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Організаційні, методичні та практичні засади 
впровадження курсу «Збережемо довкілля 
разом» для 4-го класу в закладах загальної 

середньої освіти



Проєкт «Збережемо довкілля разом» - переможець національного конкурсу інновацій 
EastCode 2021. Реалізується ВБО «ІМР» у партнерстві з компанією ДТЕК за технічного 
адміністрування Center42 у межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру та за 
фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції. 
Програму ООН з відновлення та розбудови миру реалізують: ПРООН, ООН Жінки, 
UNFPA і ФАО.
Програму підтримують 12 міжнародних партнерів: ЄС, ЄІБ, Посольство США в Україні, 
уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції,і
Японії.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ



ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ 
Навчально-методичний комплект курсу за вибором «Збережемо довкілля разом» 
складається з посібника для 4-го класу ЗЗСО «Збережемо довкілля разом» та 
програми курсу. 
Програма курсу містить Пояснювальну записку та власне програму, яка скрадається із 
3 модулів та 8 тем, що охоплюють 17 уроків. 
Глибина розкриття тем та кількість уроків за однією темою у модулі можуть варіюватися 
з урахуванням вже набутих знань у межах дисципліни «Я досліджую світ».
Програма розрахована на 17 академічних годин, (1 година на 2 тижні протягом 
навчального року). 
Кількість годин може бути збільшеною на розсуд вчителя. 



ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ 
Щоб зацікавити здобувачів освіти у вивченні курсу, ми зосередилися на створенні 
емоційного контенту (з яскравими прикладами / картинками того, що буде з планетою 
найближчими роками, якщо людство не змінить свою поведінку та ставлення до природи).
При викладенні мвтеріалу використано сторітеллінг.



БАЗОВІ ТЕХНІКИ СТОРІТЕЛЛІНГУ
Подорож героя. Класика з дитинства: є герой та проблема, до постає перед ним. Автор 
розповідає про шлях героя, у кінці на нас чекає хеппі-енд. 
Помилки прикрашають або Гора. Той самий герой, але без хеппі-енду. Все, що 
трапилось з ним, – досвід, який допоможе у майбутньому. Тут доцільно навести реальний 
приклад про невдачу та висновки, які зробили герої. 
Рамка. Є основна канва, у яку автор додає історії. «1001 Ніч». Суть та ж сама. 
Контраст. Є дві історії: одна цілком реальна, інша – вигадана. Техніка побудована на 
контрасті – порівнянні реального та того, що могло б статися. 
Починаємо з кінця. Читач знайомиться з фактом, незрозумілим та інтригуючим. Щоб 
знайти пояснення того, що він побачив спочатку, варто прочитати весь матеріал. 



Формування у здобувачів освіти
ціннісного ставлення до
природного середовища, водних
та енергетичних ресурсів задля
забезпечення комфортних умов
проживання; усвідомлення ними
важливості енергозбереження та
переходу на альтернативні
джерела енергії для захисту
довкілля та життя на Землі.

МЕТА КУРСУ



 виховання дбайливого ставлення до природи;

 формування звичок економного та раціонального 
використання енергетичних й інших ресурсів; 

 розуміння цінності довкілля;
 формування інтересу до науки екології;
 стимулювання ековолонтерства. 

ЗАВДАННЯ КУРСУ



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ДОВКІЛЛЯ ТА РЕСУРСИ» 
1. Вступ
2. Тема 1. Клімат та екологічні 

загрози. Урок 1 
Що таке клімат. Чим клімат 
відрізняється від погоди. 
Підвищення температури на 
Землі та наслідки цього явища. 
Парникові гази та парниковий 
ефект. Які прояви зміни клімату 
вже  спостерігаються на нашій 
планеті.  



3. Тема 2. Довкілля як цілісний системний об’єкт. Урок 2
Що таке довкілля. Що таке живе і неживе довкілля. Як вони розрізняються.
Що таке рукотворне довкілля. Що таке екологія.
4. Тема 2. Урок 3
Повітря, вода, енергія. земля із рослинним і тваринним світом як найважливіші
складові довкілля. Без яких складових довкілля люди не можуть жити і чому.
Природні носії енергії з довкілля. Приклади. Як забезпечити «здоров’я»
довкілля.



5. Тема 3. Ресурси, необхідні для життєдіяльності людини. Урок 4
Що таке ресурси. Які існують види ресурсів. Що таке
невідновлюваний ресурс. Закони, що діють у довкіллі.
Що є проявом екологічного світогляду та екологічного
виховання сучасної людини.
6. Тема 3. Урок 5
Джерела енергії, які використовуються людиною для
забезпечення своїх потреб. Який вид енергії є найважливішим
для нашої планети. Відновлювані та невідновлювані джерела
енергії. Як треба користуватися енергією, щоб зберегти
довкілля.



