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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма «Етика відносин з природою», запропонована для 
викладання у закладах загальної освіти, доповнює та конкрети-
зує знання про антропогенну діяльність у довкіллі, набуті в про-
цесі шкільної екологічної освіти. Програму створено з ураху-
ванням запитів освіти в інтересах сталого розвитку суспільства, 
Декада якої була проголошена ООН у 2005-2015 роках. За ре-
зультатами Декади і з врахуванням глобальних тенденцій Гене-
ральною Асамблеєю ООН у 2015 році були визначені Цілі ста-
лого розвитку (до 2030 року). Програму побудовано з урахуван-
ням діяльності у зоні відповідальності школярів, трансформації 
теоретичних відомостей про глобальні тенденції у конкретні дії і 
вчинки у довкіллі, що гармонізують взаємодію учнів з приро-
дою, на основі і з урахуванням етичних аспектів взаємодії з 
природою.  

Програма реалізує компетентнісний підхід в освіті і спрямо-
вана на реалізацію низки ключових компетентностей, насампе-
ред – екологічної.  

 

Програма «Етика відносин з природою» спрямована на фо-
рмування у школярів уявлення про глобальні, регіональні і міс-
цеві екологічні проблеми, виклики і загрози, уміння усвідомлено 
орієнтуватися в еколого-економо-соціальних особливостях до-
вкілля. Цей курс інтегрує і закцентовує екологічну інформацію 
природничих предметів, що складали основу для формування 
екологічно доцільної поведінки школярів, гармонізації їхніх від-
носин з природою.  

Структура і зміст Програми базуються на принципах непе-
рервності й наступності екологічної освіти, її інтеграції на осно-
ві міжпредметних зв’язків, гуманізації, практичної спрямованості. 

Актуальність курсу. Представлений курс конкретизує мету 
екологічної освіти згідно з сучасними суспільними потребами та 
вимогами освіти сталого розвитку суспільства, який висуває ви-
моги формування діяльнісних якостей особистості з виразною 
природоохоронною спрямованістю. Вивчення курсу сприятиме 
формуванню екологічної компетентності, що передбачена Зако-
ном України «Про освіту». 
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Актуальність курсу в контексті світових тенденцій еко-
логічної освіти. Програма є актуальною з позицій освіти стало-
го розвитку суспільства. Визнання світовою спільнотою необ-
хідності свідомого регулювання взаємодії з природою, насампе-
ред – запобігання наслідкам змін клімату й регуляції рівня спо-
живання і використання природних ресурсів є необхідною умо-
вою її збереження. Особливої уваги у вихованні екологічно 
компетентного громадянина потребує його ціннісна, емоційна та 
мотиваційна сфери, адже освіта сталого розвитку пов’язана не 
лише із зовнішніми виявами екологічної культури і компетент-
ності – поведінкою і діяльністю, сумісними зі сталим розвитком, 
а й з питаннями етики, формування цінностей і забезпеченням 
ефективної участі населення у процесі прийняття рішень стосо-
вно найближчого довкілля.  

Метою впровадження цього курсу є формування у школярів 
знань про характер і сутність антропогенної діяльності у довкіллі, 
глобальні екологічні проблеми та їхні етичні й технологічні при-
чини, власну роль і можливості у їхньому вирішенні. Серед цілей 
курсу – інформування учнів про сучасні тенденції глобального 
розвитку, відображені у Цілях сталого розвитку (Глобальних ці-
лях, визначених Генеральною асамблеєю ООН у резолюції «Пе-
ретворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого роз-
витку до 2030 року»). На меті також формування екологічної ком-
петентності школярів, усвідомлення ними особистої причетності 
до екологічних проблем, власного впливу на довкілля внаслідок 
побутової діяльності, формування етичного підґрунтя екологічної 
діяльності і екологічного вибору.   

