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ЗЕМЛІ ТА ДНЮ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

В арсеналі педагогів-позашкільників є чимало заходів, що спрямовані на формування
екологічної компетентності школярів, на виховання дбайливого ставлення до навколишнього
природного середовища, до збереження ресурсів Землі. Серед них особлива роль належить
проведенню освітніх та виховних заходів до квітневих свят: Міжнародного Дня Землі (22
квітня) та Дня Довкілля в Україні (третя субота квітня).

Їх мета – звернути увагу молоді  на екологічні  проблеми свого рідного міста,  села,
регіону, країни та планети в цілому, і  зробити хоча б невеличкі,  але конкретні  справи на
шляху до їх подолання.

В  рамках  відзначення  Міжнародного  Дня  Землі  та  Дня  Довкілля  в  Україні
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України  пропонує загальноосвітнім та позашкільним навчальним закладам організувати та
провести тиждень, декадник або місячник, присвячений Міжнародному Дню Землі та Дню
Довкілля, програма якого має включати ряд заходів з учнівською та студентською молоддю
по  благоустрою,  впорядкуванню й  озелененню територій  загальноосвітніх,  позашкільних,
професійно-технічних навчальних закладів, а також:

- благоустрій рідного міста або селища, двора, упорядкування природних об’єктів;
- проведення уроків, бесід, дискусій, диспутів на екологічні теми;
- організацію семінарів, конференцій, круглих столів, виставок, фестивалів;
- посадку дерев, кущів, закладання парків, скверів тощо. 
Заходи стосовно Дня Довкілля та Дня Землі мають важливе значення у збереженні

культурної спадщини, вихованні екологічної культури підростаючого покоління, формуванні
свідомого ставлення дітей та молоді до охорони природи. 

 У 2015 році  Всеукраїнські  масові  заходи – ІХ Всеукраїнський конкурс колективів
екологічної просвіти «Земля-наш спільний дім» (фінальний етап проходитиме 12-14 травня у
м. Луцьк) та Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об`єктиві натураліста» (фінальний етап
відбудеться  26-28 травня у  м.  Миколаїв)  проводяться  в  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладах під гаслом «Збереження водних ресурсів України».  Тому пропонуємо
також присвятити трудові акції до Дня Землі практичної природоохоронної діяльності,
спрямованої  на охорону і  поліпшення стану джерел,  річок та водойм України,  задля
раціонального використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності
молоді.

Проведення комплексу робіт з оздоровлення (відновлення) річок може включати: 
          - відновлення та впорядкування джерел; 
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-  впорядкування  і  догляд  (очистка,  залуження,  заліснення)  існуючих  прибережних
захисних смуг річок; створення нових прибережних захисних смуг; 

-  утримання  у  зразковому санітарному стані  території  річкових долин,  особливо у
межах населених пунктів, створення парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого
будівництва в межах водоохоронних зон водних об’єктів.

– створення об'єктів природно-заповідного фонду для збереження біорізноманіття біля
витоків, на дільницях, важливих для гідрологічного і гідробіологічного режимів та у дельтах
річок тощо.

Рекомендуємо заходи інформаційно-просвітницької діяльності, зокрема: 
- підготовка та поширення серед школярів, громадськості, керівників підприємств та

посадових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування різнопланової
інформації (брошур, буклетів, плакатів, листівок, тощо) про водойми України і плани дій з
охорони та відновлення конкретних водних об’єктів; 

- публікації у засобах масової інформації про стан конкретного водного об’єкту; 
    - проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок з водної тематики;

- вивчення стану окремих річок (збір інформації), виготовлення світлин, що відображають
природне середовище річок; 

  - проведення заходів зі збереження історико-культурної спадщини в долинах річок, зокрема,
організація та підтримка у долинах річок еколого-етнографічних туристських маршрутів, баз
відпочинку, «екологічних навчальних стежок» тощо.

А  також  проведення  інших  видів  діяльності,  внаслідок  яких  досягається  суттєве
поліпшення стану водних об’єктів або зростають суспільні можливості для вирішення водно-
екологічних проблем.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України також нагадує про щорічну трудову акцію до Дня Землі, яка оголошена у 2014 
році і проходить в період з квітня по травень. До участі в акції запрошуються учнівськими та 
педагогічними колективами загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних 
навчальних закладів. 

Звіти  та  інші  матеріали  про  проведені  трудові  акції  та  інші  практичні
природоохоронні  дії  до  Дня  Землі  надсилаються  до  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  адресу  radchenko@nenc.gov.ua (тема
листа:  “до  Дня  Землі”)  або  04074,  Київ,  вул.  Вишгородська,  19  до  кінця  травня
поточного року. 

