 
і підвищення температури може спричинити посилення процесів 
підтоплення. Якщо з 1982 року по 2004 рік площа підтоплених зе-
мель Поліських регіонів залишалася стабільно високою, то на пів-
дні України цей показник збільшився в 9 разів. Це, у свою чергу, 
спричинить заболочення та засолення територій. Разом з тим за-
солення (навіть за достатньої кількості вологи) спричинить ефект 
опустелювання, що негативно позначиться не лише на сільськогос-
подарському виробництві, а й на умовах проживання людей. 

Глобальні зміни клімату спричиняють розширення ареалів та 
поширення добре адаптованих видів із широкою амплітудою, з од-
ного боку, і скорочення та зникнення слабко адаптованих із вузь-
кою екологічною амплітудою видів — з іншого. 

З метою оцінки зміни стану довкілля організовано їх моніто-
ринг. 

В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї  (до вченого). Який вплив має глобаль-
не потепління клімату на сільське господарство України?
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Уч е н и й. Учені прогнозують три основних напрямки впливу 
глобального потепління на сільськогосподарське виробництво: 
збільшення вуглекислого газу в атмосфері відобразиться на роз-
витку і рості польових культур та бур’янів; під впливом вугле-
кислого газу й метану, оксидів нітрогенів в атмосфері значно ко-
ливатиметься температура повітря, зміниться режим тривалості 
відкритого сонячного світла і кількість опадів, що позначиться на 
продуктивності рослинництва і тваринництва; і нарешті стійке 
підвищення температур спричинить посилене танення льодовиків, 
а відповідно — підйом рівня води в морях та океанах, затоплення 
великих прибережних територій і скорочення площ сільськогос-
подарських угідь. 

Зростання вдвічі кількості вуглекислого газу прискорює фото-
синтез на 30–40 % залежно від температури повітря і забезпечення 
кореневої системи вологою. Водночас рослини по-різному реагують 
на рівень СО2. Зокрема, пшениця, соняшник, рис, ячмінь та соя 
швидко ростуть і дозрівають. Розрахунки показують, що збільшен-
ня концентрації вуглекислого газу може підвищити врожайність 
ягідників та винограду. 

Менш чутливі до збільшення СО2 кукурудза, сорго, цукровий 
буряк і просо. Передбачають, що збільшення концентрації вугле-
кислого газу спричинить зменшення площ під них, бо ріст бур’янів 
зводитиме нанівець продуктивність. 

Прогнозують також, що збільшення вмісту вуглекислоти 
в атмосфері зумовить зменшення розмірів на листі рослин про-
дихів, що поглинають вуглекислий газ, і випаровування води. 
Підвищення температури повітря прискорить накопичення кіль-
кості ефективного тепла, необхідного для проходження фаз роз-
витку рослин. Отже, тривалість міжфазових періодів вегета-
ційного циклу сільськогосподарських культур, а також сіяних 
і декоративних трав скорочуватиметься, а дозрівання і збирання 
врожаю буде більш раннім. Але продуктивність пізньостиглих 
культур вища, ніж ранньостиглих, тому скорочення тривалості 
періоду їх вегетації призведе до зниження врожайності. Однак 
збільшення концентрації вуглекислого газу сприятиме зростан-
ню вегетативної маси, завдяки чому підвищиться врожайність 
трав і коренеплідних культур, особливо цукрового буряку і кар-
топлі. 

В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. І нарешті ми переходимо до пи-
тання: «Прогнози та шляхи розв’язання людством проблеми зміни 
клімату». 

На це питання відповість представник Ради ООН зі змін клімату. 
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П р е д с т а в н и к  Р а д и  О ОН. На перший погляд, підвищення 
температури в усьому світі на 0,5 °С за останні 100 років — дрібни-
ця. Проте багато вчених уважають, що реальні розміри глобального 
потепління приховані зниженням температур, спричинені інши-
ми факторами, такими як вулканічний попіл, пил антропогенних 
пустель. 

Точні прогнози зміни клімату в майбутньому поки що не-
можливі через недостатній метеорологічний і екологічний мо-
ніторинг. 

Та більшість учених згодні з тим, що необхідно вжити терміно-
вих заходів, щоб не допустити катастрофічних наслідків для пла-
нети загалом і всіх земних форм життя. 

Згідно з дослідженнями Ради ООН, зі змінами клімату (ІРСС), 
щоб уникнути глобальної кліматичної катастрофи, не слід допус-
кати підвищення середньої температури атмосфери більш ніж на 
2 °С порівняно з доіндустріальним періодом. Для досягнення цієї 
мети необхідно скоротити викиди СО2 вдвічі до 2050 року. Наразі 
зафіксовано збільшення кількості СО2 на 25 % порівняно з 1990 
роком — до 27 млрд тонн на рік. 

Основними джерелами викидів СО2 є такі країни:
 США — 21 %;
 Китай — 16 %;
 ЄЕС (без Німеччини) — 11 %;
 Росія — 6 %;
 Індія — 4 %;
 Японія — 4 %;
 Німеччина — 3 %. 

У рамках конференцій з проблем зміни клімату країни-учасниці 
(майже усі країни світу) укладають певні договори, що передбача-
ють низку зобов’язань для різних країн. Наприклад:

 виконання певних заходів із захисту клімату;
 підтримку країн, які розвивають технології, що не впливають 
на зміну клімату;

 установлення фінансових заохочень;
 стимулювання захисту тропічних лісів. 
На жаль, очікування щодо встановлення квот на викиди СО2 

не виправдалися. 
На боротьбу проти глобального потепління у країнах, які 

розвиваються і самі не здатні зменшити викиди вуглекислого 
газу в атмосферу, виділяють кошти найбільш розвинуті краї-
ни світу.
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В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. Дамо слово вчителю географії. 
Уч и т е л ь  г е о г р а ф і ї. Учні нашої школи та спільнота села мо-

жуть теж зробити внесок у вирішення глобальної проблеми, проб-
леми зміни клімату. Найперше — це насаджування лісів, фрук-
тових дерев, кущів, що поглинають вуглекислий газ. Необхідно 
звернутися до місцевої влади села з забороною спалювання соломи 
під час жнив, адже згоряє не тільки солома, забруднюючи атмосфе-
ру парниковими газами та частинками сажі, а гинуть також пред-
ставники живого світу, ґрунти. 

Ми маємо постійно переконувати жителів села про недоцільність 
та шкідливість для довкілля спалювання листя у весняний і осін-
ній періоди. Велике значення матиме просвітницька робота серед 
учнів та жителів села. Необхідно ознайомити їх з результатами 
наукових досліджень у сфері зміни клімату та їх причинами, зна-
йомити з досвідом інших держав у розв’язанні проблем глобальної 
зміни клімату. 

В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. Пропоную закінчити конференцію 
поетичними рядками, які, звичайно, стосуються клімату нашої 
планети. 

Уч е н ь
Клімат! Життя без тебе ми не уявляєм. 
Несеш тайфуни, холод, дощ і спеку, 
Міняєшся за сотні і десятки років, 
І змінами своїми змінюєш планету. 

Чому обличчя ти своє міняєш?
О! Клімат, як поясниш ти?
Чи, може, дрейф материків і «дихання» вулканів
У змінах у твоїх пояснення дали? 

Були далекії часи, коли природа
Буяла на холодній Антарктиді,
І докази про це дізнались ми, 
Коли на ній вугілля поклади знайшли. 

У ері давнього життя 
Тепло, волога на планеті панували. 
Там папороті, плавуни, хвощі росли. 
Про клімат той ми в антрациті прочитали. 

А мезозой, там клімат був який?
Поставите мені ви запитання. 
А клімат був вологий і жаркий, 
Він був зональний і солярний. 
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У кайнозойській ері клімат помінявся, 
І льодовик не раз на землю насувався, 
Та і людина руки тут доклала, 
І докорінно клімат поміняла. 

Сьогодні потепління на Землі
І катастрофи людям не минути. 
Пора вже всім нам щось робити,
Аби життя на цій планеті не згубити. 

Давно пора нам русла річок не міняти
Ліси насаджувать, болота не чіпати, 
Шкідливі гази та фреони в атмосферу не скидати, 
Пора всьому людству про клімат подбати!

В е д у ч и й  к о н ф е р е н ц і ї. Зміна клімату ставить людство пе-
ред вибором. Ми можемо уникнути відступу в розвитку людства 
у ХХІ ст. та катастрофічних ризиків для майбутніх поколінь, але 
лише якщо зі щирим усвідомленням оберемо шлях невідкладних 
дій. Наразі нам бракує такого усвідомлення невідкладності. Най-
більшим викликом нашій уяві про економічний прогрес є необ-
хідність приведення нашої економічної діяльності та споживання 
у відповідність до екологічних реалій. 
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Додаток 

ЗМІНА КЛІМАТУ В ЦИФРАХ

Тенденції викидів парникових газів
У період між 1970 та 2004 роками обсяг викидів СО2, СН4, N2O, 

ГФВ, ПФВ та SF6, парникових газів, уведених до Кіотського про-
токолу, зріс на 70 % (24 % порівняно з 1990 р.). Обсяг СО2, який 
є найпоширенішим серед парникових газів, зріс на приблизно 80 % 
(28 % порівняно з 1990 р.). 

Без запровадження будь-якої додаткової політики глобаль-
ні викиди парникових газів, згідно з прогнозами, до 2030 року 
зростуть на 25–90 % порівняно з 2000 роком. Очікується, що до-
мінувальне використання викопних видів палива триватиме до 
2030 року і навіть довше, а тому, за прогнозами, викиди СО2 вна-
слідок використання енергії виростуть за цей період на 40–110 %. 
Як прогнозують, від 2/3 до 3/4 обсягу зростання відбудеться за 
рахунок країн, що розвиваються, хоча їхній середній показник 
викидів СО2 на душу населення залишиться суттєво нижчим по-
рівняно з розвиненими країнами. 

Багацька М. П., 
В’язівська ЗОШ, Городищенський р-н, 

Черкаська обл. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ 
ТА ЇХ ПРОЯВ У НАШІЙ МІСЦЕВОСТІ 

Мета:
 поглибити знання учнів про екологічні проблеми України, розширити 
уявлення учнів про природне середовище, про значення екологічних 
чинників для формування, збереження здоров’я;

 розвивати вміння і  навички встановлювати причиново-наслідкові 
зв’язки в навколишньому середовищі, сприяти розвитку навичок ро-
боти зі статистичним матеріалом, довідниками, власноруч робити мо-
делі зі вторинної сировини;

 виховувати екологічну культуру, естетичні почуття, бажання бути тур-
ботливими господарями довкілля;

 формувати навички монологічного мовлення з теми. 

Обладнання: відеоролик «Екологічні проблеми сучасності», план с. Під-
гірці, виставка виробів зі вторинної сировини, моделі суконь з гральних 
карт, кульків, лотків від яєць, газети, дитячі малюнки, презентації. 

Тип уроку: інтегрований (географія, англійська мова). 

ХІД УРОКУ

The nation that destroys its soil, 
destroys itself.

(Franklin Roosevelt. )

Mother planet is showing us the red warning 
light — be careful — she is saying. 

To take care of the planet is to take care of 
your own house. 

(The Dalai Lama) 

Look after your planet, 
it’s the only one we have. 

(Prince Philip of Britain, 
President of the WWF

 (World Wildlife Fund)) 
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Привітання
Запис «Спів птахів у лісі». 