Мета реалiзується через розв’язання таких завдань: 
- формування світоглядних знань про основні тенденції взає-

модії суспільства і природи на сучасному етапі, взаємозале-
жність економіки, суспільного розвитку від стану довкілля; 

- формування в учнів почуття причетності до екологічних 
проблем;  

- формування спектру екологічних та етичних мотивів взає-
модії з природою; 

- формування навичок прийняття екологічно доцільних рішень 
і вибору екологічно безпечних стратегій діяльності у довкіллі; 
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- розвиток навичок співробітництва під час обговорення еколо-
гічних проблем; 

- виховання почуття відповідальності за стан довкілля, 
усвідомлення місця людини в природі, усвідомлення 
необхідності дотримання природоохоронного законодавства; 

- виховання ресурсоощадливого споживача;  
- вироблення у школярів умінь практично застосовувати здобу-

ті екологічні знання, користуватися джерелами екологічної 
інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її; 

 

Структура і зміст програми «Етика відносин з природою» 
базуються на принципах неперервності і наступності екологіч-
ної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних і між-
предметних зв’язків, гуманізації, диференціації навчального ма-
теріалу залежно від практичної спрямованості. Наскрізною ком-
понентою програми є етичний аспект екологічної кризи, виник-
нення і вирішення екологічних проблем.   

Практична складова курсу є важливою й обов’язковою, 
оскільки обґрунтування певних екологічних залежностей, дове-
дення наявних тенденцій розвитку, зрештою – аргументація та 
вміння осмислювати й відбирати, оцінювати значущість і участь 
описаних екологічних і суспільних явищ у причинно-
наслідкових зв’язках – це індикатори сформованості когнітив-
них процесів і прояви розвитку комунікативної, соціальної та 
екологічної компетентностей. Форми практичних занять і вправ 
є як наскрізними для всіх розділів, так і специфічними формами 
і методами для окремих з них.  

 

Оцінюючи досягнення учнів в оволодінні навчальним мате-
ріалом, необхідно керуватись критеріями, затвердженими МОН 
України, враховуючи при цьому: правильність і науковість ви-
кладення матеріалу; повноту розкриття понять і закономірнос-
тей; точність вживання екологічної термінології; ступінь само-
стійності відповіді; логічність і доказовість у викладенні матері-
алу; ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, 
специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними 
та іншими додатковими матеріалами). 

Передбачається, що пропонований курс буде ефективним 
для гармонізації відносин з природою учнів 7-8 класів, тому йо-
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го зміст побудовано з урахуванням принципу «звуження зони 
відповідальності» – від вивчення глобальних екологічних про-
блем до регіональних і місцевих та безпосередньо побутових 
екологічних проблем, розуміння впливу характеру свідомості на 
діяльність, а діяльності – на стан довкілля. І в зворотньому – 
стану довкілля на здоров’я людини.  

 

Під час викладання курсу і оцінювання досягнень учнів слід 
звертати увагу на формування у школярів таких переконань: 
 закони функціонування екосистем є об’єктивними. Тобто, на 

людину вони діють таким же чином, як і на всіх інших істот. 
Стабільність екосистеми зростає зі зростанням кількості її 
компонентів і урізноманітненням зв'язків у ній; 

 екологічні проблеми стосуються всіх, і, навпаки – до ство-
рення екологічних проблем причетні всі. Тому й від-
повідальність за виникнення і вирішення екологічних про-
блем лежить не лише на державних управлінських структу-
рах, а й на кожному громадянинові;  

 немає жодного виду людської діяльності, у процесі якого не 
використовуються природні ресурси. Різниця полягає лише 
в обсягах використання і споживання залежно від соціальної 
ролі і власних потреб та запитів; 

 причиною зростання обсягів використання природних 
ресурсів є зростання особистих, родинних, суспільних по-
треб і бажань. Надмірні потреби призводять до збільшення 
навантаження на довкілля, розширення площі території, 
необхідної для їхнього задоволення. Тож власні потреби 
мають бути розумними, а не надмірними; 

