
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Серед проблем, які зараз турбують людство, особливо виділяються 

екологічні. Тому саме наявність екологічних проблем вимагає інтенсивного 

екологічного виховання підростаючого покоління, оскільки важливо 

націлювати дітей на збереження природи та природних ресурсів нашої 

планети, розвивати їх природоохоронне бачення,. В закладах позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного спрямування екологічне виховання 

учнівської молоді є одним з провідних завдань. Метою екологічного 

виховання є формування екологічної свідомості, що охоплює поняття 

екологічної моралі – збалансованості між сприйняттям навколишнього 

середовища, його пізнанням і поведінкою людей по відношенню до нього.  

Екологічна свідомість – це сукупність уявлень про взаємозв'язки у 

системі «людина – природа» і в самій природі, існуючого ставлення до 

природи, а також відповідних стратегій і технологій взаємодії з нею. 

Важливим є розуміння необхідності забезпечення чистоти природного 

середовища, формування відповідної свідомості людини щодо екології, 

подолання егоїстичного, споживацького, неекономного використання 

природних ресурсів, марнотратства, що завдають відчутної шкоди 

навколишньому середовищу. 

Важливу роль у формуванні екологічної свідомості відіграє 

природотерапія – це позитивний вплив природної інформації на здобувача 

освіти з метою формувння активної життєвої позиції та збереження його 

особистого здоров’я. Саме природотерапія, як допоміжний засіб екологічної 

освіти, покликана сформувати та розвинути екологічну свідомість здобувачів 

освіти через рух від розвитку емоційно-ціннісних якостей до стійкої 

самоусвідомленої екологічної поведінки особистості.  

Заняття з елементами природотерапії передбачають актуалізацію 

екологічної активності дітей та гармонізацію їх стосунків з природою. Вони 

спрямовані на стимуляцію проявів співчуття, співучасті, підтримки, 

піклування. Сприйняття природи допомагає розвивати такі якості, як 



емоційність, життєрадісність, чутливе, уважне ставлення до всього живого. 

Спілкування з природою сприяє розвитку художнього смаку, потреби в 

творчості, глибшому сприйняттю навколишнього світу. Потужний ефект 

природотерапії полягає в покращенні психічного стану, взаємодія з 

природою здійснює терапевтичний вплив на дитину. Також контакт з 

природою вкрай необхідний для розширення життєвого простору, фізичного 

розвитку, отримання екологічних знань, заряджає позитивними емоціями.  

Важливо допомогти гуртківцям зрозуміти багатогранне значення 

природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати 

прагнення і вміння брати активну участь в охороні й поліпшенні 

навколишнього середовища. 

Мета: формування екологічної свідомості, природодоцільної 

поведінки, ціннісного, ощадливого та бережливого ставлення до довкілля 

шляхом використання природотерапії як допоміжного засобу екологічної 

освіти. 

Завдання гуртка:  

1. Розширення, поглибленя і систематизація знань про природу і 

людину в світі природи, про норми і правила екологічно доцільної поведінки. 

2. Розширення знань підлітка про себе як екологічно свідому 

особистість. 

3. Формування розуміння понять «екологія», «здоров’я», «здоровий 

спосіб життя». 

4. Засвоєння знань про здоровий спосіб життя, переконання в 

необхідності його дотримуватись. 

4. Формування екологічної грамотності, навичок і звичок 

природоохоронної діяльності. 

5. Дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадливого 

використання природних ресурсів. 

6. Тренування аналізаторів засобами природи (що забезпечує ефект 

оздоровлення). 



7. Створення умов для розвитку творчих здібностей. 

Загальними принципами організації освітнього процесу є синтез 

інтелектуальної та практичної діяльності, науковість, індивідуальний підхід, 

доступність, послідовність та наступність викладу матеріалу. 

Програма гуртка розрахована на здобувачів освіти середнього та 

старшого шкільного віку, кількість – 10-15 осіб. Форма проведення занять – 

групова, з урахуванням індивідуальних можливостей і потреб кожної дитини. 

