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Взаємодія людини з природою – міф чи 

реальність? 

―Не сміти, 

не вирубуй 

дерев, ―не 

плюй 

природі у 

душу…‖. 

Чи часто 

від 

старших 

людей ти чув таке зауваження? Чи звертав ти на це увагу? 

Зауваж, якої шкоди можеш принести матінці-природі? 

Якщо ні, - задумайся і схаменись! 

Нагальним на сьогодні постало питання екологічної 

знемоги не лише окремих міст, але й всієї екосистеми в 

загальному. Екологічна проблема виростає в проблему 

перетворення стихійного впливу людей на природу, в свідомо, 

цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така 

взаємодія може бути здійснена при наявності в кожній людині 

достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості, 

формування яких починається з раннього дитинства і 

продовжується все життя. 
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Духовний Чорнобиль породив 

Чорнобиль екологічний 

 
Духовний Чорнобиль давно вже почався, а ми іще 

тільки його боїмось. 

Л. Костенко 
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Молодь і природа – проблема, яка 

потребує вирішення 

Кожен день людина взаємодіє з навколишнім світом. 

Природа радує нас  своєю красою, ми захоплюємось нею у будь-

яку пору року. 

Я вважаю, що людина - частина природи, тому ми маємо 

безліч обов’язків, але суспільство не зважає на них. Сучасна 

молодь живе у період, коли бурхливо розвивається техніка, 

проводяться різні експерименти, але діяльність людини зайшла 

занадто далеко.  Усі занепокоєні лише матеріальними благами, 

хочуть отримати все більше грошей і готові заради цього на  все. 

Складається така думка, що людина вважає природні ресурси 

невичерпними. 

Сучасне покоління 

втратило ―екологічну 

мораль‖. Ми стали 

бездуховними,  але не 

безнадійними. Все частіше 

людство починає розуміти  

наслідки своєї жахливої 

поведінки. Щоб все це не призвело до знищення 

живого, необхідно радикально змінити повсякденне життя 

населення. 
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 Екологічні проблеми міста Тернополя 

Забруднення 

озера 

 

 

 
 

 

 

 

 

Низька якість 

питної води 

Озеленення 

Недбале поводження 

з відходами 

Забруднення 

повітря 

 

Проблема сміття 
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Тернопільське озеро “плаває” у смітті, а 

тернополяни плавають у цьому ставі 

 

Шкарпетки, розбиті склянки, пластикові і залізні пляшки 

– усе небезпечне для здоров’я людини знаходиться на березі 

Тернопільського озера. А декілька метрів від цього сміття 

купаються тернополяни разом з дітьми, незважаючи на 

неодноразове попередження санепідемстанції. 

Що можна сказати про культуру 

поведінки зі сміттям у нашому місті? 

На жаль, ситуація поведінки тернополян із сміттям є 

невтішною. Мешканці міста не перестають смітити на вулицях 

Тернополя. Найактивнішою категорією ―шкідників‖ є молодь, 

яка свідомо забруднює територію міста. 
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Громадська екологічна рада Тернополя вважає, що 

потрібно збільшити кількість урн для сміття в місті. Так, у парку 

імені Шевченка сміттєві урни розташовуються через 300 метрів і 

більше, а варто, на їхню думку, – до п’ятдесяти. Саме такий 

варіант пропонується у програмі благоустрою міста, до розробки 

якої громадська рада значною мірою долучилась. Але, з іншого 

боку, покласти обгортку від цукерки в кишеню, а потім 

викинути її у смітник, кожному з нас зовсім не важко, тому 

зрозуміло, що проблема не лише у відстані між урнами, а в рівні 

загальної культури. 
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У Тернополі зрізають більше дерев, ніж 

садять 
На 2012 рік попри серйозне природоохоронне 

законодавство України і складну процедуру отримання дозволів 

на зрізку, у Тернополі дерев більше зрізають, як садять. Причина 

проста – дерева у місті старі. 

Як зазначають працівники підприємства ―Озеленення‖, за 

двадцять років незалежної України ще не було посаджено ні 

одного дерева, лише у 2012 р. було посаджено кілька дерев, - як 

зазначають фахівці – влада не має грошей. 

 

 
Проблема поводження з відходами 

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з 

побутовими відходами, потребують невідкладного розв’язання 

та фінансування заходів в повному обсязі за  рахунок усіх 

можливих джерел фінансування. Критична ситуація з 
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видаленням відходів, що склалася у місті, обумовлена 

відсутністю паспортизованого сміттєзвалища та полігона 

промислових відходів, вимагає прийняття продуманої, 

екологічно та економічно-оціненої системи у сфері  поводження 

з відходами.  

 

 

Повітря у Тернополі забруднене 

підприємствами 

Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в місті 

було підприємство, яке займається транспортуванням та 

розподілом газу – Тернопільське лінійно-виробниче об’єднання 

магістральних газопроводів. Крім того, внаслідок виробничої 

діяльності підприємств та організацій в атмосферу надійшло 

304,6 тис. т діоксиду вуглецю (70% до відповідного періоду 2011 
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р.), який має парникову дію та негативним чином впливає на 

зміну клімату. 

 
 

Тернополян хвилює якість питної води  

Впродовж 2012 р. скарги мешканців міста були зумовлені 

тимчасовим локальним погіршенням якості води, спричиненим 

виникненням аварійних ситуацій на мережах, проведенням 

відповідних ремонтних робіт, незадовільним технічним станом 

внутрішньобудинкової чи зовнішньої мереж. 

 Вода є цілодобово, а перебоїв майже не буває — це 

велика заслуга водоканалу, бо грошей немає, а вони щось 

роблять. Проте величезна проблема - якість води. Мешканці 

міста жаліються на те, що часто з кранів тече жовто-бура рідина, 

яку не то що споживати бридко, а й просто вмитися не можливо. 
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Змінимо екологічну ситуацію Тернополя 

на краще! 

 
Для того, щоб наше місто виглядало саме так, потрібно: 

 створити добровільні загони молодих активістів; 

 надати можливість молоді співпрацювати із екологічними 

організаціями міста; 

 проводити різноманітного роду екологічні акції; 

 підвищити рівень екологічної освіти; 

 виховувати відповідний рівень екологічної культури; 

 активно розвивати неформальну екологічну освіту із 

залученням провідних вчених-екологів. 

 

Безумовно, що до екологічної культури потрібно 

привчати ще змалечку. Тому, ми прагнемо донести місцевій 

владі, що екологічним вихованням потрібно займатися ще 
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змалечку. Проводити в школах уроки екології, дитячі свята, 

концерти за участю популярних співаків чи музичних груп. 

Також було би добре, коли б соціальну рекламу на цю тематику 

транслювали місцеві телеканали. Адже проблему екології 

необхідно популяризувати, постійно говорити про неї. 

 

Піклуймося про екологічну безпеку 

нашого міста! 

 

 
 