7. Тема 4. Природні та фізичні явища, що виникають у тому числі внаслідок 
людської діяльності. Урок  6
Які явища характерні для різних пор року. Веселка, полярне сяйво,
сонячне затемнення. Які природні явища небезпечні для людей.
Паводок і повінь. Вплив людської діяльності на природні явища.
Зелені насадження рятують довкілля.
8. Тема 4. Урок 7
Чинники та наслідки зростання середньої температури на планеті.
Збільшення споживання викопного палива як загроза довкіллю. Які
гази спричиняють парниковий ефект. Що треба робити, щоб не
допустити збільшення середньої температури на планеті (знизити
викиди парникових газів; збільшити виробництво енергії з
відновлюваних джерел; скоротити витрати викопного палива;
збільшити заліснення території тощо).

.



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ»
9. Тема 5. Природоохоронна діяльність. Урок 8
Що таке природоохоронна діяльність. Хто має 
піклуватися про природу. Роль держави та громадян у 
природоохоронній діяльності. Якими є принципи 
природоохоронної діяльності. Що таке Велика 
тихоокеанська сміттєва пляма?
10. Тема 5. Урок 9
Повітря та вода – джерела життя. Головні забруднювачі 
повітря: хто вони. Що потрібно, щоб повітря було чисте 
та цілюще.  Як і чим забруднюється вода. Що треба 
робити для задоволення потреб людства у чистій воді. 



Забруднення ґрунтів та чинники забруднення. Як у ґрунт попадають важкі метали і чим 
вони небезпечні. Що таке відходи і як відбувається їх перероблення. Червона книга 
України та її різнокольорові сторінки. Що треба робити для захисту рослин і тварин.

11. Тема 5. Природоохоронна діяльність. Урок 10



Чому людство марнотратно використовує ресурси. Наслідки марнотратства для довкілля. 
На скільки років залишилося нафти, газу, вугілля.  Чому люди купують непотрібні речі. 
13. Тема 6. Урок 12
Що таке цифрове сміття. Як через цифрові відходи забруднюється довкілля. Як можна 
зменшити викиди вуглекислого газу через економне користування Інтернетом. Основні 
поради  для збереження енергії.
14. Тема 6. Урок 13
Скільки відходів людина виробляє за рік. Куди здавати відсортовані побутові відходи. 
Маркування. Що можна виготовити зі вторинної сировини. Як економити воду.

12. Тема 6. Основи ресурсозбереження. Урок 11



Правила життя «екологічний мінімалізм». Чому важливо регулярно 
прибирати, провітрювати та очищати своє помешкання. Навіщо 
треба зменшувати електромагнітне випромінювання від техніки в 
помешканні. Чому потрібно купувати сезонні продукти, що 
вирощені у власній країні. Чому потрібно віддавати перевагу 
рослинній їжі (овочам, фруктам, зелені) замість м'яса.
16.Тема 7. Урок 15
Екотуризм та звичайний туризм. Чим вони розрізняються. Риси і 
правила екотуризму. Який транспорт найбільш підходить для 
екотуризму і чому саме. Необхідність дотримуватися місцевих 
правил поведінки, культури і традицій під час екотуризму. 

15.Тема 7. Екологічна культура. Формування ціннісного 
ставлення до природи та людини  Урок 14

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 «СТАЛИЙ РОЗВИТОК»



Глобальні цілі сталого розвитку. Як вимірюватимуть 
рівень досягнення різними країнами глобальних цілей 
сталого розвитку. Яких змін потребує ваш стиль життя 
з огляду на сталий розвиток. Що, на вашу думку, 
необхідно змінити у вашій сім’ї, школі, населеному 
пункті для досягнення цілей сталого розвитку.
18.Тема 8. Урок 18
Що таке «Зелена Угода». Про що домовились 
європейські країни, підписавши «Зелену Угоду». Досвід 
Фінляндії, Норвегії, Швеції, Великої Британії. 

