
 
 

 
 

 

 

Охорона довкілля - проблема 
кожного з нас 
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Немов собі на злість, 

Ми землю кривдим 

дуже. 

Злелій її, очисти, 

омий, 

Мій добрий, юний 

друже! 

 

Не будь байдужим! 
 

Твердження, що людина врятує світ, відомо всім, бо 

людина стала людиною, коли побачила яскраве різнобарв’я 

рідної природи, коли почула спів жайворонка й тьохкання 

солов’я, коли відчула тонкі пахощі 

бузкового цвіту й медові розливи білої 

акації. Але людина інколи забуває, що 

вона є лише часткою природи, із 

законами й силами якої необхідно 

рахуватися. 

Не володарювати над природою, а 

співпрацювати з нею, бути «царем природи», а її невіддільною 

частиною. Ці слова необхідно 

донести до кожного . 

Світ навколо нас 

прекрасний… 

 

… що робить 

людина? 
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Збереження природи 

    З того часу, як людина стала господарем планети Земля, її 

діяльність обумовила зміни довкілля та почала діяти на умови 

життя тварин. Сторіччями люди вирубували ліси, забруднювали 

довкілля, полювали на тварин, ловили рибу, жодної хвилини не 

замислюючись над 

наслідками своїх дій. 

Тільки тепер ми 

починаємо 

розуміти, що лише 

зміни в діяльності 

людини можуть 

врятувати Землю 

від катастрофи. Наш спосіб життя 

серйозно порушив рівновагу природного середовища. 

Колосальні зміни, які відбуваються у наш час, можуть 

скінчитися дуже погано.  
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Безпечне прання – запорука здорової 

нації 

Ми навіть не здогадуємося, яку шкоду приносить нам 

чистенька , щойно випрана білизна, точніше не так білизна , як 

засіб , яким ми користуємося , щоб досягти необхідної чистоти. 

Щодня стоки 

шкідливих хімікатів 

забруднюють річки, 

озера, грунти. Не 

розуміючи цього ми 

вбиваємо нашу 

планету, ми не даємо 

права на життя 

майбутнім 

поколінням. Не 

задумуючись над наслідками, ми йдемо в магазин і купляємо той 

порошок, який випере одяг найкраще , навіть не знаючи , що в 

його складі є фосфати , які мають згубну дію на навколишнє 

середовище. 

Щороку в Швеції 

проходить 

інформаційно-

просвітницька кампанія, 

спрямована на 

популяризацію 

екологічно 

відповідального 

споживання під назвою 

«Зелений тиждень». 
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Участь громадськості у здійсненні 

екологічної політики міста 

 

Екологічна культура — частина загальної культури, шлях 

до її формування лежить через ефективну екологічну освіту. 

Екологічна просвіта має проводитися не лише в середніх і 

вищих навчальних закладах, але й охопити старші верстви 

населення, щоб змінити важке екологічне становище, необхідно 

достукатися до серця кожного. 

Свідома молодь - нації надія,  

Єднає всіх нас спільна добра 

мрія. 

В наших руках природа і життя 

Тож збережімо їх для 

майбуття!!! 

Ці слова мають стати гаслом кожного свідомого українця, 

якому не байдужа доля оточення, критичний стан природи.  

Лише формування екологічної свідомості та дбайливе ставлення 

до природи можуть вирішити цю глобальну проблему. 

 

Волонтери що приймають участь в прибираннях в 

майбутньому на відпочинку на природі не тільки не 

смітять, а ще й не дають смітити своїм товаришам! 
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Допомога природі учнями, студентами 

 

Людина як 

частина природи 

повинна не забувати, 

що природа - друг і її 

потрібно берегти. Різні 

школи працюють в 

еколого-

натуралістичному 

напрямку, тому з 

особливою ініціативою 

підтримують та 

ініціюють різноманітні 

проекти допомоги природі. Існують різні групи волонтерів . 

Однією з них є група молодих людей « Зробимо Тернопіль 

чистим». Першу спробу навести порядок вони зробили в парках 

Тернополя. Як кажуть, не пройшло й півроку, а результату 

волонтерської роботи як і не було: парки знову засмічені. 
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Допомагати природі це не тільки модно і 

престижно, але ще й дуже приємно! Коли 

усвідомлюєш, що навіть невеликий вклад - стаття, 

новина чи рекламний банер може змінювати свідомість 

великої кількості людей, зберегти природне 

середовище - це обов'язково має радувати! 

Приєднуйтесь до руху на захист довкілля! 
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Стань волонтером – допоможи 

природі 

Можливості, які дає волонтерство:  

 можливість зробити свій власний вклад у 

вирішення важливих екологічних проблем; 

 цікаве та корисне спілкування з небайдужими 

однодумцями; 

 інтерактивне навчання; 

 можливість участі в інших цікавих та корисних 

проектах. 
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Сфери діяльності, які потребують 

допомоги волонтерів 

 

 

Дана діаграма показує важливість екологічної проблеми, 
охорони навколишнього середовища. 

Надання допомоги окремим 
соцальним групам, які 
потребують допомоги 

Охорона навколишнього 
середовища 

Захист прав дітей, 
молоді, 

багатодітних сімей 

Захист 
культурної 
спадщини 

Інше 
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Заходи збереження природи руками 

волонтерів: 

 Створення груп добровольців для прибирання 

навколишнього середовища., насадження лісів. 

 Вплив на місцеву владу з ціллю створення 

безвідходного виробництва,  сміттєпереробних заводів, 

використання альтернативного палива, сонячних 

батарей. 

 Повідомлення населення про вплив людини на природу, 

про можливі наслідки. 

 Створення реклам , плакатів з закликами зупинити 

негативний вплив на оточуюче середовище. 

 Заохочення учнів, студентів брати участь в 

добровільних заходах збереження природи. 

 Створення спеціальних урн для використаних батарейок 

і люмінесцентних лампочок. 
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Вирішення проблеми в країнах Європи 

Щороку в Швеції проходить інформаційно-просвітницька 

кампанія, спрямована на популяризацію екологічно 

відповідального споживання під назвою «Зелений тиждень». 

В школах США створюються гуртки, в яких можуть брати 

участь всі бажаючі. Їхньою ціллю є донести важливість догляду 

за природою. 

Агітаційні плакати з закликами зберегти природу для 

майбутніх поколінь можна побачити в кожному навчальному 

закладі Англії. 

«Our Planet» молодіжна 

організація в штаті Техас, 

заснована з ініціативи 

студентів коледжу, які 

створюють акції захисту 

природи, займаються 

екологічною просвітою в 

громаді. 
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Висновок 

 

Отже, допомагати природі це не тільки модно і 

престижно, але ще й дуже приємно! Коли 

усвідомлюєш, що навіть невеликий вклад - стаття, 

новина чи рекламний банер може змінювати свідомість 

великої кількості людей, зберегти природне 

середовище - це обов'язково має радувати! 

Приєднуйтесь до руху на захист довкілля! 

Виконала: 

Козак 

Оксана 


