
 
 

 
 
 

Природа діятиме на нас з усією своєю 

силою тільки тоді, коли ми внесемо до 

відчуття її своє людське начало, коли 

наш душевний стан, наша любов, наша 

радість, або печаль прийдуть у повну 

відповідність з природою і не можна вже 

буде відокремити свіжість ранку від 

світла улюблених очей і мірний шум лісу 

від роздумів про прожите життя. 

                                                 

К.Паустовський. 

 

Є просто храм, є храм 

науки, 

А є ще природи храм, 

З лісами, що тягнуть 

руки 

Назустріч сонцю і 

вітрам. 

Завжди в будь-який час 

доби, 

Він нам відкритий у 

спеку і стину. 

Входячи в нього, будь 

серцем чуйний, 

Не безчесть його святинь. 

                                            С.Смирнов 

 

Бережіть ці землі, ці води, 

Навіть малу билинку люблячи. 

Бережіть всіх звірів всередині природи, 

Вбивайте лише звірів всередині себе! 

                                            Є.Євтушенко 

 

Без папірців, 

пляшок, бляшанок 

Було б більше 

гарних галявин! 

 
 

 
СОХРАНИМ ПРИРОДУ    ВМЕСТЕ!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Незнання природи - 

найбільша невдячність. 

                                                   Пліній Старший 

Для інших природа - це дрова, вугілля, руда, або 

дача, або просто пейзаж. Для мене природа - це 

середовище, з якої, як квіти, виросли всі наші 

людські таланти. 

                                                    М. Пришвін 

Природа не терпить НЕ точностей і не прощає 

помилок. 

                                                    Р. Емерсон. 

ЕКОЛОГІЧНА  КУЛЬТУРА  ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАС! 

 



Кожен має право на 

сприятливе 

навколишнє 

середовище, 

достовірну 

інформацію, її стан і 

на відшкодування 

шкоди, заподіяної його 

здоров'ю або майну 

екологічним 

правопорушенням. 

                                 

Ст.42 Конституція Р.Ф. 

 
«Людина - цар природи» - 

така установка дається 

нам з дитинства 

батьками, вчителями, 

потім ми ще самі 

ретельно в собі 

культивуємо цю думку. 
Ми літаємо в космос, приручили річки, 

клонували вівцю, придумали інтернет і т.д. 

Але в загальній гонці за всіма благами, що 

надаються нам технічним прогресом, ми 

забули про свій будинок - Землі, і про наших 

сусідів, таких же повноправних жителях 

Планети, як і ми. 

         

Екологія - 

фундаментальна наука 

про Природу, що вивчає 

взаємини організмів між 

собою і навколишнім 

середовищем. 

Часто, кажучи про 

екологію, люди мають на 

увазі лише охорону навколишнього середовища, 

вплив цього середовища на людину і вплив 

людини на неї. Але охорона навколишнього 

середовища - тільки частина проблем і 

завдань, які стоять перед екологією. 

Чи згодні ви, що ми знаходимося в 

серйозному екологічну кризу? 

        Харчові відходи, пластикові пляшки, 

побутове сміття, викинуті старі речі, 

будівельний матеріал, папір, рослинні залишки, 

тіла мертвих тварин - це можна знайти на 

вулицях міст і сіл. 

 

Ключові екологічні проблеми населених 

пунктів: 

• Низький рівень озеленення, 

• Несанкціоновані звалища 

• Низька якість питної води, 

• Стан водних ресурсів 

 

Чому б не зробити нашу станицю 

зеленою і чистої? Дуже важливо 

навчитися любити навколишній світ і 

берегти його красу. 
 

• поставити урни; 

• доглядати за зеленими рослинами; 
вчасно і правильно обрізати дерева і 
чагарники; 

• дотримуватися чистоту - не смітити; 

• проводити суботники; 

• розділити населення по територіях, 
закріпити ділянки за кожною групою; 

• повісити попереджувальні плакати; 

• щовесни садити дерева і квіти на 
закріплених територіях 

• провести конкурси "Найчистіша вулиця 
(територія)", "Найкрасивіший ділянку" 

 

Який внесок може внести кожен з нас? 

 

 

квіти в квітниках; 

проблем екології. 

 

 

 

рідних місць. 

 

 

 

 

 

 

 

Три головних шляхи вирішення 

екологічних проблем: 

 

• Ефективна переробка сміття і всяких 

відходів; 

• Перехід на екологічно безпечне паливо, 

яке не забруднює повітря; 

• Посилення контролю і покарань за 

забруднення середовища. 