На  сайті  НЕНЦ  буде  працювати  «Екологічна  SOS лінія».  Ваши  фото-
звинувачення, звернення та питання стосовно стану довкілля в Україні надсилайте на
адресу radchenko@nenc.gov.ua (тема листа «Екологічна SOS лінія»).

Хай  ці  хоча  б  невеличкі,  але  конкретні  справи  кожного  сприяють  розвитку
пізнавальних інтересів і спостережливості, прагненню пізнати та оберігати красу і багатства
природи рідного краю і всієї України! 

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор                                                               В. В. Вербицький

Вик. Радченко Т.Д.
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Додаток №1
Екологічні права
Кожний громадянин України має право на:
а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;
б) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
в) об'єднання в громадські природоохоронні формування;
Обов'язки громадян у галузі екології
1. Загальні обов'язки громадян передбачені Законом України «Про охорону навколишнього 
природного середовища»:

 Берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства;
 Здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, екологічних 

нормативів та лімітів природовикористання;
 Не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;
 Вносити плату за спеціальне природовикористання;
 Сплачувати штрафи за екологічні правопорушення;

2. Спеціальні обов'язки громадян передбачені системою екологічного законодавства та 
випливають із умов права власності на природні ресурси, природокористування і реалізації 
громадянами екологічно небезпечної діяльності:
а. Обов'язки майнові:

- Ефективно використовувати природні ресурси, здійснювати комплекс заходів 
щодо їх відновлення;

- Проводити заходи щодо попередження негативного впливу діяльності на стан 
навколишнього середовища (забруднення, засмічення, виснаження);

- Запроваджувати новітні технології, устаткування та методи діяльності 
спроможної негативно впливати на стан навколишнього природного середови-
ща і здоров'я людей.

б. Обов'язки немайнові:
 Одержувати дозволи на здійснення діяльності, спроможної негативно впливати 

на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей;
 Передавати екологічно небезпечні об'єкти на екологічну експертизу;
 Дотримуватись висновків державної екологічної експертизи;
 Надавати органам екологічного контролю відомості про характер екологічно 

небезпечної діяльності;
Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони навколишнього 
природного середовища відповідно до законодавства України.
Згідно з Законом України «Про охорону тваринного світу» громадяни зобов'язані: охороняти 
тваринний світ і середовище перебування диких тварин; сприяти відтворенню відновлюваних
об'єктів тваринного світу; використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до закону; 
відшкодовувати шкоду, заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог 
законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.
Громадяни мають й інші права та обов'язки, передбачені законом.
Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян
Екологічні права громадян забезпечуються:
а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і 
поліпшення стану навколишнього природного середовища;
б) участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього 
природного середовища; 
в) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища;
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Додаток №2
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ ЕКОЛОГІЧНУ СТЕЖКУ

І. Загальні положення.
Навчально-виховна екологічна стежка -  це завчасно визначений маршрут по певній

природній місцевості, на якому розташовані унікальні і типові для даної місцевості об'єкти:
різні  групи  рослинності  (ліс,  гай,  луки,  чагарники),  водойми,  водні  джерела,  пам'ятки
природи, характерні форми рельєфу тощо.

Навчально-екологічна стежка має бути прокладена недалеко від населеного пункту,
при цьому береться до уваги не тільки наявність потрібних, цікавих об'єктів, а і зручного
транспорту до розташування стежки.

Протяжність певного маршруту стежки визначається тривалістю однієї екскурсії для
старшокласників або дорослих людей не більше 1,5-2 години, тобто може досягати близько
двох кілометрів.

На створення стежки необхідно отримати від землекористувача, місцевої влади дозвіл
у вигляді юридичного документу.

Навчально-виховна  екологічна  стежка  може  створюватись  і  на  власній  території
школи,  гімназії,  ліцею, позашкільного або дошкільного дитячого закладу, де мають місце
певні насадження: квітники, сад, дендрарій, навчально-дослідна ділянка та інші рукотворні
або природні об'єкти (гніздо лелеки, колонія граків, кормові та гніздові майданчики для звірів
та птахів, ентомологічний мікрозаказник тощо).  Маршрут стежки може пролягати й через
такі  об'єкти  антропогенного  ландшафту,  які  завдають  шкоди  оточуючому  середовищу
(звалище сміття, металобрухту, непередбачені стоянки автотранспорту тощо), як негативний
приклад природокористування.

