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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Екологічна ситуація, яка склалась в світі, настійно вимагає швидкої 

перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування 

екологічної свідомості і екологічної культури. У зв’язку з цим екологічна освіта і 

екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії 

і практики. Головне завдання екологічного виховання – виховати таку 

особистість, щоб природа набула для неї життєво важливого значення. Таким 

чином, одним з найважливіших завдань сучасної освіти є підвищення екологічної 

грамотності дітей, озброєння їх навичками економного, бережливого 

використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у 

ставленні до природи. В зв’язку з цим розроблено навчальну програму «Життя в 

стилі ЕСО» для гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів.  

 Програма розрахована на вихованців віком від 11 до 14 років. Навчальна 

програма передбачає 1 рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на 

тиждень.  
Мета програми – сформувати базові компетентності вихованців засобами 

еколого-натуралістичної творчості та екологічний світогляд з позицій екологічної 

конверсії суспільства, познайомити вихованців  із засадами екологічної культури 

в єдності її теоретичних та практичних вимірів, в проявах історичних, політичних, 

природничих, соціологічних та світоглядних, в колізіях її утвердження в 

реальному, зокрема українському суспільстві. 

Мета реалізується в процесі виконання таких завдань: 

- навчити вихованців знаходити шляхи гармонізації взаємин природи і 

суспільства; 

- пропагувати здоровий спосіб життя та відповідальне ставлення до свого 

здоров’я та навколишнього природного середовища; 

- розширити інтелектуальний світогляд, емоційні співчуття, необхідність 

відчуття свого включення в природні процеси, а також виховання 

екологічної культури та екологічної грамотності;  

- розвивати цілісність особистості, здатної практично вирішувати питання 

виживання людства в умовах екологічної кризи і можливої екологічної 

катастрофи;  

- вивчити можливі механізми та напрямки екологізації суспільної 

діяльності; 

- зрозуміти необхідність впровадження в практику навчання моральних 

цінностей екологічного виховання, а також важливість цілісності 

екологічного виховання та освіти; 

- формувати: вміння і навички працювати з різними природними та 

штучними матеріалами; почуття прекрасного; свідоме та відповідальне 

ставлення до праці; почуття особистої причетності до збереження 

природних багатств, відповідальності за них; здатність особистості 



гармонійно співіснувати з природою, поводитися компетентно, екологічно 

безпечно; 

- створити умови для самореалізації, творчого розвитку дітей та молоді; 

- виховувати культуру праці і спілкування. 

 Форма проведення занять – групова, з урахуванням індивідуальних 

можливостей і потреб кожної дитини. Кількість дітей у групі – 10-15 вихованців. 

 Методи навчання: словесні (розповідь, бесіда, лекція); наочні (ілюстрація, 

демонстрація); практичні (досліди, вправи, навчально-продуктивна праця); 

методи евристичного навчання. Передбачено також широке використання в 

освітньому процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділових 

та рольових ігор, розгляд ситуацій тощо). 

 Форми контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

опитування, участь вихованців у конкурсах, виставках, екологічних акціях тощо.  

 Для засвоєння навчального матеріалу передбачено проведення 

теоретичних та практичних занять. Теми вказані орієнтовно. 

 

       Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ ( 3 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з гуртківцями. Цілі, мета та завдання 

гуртка. Обладнання та інструменти, необхідні для роботи. Правила поведінки на 

гуртку, правила техніки безпеки, організаційні питання. Правила поведінки в 

природі. Екологічна етика. 

Практична частина. Квест «Життя в стилі ECO». 
 

Розділ 1. Формування екологічної культури (12 год.) 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних всього 

Вступ  3 3 6 

Розділ 1.  Формування екологічної 

культури 
6 6 12 

Розділ 2.  Культура способу життя 24 27 51 

Розділ 3.  Екологічна косметика 12 21 33 

Розділ 4.  Екологічні аспекти житла 9 9 18 

Розділ 5.  Екологічні засоби для дому 9 15 24 

Розділ 6.  Еко-Арт 15 54 69 

Підсумок 3 - 3 

Разом 81 135 216 



Теоретична частина. Екологічна культура як природна основа 

гармонійного розвитку людини. Поняття «екологічна культура» та місце 

екокультури в загальній культурі. Екологічна культура та її філософські виміри. 