1-й рік навчання – 72 год., 2 акад.год./тиждень. 

2-й рік навчання – 72 год., 2 акад.год./тиждень. 

На теоретичних заняттях гуртка інформація підкріплюється 

візуальними засобами, а практичні заняття передбачають використання 

тренінгової форми роботи, тренувальних вправ, спрямованих на розвиток 

сенсорних систем, «мозкового штурму», рольових та екологічних ігор, 

природотерапевтичних вправ, творчої «терапії» (арт-терапії), творчих 

завдань.  

 

 

 

  



Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Назва розділу 
Кількість годин 

теоретичних практичних разом 

1. Вступ 2  2 

2. Захист природи  2 8 10 

3.  Вплив людини на довкілля 2 4 6 

4. Наше майбутнє в наших 

руках 

2 6 8 

5. Екологія дому і навчального 

приміщення 

2 4 6 

6. Екологічні правила поведінки 

та ековідпочинок 

2 6 8 

7. Вплив стану довкілля на 

здоров’я 

2 8 10 

8. Здоровий спосіб життя  2 10 12 

9. Мій шлях до здоров’я 2 6 8 

10. Підсумкове заняття  2 2 

 Всього  18 54 72 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (2 год.) 

Знайомство з вихованцями. План роботи гуртка на навчальний рік. 

Правила роботи в групі. Техніка безпеки у закладі позашкільної освіти та на 

занятті. 

 

2. Захист природи (10 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Цілісність природи. Чому і від кого 

треба охороняти природу.  



Практична частина (8 год.). Проблеми природи і екології. Чистота 

повітря. Вода – джерело життя. Економія води вдома. Діяльність людини як 

чинник забруднення води. Земля – наше багатство (значення грунтів). 

Цінність природи для людини. Збереження біорізноманіття. Ми – помічники 

природи. Природотерапевтичні вправи. Ігри та вправи для тренування 

сенсорних систем. Підготовка до відзначення екологічних дат та участі в 

масових заходах (конкурсах, акціях тощо). 

  

3. Вплив людини на довкілля (6 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Вплив людини на довкілля. Свідоме 

ставлення до природи. 

Практична частина (4 год.). Вправа «Розумна поведінка». Робота з 

природним матеріалом. Розробка плану «Моя допомога довкіллю». 

Природотерапевтичні вправи. Ігри та вправи для тренування сенсорних 

систем. Підготовка до відзначення екологічних дат та участі в масових 

заходах (конкурсах, акціях тощо). 

 

4. Наше майбутнє в наших руках (8 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Від чого залежить наше майбутнє? 

Екологічна етика. Способи допомоги природі. 

Практична частина (6 год.). Екогра «Місто майбутнього». 

Природотерапевтична вправа «Природа у моєму житті».  Робота з природним 

матеріалом. Практична робота «Аргументи на захист природи». Практична 

робота «Моя улюблена тварина/рослина: яку користь має від неї природа». 

Природотерапевтичні вправи. Ігри та вправи для тренування сенсорних 

систем. Підготовка до відзначення екологічних дат та участі в масових 

заходах (конкурсах, акціях тощо). 

 

5. Екологія дому і навчального приміщення (6 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Екологічно здорове середовище життя 

та навчання. Екологічне прибирання: безпечні засоби. 



Практична частина (4 год.). Правила оздоровлення мікросередовища. 

Робота з природним матеріалом. Вторинне використання побутових відходів 

та значення сортування сміття. Природотерапевтична вправа «Чоловічок з 

кори». Ігри та вправи для тренування сенсорних систем. Підготовка до 

відзначення екологічних дат та участі в масових заходах (конкурсах, акціях 

тощо). 

 

6. Екологічні правила поведінки та ековідпочинок (8 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Поняття та правила екологічного 

відпочинку.  

Практична частина (6 год.). Правила поведінки у природі. Екологічна 

гра «Добре чи погано». Гра «Народ скаже, як зав'яже». Екоправила. 