 вирішення багатьох екологічних проблем (особливо 
місцевого рангу) насамперед лежить у площині зміни побу-
тових звичок та стилю повсякденної діяльності кожної лю-
дини. Цей процес тісно пов’язаний з умінням кожної 
особистості щодня свідомо обирати види діяльності і 
стратегії поведінки, побутові засоби, що здійснюють 
мінімальний вплив на довкілля.  
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Курс «Етика відносин з природою» призначений для вико-
ристання у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. 
Він також може стати у пригоді студентам закладів вищої та 
слухачам курсів післядипломної педагогічної освіти. Нею також 
можуть скористатись громадські організації екологічного спря-
мування, установи природно-заповідного фонду. 

 

На реалізацію програми відводиться 35 годин (1 година на 
тиждень), з яких: 18 годин теоретичних та 17 годин практичних 
занять. 
 
 

Програма курсу «ЕТИКА ВІДНОСИН З ПРИРОДОЮ» 
(для учнів 7(8) класів, 35 годин, 1 година на тиждень) 
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Зміст навчального  
матеріалу 

 
 

Виховні орієнтири, 
вимоги до навчальних 

досягнень учнів. 

 
 

3 2 1 Вступ.   
Коротка історія відносин 
суспільства з природою. 
Етапи взаємодії людини і 
природи в історичному ас-
пекті.  
Поняття про коеволюцію, 
як шлях співіснування з 
природою.  

Учні/учениці: 
називають основні іс-
торичні етапи взаємо-
дії людства з приро-
дою;  
пояснюють екологічні 
ризики полювання, ко-
лективного полюван-
ня, підсічно-вогнево-
го землеробства; 
пояснюють роль при-
роди у формуванні су-
часного світогляду, йо-
го комплексний харак-
тер;  
наводять приклади 
причинно-наслідкових 
зв’язків у системі «су-
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спільство-природа», 
розбалансовуючого 
впливу людської ді-
яльності на природу. 
 

 6 4 2 РОЗДІЛ І. ЕТИЧНІ 
КОНТЕКСТИ У ВЗАЄ-
МОДІЇ З ПРИРОДОЮ  
 
Тема 1. Що таке екологі-
чна етика.  
Виникнення вчення про 
екологічну етику.  
Допустиме й недопустиме 
у відносинах з природою. 
Віддаленість у часі нас-
лідків впливу на довкілля. 
Екологічний імператив, 
його значення у регуляції 
відносин з природою.  
 
Тема 2. Зміни екологіч-
ної свідомості і розвиток 
екологічної етики   
Еволюція екологічної сві-
домості у взаємодії з при-
родою. Міфологічна, релі-
гійна, наукова свідомість, 
їхні екологічні риси. То-
темізм, анімізм, фітолатрія 
та зоолатрія, їхнє значення 
у збереженні довкілля.  
 
Розвиток екологічної мо-
ралі й етики (закони про 
охорону природи і окре-
мих видів у Київській Ру-
сі, Середньовічній Європі, 
інші).  
Основні напрями екологі-
чної етики: екоцентрична 
етика (Б. Каллікотт і 
П. Венц), концепція біоре-
гіону (Г. Снайдер), гео-

 
 
 
 
Учні/учениці: 
називають причини 
екологічної кризи, су-
часні етичні пробле-
ми, у галузі взаємодії 
з довкіллям;  
 
виражають ставлення 
до сучасних етичних 
проблем; 
 
обґрунтовують влас-
ну позицію у вирі-
шенні сучасних етич-
них проблем; 
 
пояснюють 
взаємозв’язок сучас-
ного стану довкілля і 
переважного ставлен-
ня до природи; згуб-
ність споживацького 
ставлення до природи; 
необхідність пошуку і 
розбудови екоетично-
го ідеалу в суспільно-
му розвитку; 
 
усвідомлюють необ-
хідність етичного ре-
гулювання діяльності 
у природі і щодо при-
роди; важливість еко-
логічного імперативу; 
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етика (В. Немец, Л. Не-
мецова), етика благоговін-
ня перед життям (А. Швей-
цер). 
Всесвітня Хартія природи 
(1982). 
Етичні риси і принципи 
«глибинної екології». 
Принципи етики дикої 
природи.   
 