Навчально-виховна  екологічна  стежка  розрахована  на  різні  категорії  відвідувачів:
дітей старших груп дошкільних закладів, учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів навчальних
закладів, педагогів, вихователів, а також відпочиваючих громадян.

2. Мета і завдання навчально-виховної екологічної стежки.
Головна мета навчально-виховної екологічної стежки-виховання екологічно-грамотної

поведінки людини в навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу
та людину, як невід'ємну частку довкілля.

Екологічна стежка використовується для проведення масової пропагандиської роботи
з питань охорони природи.

Завдання стежки:
- ознайомлювати відвідувачів із об'єктами , визначати та провадити на відповідних

зупинках теоретичні і практичні заняття, конкретну природоохоронну роботу;
- пропагувати  природоохоронні  заходи,  інформувати  про  наявні  на  заданому

маршруті види рослин, пам'ятки природи, культури;
- привертати увагу учасників до об'єктів антропогенного ландшафту: транспортних

артерій, архітектурних споруд, сільськогосподарських угідь, рекреаційних зон.

З. Умови щодо організації, обладнання та оформлення навчально-виховної екологічної
стежки.

Навчально-виховна  екологічна  стежка  за  межами  власної  території  школи,
позашкільного закладу може бути створена при наявності юридичного документу, який дає
право на використання певної ділянки землі з визначеною метою.

У  документі  крім  дозволу  на  створення  та  використання  стежки  повинно  бути
обумовлено хто відповідальний за обладнання і утримання стежки в належному стані, режим
роботи  на  маршруті  стежки,  основні  загальні  правила  для  організаторів  та  відвідувачів
стежки, такі стартові документи оформляються організаторами в єдиний документ-паспорт
на навчально-виховну стежку.

В  ньому  має  бути  зазначено  описово  і  на  карті-схемі  місце  розміщення  стежки  з
межами  маршруту, азимутами,  орієнтирами  на  місцевості  та  відстані  між  ними  на  всій
протяжності стежки.



Паспорт має містити в стислій формі:
- історичні відомості про природне довкілля, що оточує стежку;
- описи екскурсійних об'єктів;
- стан екологічної стежки;
- режим  використання,  якій  має  визначити:  дозволені  дії  на  місцях  відпочинку

(обмежене розкладання вогнищ, рибалка з вудочкою, екскурсії, досліди та інше);
 заборонені  дії  (заїзд  автомашин,  будь-які  види  збирання  природного  матеріалу,

засмічення  території,  випасання  худоби,  вирубка  або  пошкодження  дерев,
розорювання, сінокіс);

 перелік необхідних заходів по укріпленню шляхо-стежкового полотна, по обладнанню
малими  формами  архітектури,  додатковим  обладнанням та  заходи  по  оформленню
наявних і новостворених об'єктів.
В  заключній  частині  документу  має  бути  визначено  хто  і  як  здійснює  охорону

маршруту стежки.
На власній території (школи, позашкільного або дошкільного закладу), де протяжність

стежки досягає від 300 до 900 метрів, достатньо розробити інструктивну карту-схему.
При  допомозі  підшефних  підприємств  організатори  екологічної  стежки  можуть

забезпечувати  задовільний  стан,  ефективне  використання  стежки,  і  навіть  підготовити  та
видати буклети-путівники.

Однією з важливих особливостей екологічної стежки є її інформативність. Тому кожен
об'єкт стежки має бути обладнаний щитом, на якому розміщується відповідна інформація,
умовний знак та номер об'єкту. Бажано через кожні 500 метрів (у тіні великого дерева, біля
водойми або джерела) обладнати майданчики для відпочинку.

Щит  на  першому  об'єкті  відображає  загальну  схему  всієї  стежки  та  інформує
відвідувачів пізнавальне, освітньо і вказівно за змістом об'єкту-1.

Щити на кожному наступному об'єкті-зупинці, відповідно до його змістових об'єктів
показу, теж несуть пізнавальну, освітню і вказівну інформацію.

При необхідності на окремих щитах інформація періодично поновлюється.
Після виявлення або створення на місцевості нових додаткових об'єктів проводиться

відповідне їх обладнання та оформлення.
Інформаційні щити допомагають організувати рух відвідувачів по маршруту стежки, а

також є джерелом додаткової інформації для самостійних відвідувачів.