Уч и т е л ь  а н гл і й с ь к о ї  м о в и. Birds greet a new day with the 
first rays of the sun, crystal drops of dew ring on grass. Everything 
is filled with heavy flavor of flowers. I have such associations while 
listening tо this melody. But everything can disappear due to our 
activity. So today we shall speak about environmental problems in 
our village. 

Уч и т е л ь  г е о г р а ф і ї. Для кожного з нас слово «природа» 
пов’язане насамперед з пейзажами рідного краю, того куточка Зем-
лі, де минули дитячі роки, де мамина колискова зливалася зі співом 
пташок, шумом дерев за вікном. На все життя ці краєвиди закарбо-
вуються в пам’яті, серці, душі незабутніми спогадами. Для когось 
це білокорі, стрункі берізки чи трепетні тополі, для інших — бар-
висто уквітчані килими трав чи смарагдове руно гірської полони-
ни. По-материнськи щедро наділила природа своїми безцінними 
багатствами і красою нашу місцевість. Та, на жаль, на кожному 
кроці видно сліди нашого бездумного, навіть варварського ставлен-
ня до неї. Чому так відбувається? Чому люди знищують свій дім? 
Чи розуміють наслідки своїх дій? На ці запитання ми спробуємо 
сьогодні відповісти та запропонувати свої шляхи вирішення деяких 
проблем нашого села. 

Я не шукатиму для пафосу причину, 
Патріотизму слів високих та пустих, 
Я не гукатиму з трибуни: я не з тих…
А щоб любить свою велику Батьківщину,
Потрібно зовсім небагато: до спочину
Маленьку батьківщину в серці пронести. 

(С. Підлужний)

Сценка
Двоє учнів розглядають план села Підгірці. 

1-й  у ч е н ь. Як нам село прибрати, подвір’я школи прикраси-
ти, озеленити?

2 -й  у ч е н ь. І що тут садити? 

Заходить 3-й учень.

3 -й  у ч е н ь. Що ви тут робите?
1-й  у ч е н ь. Та ось вирішили взяти участь у проекті «Прибери 

планету». От і думаємо, як навести лад у рідному селі, на шкіль-
ному подвір’ї. Що краще посадити та що можемо зробити власни-
ми силами. 
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3 -й  у ч е н ь. А що, якби біля нашого ставочка в парку прибра-
ти (показує на плані) та посадити бамбуковий гай: і росте швидко, 
і красивий. Вудочки з нього зробити і ловити рибку. 

2 -й  у ч е н ь. Та що бамбук! Ех, посадити б ананаси, фінікові 
й кокосові пальми. Уявляєте (вдає, що мріє), приходимо у шкільну 
їдальню, а там подають кокосове молоко, фініки, ананаси. Ніхто б 
не відмовився. 

3 -й  у ч е н ь. А ось тут, за школою я б посадив манго, лимони, 
апельсини. Восени на перерву вибіжиш, а вони висять на гілках — 
жовтогарячі, красиві, смачні. 

1-й  у ч е н ь. Друзі, про що ви говорите? Географію, біологію ви-
вчаєте і повинні розуміти, що ці рослини не можуть рости в нашій 
місцевості, адже тут не субтропіки. 

2 -й  у ч е н ь. А що ти пропонуєш? Тополі вирощувати, липи, 
берези, яблуні? Це не цікаво. Ми їх щодня бачимо. Про них все 
відомо. 

Усі дивляться на план. Відчиняються двері, заходить Чобіт і Сміття. 
Вигляд у них незалежний, руки в кишенях, щось насвистують. 

Ч о б і т. Як вас тут багато! Чому ви тут зібралися?
2 -й  у ч е н ь. А ви хто такі?
Ч о б і т. Я Чобіт — гроза клумб, газонів і зелених насаджень. 
С м і т т я. А я Сміття — гроза чистоти і порядку. 
3 -й  у ч е н ь. Вам тут робити нічого. Ми обговорюємо глобальні 

проблеми: як планету зберегти, як зробити територію школи кра-
сивою, де посадити рослини. А від вас самі неприємності. 

С м і т т я. Прибиранням вирішили зайнятись? Нічого у вас не 
вийде. Що б не прибирали — все одно засмічу. 

Ч о б і т. І що б не посадили — все одно витопчу! І тут, і тут, ось тут!
2 -й  у ч е н ь. Ідіть звідси геть!
1-й  у ч е н ь. Не проганяймо їх. Ми їх спробуємо перевиховати. 

Нехай залишаються і послухають, про що ми говоритимемо. Отож, 
починаємо наш урок. Тема його «Екологічні проблеми України і їх 
прояв у нашій місцевості». Підсумком уроку буде лист до сільсько-
го голови з нашими рекомендаціями щодо покращення екологічної 
ситуації у селі. Пропоную переглянути дві сторони знайомих кра-
євидів. Перша — чарівні картини рідної місцевості. 

4 - й  у ч е н ь. Природа нашого краю унікальна і неповторна. 
Кожний куточок села прекрасний по-своєму. 

Колишній учень нашої школи Степан Підлужний згадує: «Саме 
там, у Підгірцях, написав свого першого вірша. Мабуть, у класі 
дев’ятому, — я тоді ще почав писати, мав блокнотик. Оця школа 
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для слабозорих дітей була розташована в дуже цікавому будин-
ку — колишньому панському маєтку. Там дуже гарна природа: як 
я писав в одному вірші — ностальгійна. Наче зійшлося два світи: 
з одного боку дороги польової — пагорби, порослі лісом, чагарни-
ками ( а це восени дуже гарно, таке розмаїття кольорів); з правого 
боку — низовина, долина річки Стрий, ставки, очерети. На стику 
цих двох світів існувала наша школа».

Яка краса!
Ніде такої б не знайшов ти. 
Який контраст. 
Немов зійшлися два світи. 
Тут — пагорби в огнях рудих, багряних, жовтих. 
Там — луки, мочарі, стави, очерети. 

(С. Підлужний)

А таке на вигляд наше село з космосу. (Описує вигляд с. Підгірці.)

5 -й  у ч е н ь 
Стріпнеться коропцем осінній лист на гілці
Чи лоскотом війне смерекова смола, 
Пригадується знов село одне, Підгірці, 
І школа в тім селі, й природа вкруг села. 
Та ні, це за Стриєм, як їхать на Дашаву. 
Слобідка, а з Верчан рукою ось подать. 
За низкою ставів із золотого шалу —
Червоні три шпилі. Ну, казка, благодать!

(С. Підлужний)

6 - й  у ч е н ь. I live in Pidhirtsi. Pidhirtsi is a village in the 
western part of Ukraine. It is situated not far from the river Stryі. 
More than 800 people live here. Pidhirtsi was founded about 540 
years ago. 

The history of my village is closely connected with the castle of 
Baron Bronitsky. This castle was built in the 18th century. It’s a pity5 
but now it is destroying. Not far from the castle there is a park. The 
park was planted by Baron Bronitsky. There are many rare plants from 
all over the world in this park. I think the park is worth seeing. Here 
you can find such rare plants as: a magnolia, a cedar, a plane tree, 
a poplar from Canada etc. 

In Pidhirtsi there is a monument to Taras Shevchenko. It stands in 
the centre of the village. In my village you can also see a church. It is 
a monument of the architecture built almost 200 years ago. Pidhirtsi 
has a big house of culture which was built in 1967. So come to our 
village and see all our sights. 
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4 -й  у ч е н ь. Нумо разом милуватися краєвидами. 

На екрані демонструють слайди села під виконання пісні. 

7-й  у ч е н ь. Отож розгортаємо другу сторінку. 

Звучить сумна лірична мелодія, демонструють слайди сміттєзвалищ 
села. 

Чи знайомі вам ці краєвиди? Які почуття викликають? Так, ці 
фото зроблені на території нашої школи. Тому насамперед нам слід 
прибрати наш дім — рідну школу, думати про покращення еколо-
гічного стану села. У народі говорять: «Чисто не там, де прибира-
ють, а там, де не смітять». Для наведення порядку проводити рейди 
прибирання, акції щодо чергування старшокласників на подвір’ї 
школи. Дітей, які найбільше засмічують територію,— згадувати 
на лінійці. Нашим девізом мають бути слова: «Очисти своє село, 
школу від сміття і живи з чистою совістю!» 

До 2010 року у селі була проблема із забрудненням території 
сміттям. Люди висипали його в лісі, потоці, пастівнику, біля до-
ріг. Через відсутність системи штрафів чи іншого покарання на-
вколишня територія перетворилася на сміттєзвалище. На сьогодні 
громадяни села уклали договір щодо вивозу сміття. 

Народна мудрість  каже,  що навесні ми побачимо, хто де на-
смітив. Де насмічено — то напевне побачимо, але от хто насмі-
тив — не завжди відомо. Доцільно надалі організувати роздільне 
сортування сміття: скло, папір, пластик для подальшої переробки 
та раціонального використання природних ресурсів, вивіз сміття 
з кладовища, організовувати прибирання сміття вздовж доріг, 
у місцях несанкціонованих смітників установити знаки, плакати 
на екологічну тему. 

8 -й  у ч е н ь. We must keep in mind that not only the industry 
pollutes the nature. Every year each family create one ton of rubbish. 
A great number of dumps are all over the country. Just only some 
facts: it takes more than 2 years to decompose paper. Cans and tins 
destroy more than 90 years. Plastic packets decompose more than 
200 years, glass — more than 1000 years. 

Уч и т е л ь  г е о г р а ф і ї. Пропонуємо переглянути фільм про ви-
робництво тканин з кавової гущі на промисловому рівні. 

Ролик про виробництво тканин з кавової гущі. 

Уч и т е л ь  а н гл і й с ь к о ї  м о в и. Even though you are children 
you caǹ t do much about pollution or energy waste, there are a lot of 
ways in which you can help to save the Earth. One way is to remember 
three Rs: reduce, recycle and reuse. Now we shall speak how we can 
reuse some things. 
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Інше життя предметів (як можна використати відходи 
в домашніх умовах)

9 -й  у ч е н ь.  The lives of a mayonnaise jar. 
When it is empty, you can clean it and keep a live fish in it. 
You can pour some water into it, then take a smaller jar and put 

the jar into it. Put a candle into the smaller one and light it. It will 
make the atmosphere in the room romantic. 

You can keep some liquid products in it. 
You can keep some money or metal things (keys, pins etc. ) in it. 
You can mix concentrated juice in it. 
You can put flowers into it. 
7-й  у ч е н ь. A candy paper box. 
Use it as a weapon when the danger is close. 
Keep money in it. 
Make a cover for a book. 
Build a bird feeder out of it. 
Cut it and use it as a table mat. 
Make a card. 
Cut out a mask. 
Relieve tension if you’re nervous by tearing the box in parts. 
Use it instead of an umbrella. 
Make a beautiful frame. 
Cut book-marks. 
Make Christmas decorations. 
Write on it. 
Put photos in it. 
8 -й  у ч е н ь. The lives of a coffee jar. 
We can use an emptied and cleaned out jar as:

 a glass for pencils and brushes;
 a vase for flowers after I painted it;
 a money box (cut a slot in the lid);
 a device for making cutters out of dough for varenyky;
 a acontainer for petals of different flowers such as roses, clover, 
lavender etc;

 a candlestick for decorative candles;
 a vessel for storing leftovers;
 a glass for tea or milk;
 a container for buttons;
 a vessel for keeping sand or water from the Pacific Ocean!
Together with some more jars it may be used for manufacturing 

new jars. 
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Уч и т е л ь  г е о г р а ф і ї .  Проблеми вторинної переробки сирови-
ни зараз  найактуальніші. Дизайнери одягу показують це у своїй 
творчості. Незвичну колекцію модного вбрання перед вами про-
демонструють юні модельєри і моделі нашого класу. Родзинка ко-
лекції в тому, що сукні пошиті з паперу і картону. Наші учениці 
перейнялися важливістю вторинного перероблення сировини для 
збереження лісів і створили зі старих паперових предметів креа-
тивні сукні, капелюшки. 