Природотерапевтична вправа «Голоси парку». Мозковий штурм «Місця для 

відпочинку». Гра «Екоасоціації». Ліс – легені планети. Відпочинок у лісі: 

правила та особливості. Природотерапевтична гра «Впізнай своє дерево». 

Природотерапевтична вправа «Лісовичок із шишок». Ігри та вправи для 

тренування сенсорних систем. Підготовка до відзначення екологічних дат та 

участі в масових заходах (конкурсах, акціях тощо). 

 

7. Вплив стану довкілля на здоров’я (10 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Вплив стану довкілля на наше здоров’я. 

Забруднення довкілля. 

Практична частина (8 год.). Мозковий штурм «Здоров'я – це». 

Екологічна гра «Екопавутиння». Наслідки забруднення повітря для здоров’я 

людини. Природотерапевтичні вправи на свіжому повітрі. Діяльність людини 

як чинник забруднення води. Еко-квест до Міжнародного Дня води «Про 

майбутнє планети дбай – кожну краплину зберігай». Ігри та вправи для 

тренування сенсорних систем. Підготовка до відзначення екологічних дат та 

участі в масових заходах (конкурсах, акціях тощо) . 

 



9. Здоровий спосіб життя (12 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Поняття здорового способу життя.  

Практична частина (10 год.). Хочеш добре жити – бережи здоров’я. 

Фізкульт-привіт. Вправа «Корисно чи шкідливо». Екоквест до Всесвітнього 

Дня здоров’я. Сходинки здоров’я. Продукти, які повинні бути на столі. 

Екологічна гра «Коктейль із запахів». Конкурс на кращий рецепт 

найпростіших страв з овочів та фруктів. Екоквест до Всесвітнього Дня землі. 

Природотерапевтичні вправи на свіжому повітрі. Ігри та вправи для 

тренування сенсорних систем. Підготовка до відзначення екологічних дат та 

участі в масових заходах(конкурсах, акціях тощо). 

 

10. Мій шлях до здоров’я (8 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Кроки для підтримки здоров’я.  

Практична частина (6 год.). Здорове харчування і вітаміни. Вправа 

«Інтелектуальний екомарафон». Рольова гра «Пароплав рятівників природи». 

Шлях до здоров'я. Гра «Дари природи». Гра-пантоміма «Екоситуації». 

Природотерапевтична вправа на свіжому повітрі «Обійми дерево». Ігри та 

вправи для тренування сенсорних систем. Підготовка до відзначення 

екологічних дат та участі в масових заходах (конкурсах, акціях тощо). 

 

11.Підсумкове заняття (2 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 правила поведінки в природі та екологічного відпочинку, правила 

техніки безпеки; 

 зміст понять «екологія», «здоров’я», «здоровий спосіб життя», 

«екологічно здорове середовище життя та навчання»; 

 основні екологічні проблеми; 

 правила оздоровлення мікросередовища; 



 значення сортування відходів. 

 

Вихованці мають вміти: 

 дотримуватися правил природоохоронної поведінки, ощадливого 

використання та збереження природних ресурсів; 

 використовувати вторинну сировину для екологічного дизайну; 

 мати уявлення щодо раціонального природокористування; 

 мати уявлення про себе як екологічно свідому особистість. 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

 дотримання правил поведінки в природі, посильної участі в 

природоохоронній діяльності; 

 створення власних виробів із вторинної сировини; 

 оздоровлення за рахунок використання природотерапевтичних вправ та 

ігор; 

 участі у обласних та Всеукраїнських конкурсах, акціях тощо. 

 

  



Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Назва розділу 
Кількість годин 

теоретичних практичних разом 

1. Вступ 2  2 

2. Культура здорового способу 

життя 

6 8 14 

3.  Культура харчування 6 10 16 

4. Раціональне споживання 6 6 12 

5. Екологічно безпечне житло 6 4 10 

6. Екодоцільна поведінка і 

hand-made у стилі еко 

2 14 16 

7. Підсумкове заняття  2 2 

 Всього  28 44 72 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (2 год.) 