Екологічна свідомість і культура. Роль екологічної культури у збалансованому 

розвитку суспільства. 

Практична частина. Дослідницький проект «Порівняльна характеристика 

екологічної культури країн світу»; інформаційний – «Найекологічніші міста 

світу». Круглий стіл «Відчуй себе філософом». 

 

Розділ 2. Культура способу життя (51 год.) 

Теоретична частина. Здоровий спосіб життя. Загартовування. Спорт і 

фізична культура. Сон – як природна терапія. Шкідливі звички та шляхи їх 

запобігання. Екологічне харчування, як основа здорового способу життя. 

Принцип раціонального збалансованого харчування. Енергетична цінність 

харчування. Оптимальний режим харчування. ГМО. Жувальна гумка, газовані 

напої, «Джанк-фуд» – їжа-сміття,  фаст-фуд, харчові добавки та їх вплив на стан 

здоров’я людини. Маркування харчових домішок.  Посуд та його екологічна 

особливість. Екологічні аспекти одягу та взуття. Як впливає фарба для тканин на 

здоров'я людей. Природні барвники для тканин. Концепція «Нуль відходів». 

Сортування відходів. 

Практична частина. Режим дня школяра, як запорука успішного навчання 

та збереження здоров’я дитини. Робота над інформаційним проектом «Шкідливі 

звички і здоров’я»; рольовим – «Умій сказати "ні" шкідливим звичкам». 

Дидактична гра «Храм здоров'я». Екологічні ігри на свіжому повітрі. Складання 

власного збалансованого раціону харчування. Екскурсія в торгівельний центр 

«Основні правила еко-шопінгу: вибір продуктів харчування за безпечним складом 

зазначеним на етикетці». Розрахунок «екологічного сліду» споживання людиною 

природних ресурсів. Визначення «вуглецевого сліду». Екологічна гра 

«Карбокроки». Практична робота «Фарбування тканин природними барвниками». 

Навчальна гра «Я сортую». Агітаційна акція щодо правил сортування, переробки 

сміття та способів зменшення його кількості у повсякденному житті. Компост 

органічного сміття. 

 

Розділ 3. Екологічна косметика (33 год.) 

Теоретична частина. Небезпечні речовини у складі косметичних засобів та 

наслідки для здоров'я. Натуральна, біо та екологічна косметика. Екологічне 

маркування. Способи одержання натурального мила. 

Практична частина. Практичні роботи: «Натуральне мило», «Гель для 

душа з натуральних інгредієнтів», «Дезодорант з натуральних інгредієнтів», 



«Сухий шампунь своїми руками», «Аромотерапія для волосся», «Натуральні 

парфуми», «Екологічна зубна паста».  

Розділ 4. Екологічні аспекти житла (18 год.) 
Теоретична частина. Екологічні особливості житла. Фітоергономіка 

людини. Фізіолого-біохімічні і біологічні особливості кімнатних рослин і їх вплив 

на організм людини. Нешкідливі кімнатні рослини. Отруйні рослини. Джерела 

енергії. Їх вплив на довкілля. Альтернативні джерела енергії. Сонячні батареї. 

Вітрова енергетика. Збереження енергії. Екологічна безпека квартири та будинку. 

Вплив геопатогенних зон на здоров’я людини. 

Практична частина. Складання списку рослин необхідних для озеленення 

приміщення залежно від його функціонального призначення. Створення пам’ятки 

«Як зберегти енергію в своєму домі». Дослідницький практикум «Визначення 

гепатогенних зон та захист від них у власній кімнаті». 

 

Розділ 5. Екологічні засоби для дому (24 год.) 

Теоретична частина. Побутова хімія та її екологічні наслідки. Небезпечні 

речовини у складі мийних засобів. Екологічне прибирання будинку. Безпечні 

засоби для прання та миття посуду.  