Показ мод — дівчата виходять і представляють свої вироби. 
Відеофільм «Екологічні проблеми України». 

Уч и т е л ь  а н гл і й с ь к о ї  м о в и. Many years ago in 1986 there 
was an accident at the Chornobyl` nuclear power plant. The trouble 
is that the accident caused the contamination not only of a thirty 
kilometres’ zone but also spread to many parts of Ukraine and some 
other countries of the world. Since, the problem of environmental 
protection has become more important to Ukraine. 

10 -й  у ч е н ь. The 26th of April is a special day for the people living 
in Ukraine and regions situated not far from it. On that day in 1986 
a horrible accident occurred at the Chornobyl nuclear station. There 
was a nuclear reactor explosion which had far reaching consequences. 

Contamination by various radioactive isotopes from the Chornobyl 
nuclear accident have affected the air, land, and water of Ukraine. 
Recorded but unreported radiation levels in Kyiv a few days after the 
accident exceeded the maximum allowable levels by a hundredfold. 

Press reports claim that significant numbers of deaths by radiation 
sickness, elevated levels of stillbirth and birth defects and highly 
elevated rates of childhood leukemia have occurred in the affected 
areas. These claims and other concerns are being researched by a-host of 
scientists and medical professionals from Ukraine and other countries. 

Recent detailed field studies indicate that significant areas of 
agricultural and forest lands of Ukraine, Belarus, and Russia will 
remain unsafe for human occupancy and food production for upwards 
of eight thousand years. Nevertheless, thousands of people who were 
evacuated after the accident have returned to live and farm in these 
highly contaminated regions. Thus, the Chornobyl region, in fact, 
has become something of a living laboratory for the study of nuclear 
contamination. 

Such accidents like that in Chornobyl must never be repeated again, 
because the very existence of millions of people may be under a threat. 
The safe maintenance of nuclear power stations depends or proper 
work and sufficient technical knowledge of every worker and engineer. 
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11-й  у ч е н ь. Ми можемо пишатися нашими односельцями, які 
брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Зі спогадів Кухтія Івана Михайловича, ліквідатора аварії на ЧАЕС. 
«Народився я 26 квітня, якраз в той день, коли через роки сталася Чор-
нобильська трагедія. Працював у механічній колоні № 119, яка налічу-
вала 300 робочих. Ми прокладали залізниці  теренами СРСР. 13 травня 
1986 р. сімох нас з колони направили на ліквідацію наслідків аварії. 
Зі мною були з нашого села Дмитро Кухтій (зварювальник) та Бойко 
Степан Григорович 1932 р. н. , помер у 2002 р. Він 3 місяці працював 
кочегаром у Чорнобильській зоні. Кухтій Д. виконував зварювальні 
роботи. Я працював біля реактора на бульдозері. Щоб охолодити його, 
хотіли підвести азот. Біля реактора викопали котлован екскаватором, 
а ми бульдозерами забирали землю. Працювали всього 5 годин. Дуже 
багато людей виконували різні роботи. У котлован поставили бурильні 
установки горизонтального буріння, щоб дістатися фундаменту, але на-
трапили на граніт, викликали тунельників. На реактор скидали міш-
ки з піском із вертольота». То ж подякуємо всім мужнім ліквідаторам 
і особисто Івану Михайловичу за наше чисте довкілля.

 Фізкультхвилинка
Уч и т е л ь. Робіть те, що я скажу. 

 Якщо не нариваєш великих букетів польових квітів, то сплесни 
в долоні над головою. 

 Якщо ти ніколи не залишаєш сміття в лісі, то тупни ногою. 
 Якщо ти не ламаєш гілки дерев, то підстрибни. 
 Якщо ти саджаєш дерева, квіти, доглядаєш їх, то підніми руку. 
 Якщо тобі подобаються квіти — посміхнись. 
 Якщо до твоєї кімнати залетіла бджола, джміль, інша комаха 
і ти намагаєшся випустити її на волю, то змахни руками. 

 Якщо ти підібрав приблудне кошеня, собаку, то простягни ру-
ки вперед. 

 Якщо болить душа, коли бачиш понівечене дерево, зрубану 
ялинку, забруднену річку, — поклади руку на серце. 

 Якщо ти переконаний, що треба кожній людині піклуватися 
про природу, про все живе, — простягни руку своїм сусідам 
і візьми за руку. 

 Дружно взявшись за руки, ми будемо єдині у збереженні ма-
тінки-природи. 
12 -й  у ч е н ь. Людина часто забуває, що вона на землі тимча-

сово, в гостях і перетворює свою домівку на пустелю. Серце стиска-
ється, душа кричить, коли на наших очах руйнується цінна архі-
тектурна пам’ятка, яку ніколи можуть не побачити наші діти. Вони 
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нам цього не вибачать. У стінах замку була розміщена спецшкола-
інтернат для дітей зі зниженим зором, а пізніше — рибгосп. У під-
валах замку були спроби розведення малька форелі, що спричинило 
передчасне  руйнування стін. 

У книзі Романа Пастуха «Стрийщина» читаємо: «До 1939 р. 
палац у Підгірцях вважався перлиною архітектури на цілу довко-
лишню округу. Але «перші совіти», німецька окупація і особливо 
«другі совіти» зробили свою чорну справу. Враження: ніби через 
село і палац прокотився фронт або страшний смерч і залишив таку 
руйнівну картину. Невже справді «оглухли, не чують, кайданами 
міняються, славою торгують» і в час незалежної України?»

«Допускати продаж старовинних замків та палаців небезпеч-
но», — говорив мистецтвознавець Борис Возницький. Як зазнача-
ють експерти, щоб такого не відбувалося, держава повинна чітко 
контролювати виконання зобов’язань тимчасовими власниками.   У 
Законі «України «Про охорону культурної спадщини» сказано: 
«Якщо в зазначений термін реставрація замку чи палацу не про-
ведена, об’єкт має бути повернений державі. Однак прикладів  ро-
боти такого механізму на практиці поки не існує». 

Ми сподіваємося на те, що знайдуться люди, яким не байдуже 
історичне минуле нашої країни. Адже народ, який не цінує минуло-
го, не має майбутнього. І якщо до замку йтимуть старі і малі, щоб 
провести час дозвілля, зустрічатимуть сонце випускники, в день 
весілля приходитимуть молодята, лікуватимуться джерельними 
водами хворі — це означатиме, що існує зв’язок епох і поколінь, 
і  ми шануємо свій край. 

13 -й  у ч е н ь. Охоплені сумними думками, виходимо на подвір’я 
і прямуємо в дендропарк. 

Уява, сон, ява? Забилось серце шпарко, 
Стріча мене сосна і наш рудий каштан. 
І знову я бреду в урочій тиші парку, 
Де творить свій шедевр незримий Левітан. 
В руках — де й узялись — листків строкатий жмуток. 
Чарує вкотре зір ця ніжна філігрань
Я п’ю і п’ю їх терпкуватий смуток, 
І подумки лечу за видимого грань. 

(С. Підлужний)

Підгірцівський дендропарк був заснований 1880 року тодішнім 
власником маєтку паном Станіславом Бруніцким. Він був дорадчим 
у агрономічній школі села Бережниця і шанувальником екзотич-
ної флори. В акуратно розбитому парку з посипаними дрібнень-
ким гравієм та піском доріжками, обабіч головної алеї з фігурно 
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підстриженими кущами, котрі тяглися зеленими шпалерами, сто-
яли білі кам’яні скульптури на теми з грецької та римської міфоло-
гії й історії. Серед них — німфа Дафна, котра тікає від Аполлона, 
який закохався в неї, за що мама обернула її на лаврове дерево; 
один з богів-титанів Атлант; чарівна і доброчинна Лукреція та 
інші. У дендропарку площею приблизно 2,5 гектара, росли, крім 
місцевих, різні екзотичні для України дерева і кущі: платан, сосна 
чорна, ялина колюча, біота східна, гінкго білоба, бук східний, ки-
парис, тюльпанове дерево, американські секвої та липи, канадські 
дуби, амурські буки, японські та європейські модрини, горіхоплідні 
кипариси тощо. Цей куток природи — унікальне місце для відпо-
чинку людей. І, здається, лунає стогін цих дерев про допомогу, які 
є окрасою села і повільно відходять у вічність. Тут є ставок, ство-
рений для дозвілля панської сім’ї, якому теж необхідна допомога. 
Кожен з нас не відмовився би відпочити на березі ставка, спосте-
рігаючи за рибками. 

Понищили наш сад і парк наш занедбали. 
Ні лави в парку тім. Чого туди, чого?
Нові часи — відтак і ставки , і проценти. 
В природи ж, як не крийсь, все глибше ми в боргах. 
Красу перевели у долари, у центи, 
Знівелювали честь на совісті торгах. 

(С. Підлужний)

2011 року в  парку с. Підгірці проходила міжнародна акція «Ми 
твої друзі, природо». Було здійснено прибирання території, конкурс 
малюнків, маркування рідкісних дерев парку. Тому найкраще було б 
віддати парк в оренду людям, які можуть і бажають повернути йому 
красу і велич, зробити перлиною нашої місцевості. 

14 -й  у ч е н ь. As for me, I want to focus to another problem — the 
problem of air pollution. Nobody and nothing on the Earth could live 
without air. People pollute the air all over the world. A great number 
of trees growing on the planet produce oxygen and clean the air. But 
vast forests are cut and burn in fire. Their disappearance upset the 
oxygen balance. 

15 - й  у ч е н ь. Ліс — царство тиші і багатства. На окраїнах 
зустрічаємо купи сміття і банок, незважаючи на організований 
вивіз сміття. Лісові масиви залишаються важливим регулятором 
водного балансу, засобом очищення повітря, охороняють поля від 
ерозії. 

Масове вирубування лісів позбавляє цих функцій нашу тери-
торію. 
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Справжнім ворогом дерев можна вважати омелу, яка висмоктує 
поживні речовини і спричиняє загибель дерев. Колись у садах, на-
садженнях  проводили боротьбу з паразитом дерев. 

На нашій території ранньою весною на залитих сонцем галя-
винах і під деревами, коли ще лежить сніг, з’являються ці милі 
оку паростки. Весна милує своїми білосніжними посмішками. По-
вітря напоєне ароматами. Життя розквітло, знову почалася весна, 
луки вкриваються чарівними вишиванками — це розквітає білоцвіт 
весняний, підсніжник звичайний. Також у нас росте ще одна рос-
лина Червоної книги — цибуля ведмежа. Всі три рослини мають 
компактне поширення — «Під гуральнею», де є вихід підземних 
вод, лісові масиви. Пропоную у зверненні до голови сільської ради 
порушити клопотання про створення тут заповідного урочища, по-
ставити відповідні знаки, щоб не знищувати рослин Червоної кни-
ги, проводити бесіди серед школярів. 