17. Тема 8. Глобальні ініціативи для збереження довкілля Урок 17



ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПОСІБНИКА 
Тема 1. Перегляньте відеоролик «Зміни клімату прискорюються» Розкажіть своїм друзям, що ви 
почули і побачили. (https://www.youtube.com/watch?v=TSiDG70Wsn4).
Тема 2. Подивіться навколо себе. Назвіть об’єкти живої та неживої природи, рукотворного та 
нерукотворного довкілля. Поясніть свою думку.
Тема 2. Подивіться навколо себе. Чи могли б ви прожити без всього, що вас оточує? Без чого, 
насамперед, ви не можете уявити собі своє довкілля? Без яких предметів довкілля все ж таки 
можна було б обійтися?
Тема 3. Назвіть закони, які діють у довкіллі. Наведіть приклади дії цих законів. Опишіть корисні 
копалини або природні ресурси регіону вашого проживання.
Тема 3. Опишіть, які форми енергії використовуються у вашому будинку. Назвіть побутові 
прилади, які перетворюють електричну енергію у світлову, теплову, механічну (енергію руху).
Тема 4. Передивіться правила поведінки в лісі. Опишіть, яких з них ви дотримуєтесь, а яких – ні. 
Поясніть, чому. 
Тема 4. Виявіть і опишіть, яким чином можна зменшити споживання енергії у вашій оселі.

https://www.youtube.com/watch?v=TSiDG70Wsn4


Зміни клімату прискорюються






ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПОСІБНИКА 
Тема 5. Дізнайтеся, коли саме торік настав День екологічного боргу у цілому для планети та 
окремо для України. Ознайомтеся з мапою забруднення повітря у світі. Яке з відмічених на мапі 
міст України має найкращу та найгіршу якість повітря. Мапа забруднення повітря у світі 
https://waqi.info/uk/ (в QR-код). Поцікавтеся, як винахідник із Нідерландів запропонував очистити від 
сміття Тихий океан: https://www.youtube.com/watch?v=XzQUYuW1oqM (в QR-код).
Тема 5. Перелічіть, де ви щодня використовуєте воду. Чи замислювалися ви над тим, скільки води 
випиваєте на день? А скільки води ви «з'їдаєте», «одягаєте» або використовуєте іншим способом? 
Поміркуйте, як можна зменшити свій «водний слід». Перегляньте відео. Розкажіть, чого ви 
дізналися про  водоспоживання в Україні  https://www.youtube.com/watch?v=4dO8y0YqbTM (в QR-
код).
Тема 5. Дізнайтеся як правильно сортувати сміття для наступного перероблення. Дізнайтеся, що 
належить до небезпечних побутових відходів: https://ecotown.com.ua/news/18-vidkhodiv-yaki-ne-
mozhna-vykydaty-na-smitnyk/ (в QR-код). Дізнайтеся про природоохоронні (заповідні) території 
рідного краю та розкажи про них друзям. Назвіть один із найвідоміших заповідників України. 

https://waqi.info/uk/
https://www.youtube.com/watch?v=XzQUYuW1oqM
https://www.youtube.com/watch?v=4dO8y0YqbTM
https://ecotown.com.ua/news/18-vidkhodiv-yaki-ne-mozhna-vykydaty-na-smitnyk/


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПОСІБНИКА 
Тема 6. Складіть власний перелік «життєво необхідних» речей, без яких не можна обійтись, та 
«зайвих» речей, від використання яких можна відмовитись. Дізнайтеся про щорічну екологічну 
акцію «Година Землі», яка покликана звернути увагу людей на проблеми надмірного споживання 
ресурсів та екологічні проблеми планети https://wwf.ua/earth-hour/ (в QR-код).
Тема 6. Самостійно або з батьками зробіть цифрове прибирання на своєму гаджеті – видаліть 
непотрібні застосунки та файли, старі однакові фото, непотрібні завантажені картинки та відео та 
ін. Поміркуйте і розкажіть, якими ресурсами ви користуєтеся у побуті та які з них вважаєте 
найважливішими. Розмістить назви того, чим користуєтеся, за категоріями: Вода / Електроенергія 
/ Газ / Тепло / Харчові продукти / Побутові речі / Інше. 
Тема 6. https://nowaste.com.ua/sortstation/https://www.youtube.com/playlist?list=PLavZE5VrG13PK-
0OOjJDUklNsFxK2EWuMl(в QR-код). Дізнайтеся про поводження з побутовими відходами у 
Швеції: https://ecoaction.org.ua/u-shvetsiyi-zakinchylosya-smittya.html (в QR-код). Пофантазуйте, як 
можна переробити свої старі речі, щоб дати їм друге життя. Спробуйте це зробити та 
продемонструйте однокласникам. Поцікавтеся, які проєкти та ініціативи з перетворення вживаних 
речей (апсайклінгу) є у вашому регіоні та в Україні.

