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1 слайд
Одним з основних моментів у формуванні особистості молоді, як свідомих та 

дієвих громадян сучасного суспільства є екологічне виховання та екологічна освіта; 
виховання екологічно світогляду та культури; формування у дітей усвідомлення 
того, що людина - частина природи, яка повинна знати закони природи, 
дотримуватись їх, жити у співдружності з усім живим на Землі, оберігати і 
примножувати прекрасне.

2 слайд
Девізом екологічного напрямку в НВО ЗНЗ №15 став такий вислів: «Жити 

щасливо і жити в злагоді з природою - одне й те саме».
Тому, як педагоги, так і учні у своїй співпраці намагаються вирішувати 

найважливіші питання екологічної ситуації на території мікрорайону Лелеківський, 
де знаходиться навчальний заклад та інших куточках міста.

3 слайд
В закладі тісно співпрацюють учні, що входять до комісії «Екологічна» 

учнівського самоврядування з вихованцями екологічного гуртка «Джерело», 
що працює в ДЮЦі «Явір».

4 слайд
їх спільні зусилля спрямовані на активну природоохоронну діяльність. Ось 

основні заходи, що організовуються та проводяться учнями школи:
> Акція "Краса і затишок шкільної оселі".
> Операції "Довкілля"; "Чистодвір", "Толока".
> Фотоконкурс "Зелений куточок нашого класу", "Природа рідного краю".

> Конкурс природоохоронного плакату "Збережемо нашу планету чистою і
живою!"; "Хочу жити в чистому світі".

> Операція" Зелений паросток майбутнього";
> Облаштування шкільного саду шпаківнями та годівничками для птахів;
> Круглий стіл на тему "Хто ти на планеті Земля?".
> Акції "Живинка" ; "Джерело".

5 слайд
А перед педагогами навчального закладу стоїть одне важливе завдання: 

навчити дітей любити цей світ, оберігати його від екологічних негараздів.

6 слайд
Учнівське самоврядування активно впливає на учнів, їх батьків, громаду через 

роботу комісії «Екологічна», члени якої
> здійснюють контроль за санітарним станом приміщень навчального закладу,

класів,
^ доглядають за станом території, зелених насаджень;

> залучають учнів до участі в екологічних акціях;
> проводять роботу з виявлення джерел забруднення навколишнього

середовища;
> проводять збір макулатури;



7 слайд
Вихованці екологічного гуртка «Джерело» зацікавилися роботою обласного 

дитячо-юнацького центру «Ексампей» при НВК «Кіровоградський колегіум» під 
керівництвом Бабанської Н.І. Спільно з цим колективом гуртківці були активними 
учасниками та неодноразово переможцями екологічних акцій, конкурсів, 
фестивалів, просвітницьких заходів. Зокрема:

> вихованці гуртка досліджували особливості біології, живлення та 
гніздування
зникаючих видів птахів нашої місцевості; спільно з вихованцями гуртка
декоративно-ужиткового мистецтв виготовляли макети цих птахів; 
приймали участь
у екологічній акції на захист живої природи «Парад птахів».

> активісти екологічного руху школи були запрошені на презентацію видання
«Крилаті скарби Кіровоградщини».

8 слайд
Спільно з вихованцями гуртка образотворчого мистецтва проводили шкільний 

етап конкурсу екологічних плакатів. 15 кращих робіт щороку приймали участь в 
обласному відкритому конкурсі екологічного плакату «Я хочу жити в чистому 
світі», представляли Кіровоградську область на міжнародній виставці екологічного 
плакату в м. Києві.

9 слайд
Щорічно гуртківці організовують міні-фестиваль любителів живої 

природи «Клуб 4 лапи» у школі. Переможці стають учасниками конкурсу 
любителів домашніх тварин «Чотири лапи», який організовує ОДЮЕЦ 
«Ексампей» на базі НВК «Кіровоградський колегіум».

10 слайд
До Дня Землі ОДЮЕЦ «Ексампей» організовує конкурс екологічного малюнку 

на асфальті, який проводиться на центральній площі міста. Два роки поспіль 
вихованці екологічного гуртка гідно представили наш навчальний заклад.