 Оповідання
В і д  і м е н і  д е р е в
Деколи після всього, що судилося в житті, мені хочеться ста-

ти деревцем — гарним, струнким і зеленим. І шелестіти собі на 
сонці, приймаючи в гості весняні акорди, радісних пташин і співа-
ти з ними, не піклуючись про хліб насущний. 

Але потім дивлюся на понищені гілки й думаю: «Оце вилізуть 
на мене, тобто на дерево, смішні дітлахи і почнуть мене згинати, 
тормосити, обламувати». 

І тоді я лагідно сказав би:
— Чуєш, малюче? Ти сильний і великий, але, будь ласка, не ла-

май моїх сонячних мрій, що тягнуться у вічність. 
А малюк від подиву міг би впасти на землю. 
Тому дерева не розмовляють людським голосом, щоб діти не по-

ранились, падаючи вниз від казкової несподіванки. 
— Але чуєш, малий? Дуже прошу: не ламай, не знищуй дере-

ва. Вони ж дають тобі чисте повітря без жодної копієчки. Чуєш, 
малий, ти ніколи б не їв морозива, ні шоколадок, якби доводилося 
платити ще й за повітря. 

Дерева дають нам змогу побути на висоті. 
Це я прошу від імені дерев, які ростуть під вікнами людей в зе-

лено-сонячній мелодії задуманого. 
(З. Филипчук)

14 - й  у ч е н ь. I want to tell you about water pollution. The 
situation is really gloomy and sometimes even hopeless. Rivers, lakes, 
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seas, oceans cover more than 70% of our planet. Scientists say «man 
will die if oceans die». Over 5 million tons of oil products pollute the 
ocean each year. About 2 million tons of these products come from 
cars. First the oil products go into atmosphere. From the atmosphere 
they go into oceans. Experts believe life in oceans will be destroyed 
within 25 years. 

16 -й  у ч е н ь. До внутрішніх вод місцевості належать ставки, 
підземні води, р. Жижава. Річка Жижава протікає на північному 
заході від села Підгірці. Довжина її — 68 км. 

Ставки створені на початку ХХ ст. для розведення риби, що 
чергувалось насадженням городніх культур на багатих гумусом 
ґрунтах дна ставків. Копали ставки люди з навколишніх сіл. 

Зі спогадів Я. Й. Кухтій. «У 1918 р. мій дідо Іван Щенх був 
полоненим у пана і копав стави. Були іспанці, угорці, чехи. 
Розповідав, що іспанці смакували слимаками, яких тут було 
досить». 

Село Підгірці розташоване на верхніх терасах р. Стрий. Тут 
проходить вододіл між ріками Стрий і Свіча (права притока 
р. Дністер). Саме підземні води села живляться за рахунок Свічі. 
Уздовж підняття трапляються багато виходів підземних вод на по-
верхню — джерел. 

Вони багаті на мінеральні солі, особливо кремній. Ці джерела 
цілющі. Необхідно їх очистити, вивчити властивості води. Фірма 
міста Моршина отримала дозвіл сільської ради на забір підземних 
вод. Наслідки цього водозабору можна буде побачити через декілька 
років. Адже це може спричинити зниження рівня підземних вод 
у місцевих колодязях, зменшення живлення ставків і неможливість 
розведенням риби, а також зникнення рослин Червоної книги, які 
ростуть біля струмків (підсніжник звичайний, цибуля ведмежа, 
білоцвіт весняний). 

17-й  у ч е н ь. Ґрунтовий покрив різноманітний, що пояснюється 
умовами рельєфу, зволоженням, материнськими породами. Мате-
ринські породи представлені суглинками, лесами, пісками. 

Первинні, незаймані ґрунти збереглися під лісовими масивами, 
луками. Решту ґрунтів здавна обробляють, а їх структура і вміст 
гумусу дуже змінені. 

Виділяють типи ґрунтів: дерново-підзолисті, лучно-болотні, 
сірі опідзолені. Дерново-підзолисті ґрунти поширені на понижених 
формах рельєфу. Процент гумусу незначний (1,5–2%), потужність 
20–30 см. Сірі опідзолені ґрунти (лісові) трапляються на лесопо-
дібних суглинках. 

Ґрунти відзначаються кислотністю і заболочуваністю. 
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Для нейтралізації кислої реакції проводять вапнування. Для 
зменшення заболоченості  влаштовують дренажні роботи. Особливо 
поширений відкритий тип дренажу — система каналів. 80 % орної 
землі охоплено дренажною сіткою відкритого і закритого типу. На 
78 % природних пасовищ проведено відкритий дренаж. 

Зараз система каналів у занедбаному стані. Ніхто не чистить, 
не стежить за їх станом. 

Уч и т е л ь  г е о г р а ф і ї. Ми розглянули екологічні проблеми, 
а свої пропозиції виклали в листі-зверненні до сільського голови. 

Лист-звернення до голови сільської ради
Ми, учні, звертаємось до вас з проханням і пропозиціями щодо 

екологічних проблем села. 
Просимо вимагати від організацій, громадян села скидати сміт-

тя у спеціально відведені місця. 
Установити урни для сміття на території села, парку. Весною та 

восени не спалювати листя, а компостувати. 
Ліквідувати сміттєзвалище біля кладовища, встановивши 

урни. 
Прибрати несанкціоноване сміттєзвалище у лісі, парку, які 

є зоною відпочинку для школярів і мешканців села. Оголосити 
конкурс на кращу територію в межах сільради, створити еколо-
гічну міліцію села. 

Організувати роздільне сортування сміття: скло, папір, пластик 
для подальшої переробки та раціонального використання природ-
них ресурсів.

Організовувати прибирання сміття вздовж доріг, встановити 
знаки, плакати на екологічну тему:

ЗУПИНІТЬСЯ! ЦЕ НЕ МІСЦЕ ДЛЯ СМІТТЯ. 
ЦЕ Ж БО НАША НАЙРІДНІША, НАЙЧАРІВНІША ЗЕМЛЯ!

УВАГА! УВАГА! ПРИКРАСИМО НАШУ ПЛАНЕТУ 
НЕ СМІТНИКАМИ, А САДАМИ. НАСМІТИВ — ПРИБЕРИ!

УВАГА! МАЙ МУЖНІСТЬ ДОНЕСТИ СМІТТЯ ДО СМІТНИКА. 

Порушити клопотання про створення заповідного урочища «Під 
гуральнею», поставити відповідні знаки, щоб не знищувати рослин 
Червоної книги. 

Віддати парк в оренду людям, які можуть і бажають повернути 
йому красу і велич, зробити перлиною нашої місцевості. 
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Провести аналізи рівня води підземних вод і встановити дина-
міку за період укладення договору з ВАТ Моршинським заводом 
мінеральних вод, впливом забору води на наповненість ставків, 
ареал поширення рослин Червоної книги. 

Стежити і вжити заходів зі збереження пам’ятки архітектури 
в селі. 

Вивчити питання масового вирубування лісів біля околиць села, 
і, якщо можливо, припинити її. 

Чобіт і Сміття підходять до учнів. 

С м і т т я. А можна і нам щось сказати?
Ч о б і т. Знаєте, я ніколи не замислювався, наступаючи на 

рослини, витоптуючи їх. А зараз мені соромно. Я теж хочу бра-
ти участь у ваших акціях щодо покращення екологічного ста-
ну села. 

С м і т т я. Мені теж соромно. Я визнаю свої помилки і смітити 
більше не буду. Я захопився вашими ідеями. 

 Тест
1. Більшу частину сміття, що забруднює Землю, становить:

а) пластмаса; 
б) скло; 
в) метал. 

2. Перед початком утилізації відходів їх необхідно:
а) розсортувати;
б) зібрати в одному місці;
в) подрібнити. 

3. Першочергове завдання під час вибору місця звалища:
а) захист поверхні землі і ґрунтових вод;
б) огородження місця звалища; 
в) укомплектування певною технікою. 

4. Пляшка чи банка з пластмаси, залишена в лісі, пролежить без 
змін:
а) 10 років;
б) 50 років;
в) 100 років і більше. 

5. Викинутий папір «з’їдять»  невидимки-мікроби за:
а) 1–2 роки;
б) 2–5 років;
в) 20 і більше років. 
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 Кросворд

Find 20 words 

D A N G E R R G H P H U W

B B G C N D E R H O R I I

R F C C V F U A F L A O L

E D D G I F S R A L I P D

A H F G R G E E C U N K L

T A P R O T E C T T F H I

H R T E N P R A O I O R F

E M Y X M O U U R O R E E

T F U T E L B S Y N E C D

R U S I N L B E G G S Y E

P L A N T U I F F G T C S

F G V C G T S D G G G L T

F F E T F E H F D F G E R

E L E C T R I C I T Y R O

F V B N M J H G F D S E Y
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ВИСТУП ЕКОЛОГІЧНОЇ АГІТБРИГАДИ 
«ЗБЕРЕЖЕМО ҐРУНТИ»

Мета: висвітлити проблеми зберігання та раціонального використання 
земельних ресурсів України.

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
Вихід агітбригади. Танок з сірим полотном під мелодію «Голос Землі» .

Д і в ч и н а. «Тиняючись» по Інтернету, знайшла я екогрупу 
«Ефект». Час є — тоді дивіться! 

Ус і  (разом). Екологічна бригада «Ефект».
• Е — Екологія, Евкаліпт, Енергетика, Еволюція.
• Ф — Факти, Фізичні, Феноменальні, може, це фатум Фінальний.
• Е — Ерозія, Ельбрус розтане, Енергія Сонця Економною стане.
• К — Катаклізми, Кінець, Катастрофи, Краю Красивий Куточок, 

Кожен землянин хоче.
• Т — Тиші, Тепла, Толерантності Трішки, Тигри, Тюльпани, 

Тварини чи пташки, тільки тоді є дорога вперед, та людина 
створила «Ефект».

ПІСНЯ
Будь щасливою, людино — 
Світ цінуй цей щохвилини,
Зберегти не запізнись —
Не повториться на біс.

В наших силах все зробити —
Вірити, плекати, творити.
Разом стережем життя,
Наше з вами майбуття.

І РОЗДІЛ 

Сцену підсвічено голубим кольором.

1-й  у ч е н ь

Моря і ріки, гори і долини —
Це дім життя розумної людини.
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2 -й  у ч е н ь
Людина Вміла все робити вміла
Плоди збирала, звіра добувала,
Але була частиною природи
І не псувала її вряди-годи.

3 -й  у ч е н ь
Пройшли мільйони літ, 
Клімат змінився.
І чи на радість, а чи на біду,
Тут Homo Sapіens з’явився.
А з ним з’явилися проблеми —
Це власне наші зараз теми.

4 -й  у ч е н ь
Найперше лихо — це війна,
Хай буде проклята вона.
Озброєння не хочемо ми,
Хай вічно в світі буде мир.

5 -й  у ч е н ь
Проблему другу знаєш ти.
Потрібно Землю зберегти.
Її прозорі, чисті води,
Ліси й усю, усю природу.

Сцену підсвічено чорним кольором.