4.Особливості використання навчально-виховної екологічної стежки.
Стежка може бути використана:
освітньо (з учнями 4-11 класів)

 для доповнення-вивчення або закріплення відповідних тем уроку;
 для проведення гурткових занять;

освітньо-пізнавально
 для проведення практичних природоохоронних робіт, екологічних тренінгів;
 для проведення тематичних та загально-оглядових екскурсій;
 для проведення навчально-виховних, ігрових екскурсій (з дітьми дошкільного віку та

учнів 1-3 класів).
Залежно від віку дітей та теми занять або екскурсій тривалість їх може становити від

30-45 хвилин до 1,5-2 години. До пізнавальної екскурсії слід залучати учнів середнього та
старшого шкільного віку.



Додаток №3
Положення 

про трудову акцію до Дня Землі

І.Загальні положення

       Трудова акція до Дня Землі – це нагода кожному продемонструвати 
громадянську позицію, небайдужість до стану довкілля, повагу і любов до 
рідної країни, до рідної землі. Трудова акція проводиться до  екологічного свята Дня Землі, 
через яке людство проявляє свою солідарність планеті, проводячи масові практичні заходи з 
покращення екологічної ситуації.

1.1. Це положення визначає порядок проведення трудової акції до Дня Землі (далі Акція).
1.2. Акція проводиться щороку з метою спонукати та активізувати молодь бути уважнішими 
до тендітного і вразливого довкілля, сформувати екологічну свідомість, культуру, дбайливе 
ставлення молоді до природи та залучити її до практичної природоохоронної роботи.

Завдання
1.3. Основними завданнями Акції є :
 залучення дітей до активної пізнавальної, пропагандистської, трудової та суспільно-
користної роботи;
 пошук і підтримка дітей, які виявили здібності до дослідницької роботи, а також в 
напрямку охорони довкілля;
 демонстрація практичних напрацювань школярів, молоді та вихованців творчих учнівських 
об’єднань під час виконання завдань всеукраїнських та міжнародних конкурсів; 
 створення умов для творчої самореалізації учнів;
 обмін досвідом роботи з дослідницької роботи;
• популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи з учнівською молоддю; 
• підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на навчально-
дослідних земельних ділянках; 
• задоволення потреб у екологічному волонтерському самовизначенні та творчій 
самореалізації, підготовка учнівської молоді до свідомої природоохоронної  діяльності.

1.4. Акція проводиться на добровільних засадах і є відкритою для учнів загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів.
1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Акції здійснює Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі НЕНЦ).
1.6. Інформацію про проведення Акції можна знайти на офіційному сайті НЕНЦу 
http://www.nenc.gov.ua .
1.7.Під час проведення Акції обробка персональних даних учасників здійснюється з 
урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники Акції
2.1. До участі в заході запрошуються учнівські та педагогічні колективи загальноосвітніх, 
позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів.

ІІІ. Порядок і строки проведення Акції
3.1. Акція проводиться щороку  протягом квітня у загальноосвітніх, 
 позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах.

ІV. Програма Акції
4.1. До програми проведення акції можуть бути включені наступні заходи:
• трудові заходи з насадження дерев, кущів, квітів, впорядкування територій біля власних 
будинків, навчальних закладів, в парках, скверах, на вулицях міст і сіл тощо; 
• прокладання маршрутів нових екологічних стежок; 
• просвітницькі природоохоронні заходи по збереженню первоцвітів, дикорослих лікарських 
рослин тощо;
• науково-практичні конференції, виступи екологічних агітбригад, конкурси стінних газет, 
дитячих малюнків на природоохоронну тематику, фото виставки тощо;

http://www.nenc.gov.ua/


• «зелені уроки», бесіди на екологічну тематику; 
• посвята молодших школярів в юннати; 
-  екскурсії по природно-заповідних об`єктах, ботанічних садах тощо;
-  підсумкові конференції з охорони навколишнього природного
середовища, збереження біорізноманіття, природних ресурсів планети, в тому числі й 
енергетичних.
   Також можуть організовуватися зустрічі з ветеранами юннатівського руху, круглі столи за 
участю науковців, представників громадських організацій, органів влади, засобів масової 
інформації.

V. Підсумкові матеріали акції
5.1 За наслідками проведення акції її учасники готують звіт про проведену роботу в довільній
формі. Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями.
5.2. Матеріали про проведення акції надсилаються до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (04074, Київ, вул. Вишгородська, 19) до кінця 
травня поточного року. 
5.3. Інформація про проведення акції розміщується на сайтах Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді ( http://www.nenc.gov.ua)

та обласних позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю.

http://www.nenc.gov.ua/
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