Практична частина. Практичні роботи: «Безпечний освіжувач повітря», 

«Порівняння різних екологічних засобів для миття посуду», «Створення 

екологічного прального порошку»,  «Еко-засіб для миття посуду», «Безпечний 

засіб для миття вікон та дзеркал». 

 

Розділ 6.  Еко-Арт (69 год.) 

Теоретична частина. Друге життя мукулатури. Екологічно чистий матеріал 

для поробок. Сухоцвіти. Способи засушування квітів: на відкритому повітрі, в 

піску, в бурі і кукурудзі, в силікагелі. Поняття та види флораріумів. Мініатюрні 

сади. Вирішення екологічної проблеми шляхом майстерності дизайнерської 

утилізації. Способи повторного використання речей. Нand-made вироби з 

вторинних матеріалів. 

Практична частина. Виготовлення: екосумки, екогаманця, екопакету. 

Використання газети в техніці пап’ємаше та плетіння з газетних трубочок. Вироби 

з гілок: декор, картини, фото рамки, вінки, свічники. Плетені вироби із лози 

(підставка, кашпо, панно). Ековироби із крупи – тематичні поробки, зернові 

годівнички для птахів, писанки оздоблені крупою (круп’янки, зернівки). 

Приготування солоного тіста для ліплення. Вироби з солоного тіста. 

Виготовлення ароматичних мішечків з травами. Виготовлення флораріуму. 

Вирощування екзотичних плодових рослин з кісточки. Виготовлення виробів з 



вторинної текстильної сировини. Декоративна обробка пластикової тари. Вироби 

з пластикових корків. Святкування «Дня довкілля». Екскурсії в долину тюльпанів, 

ботанічний сад, дендропарк, національний природний парк тощо. 

 

Підсумки (3 год.) 

Підсумки роботи за навчальний рік. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 правила поведінки в природі, правила техніки безпеки під час 

проведення походів, екскурсій у природу; 

 методи і зміст екологічної культури;  

 принципи створення екологічної культури як надбання людства; 

 основи здорового і правильного харчування; 

 основні принципи енергозбереження та культуру енергоспоживання; 

 значення екологічної косметики та засобів для дому;  

 вирішення екологічної проблеми шляхом майстерності дизайнерської 

утилізації пластикової тари, макулатури. 

  

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 проаналізувати стан екологічної культури; 

 обґрунтувати створення того чи іншого елемента екологічної 

культури;  

 скласти загальну характеристику екологічної культури; 

 орієнтуватися в виборі екологічно чистих продуктів; 

 зберігати тепло та електроенергію в побуті; 

 використання в повсякденному житті екологічних засобів; 

 проводити сортування побутових відходів та компостування 

органічного сміття.  

 

Вихованці мають набути досвіду: 

- виготовлення сувенірів з використанням природних матеріалів та 

вторинної сировини; 

- створення творчих проектів; 

- участі у Всеукраїнських конкурсах “ЕКО-ялинка”, “Український 

сувенір”, “ЕКО-клас”, “Годівничка” тощо. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

 
№з/п Найменування обладнання, інструментарію Кількість 

 Прилади та пристосування  

1. Плитка електрична 1 шт. 

2. Клейовий пістолет 5 шт. 

 Обладнання спеціалізоване  

3. Скляні ємності для флораріуму 15 шт. 

4. Ємкості різних об'ємів для практичних робіт 15 наб. 

5. Чашка Петрі 15 шт. 

6. Піпетка 5 шт. 

7. Лійка 1 шт. 

8. Мензурка 5 шт. 

 Інструменти  

9. Секатор 1 шт. 

10. Плоскогубці 1 шт. 

11. Кусачки 1 шт. 

12. Садові ножиці 1 шт. 

13. Ножиці побутові 15 шт. 

14. Шило 1 шт. 

15. Наперсток 10 шт. 

16. Пінцет 10 шт. 

17. Голка 15 шт. 

18. Пензлик для клею 15 шт. 

 Контрольно-вимірювальні  

19. Лінійка 15 шт. 

20. Метр складний 1 шт. 

 Матеріали  

21. Клей ПВА 15 шт. 

22. Клей олівець 15 шт. 