План роботи гуртка на навчальний рік. Правила роботи в групі. Техніка 

безпеки у закладі позашкільної освіти та на занятті. Екологічна культура – 

основа гармонійного розвитку людини. 

 

2. Культура здорового способу життя (14 год.) 

Теоретична частина (6 год.). Здоровий спосіб життя. Загартовування 

та його значення для здоров’я. Вплив спорту на наше здоров’я. Шкідливі 

звички. Психологічне благополуччя людини.  

Практична частина (8 год.). Режим дня школяра – запорука здоров’я. 

Рухова активність та здоров’я. Необхідність чергування праці і відпочинку. 

Природа лікує душу. Спілкування з природою як спосіб релаксації. 

Щоденник настрою. Екотворчість для психологічної гармонії. 



Природотерапевтичні ігри та вправи для тренування сенсорних систем.  

Підготовка до відзначення екологічних дат та участі в масових заходах 

(конкурсах, акціях тощо). Урок доброти. 

 

3. Культура харчування (16 год.) 

Теоретична частина (6 год.). Правильне харчування як основа 

здорового способу життя. Оптимальний режим харчування. Принципи 

здорового харчування (споживання переважно рослинної їжі, місцевих 

сезонних продуктів, врахування традиційної кухні тощо). Поняття 

«екологічно чисті продукти». Маркування харчових домішок. Посуд та його 

екологічна особливість.  

Практична частина (10 год.). Визначення вмісту нітратів у продуктах 

за допомогою нітратоміра. Лікарські рослини у нашому житті. Вікторина 

«Ліки на нашому столі». Рослини на підвіконні. Вирощування городини на 

підвіконні. Газовані напої, фаст-фуд, жувальна гумка та їх вплив на стан 

здоров’я людини. Аналіз особистих звичок харчування. Практична робота 

«Моє здорове харчування». Екотворчість. Природотерапевтичні ігри та 

вправи для тренування сенсорних систем.   Підготовка до відзначення 

екологічних дат та участі в масових заходах (конкурсах, акціях тощо). 

 

4. Раціональне споживання (12 год.) 

Теоретична частина (6 год.). Раціональне споживання харчових 

продуктів. Принципи поведінки з харчовими відходами. Харчові відходи або 

харчові втрати.  

Практична частина (6 год.). Способи зменшення кількості харчових 

відходів. Щоденник харчування. Що ми купуємо? Відповідальне ставлення 

до покупок. Етикетки та реклама: аналіз. Види упаковки товару. Негативні 

наслідки використання різних видів упаковки. Вчимося оцінювати упаковку 

товару, яка менше шкодить довкіллю. Природотерапевтичні ігри та вправи 



для тренування сенсорних систем. Екотворчість. Підготовка до відзначення 

екологічних дат та участі в масових заходах (конкурсах, акціях тощо). 

 

5. Екологічно безпечне житло (10 год.) 

Теоретична частина (6 год.). Синдром хворого будинку. Фітонцидні 

кімнатні рослини. Рослини, що нейтралізують електромагнітне 

випромінювання. Рослини для очищення спальних приміщень від 

вуглекислого газу. Отруйні кімнатні рослини. «Живі стіни» (вертикальні 

сади) – захист від шумового забруднення та екстремальних температур.  

Практична частина (4 год.). Використання плодів, насіння та ефірних 

олій рослин для ароматизації житла. Рослини для родини. «Мій домашній 

сад». Складання переліку корисних рослин для озеленення власного дому.  

Природотерапевтичні ігри та вправи для тренування сенсорних систем.  

Екотворчість. Підготовка до відзначення екологічних дат та участі в масових 

заходах (конкурсах, акціях тощо). 

 

6. Екодоцільна поведінка і hand-made у стилі еко (16 год.) 

Теоретична частина (2 год.). Принципи поведінки з побутовим 

сміттям. Сортування відходів. 

Практична частина (14 год.). Гра «Я сортую». Еко-арт «Нове життя 

предметів». Способи використання пластикових пляшок для потреб родини. 