1-й  у ч е н ь. Не чванься тим, що цар природи ти — тому що…
Ус і  (разом). Ти — його частинка.
2 -й  у ч е н ь. Природа землі української…
3 -й  у ч е н ь. Мрійні діброви, які чарують душу, безмежні про-

стори тінистих лісів.
4 -й  у ч е н ь. Чисті джерела, які ваблять прозорою гладдю…
5 -й  у ч е н ь. Щедрі поля, в шепоті колосся і вишневі сади кві-

тучого білого цвіту.
6 -й  у ч е н ь. Прекрасний… (обривається музика) сон, що болем 

розпачу ранить серце.
А що реальність?
Го л о с  п р а в д и  (за лаштунками, на фоні музики). З 1992 року 

територія України оголошена зоною екологічного лиха. Земля втра-
тила ціну, її роздавали направо і наліво — і для заводів, і для фа-
брик. Земля піддається не тільки розорюванню, а й шкідливим 
похованням — на величезній площі лежать мільйони тонн відхо-
дів, з них два мільйони гектари землі захімізовано; 40 відсотків 
ґрунтів доведено до руйнації. Страшною невигойною раною пече 
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Чорнобильська трагедія. 190 тис. га утрачено внаслідок радіацій-
ного забруднення.

1-й  у ч е н ь. Землі Поділля, Придніпров’я потребують захис-
ту від водної ерозії. Аналіз намулу показує велику кількість 
важких металів. Використовувати його для удобрення земель 
заборонено.

2 - й  у ч е н ь. Пестицидне і нітратне навантаження на гектар 
землі відчутно зменшилось внаслідок економічної кризи.

3 -й  у ч е н ь. Та агресивна агротехніка, безгосподарність…
4 -й  у ч е н ь. …і головне — безкарність стали вирішальним фак-

тором згубного впливу на стан земель.
5 -й  у ч е н ь. А смітники? Більшість з них у країні перетвори-

лися на постійні джерела отруєння. 
6 -й  у ч е н ь. Стосовно сіл, то тільки в половині з них відведе-

но місце для сміттєзвалищ, та й ті практично не використовують.

Звучить «Канкан». Танцюють завойовники: Амброзія, Сміття, Кульок.

А м б р о з і я  (кричить). А-а-а-а! Я купила блузку спеціально для 
цієї вечірки. А ти навмисне обляпав мене якоюсь гидотною! Ох, 
яка я розлючена!

С м і т т я. Та я ж не думав, що хтось викинув пакет з кетчупом. 
Почекай, десь тут завалявся «Тайд» — подвійна сила!

Кул ь о к. Куди твоя «подвійна сила» на зелену Амброзію! Тут 
треба «Персил» — зелене світло!

А м б р о з і я. Ах! Я знову в центрі уваги! Вечірка врятована. Та 
не шкреби мене. Кульку! У моїй роботі важливо, щоб шкіра була 
гладенька.

С м і т т я. А яка в тебе робота?
А м б р о з і я. А пилок розсівати? А дихати не давати? Він не про-

дається в магазині, замовляйте тільки в нас, на смітниках! Ну то 
як? Літо замовляли? Отримуйте безкоштовні подарунки!

Всі кашляють.

Кул ь о к. А до чого тут гладенька шкіра?
А м б р о з і я. А щоб такі, як ти, не чіплялися! Ти ж не можеш, 

як нормальне сміття, поводитися. Викинули тебе, то й лежи! Так 
ні! Воно скрізь літає, за все чіпляється. (Звертається до залу.) Ну 
а ви знаєте, куди діваються ваші кульки? Нікуди! Ось вони!

С м і т т я. Кайф! Життя стає цікавішим!
А м б р о з і я. Фу! Ну чого ж ти так смердиш? Ну ніяк не можу 

звикнути. Добре, що в мене є така штучка (дістає балончик). Два 
натискання — і свіжість озонової дірки вам забезпечена.
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Кул ь о к. Ти що, не почув! Відійди від пані, смердиш, як три 
в одному!

Звучить мелодія із к/ф «Бригада». 

С м і т т я. Та не лайтеся ви! Ми стільки років разом! Ми — бри-
гада. Учора ми сказали собі: «Можемо! А сьогодні кажемо всім: 
«Треба!». Треба завоювати Землю!

1-й  у ч е н ь
Родючі чорноземи пропадають,
Ерозії ґрунтів тут місце мають.
Яри та балки, крутосхили
Поля родючі спопелили. 

2 -й  у ч е н ь
А ще економічне виробництво
Нам помагає Землю нищить.
Карбон в природі вершить суд
І просто може знищить люд.

3 -й  у ч е н ь
Бо зміна клімату гряде:
Глобальне потепління йде.

4 -й  у ч е н ь
Тож всіх Землян тривожить це щомиті — 
Як дальше на планеті жити?
Цих явищ негативний перепліт, 
Небезпечний створили «Ефект».

5 -й  у ч е н ь. Який біль — до краси можна доторкнутись тіль-
ки серцем.

Танцювальний етюд під пісню «Балада про Землю».

ІІ РОЗДІЛ 

Сцену підсвічено червоним кольором.

1-й  у ч е н ь
Як тихо над краєм, а серце тривожно б’ється.
Земля промовляє, як їй нелегко живеться.
Від горя і болю сміятись давно перестала,
Бо в’їлися бомби, снаряди впилися, як жало.

2 -й  у ч е н ь
Виходять в дорогу в чудовім весільнім цвітінні — 
Збива босі ноги отруйне каміння.
Чудове повітря отруйним насичене газом.
І дихати грудям все важче і важче щоразу.
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3 -й  у ч е н ь
Сплюндрована врода водою гнилою й сміттям,
Ледь видно природу під порваним сірим лахміттям.
В покраянім тілі пластами лежать хімікати,
Що буде — не знає, як зміни на краще не буде.
Ви, мужні і сильні, під захист візьміть її, люди!

4 -й  у ч е н ь
Переорано землю, переорано небо,
Наче нам на цім світі більш нічого не треба:
Ні трави, ні повітря, ні річок, ані квітів,
Наче прагнемо завтра на край світу злетіти.

5 -й  у ч е н ь
Загубили ми душі і розвіяли думи,
Зупинися, людино, хоч на мить, і подумай.

Показ світлин брутальної діяльності людини.

ПІСНЯ
Такого руйнування, 
Такого руйнування, 
Не пам’ятає з тих часів наша Земля.
Степи всі розорали,
Тваринам не давали,
Тваринам не давали
Спокою ані дня.
Земля була прекрасна.
Що бачимо тепер?

Розорані ділянки, 
кругом лиш бур’яни
Не треба, ой, не треба
Мене так руйнувати,
Родючий шар поверхні
Зберігайте ви!

1-й  у ч е н ь
Дощі кислотні й смог їдкий,
Розлита нафта, мертві води
І парниковий цей ефект — 
Біда для нашої природи.

2 -й  у ч е н ь
Це негативні явища — біди.
Усі земляни вже в тривогах
Куди ідеш, людино, ти куди?
Сміття лежить по всіх твоїх дорогах.
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3 -й  у ч е н ь
Тож краще позитив-ефект створити,
Щоб без проблем усім землянам жити.
Щоб був міцний імунітет —
Давайте створимо такий «Ефект».

ІІІ РОЗДІЛ 

Сцену підсвічено зеленим кольором.

1-й  у ч е н ь
Щоб планета зеленіла,
Ти здійсни чудове діло
Щоб був кисень на землі,
Щоб великі і малі:
І тварина, і людина, 
і малесенька рослина.

2 -й  у ч е н ь
Мали кисню досхочу,
Ти деревце не корчуй
А що потрібно всім зробити?
Ліс великий посадити…

3 -й  у ч е н ь
Родючі землі, друже, бережи,
Отрутохімікати — це проблеми.
Не перейди смертельної межі
І збережи вкраїнські чорноземи!

Го л о с  п р а в д и  (за лаштунками). Верхній родючий шар ґрун-
ту, який дає життя рослинам, сам зростає дуже і дуже повільно. 
Для утворення на полі шару завтовшки 18–20 см (тобто саме та-
кого, на якому виростає хлібний колос) потрібно кілька тисяч років. 
Потрібно правильно господарювати та берегти його. 

1-й  у ч е н ь. Щоб отримати високі урожаї, треба ґрунти добре 
обробляти. Рослини краще ростуть на пухкому ґрунті. У такий 
ґрунт добре проникають вода і повітря. Щоб ґрунт був пухкий, 
його переорюють, а під час росту рослин розпушують. Кірка пере-
шкоджає потраплянню повітря у ґрунт і прискорює випаровуван-
ня води.

Чим більше в ґрунті перегною, тим він родючіший.
2 - й  у ч е н ь. Що відбудеться з рослинами, тваринами, людь-

ми, якщо зовсім зникне ґрунт? Шукаючи відповідь, ми дізналися, 
що рослини висохнуть, не буде їжі для тварин, для людей не буде 
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продуктів харчування. Нічим буде дихати, тому що рослини вироб-
ляють кисень. Відбудеться екологічна катастрофа.

3 -й  у ч е н ь. Як зберегти ґрунт? Під час будівництва знімати 
верхній шар землі і вивозити, коли будівництво буде закінчено, 
ґрунт використати для озеленення.

4 -й  у ч е н ь. Якщо восени вкопувати опале листя в ґрунт, на-
весні земля від цього стає темнішою, родючішою. Висаджуючи рос-
лини, треба вносити органічні і мінеральні добрива.

5 -й  у ч е н ь. Наші предки здавна шанували землю. Вчасно ора-
ли, садили городину, висівали жито, пшеницю, збирали врожай. 
Щоб був хороший урожай, землю треба берегти, не шкодувати її, 
доглядати.

6 -й  у ч е н ь. Народна мудрість говорить: «Без догляду земля — 
кругла сирота», а ще «щоб ґрунти родючими були, будь господарем, 
людино, на своїй землі».

ПІСНЯ
Життя чудове, якщо поруч квітку бачиш ти.
Без нітратів і токсинів всі наші ґрунти.
І повітря чисте-чисте й чисті береги.
Ну, а вода — мов кришталь, навкруги.

В дружбі з лісом, степом, гаєм ти живи
І поранену (понівечену) землю оживи.
Бережи природу-матір і запам’ятай:
Все, що є на Землі, оберігай!

Ґрунти, ґрунти
І тут, і там.
Нехай приносять користь нам —
Дорослим й дітлахам.
Сади, ліси
І в нас, і в вас
Хай знищать із довкілля 
Шкідливий вуглекислий газ.

1-й  у ч е н ь
Щоб природу зберігати,
Треба правила всі знати.

2 -й  у ч е н ь
Землю легко забруднити.
Не робіть ви смітники,
Не отруюйте землі.
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3 -й  у ч е н ь
Меліорацію доцільно ведіть,
Не отруюйте земель.

4 -й  у ч е н ь
Бо земля — це наша мати,
Хто ж нас буде годувати?

5 -й  у ч е н ь
А вона у нас одна
І багато нам дала.

1-й  у ч е н ь. Так! Весь світ — єдиний організм, що так само, 
як ми всі, хворіє і бореться зі своїми хворобами. Якщо він умирає, 
то йому залишається лише один вихід — відторгнути людство, як 
злоякісну пухлину.

2 -й  у ч е н ь. Темно-сірі хмари звисають над темно-сірим пусти-
рем… Жахливу тишу обриває шквальний вітер, що розносить купи 
сміття по залишках вулиць… Скрізь пустка… Здається, тут немає 
вже жодної живої істоти… 

В с і  (разом). Апокаліпсис…
3 -й  у ч е н ь. Ні! Ми повинні встигнути! Ми ж хочемо жити! Ми ж 

можемо пригадати, що в нас є розум! Ми маємо опам’ятатися! Вря-
тувати землю! Врятувати природу! 