23. Силіконові заправки до клею пістолета 50 шт. 

24. Супер клей 2 шт. 

25. Нитки 1 наб. 

26. Фарби 1 шт. 

27. Стрічка 15 шт. 

28. Тканина 1 м
2
 

29. Дріт 1 моток 

30. Папір А4 1 пачка 

31. Газетний папір 50 шт. 

32. Ватман 5 шт. 

33. Скоч 1 шт. 

34. Свічки 30 шт. 

35. Пластикові пляшки 50 шт. 

 Об'єкти  натуральні  

36. Сухоцвіти 15 наб. 

37. Кімнатні рослини для флораріуму 15 наб. 

38. Кісточки плодових рослин 15шт. 



39. Природні барвники для тканин 15 наб. 

40. Лоза та гілки 15 наб. 
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Додаток 1 

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА  

№ 

з\п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

Т П Усього 

 Вступ. 3 3 6 

1 
Цілі, мета та завдання творчого об’єднання. Правила поведінки 

на гуртку, правила техніки безпеки, організаційні питання.    
3  3 

2 Квест «Життя в стилі ECO».  3 3 

 Розділ 1. Формування екологічної культури. 6 6 12 

3 

Екологічна культура як природна основа гармонійного розвитку 

людини. Поняття «екологічна культура» та місце екокультури в 

загальній культурі. 

3  3 

4 

Дослідницький проект «Порівняльна характеристика екологічної 

культури країн світу»; інформаційний – «Найекологічніші міста 

світу». 

 3 3 

5 
Екологічна свідомість і культура. Екологічна культура та її 

філософські виміри. 
3  3 

6 Круглий стіл «Відчуй себе філософом».  3 3 

 Розділ 2. Культура способу життя 24 27 51 

7 
Здоровий спосіб життя. Загартовування. Спорт і фізична 

культура. Сон – як природна терапія. 
3  3 

8 
 Режим дня школяра, як запорука успішного навчання та 

збереження здоров’я дитини. 
 3 3 

9 
Дидактична гра «Храм здоров'я». Екологічні ігри на свіжому 

повітрі. 
 3 3 

10 Шкідливі звички та шляхи їх запобігання. 3  3 

11 
Робота над інформаційним проектом «Шкідливі звички і 

здоров’я»; рольовим –  «Умій сказати "ні" шкідливим звичкам». 
 3 3 

12 
Екологічне харчування як основа здорового способу життя.  

Принцип раціонального збалансованого харчування.   
3  3 

13 Складання власного збалансованого раціону харчування.  3 3 

14 ГМО.  3  3 

15 
Жувальна гумка, газовані напої, «Джанк-фуд»- їжа-сміття,  фаст-

фуд, харчові добавки та їх вплив на стан здоров’я людини. 
3  3 

16 

Екскурсія в торгівельний центр «Основні правила еко-шоппінгу: 

вибір продуктів харчування за безпечним складом зазначеним на 

етикетці». 

 3 3 

17 
Екологічні аспекти одягу та взуття. Як впливає фарба для тканин 

на здоров'я людей. Природні барвники для тканин. 
3  3 

18 
Практична робота «Фарбування тканин природними 

барвниками». 
 3 3 



19 
Посуд та його екологічна особливість. Вимоги до екологічного 

посуду. Безпечні матеріали для виготовлення посуду. 
3  3 

20 
Розрахунок «екологічного сліду» споживання людиною 

природних ресурсів. Визначення «вуглецевого сліду». 
 3 3 

21 Екологічна гра «Карбокроки».  3 3 

22 
Концепція «Нуль відходів». Сортування відходів. 

 
3  3 

23 

Навчальна гра «Я сортую». Агітаційна акція щодо правил 

сортування, переробки сміття та способів зменшення його 

кількості у повсякденному житті. Компост органічного сміття. 