Тема 3. Сучасні еколого-
етичні проблеми 
Сучасні етичні проблеми і 
ситуації (надлишкове спо-
живання в умовах наявно-
сті бідності і обмеження 
ресурсів, погіршення яко-
сті середовищ існування 
живих істот, упереджене 
ставлення до кліматичних 
та інших мігрантів, про-
блема знищення диких 
тварин і рослин, збирання 
лікарських трав, функціо-
нування притравкових май-
данчиків і собачих боїв, 
утримання собак на ланцю-
гу, (не)допустимість по-
лювання і сафарі, тесту-
вання косметичних і ме-
дичних засобів на твари-
нах, утримання диких тва-
рин у нестерпних умовах, 
використання диких тва-
рин у індустрії розваг – у 
дельфінаріях, цирках, фо-
тографуванні тощо, носін-
ня натурального хутра, 
вживання м’яса, торгівля і 
контрабанда диких видів, 
догхантерство тощо), спо-
соби їхнього вирішення.   
 

наводять приклади 
екологічних аспектів 
різних релігій і віру-
вань, впровадження 
традицій, що зберіга-
ють довкілля; 
зв’язку тотемізму, ані-
мізму, фітолатрії та 
зоолатрії зі збережен-
ням довкілля; 
 
 
 
роблять висновок про 
духовні і технологічні 
причини екологічної 
кризи, необхідність 
виходу із кризи шля-
хом змін в екологічній 
свідомості і спожи-
ванні, можливість еко-
логічних змін на кра-
ще через зміни у вла-
сній свідомості: ви-
знання права на іс-
нування за іншими 
істотами, сприйняття 
природи як цінності, 
незалежно від корис-
ності для людини її 
об’єктів. 
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Тема 4. Чи можливий 
ідеальний світ 
Екоетичний ідеал – понят-
тя про світ, де благопо-
луччя природи досягається 
поряд із задоволенням 
людських потреб.    
 

 
 

11 5 6 РОЗДІЛ ІІ. ЦІЛІ СТА-
ЛОГО РОЗВИТКУ 
 
Тема 1. Що таке екологі-
чна система і як вона 
функціонує? 
 
Поняття про екологічні 
системи і взаємозв’язки 
компонентів у них. Під-
тримка балансу у екосис-
темі. Вплив антропогенної 
діяльності на природні сис-
теми.  
Проблема вичерпання ре-
сурсів і забруднення еко-
систем, її наслідки.  
 
«День екологічного бор-
гу». 
 
 
Тема 2. Сталий розвиток 
суспільства і його скла-
дові. 
Поняття «сталий розвиток 
суспільства», його складо-
ві. Необхідність врахуван-
ня екологічних наслідків 
економічного і соціально-
го розвитку суспільства. 
Самміт у Ріо-де-Жанейро 
(1992). «Порядок денний 
на ХХІ століття» і наступ-
ні зустрічі, їхні значення у 
регуляції відносин у сис-

 
 
 
Учні/учениці: 
називають основні 
складові стійкого 
(збалансованого роз-
витку), основні до-
кументи сталого роз-
витку суспільства, при-
чини і наслідки явищ 
та процесів, відобра-
жених у ЦСР;  
 
пояснюють значення і 
важливість збережен-
ня зв’язків в екосис-
темах, їхніх ланок; 
сутність і особливості 
збалансованого розви-
тку суспільства; зна-
чення ЦСР;  
 
оцінюють нерівномір-
ність суспільного роз-
витку різних регіонів 
світу, екологічні нас-
лідки і ризики тра-
диційного суспільного 
розвитку і виснаження 
ресурсів у різних ре-
гіонах світу; глобаль-
ну значущість ЦСР;  
 
порівнюють забезпе-
ченість життєво необ-
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темі «людина – природа».  
Сталий розвиток суспільс-
тва і екоетичний суспіль-
ний ідеал.  
 