4 - й  у ч е н ь. Заради майбутніх поколінь! Заради ненаро-
джених ще дітей! Адже вони повинні бачити, яка вона, наша 
Земля! 

5 -й  у ч е н ь. Підіймаймося! Ну! Ми все можемо! Ми навчимося 
жити у злагоді з природою!

В с і  (разом). Ми закликаємо!

На екрані демонструють малюнки дітей. 

6 - й  у ч е н ь .  Шановні депутати! Розробіть закони, що поліп-
шить екологічний стан у країні!

1-й  у ч е н ь. Шановні науковці! Швидше розробляйте технології 
для чистих засобів одержання енергії!

2 -й  у ч е н ь. Шановні олігархи! Спробуйте думати ще й про 
інших! Заводи — без диму, фабрики — без стоку, автотран-
спорт — без шкідливих вихлопів, а земля — з турботливим 
господарем!

3 -й  у ч е н ь. Шановні ровесники! Спробуймо не смітити! Не 
рвати марно квіти! Охороняти наші ґрунти! Дбати про наші лі-
сосмуги! 
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4 -й  у ч е н ь. Побачимо, якою гарною стане наша Земля! Адже 
вона — в наших руках!

Лист-звернення до людини
Любі друзі! Спробуймо разом урятувати землю від еколо-

гічної катастрофи. Ми ж молоді, сильні й мудрі, було б тільки 
бажання.

Усвідомимо, що ми — частина планети, що її доля в наших 
руках! Врятуймо землю. Якщо кожен з нас врятує свою маленьку 
батьківщину — свій рідний край, то через десятки, сотні років він 
озветься в серцях вдячним, малиновим дзвоном.

Танок з тканиною «Барви Землі».

О. Р. Корженевська, Саксаганська ЗШ, 
П’ятихатський р-н, Дніпропетровська обл.
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ЗЕМЛЯ — НАШ ДІМ

ВИХОВНИЙ ЗАХІД ДО ДНЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ 8–9-Х КЛАСІВ

Мета: вчити моральних норм 
у стосунках з навколишнім середо -
вищем; ознайомити з наслідками 
впливу людини на природу Зем-
лі, екологічними проблемами, які 
необхідно розв’язувати на сучас-
ному етапі; формувати в учнів ак-
тивну громадську позицію щодо 
збереження миру, розуміння за-
грози для планети світової війни; 
виховувати дбайливе й гуманне 
ставлення до природи, любов до рідного краю, почуття солідарності 
в боротьбі за мир з іншими народами; розвивати пізнавальний інтерес.

Зал святково прикрашений. У центрі — напис «Збережемо планету 
для нащадків!».

ХІД ЗАХОДУ

В е д у ч и й
Ми зібрались в добу веселкову 
Привітати весни сонцеграй, 
Голосних ручаїв дзвінку мову,
Наш зелений заквітчаний край, 
Трав замріяних сонячну мову — 
Мальовничий калиновий край.

В е д у ч а
Ми зібрались, щоб вам розказати
Про планету Земля голубу,
Про красу її ніжно-казкову
І про велич її чарівну.

В е д у ч и й. Доброго дня, шановні друзі!
В е д у ч а. Вітаємо всіх з Міжнародним днем Землі!



Земля — наш дім 77

В е д у ч и й. Щорічно 22 квітня люди відзначають День Землі. 
Цей день став загальнолюдським символічним святом любові та 
турботи за наш спільний дім, назва якого — планета Земля.

В е д у ч а. Саме 22 квітня в різних куточках земної кулі не бай-
дужі до екологічних проблем люди проводять різні яскраві та вод-
ночас корисні заходи, спрямовані на те, щоб у світі стало більше 
чистоти й відповідальності, миру та злагоди.

В е д у ч и й. Цей день запропонували відзначати американські 
школярі 1990 року, закликавши всіх землян підтримати цю при-
родоохоронну акцію. Україна цей день відзначає з 1991 року.

Уч е н ь  (читає на фоні музики)
Як тихо над краєм, а серце тривожно б’ється.
Земля промовляє, як їй нелегко живеться.
Від горя і болю сміятись давно перестала,
Бо в’їлися бомби, снаряди впилися, як жало.
Виходить в дорогу в чудовім весільнім цвітінні,
Збива босі ноги посипане ядом каміння.
Чудове повітря отруйним насичено газом,
І дихати грудям все важче і важче щоразу.
Сплюндрована врода водою гнилою і сміттям,
Ледь видно природу під порваним сірим лахміттям.
В покраянім тілі пластами лежать хімікати,
Рубці затверділи, а їй же ще жити й кохати.
Що буде — не знає, як зміни на краще не буде,
Ви, мужні і сильні, під захист візьміть її, люди!

На сцену виходить дівчина (Земля) у голубій сукні, яскравому вінку, 
у якому переважає жовтий колір. У руках — глобус.

Уч н і  (по черзі)
— Ось вона, наша Планета.
— Ось вона, сонцем зігріта.
— Ось вона, дощами вмита.
— Хлібами закосичена.
— Лісами заквітчана.
— Горами звеличена.
— Надрами збагачена.
— Морями оперезана.
— Озерами прикрашена.
— Річками помережана.

Ус і  (разом)

Це наша планета Земля!
Вона одна у нас, для всіх одна!
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З е м л я  (дівчина з глобусом). Моє ім’я Земля — Гея. Вік — 
4 млрд 500 млн років. Місце народження — Сонячна система. Моя 
адреса: третя орбіта (між орбітами Венери й Марса). Швидкість 
руху по орбіті — 29,76 км/с.

Я — одна планета, сад
В цьому космосі безкраїм.
Тільки тут ліси шумлять,
Тільки тут птахи співають.
На одній мені ростуть
Ніжні кетяги калини.
На мені одній живуть
Птахи, звірі і людина.

Звучить пісня «Рідна моя Земля».

В е д у ч а. Наша планета Земля — прекрасна. Для космосу це 
лише нескінченно маленька частинка Всесвіту. Але для нас, зем-
лян,— надійний космічний корабель, який летить до далекого 
сузір’я Геркулеса. Ми — земляни, багатоплеменний, різномовний 
екіпаж цього космічного корабля. На ньому є все для того, щоб іс-
нувало життя: водні ресурси, сприятлива атмосфера, родючі ґрун-
ти, багаті земляні насадження, щедрі поклади корисних копалин.

В е д у ч и й. Є в Землі одна особливість: вона являє собою за-
мкнену систему. Відомий природодослідник Тур Хеєрдал з цього 
приводу писав: «У наш час ми можемо уявити Землю у вигляді 
величезного космічного корабля, у якого немає вихлопної труби. 
Тобто немає труби такої висоти, щоб викидала з неї відходи за 
межі планети. Море й суходіл, дим і відходи — все це обертається 
разом із нами на захололій поверхні розжареної всередині земної 
кулі. І завдяки земному тяжінню ніщо не може відірватися від 
Землі саме по собі».

В е д у ч а. Ще одна особливість Землі: всім, хто живе на ній, не-
має в кого позичати життєвих ресурсів. Значить, нам, землянам, 
потрібно жити і творити так, щоб природа нашого спільного дому 
не просто збереглася, а ставала багатшою та красивішою.

В е д у ч и й. Чи можна уявити політ на космічному кораблі, 
у якому є якесь пошкодження? Звичайно, ні. А втім, ми вже давно 
подорожуємо на своєму космічному кораблі «Земля», стан якого не 
можна назвати ідеальним. На випадок пошкодження або поломки 
нам немає куди пересісти… Як же виник аварійний стан на нашо-
му кораблі?

Го л о с  з - з а  с ц е н и. Увага! Увага! Увага!
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Сьогодні вперше в історії Всесвіту на 
міжпланетній зоряній станції «На-
дія» відбудеться зустріч землян із 
представниками цивілізації Елай 
(союзник планети Лі галактики 
Андромеда).

На сцену з двох боків виходять 
дві групи (делегації) і стають пів-
колом.

Земляни — 3–4 особи (серед них 
«батько» й «син»).

Ліяни — 3–4 особи (серед них 
«батько» й «дочка»).

С т а р ш и й  л і я н и н. Вітаємо 
посланців із Землі. На зустріч із 
вами ми давно чекали. (Легкий уклін.)

С т а р ш и й  з е м л я н и н. І ми вітаємо вас, посланці Лі. До вас 
шляхи ми сотні літ шукали.

С т а р ш и й  л і я н и н. Яка вона тепер… наша Земля?
Д о н ь к а  л і я н и н а. О ні, чому? «Земля — планета наша»?

С т а р ш и й  л і я н и н
Чи пахне хлібом зоряна рілля?
А коли тихий ніжний вечір ляже,
Чи чути спів чарівний солов’я?
Ну що, ліяни, хто землянам скаже,
Чому ми прибули сюди здаля.
Чи сниться ще комусь Земля далека?

2 -й  л і я н и н
Не стерлась пам’ять цілих поколінь.
Мені чомусь наснилися лелеки,
Але ж лелек немає в нас на Лі.

Д о н ь к а  л і я н и н а
А я джерельце бачу синьооке,
Живе, дзюркоче… і трава навколо,
І небо голубе й таке глибоке
Чомусь наснилось…
Я ж не була ніколи на Землі.
Чому? Чому я знаю?

С т а р ш и й  л і я н и н
Прийшов цей час! Тепер вам відкриваю
Я таємницю, жителі Землі.
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(Говорить натхненно з любов’ю.)
Ми — теж земляни. Про планету Лі
Тоді не знали. Та й навіщо знати.
Щасливі діти матінки Землі.
Спішили жити, створювать, кохати.
Усе земне — то божа благодать.
Земля людину пестила, любила.
Земля хотіла людям крила дать,
Щоб випрямились гордо і злетіли.

Д о н ь к а  л і я н и н а
Я знаю, тату, що було потому.
Невдячні діти кривдили планету.
Не берегли свого земного дому,
З ненависті сплели собі тенета.

С т а р ш и й  л і я н и н
А потім лють людська дійшла до краю.
Їм раю захотілось на Землі.
Ніколи, діти, на планеті Лі
Нам не створить того земного раю.
Земля вже задихалась від утоми,
Та люди злі і жалю не знайшли.
Не зберегли свого святого дому,
Не вберегли, на жаль, не вберегли!!!

3 -й  л і я н и н
В той день Земля від болю застогнала.
Рвонулось серце полум’ям з грудей.
Земним терпінням магма заливала
Людське творіння і самих людей.

4 -й  л і я н и н
Нас врятувало небо і… Землі
Відтоді ми не бачили віками.
Ми оселились на планеті Лі
Та завжди мріяли про зустріч з вами.

С т а р ш и й  з е м л я н и н
Братам ліянам — наш палкий привіт!
О ні, пробачте, ви — земляни теж.
Як правда те, що неосяжний світ,
І Всесвіт наш зовсім не має меж.

2 -й  з е м л я н и н
Чи згодні до нас в гості завітати?
Земля — гостинна і привітна мати.
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Л і я н и н
Ми дякуємо вам, землянин-брате,
І раді будем рідний дім впізнати.

Усі сідають на стільці клином: зліва — земляни, справа — ліяни.