 3 3 

 Розділ 3. Екологічна косметика. 12 21 33 

24 
Небезпечні речовини у складі косметичних засобів та наслідки 

для здоров'я.  
3  3 

25 Практична робота «Гель для душа з натуральних інгредієнтів».  3 3 

26 Практична робота «Дезодорант з натуральних інгредієнтів».  3 3 

27 Натуральна, біо та екологічна косметика. 3  3 

28 Практична робота «Екологічна зубна паста».  3 3 

29 Способи одержання натурального мила. 3  3 

30 Практична робота «Натуральне мило».  3 3 

31 Практична робота «Натуральні парфуми».  3 3 

32 Екологічне маркування. 3  3 

33 
Практична робота «Сухий шампунь своїми руками». 

 3 3 

34 Практична робота «Аромотерапія для волосся».  3 3 

 Розділ 4. Екологічні аспекти житла.  9 9 18 

35 
Екологічні особливості житла.  Фітоергономіка людини. 

Нешкідливі кімнатні рослини.  Отруйні рослини. 
3  3 

36 
Складання списку рослин необхідних для озеленення 

приміщення залежно від його функціонального призначення. 
 3 3 

37 
Джерела енергії. Їх вплив на довкілля. Альтернативні джерела 

енергії. Сонячні батареї. Вітрова енергетика. Збереження енергії. 
3  3 

38 Створення пам’ятки «Як зберегти енергію в своєму домі».  3 3 

39 
Екологічна безпека квартири та будинку. Вплив геопатогенних 

зон на здоров’я людини. 
3  3 

40 
Дослідницький практикум «Визначення гепатогенних зон та 

захист від них у власній кімнаті». 
 3 3 

 Розділ 5. Екологічні засоби для дому.    9 15 24 

41 
Побутова хімія і її екологічні наслідки. Небезпечні речовини у 

складі мийних засобів. 

3

3 
 3 

42 Практична робота «Безпечний освіжувач повітря».  3 3 

43 Безпечні засоби для прання та миття посуду.  3  3 

44 
Практична робота «Порівняння різних екологічних засобів для 

миття посуду». 
 3 3 



 
 

45 Практична робота «Еко-засіб для миття посуду».  3 3 

46 
Практична робота «Створення екологічного прального  

порошку». 
 

3 
3 

47 Екологічне прибирання будинку.  3  3 

48 Практична робота «Безпечний засіб для миття вікон та дзеркал».  3 3 

 Розділ 7. Еко-Арт.  15 54 69 

49 
Екологічно чистий матеріал для поробок. Вирішення екологічної 

проблеми шляхом майстерності дизайнерської утилізації. 
3  3 

50 Виготовлення: екосумки, екогаманця, екопакету.  3  

51 Декоративна обробка пластикової тари.  3  

52 Приготування солоного тіста для ліплення.   3  

53 Вироби з солоного тіста.  3  

54 
Друге життя мукулатури. Способи повторного використання 

речей. Нand-made вироби з вторинних матеріалів. 
3  3 

55 Плетення кошика з паперових трубочок.  3 3 

56 Використання газети в техніці пап’ємаше.  3 3 

57 
Ековироби із крупи – тематичні поробки, зернові годівнички для 

птахів, писанки оздоблені крупою (круп’янки, зернівки). 
 3 3 

58 Виготовлення виробів з вторинної текстильної сировини.  3 3 

59 Екскурсія в природу.  3 3 

60 Плетені вироби із лози (підставка, кашпо, панно).  3 3 

61 Вироби з гілок: декор, картини,  фото рамки, вінки, свічники.  3 3 

62 Святкування «Дня довкілля».  3 3 

63 Екскурсія в дендропарк або ботанічний сад.  3 3 

64 Мініатюрні сади. 3  3 

65 
Вирощування екзотичних рослин з кісточки (авокадо, гранат, 

банан тощо). 
 3 3 

66 Екскурсія в долину тюльпанів.  3 3 

67 Поняття та види флораріумів. 3  3 

68 Створення флораріума.  3 3 

69 Екскурсія в Національний природний парк.  3 3 

70 
Сухоцвіти. Способи засушування квітів: на відкритому повітрі, в 

піску, в бурі і кукурудзі, в силікагелі.  
3  3 

71 Виготовлення ароматичних мішечків з травами.  3 3 

 Підсумок  3 3 

72 Підбиття підсумків.  3 3 