11 слайд
Діти, які вже мають досвід роботи екологічного напрямку організовують 

та проводять агітаційну роботу між учнями закладу з метою залучення 
учнівської молоді до вивчення та вирішення екологічних проблем нашої 
місцевості.

12 слайд
Вихованці екологічного гуртка з особливим задоволенням четвертий рік 

поспіль приймають участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому 
конкурсі «Колосок», який проводить Львівська міська громадська організація 
«Львівський інститут освіти. Учні сподіваються вибороти перемогу і у 
конкурсі цього року, поповнити колекцію золотих колосків.

13 слайд
Цікаво і змістовно проходить робота вихованців над підбором та дослідженням 

матеріалів до творчих проектів.



Юні екологи вже прийняли участь у створенні проектів «Кулінарна книга 
Лелеківки». Під час роботи над цією темою діти вивчали рецепти приготування



використання елементів усної народної творчості під час приготування їжі; 
значення рослинної їжі для здоров'я людини.

В рамках створення творчого проекту «Хліб очима дітей»,спільно з 
вихованцями декоративно-ужиткового та образотворчого гуртків було підготовлено 
малюнки, аплікації, витинанки на тему вшанування та піднесення ролі хліба в 
житті людини. Діти досліджували весь шлях хліба «від поля - до столу»; вивчали 
народний фольклор, звичаї та традиції, що пов'язані з вирощуванням хліба. Роботи 
були представлені у м. Києві. Творчий проект, а зокрема робота Чирук Тетяни, що 
стала переможницею конкурсу на кращий тематичний малюнок під час проведення 
Всеукраїнського форуму «Хліб очима дітей» були відзначені грамотою 
Міністерства освіти і науки України, Національним еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді.

14слайд
Навчально-виховній план роботи екологічного гуртка безумовно передбачає 

практичну роботу по збереженню та примноженню природних багатств рідного 
краю. Цікавою формою роботи для дітей є організація екскурсій і походів, під час 
яких діти проводять фенологічні спостереження за сезонними змінами в природі. В 
одному з таких походів діти відшукали занедбане джерело і вирішили взяти його 
під особисту охорону. Вони розчистили джерело, насадили біля нього дубки, щоб 
захистити від пересихання влітку. Пізніше на території мікрорайону було знайдено 
ще 2 джерела, які тепер доглядають вихованці гуртка.

15 слайд
Екологічна робота та знайомство з природними багатствами рідного краю не 

обмежується лише вищезазначеними видами роботи. Наші гуртківці з величезної 
цікавістю відвідали Софіївський парк, Монастирище. Незабутньою стала поїздка на 
розкопки «кам'яних троян» в передмісті Одеси разом з вихованцями «Ексампею».

16 слайд
Вихованці гуртка цікавляться якостями питної води мікрорайону. З цією метою 

гурткова група проводила дослідження питної води на базі КП «Теплоенергетик» в 
хімікотехнологічній лабораторії.

17 слайд
Гордістю нашого закладу стали такі проекти:

> "Квіти - обереги моєї родини", виконала Крижановська Наталія;
> "Рослини у легендах та переказах", виконала Сліпенко Вікторія;
> "Школа - квітучий сад",беруть участь всі учні школи.
> "Ліс - зелений друг Землі", виконала Гапиченко Аліна

Учням подобається досліджувати природу, розуміючи її доброзичливе 
ставлення до нас, людей.

18 слайд
Традиційно на святі Осені та святі мікрорайону Лелеківський учні готують 

чудові виставки композицій з квітів, овочів, фруктів та інших дарів природи, якими 
милується не лише шкільний колектив, а й жителі мікрорайону Лелеківський та 
гості свят.



19 слайд
Учні постійно доглядають за територією біля пам'ятного знаку воїнам, що 

загинули під час визволення мікрорайону Лелеківський від фашистів.

20 слайд
Отже, найголовніше завдання вчителя - дати змогу дітям належним чином 

оцінити важливість знань екології в житті людини, навчити дітей любити цей світ.