Дизайнерська утилізація та повторне використання речей. Екодекор: вироби з 

гілок (фото рамки, вінки, свічники тощо). Використання сухоцвітів у 

творчості. Вироби із сухоцвітів. Ековироби з крупи. Ековироби з корку. 

Вторинне використання паперу. Вироби із вторинної текстильної сировини. 

Природотерапевтичні ігри та вправи для тренування сенсорних систем.   

Екотворчість. Підготовка до відзначення екологічних дат та участі в масових 

заходах (конкурсах, акціях тощо). 

  

7. Підсумкове заняття (2 год.) 



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 основи здорового способу життя; 

 значення природи для психологічного здоров’я людини; 

 правила здорового харчування;  

 основні екологічні проблеми; 

 значення сортування відходів; 

 особливості екологічно безпечного житла. 

 

Вихованці мають вміти: 

 дотримуватися правил природоохоронної поведінки, ощадливого 

використання та збереження природних ресурсів; 

 мати уявлення щодо раціонального природокористування; 

 сортувати відходи; 

 використовувати вторинну сировину для екологічного дизайну; 

 мати уявлення про себе як екологічно свідому особистість та 

усвідомлювати свою роль у покращенні екологічної ситуації. 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

 створення власних виробів із вторинної сировини; 

 оздоровлення власного житла шляхом озеленення; 

 відповідального ставлення до покупок; 

 оздоровлення за рахунок використання природотерапевтичних вправ та 

ігор; 

 стабілізації психоемоційного стану засобами природи; 

 участі у обласних та Всеукраїнських конкурсах, акціях тощо. 

 

  



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Балахтар В.В. Розвиток відчуттів засобами природи: Навчально-

методичний посібник. – Чернівці, Книги – ХХІ. – 2009. – 880 с. 

2. Біологізація освітнього простору позашкільних навчальних закладів: 

методичний посібник з досвіду роботи педагогічного колективу 

Білопільського районного ЦДЮТ / За заг. ред. Л.В. Тихенко [Упор. Л.М. 

Бондар, Т.М. Крекотіна, Н.В. Перепелиця, І.В. Ручкіна, Т.М. Терентій] – 

Суми: Нота бене – 2010. – 100 с.  

3. Волкова А. Екологічне виховання школярів / А. Волкова. – К.: 

Знання. – 1985. – 48 с. 

4. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – 

Ростов-на-дону: Феникс, 1996. — 480 с. 

5. Ермолин А.А. Школа жизни [електронний формат] / Режим доступу: 

http://nkozlov.ru/library/psychology/d2386 

6. Зелений пакет. Посібник для вчителя. – К.: ТОВ «Видавничий 

будинок «Аванпост-Прим», 2002. – 256 с. 

7. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В.Петрусинского. — 

М.: Прометей, 1991. — 219 с. 

8. Малишевська І. Методика використання природотерапевтичних 

засобів у професійній підготовці майбутнього вчителя: метод. рекоменд. / І. 

Малишевська. – Умань: Алмі, 2010. – 47 с. 

9. Малишевська І. А. Природотерапія у роботі з учнями з особливими 

потребами: навчально-методичний посібник для вчителів і студентів / І. А. 

Малишевська. – Умань: Алмі, 2009. – 162 с. 

10. Основи психокорекційної роботи. Методичний посібник / Укл. 

Коміссарова С.М., Романовська Д.Д., Унгурян І.К. – Чернівці: Технодрук, 

2007. – 116 с. 

11. Руденко С.С. Екологічна культура як важіль збалансованого 

розвитку. – 2014. – Чернівці: Технодрук. – 116 с. 

http://nkozlov.ru/library/psychology/d2386


12. Хижняк М., Голучиков М. Здоров’я дітей – критерій екологічної 

безпеки України // Український світ. – 1994. - № 5-12. – С. 33 

13. Ясвин В. А. Психология отношения к природе / В. А. Ясвин. – М.: 

Смысл, 2000. – 456 с. 