3 -й  л і я н и н
Я бачу Землю!!! То — оця зоря
І є моя праматінка Земля?!

2 -й  л і я н и н. Але що ж це? Озонова діра? Така глибока?
3 -й  л і я н и н. Люди, небезпека!
2 -й  з е м л я н и н. Тут Антарктида, ще до нас недалеко…
С т а р ш и й  л і я н и н. Така ж біда і в нас тоді була.

Д о н ь к а  л і я н и н а
Бум промисловий захопив землян:
Ліси зрубали, ріки забруднили.

С т а р ш и й  л і я н и н
І тисячі страшних сміттєвих ям
Колись чарівну Землю вкрили.

Д о н ь к а  л і я н и н а
Погляньте, тату: синій океан
Розкинув попід небом свої крила.
Могутній, дужий, справжній ветеран.
То що там, люди, синь цю затьмарило?

3 -й  з е м л я н и н
То нафта плями залишила тут.
Брудні, живому дуже згубні плями.

С т а р ш и й  з е м л я н и н
Погляньте! Ось — окраса, квіт Землі!
То Україна, рідна Україна!
Пелюстка ніжна, гляньте, люди з Лі!

С т а р ш и й  л і я н и н
Моя колиска! Мамо, стріньте сина!
Я стільки мріяв! Бачив наяву
Цю зустріч, люди! Ніде правди діти…
Я дочекався, Земле, я живу…

Д о н ь к а  л і я н и н а. Стривайте, люди, що це там за діти?

4 -й  з е м л я н и н
Їх дуже багато по всій Україні.
Їм хочеться бігать, сміятися, жить.
І хто від Чорнобиля їх захистить?
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3 -й  з е м л я н и н
Смерч атома чорний весною дзвінкою
Неждано ввірвався у їхнє буття,
Назавжди забравши в них радість життя.

Д о н ь к а  л і я н и н а
Невже їм судилось піти в небуття?!
А світ же широкий, безмежний, цікавий,
І сонце привітне, й барвисті квітки.

2 -й  з е м л я н и н
Та люта хвороба на це не зважає —
То діти твої, Україно рідненька,
Згорають і гаснуть, немов свічечки.

Д о н ь к а  л і я н и н а
Глянь, тату, там поле, колосся тоненьке.
Невже саме з нього народиться хліб?

С т а р ш и й  л і я н и н
Зруйнований ґрунт і знедолена ненька.
О, люди, ви зрадили знову Землі.

4 -й  л і я н и н
Забруднені води. Чорнобиль, хімпроми…
Ви хочете смерті? Ви знищите все!
Не стерпить планета страшної утоми,
Не виросте зрубане вщент деревце.

С т а р ш и й  л і я н и н
Ліяни, вертаємо до нового дому.
Земляни ще зможуть її захистить,
А ми на Землі не потрібні нікому.
Подвійної зради Земля не простить!

2 -й  л і я н и н
Не повторюйте наших помилок,
Не губіть Землю,
Не топчіть квіти,
Дерев не ламайте!
Що вам скажуть ваші діти?
Що їм залишаєте?

3 -й  л і я н и н
Чи знівечена планета
Вам гріхи відпустить?
Чи помститься вам за кривду —
Горя й зла напустить.
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С т а р ш и й  л і я н и н
Вся Земля у ранах,
У вогні горить!
Люди, схаменіться,
Бо ж її болить!
Повзуть смертю по планеті 
віруси й мікроби,
Йдуть холера, дифтерія 
та інші хвороби.

4 -й  л і я н и н
Пам’ятайте! Що людина і природа — 
то одне єдине!
І годує вас планета, як матінка сина.

Д о н ь к а  л і я н и н а
Як же можна свою матір нищити, карати?
Вам же тільки з нею жити, разом процвітати!

2 -й  л і я н и н
Схаменіться, люди добрі, 
захистіть Природу.
Як не буде лісу й річки, 
не буде й народу!

С т а р ш и й  л і я н и н
Прощавайте! Любіть! Бережіть!
Відлітаєм… Остання хвилина… 
Остання мить,
А серце щемить…

С т а р ш и й  з е м л я н и н
Прощавайте! Ми вдячні!
Тепер ми вже знаєм,
Як Землю свою берегти і любить.

Ліяни виходять, земляни залишаються.

2 -й  з е м л я н и н
Що ж це сталося з нами, люди?
Це ж як так, що нічого не буде.

3 -й  з е м л я н и н
Ні річок, ні гаїв, ні криниць,
Ні комах, ані звірів, ні птиць.
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4 -й  з е м л я н и н
Ані квітів, ні трав, ні повітря.
Ні людей! Хоч тепер вже повірте!

Ус і (разом)
Зупинімось — останній є шанс.
Ця планета не тільки для нас.

Пісня «Це моя Україна».

В е д у ч и й. Та не лише екологічна катастрофа загрожує плане-
ті Земля.

В е д у ч а. Останні роки над нашою планетою нависла загроза 
ІІІ світової війни.

В е д у ч и й. Війна в Грузії…
В е д у ч а. Війна в Україні.
В е д у ч и й. Війна в Сирії.
В е д у ч а. Терористичні атаки по всьому світі.
В е д у ч и й. Випробування ядерної зброї.
В е д у ч а. Озброєння країн світу надсучасною зброєю.
В е д у ч и й. Хімічна зброя, біологічна зброя.
В е д у ч а. Тисячі біженців.
В е д у ч и й. Сотні, тисячі загиблих, поранених, зниклих безвісти.
В е д у ч а. Діти залишаються без батьків.
В е д у ч и й. Матері без синів.
В е д у ч а. Жінки без чоловіків…
В е д у ч и й. Сироти, вдови, самотні…
В е д у ч а. Сльози, стогін, крик, плач…
В е д у ч и й. Вибухи снарядів покривають ранами вже й без того 

знівечену Землю.
В е д у ч а. Якщо це все не зупиниться…
В е д у ч и й. Якщо це все не зупинити…
В е д у ч а. Хвиля ІІІ світової війни поглине всю планету.
В е д у ч и й. Сучасна зброя, якої щороку стає дедалі більше, може 

не тільки стерти за лічені хвилини все живе на Землі, а навіть зру-
шити планету з її осі та орбіти.

В е д у ч а. А тоді — все. Кінець життю.
В е д у ч и й. Земля перетвориться з найкрасивішої планети на-

шої галактики, із голубої із зеленим відтінком…
В е д у ч а. На чорну, холодну пустелю без ознак життя.
В е д у ч и й. Ми — діти Землі, проти війни!
В е д у ч а. Ми — за мир!
В е д у ч и й. Ми — за життя на планеті Земля!
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ПІСНЯ «МИР ВАМ, ЛЮДИ»

1-й  у ч е н ь
Білий голуб — птах Миру, символ Миру!
Хай буде мир у небі голубому.
Бо голуб миру, кажуть з давніх літ,
Приносить радість родові людському.

2 -й  у ч е н ь
Мир на Землі — це росяні світанки,
Краса і творчість, пісня у гаях.
Мир на Землі — це вечори і ранки
Із радістю і щастям у серцях.

3 -й  у ч е н ь
Це дні роботи, сповнені натхнення,
Щасливі сім’ї, здійснення надій.
Коли не чути вибухів страшенних,
Й солдати не кидаються у бій.

4 -й  у ч е н ь
Мир на Землі — це дім, і мама, й тато,
Й любові стільки — просто через край!
Це та земля, де щастя є багато
І в кожнім домі — хліба коровай!

5 -й  у ч е н ь
Це та земля, де сміх і пісня лине,
А діти йдуть до школи знов і знов.
Й ніколи у боях ніхто не гине,
Бо там господар — щастя і любов!

6 -й  у ч е н ь
Я хочу, щоб сонце світило,
Співали би дзвінко пташки,
Щоб люди були всі щасливі,
У мирі зростали би ми!

Пісня «Хочу жити без війни».

В е д у ч и й. Ще два роки тому, у такий сонячний весняний день, 
ми й гадки не мали, що хтось чи щось може порушити наше щас-
ливе життя, що слово «мир» для народу України набуде такого ве-
ликого, цінного й бажаного значення.

В е д у ч а. Ще два роки тому, коли у святкові дні ми стояли біля 
пам’ятників загиблих воїнів-визволителів, розповідали вірші про 
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війну і присягали ніколи більше не дозволити її повторити, тоді ми 
до кінця не розуміли справжнього значення своїх слів.

В е д у ч и й. Сьогодні, коли на нашу українську землю знову 
прийшла війна, ми збагнули розумом і серцем справжню, невига-
дану загрозу миру.

В е д у ч а. Тепер наше завдання — разом із дорослими докласти 
всіх зусиль для його збере ження.

В е д у ч и й. Ми не вміємо тримати в руках автомати, але у нас 
є своя зброя, яку ми можемо використати: це наші знання, вчинки 
й наш голос. Ми не маємо права стояти осторонь від тих подій, які 
відбуваються в нашій країні.

В е д у ч а. Тепер, як ніколи, ми повинні старанно навчатися не 
лише для власного майбутнього, а й для майбутнього своєї держа-
ви, щоб бути гідними її громадянами та захисниками.

В е д у ч и й. Тепер, як ніколи, в ім’я пам’яті загиблих у Другій 
світовій війні, Героїв Небесної сотні, всіх загиблих захисників 
нашої Вітчизни на сході України ми своїм гучним голосом заяв-
ляємо…

В е д у ч а. Сьогодні, в ім’я пам’яті всіх борців за волю й неза-
лежність, за мир в Україні, ми заявляємо…

Уч н і
— Україна — мирна держава!
— Ми проти війни!
— Ми хочемо миру!
— Ми хочемо жити!
— Ми закликаємо всіх — і дорослих, і малих — об’єднатися 

у своїх думках і діях, щоб відстояти мир, своє майбутнє і своє 
життя!

1-й  у ч е н ь
Прийшла війна, і звідки не чекали.
Але народ наш не поставлять на коліна!
Ночей не спали, коли хлопців проводжали.
Ми вистоїмо все, бо найдорожче — Україна!

2 -й  у ч е н ь
Єднаймось, люди, і борімось за свободу,
Коли важкі часи настали в нас тепер!
За тебе, неньку, рідну мову і природи вроду
Вже не один твій, Україно, син помер.

3 -й  у ч е н ь
Дитинство промайнуло непомітно,
І ось, солдат, стоїш ти у броні.
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Заради незалежності і волі
Готовий ти згоріти у вогні.

4 -й  у ч е н ь
Ти гордо й сміло дивишся у очі смерті,
Бо знаєш, що пішов ти за народ.
Ти не прожив життя іще і чверті,
Але багато витримав негод.

5 -й  у ч е н ь
Вас всіх, давно й недавно на війні полеглих,
Згадаємо з вдячністю й сльозою на очах, та і не раз.
Так віддано і щиро захищати Батьківщину
Повинен кожен патріот і кожен з нас!

В е д у ч а. Ми живемо в незалежній Україні і ми пишаємось, що 
маємо свою державу, мову, землю, традиції і символи. Той є справ-
жній патріот, хто своїми вчинками, поведінкою, працею і знаннями 
зміцнює її могутність.

1-й  у ч е н ь
Хай Україна прекрасна моя
Мирно і гідно квітує,
І хай довіку на рідній землі
Радість і спокій панують.