https://wwf.ua/earth-hour/
https://nowaste.com.ua/sort-station/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLavZE5VrG13PK-0OOjJDUklNsFxK2EWuMl
https://ecoaction.org.ua/u-shvetsiyi-zakinchylosya-smittya.html


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПОСІБНИКА 
Тема 7. Вже знаю і роблю: перелічіть, які поради-правила щодо екологічно дружньої поведінки в 
побуті вдома та в школі вам вже відомі. Зокрема, щодо використання води, споживання енергії 
(електрика, газ, тепло), поводження з відходами. Які пристосування у вашому будинку 
використовують відновлювану енергію? Приклади корисних пристосувань: сонячна зарядка для 
телефону чи планшета, динамо-ліхтар, світильник на сонячній батареї. Ваш варіант? 
Тема 7. Поцікавтеся, які є екологічні стежки та туристичні маршрути у тващому регіоні. Можливо, 
ви вже подорожували ними? Розкажіть про це друзям. Дослідіть, які існують в України екологічні 
ініціативи та рухи. Розкажіть друзям про ініціативу, яка найбільше вас зацікавила. Рух «Нуль 
відходів» https://zerowaste.org.ua/ (в QR-код). Україна без сміття https://nowaste.com.ua/ (в QR-код). 
Зробіть свій календар екологічних свят: Всесвітній день лісів, Міжнародний день Чорного моря, 
Всесвітній день захисту тварин, День без поліетилену тощо. Посадитіть власне дерево. Щороку 
проводяться акції з озеленення довкілля, приєднайтеся до однієї з них або організуйте власну.

https://zerowaste.org.ua/
https://nowaste.com.ua/


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПОСІБНИКА 
Тема 8. Передивіться анімацію про глобальні цілі і розкажіть про них друзям.
https://www.youtube.com/watch?v=dKdOh8O8RCg (в QR-код). Разом з батьками
скористайтеся онлайн калькулятором та визначте вплив способу життя вашого
домогосподарства на навколишнє середовище: https://lifestylecalculator.doconomy.com/unfccc/
(в QR-код).
Тема 8. Знайдіть цікаву інформацію про використання екологічних винаходів та відкриттів
(наприклад, степлер без скоб, динамо-ліхтар, папір з опалого листя тощо). Залучіть своїх 
друзів та родичів до екологічних ініціатив.

https://www.youtube.com/watch?v=dKdOh8O8RCg
https://lifestylecalculator.doconomy.com/unfccc/


ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМІ: ПРИКЛАДИ
На березі Дніпра відпочивала компанія туристів. Перший турист залишив після себе 3 кг
сміття, другий турист - на 1 кг менше, а третій турист насмітив стільки, скільки перший і
другий разом. Скільки кілограмів сміття залишила після себе компанія туристів?
Розв'язок:

3 - 1 = 2 (кг) - сміття після 2-го туриста.
3 + 2 = 5 (кг) - сміття після 3-го туриста.
3 + 2 + 5 = 10 (кг) - сміття після трьох туристів.

Відповідь: 10 кг - сміття після трьох туристів.



ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМІ: ПРИКЛАДИ
Річна потреба в кисні людини становить до 700 кг. Таким чином, 1 гектар лісу забезпечує
річну потребу кисню 4-ох людей. Скільки гектарів лісу потрібно, щоб забезпечити річну
потребу у кисні 20 особам?
Розв'язок:
20 : 4 = 5 гектарів лісу забезпечують щорічно киснем 20 людей
Відповідь: 5 гектарів лісу забезпечують щорічно киснем 20 осіб.



ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМІ: ПРИКЛАДИ
Енергетичні витрати на одну людину невпинно збільшуються. Так, сучасній людині
потрібно 230 000 одиниць енергії на добу. Скільки енергії споживала стародавня людина
за добу?
Розв'язок:
древній людині достатньо було витрат у 4000 одиниць енергії за добу
Відповідь: древній людині достатньо було витрат у 4000 одиниць за добу.



І ЩЕ БАГАТО ЧОГО ЦІКАВОГО КРІМ НАВЧАННЯ
МІНІ ІГРИ КОНКУРСИ ЕКОАКТИВНОСТІ



Ми щиро віримо, що внесок кожного з нас буде 
безцінним у боротьбі зі змінами клімату та досягненні 

Цілей сталого розвитку ООН
А нова генерація українців житиме в екологічно чистій, 

енергетично незалежній та вуглецево нейтральній країні

https://ees.energyschool.org.ua/

І  НАОСТАНОК

https://ees.energyschool.org.ua/competitions
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