2 -й  у ч е н ь
Київ, Одеса, Луганськ і Донбас —
Свій голос звертаємо сьогодні до вас.
Миру бажаємо для усіх вас,
Усі ми — єдина держава.

3 -й  у ч е н ь
Всіх закликаємо — берімось за руки
Міцно, соборно, єдино.
Разом — батьки, діти й онуки,
Разом — уся Україна!

4 -й  у ч е н ь
В кожному місті, містечку й селі
Хай голуб миру літає,
І хай усюди дорослі й малі
Пісню про мир заспівають!

Пісня «Про Україну».

В е д у ч а. Без миру немає дитинства, немає майбутнього. За мир, 
щоб сміятися, за щастя дітей, за мирне небо над головами, за цвіт 
на землі борються чесні люди планети.
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Уч е н ь
Хай буде мир на всій землі!
Хай дім новий будується,
Хай сад новий росте в селі,
Нова зростає вулиця.

Уч е н и ц я
Яка красива в нас планета!
Земля зелена, ніжно-голуба.
Нас переконують космічні злети:
У всій Галактиці така одна.

В е д у ч и й. Для більшості людей планети Земля мир — це по-
всякденна реальність. На наших вулицях безпечно, ви ходите до 
школи. Там, де уклад суспільства міцний, безцінний дар миру 
може ніхто особливо й не помічати. Та не всі діти на Землі живуть 
добре й щасливо.

В е д у ч а. Для багатьох людей у сучасному світі спокійне жит-
тя — казкова мрія, багато дітей страждають, живучи в атмосфері 
нестабільності та страху. Для таких, як вони, є надзвичайно особ-
ливий день — Міжнародний день миру.

В е д у ч и й. Сьогодні, 22 квітня, у день Землі ми хочемо згадати 
і про День миру, який такий важливий для планети Земля. Його 
святкують 21 вересня.

В е д у ч а. Це свято відзначають з 1968 року в усьому світі. 
Проголосив його папа римський Павло VI. Саме тому, що свя-
то було започатковане священиком, основною думкою цього дня 
є теза: «Пробач, і ти отримаєш мир!»

В е д у ч и й. Двадцять п’ять років тому Генеральна Асамблея 
проголосила Міжнародний день Миру днем загального припи-
нення і відмови від насильства. Такий день має змусити людей 
не тільки замислитися про мир, але й зробити щось заради 
нього.

В е д у ч а. Землі потрібні пісні та квіти, щоб на нашій пре-
красній планеті жили прекрасні люди та, незважаючи на колір 
шкіри, віросповідання, дружили, радо спілкувалися, щоб до 
густих садів і білих будівель завжди поверталися лелеки, при 
появі яких у людей з’являлися спокій і радість, упевненість 
у завтрашньому дні.

В е д у ч и й. Щороку в День миру люди в різних куточках земної 
кулі замислюються про важливість миру. Поки лунають постріли, 
тривають міждержавні та внутрішньодержавні військові конфлікти, 
потрібно приєднуватися до тих людей, які підтримують найцінніше 
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на планеті — мир, відсто-
юючи право людини мати 
над головою мирне небо.

В е д у ч а. 1981 року 
Організацією Об’єднаних 
Націй був започаткова-
ний Міжнародний день 
миру як щорічне свято 
відмови від насильства 
і припинення вогню в гло-
бальному масштабі. Гене-
ральна Асамблея ООН 
прийняла резолюцію, що проголосила Міжнародний день миру. У 
ній міститься заклик до «всіх країн і народів» відзначати цей день 
як можливість сприяння мирному врегулюванню конфліктів і вико-
нання зобов’язань щодо припинення цього дня вогню.

В е д у ч и й. Це важливий день надихає багатьох людей замис-
литися над тим, як їхня доля залежить від миру.

В е д у ч а. Ми вважаємо, що це свято є особ ливим, і обов’язково 
у вересні приєднаємося до молоді всього світу, яка виступає на за-
хист миру під гаслом «Молодь за мир і розвиток».

Уч е н ь
За мир у всьому світі,
Це значить — за народ,
За колоски налиті,
За шум весняних вод.

Пісня «Аист на крыше».

В е д у ч а. Символом міжнародної солідарності всіх людей сві-
ту є дзвін миру. Його було відлито з тих монет, які пожертвували 
діти всіх континентів. На дзвоні зроблено напис: «Хай буде мир 
в усьому світі».

1-й  у ч е н ь
Коли оглянути весь світ з вершини 
синіх гір
І крикнути: «Люди на землі,
Озвіться,— хто за мир?!!»
Помчать слова ці сто вітрів 
за гори і ліси,
І враз з усіх земних країв 
озвуться голоси.
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2 -й  у ч е н ь
За мир! — підхоплять школярі на сотнях 
різних мов.
З дітьми всіх країн і я, і ти.
Під сонцем в дружбі хочемо зростати.
Та можуть в цьому нам допомагати
Лише дорослі — наші мами й тата…

3 -й  у ч е н ь
Сійте усмішки, сонцем зігріті.
Миру і щастя всім дітям на світі.

4 -й  у ч е н ь
Найбільш я хочу, щоб мир був на світі,
Як небо у зорях, а сад наш — у квітах.
Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку
Зі мною віталось, присівши на ґанку.

5 -й  у ч е н ь
Нехай на світі спокій буде
Сьогодні! Завтра! Назавжди!
І хай літають завжди журавлі,
І колоски видзвонюють налиті.
Ми за те, щоб мир був на землі
Для всіх дітей на цілім світі.

6 -й  у ч е н ь
В нас планета не тісна — це всім відомо.
Має кожному вона бути рідним домом.

Пісня-хоровод «Співаймо про мир» (сл. і муз. Ю. Михайленка).

В е д у ч и й. Деякі народи прагнуть покласти край конфліктам, 
репресіям і нетерпимості. І якби вони могли скористатися своїми 
правами та свободами, то обов’язково заявили би про це. Інші наро-
ди мріють позбутися злиднів, припинити жити у відчаї. Отже, уря-
ди різних країн повинні усвідомити глобальне значення Миру на 
Землі, а ми для початку маємо навчитися жити в мирі одне з одним.

В е д у ч а. Послухайте притчу «Два вовки».
Колись давно старий відкрив своєму онукові одну життєву 

істину.
В е д у ч и й. У кожній людині триває боротьба, дуже схожа на 

боротьбу двох вовків. Один вовк представляє зло: заздрість, ревно-
щі, жаль, егоїзм, амбіції, брехню. Інший вовк представляє добро: 
мир, любов, надію, істину, доброту й вірність.
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В е д у ч а. Онук, зворушений до глибини душі словами діда, за-
думався, а потім запитав:

— А який вовк, зрештою, перемагає?
В е д у ч и й. Старий усміхнувся і відповів: «Завжди перемагає 

той вовк, якого ти годуєш».

Уч е н ь
Живуть в душі у кожної людини
Дві протилежні половини:
Одна з них — добра, світла, чудотворна,
А друга — чорна, зла, потворна.
Та перша сум нам проганяє,
Надію й віру в нас вселяє!
А друга в морок погружає,
Нічними жахами лякає.
Ти світло ангельське впусти —
З душі диявола жени!
Нехай зникають сумнів, сум і зло!
Нехай живе в тобі добро!
Любов — могутній щит від бід,
Весь біль розтопить, наче лід!

1-й  у ч е н ь
Мудрець сказав: «Живи, добро звершай,
Та нагород за це не вимагай!»

2 -й  у ч е н ь
Лише в добро і вищу правду віра
Людину відрізня від мавпи й звіра.

3 -й  у ч е н ь
Нехай ця істина стара:
Людина починається з добра!

Ус і  (разом). Мир починається з добра!

Пісня «Ми — щасливі діти».

В е д у ч и й. Ми всі живемо на одній планеті, яка зветься Земля. 
Хай процвітають мир і дружба між народами. Нехай у кожному 
домі панують мир і злагода.

1-й  у ч е н ь
Слухайте, чесні люди Землі,
Дуже ми просимо вас:
Боріться, боріться, бо ми ще малі!
Мир захищайте за нас!
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2 -й  у ч е н ь
Хочемо миру — нехай буде мир,
Пісня лунає і сміх.
Хай сонце з неба освітить наш шлях,
Хай усмішки сяють у всіх.

3 -й  у ч е н ь
Хай буде мир віднині і до віку!
Хай буде мир й замовкнуть війни злі,
І сльози щастя на своїх обличчях
Відчують всміхнені усюди матері.

4 -й  у ч е н ь
Хай буде мир. Веселі будуть діти,
Спокійними скрізь стануть всі жінки
І перестануть думати ночами,
Що десь коханий гине на війні.

5 -й  у ч е н ь
Хай буде мир й замовкнуть всі гармати!
Доволі крові, сліз, нещастя й бід!
Хай відпочине змучений боями
До праці звичний чоловічий рід!

6 -й  у ч е н ь
«Хай буде мир!» — звертаються до Бога,
Чоло зросивши потом трударі,
Бо хочуть, щоб сміялись дзвінко діти
На нашій древній скривдженій землі.

7-й  у ч е н ь
Хай буде мир віднині і до віку!
Хай буде мир й замовкнуть війни злі!
Хай у міцних обіймах всі народи
Ідуть у майбуття через віки.

8 -й  у ч е н ь
За мир — щоб сміятись.
За мир — щоб трудитись,
За мир — щоб троянди цвіли,
Щоб жито було і діти росли.

Пісня «Отмените войну».
Виходить дівчина, одягнена в костюм Землі, з глобусом у руках.
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З е м л я. Я — Земля. Я тримаю тебе на своїх долонях, Людино! 
Без мене тебе нема. По мені ступають твої ноги. Я зігріваю й одя-
гаю тебе. Даю тобі хліб!

Оберігай мене! Доглядай мене, Людино! Не руйнуй війнами, хі-
мікатами, радіацією. Не губи мене своєю байдужістю.

Я вірю, що мене порятують,
І засміється зорана рілля,
І проліски в лісах весну відчують,
Сад захлинеться співом солов’я.
І вже не будуть у відчаї благати
Про порятунок води і гаї,
У мирі будуть жити син і мати,
І люди рай здобудуть на Землі.

1-й  у ч е н ь
Воскресайте, камінні душі,
Розчиняйте серця й чоло,
Щоб не сказали про нас грядущі:
«Їх на землі не було».

2 -й  у ч е н ь
Ми молоді, веселі та кмітливі,
Завзяті, радісні та жартівливі.

3 -й  у ч е н ь
Ми сповнені енергії та сили,
Ми — вірні сини та доньки України.

4 -й  у ч е н ь
Щодня ми пізнаємо життя
І розкриваємо Всесвіту закони.

5 -й  у ч е н ь
Ми дивимось у світле майбуття,
Долаємо різні перешкоди.

6 -й  у ч е н ь
Ми мріємо ствердитись як особистість,
Щоб у житті всього досягти.

7-й  у ч е н ь
Але ми завжди будемо пам’ятати…

Ус і  (разом)
Доля планети — в наших руках.
«Будьмо в цьому єдині! — закликаємо вас.
Ця планета не тільки для нас!»
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1-й  у ч е н ь
Нас кличе новий час в незвідані дороги,
Майбутнього зоря вже молиться до нас:
Рятуйте, люди, світ, гармонію природи,
Рятуйте, люди, світ.

Ус і  (разом). Це наш останній шанс!

Пісня «Сонячне коло».
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