Тема 3. Цілі сталого роз-
витку 
 
Декларація 1000-ліття 
ООН (2000), Прийняття 
етичних цінностей, прин-
ципів і ключових чинників 
розвитку. 
Цілі сталого розвитку 
(2015), їхні основні харак-
теристики.  
 
Ціль 1. Подолання біднос-
ті у всіх її формах і усюди.  
Що таке бідність і чому 
вона виникає? Регіони її 
найбільшого поширення. 
Чого позбавлені бідні лю-
ди.   
 
Ціль 2. Подолання голоду, 
досягнення продовольчої 
безпеки, поліпшення хар-
чування і сприяння стало-
сті сільського господарс-
тва  
Голод і його поширення. 
Причини голоду. Засоби 
боротьби з голодом.   
 
Ціль 3. Забезпечення здо-
рового способу життя та 
сприяння благополуччю 
для всіх у будь-якому віці 
Дитяча смертність, де вона 
поширена і чому. Звички, 
що призводять до ранньої 
смертності і каліцтв. Жит-
тя як цінність. 

хідними ресурсами різ-
них регіонів світу; 
 
 
 
характеризують ста-
лий (збалансований) 
розвиток як механізм 
коеволюції і можли-
вий шлях виходу з 
кризової ситуації; 
 
усвідомлюють різно-
манітність світових 
умов, ресурсів, рівнів 
розвитку і споживан-
ня, необхідність зба-
лансованості економі-
чних і соціальних до-
сягнень із відтворюва-
ністю екосистем, не-
обхідність передба-
чення наслідків впли-
ву діяльності людини 
на природу; необхід-
ність цінувати наявні 
умови і ресурси у сво-
їй країні чи регіоні, 
бережливого ставлен-
ня до них; наявні ре-
сурси і соціальні здо-
бутки як цінність;   
 
роблять висновок про 
важливість збалансо-
ваності екосистем, за-
лежність стану нав-
колишнього середови-
ща і особливостей 
екологічної свідомос-
ті; обмеженість і ви-
черпність природних 
ресурсів, необхідність 
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Ціль 4. Забезпечення все-
охоплюючої і справедливої 
якісної освіти та заохо-
чення можливості на-
вчання впродовж усього 
життя для всіх  
Освіченість. Рівень і 
якість освіти в різних ре-
гіонах світу. Регіональні 
особливості здобування ос-
віти. Що повинна вміти ос-
вічена людина. Освіта як 
цінність. 
 
Ціль 5. Забезпечення ген-
дерної рівності, розши-
рення прав і можливостей 
усіх жінок та дівчаток 
Гендерна рівність. Різниця 
між можливостями і пра-
вами. Дискримінація за 
гендерними ознаками. Тра-
диційні ролі жінок і чоло-
віків у суспільстві, необ-
хідність їхньої корекції у 
зв’язку із суспільним роз-
витком. Рівність як цін-
ність. 
 
Ціль 6. Забезпечення на-
явності і раціонального 
використання водних ре-
сурсів і санітарії для всіх 
Кількість прісної води на 
планеті і її поширення.  
Рівень забруднення пріс-
них вод. Способи отри-
мання води в різних регіо-
нах. Вода як цінність.  
 
Ціль 7. Забезпечення дос-
тупу до недорогих, надій-
них, стійких і сучасних 
джерел енергії для всіх  

прогнозування наслід-
ків антропогенної ді-
яльності і власного 
впливу на довкілля; 
про ресурсний і суспі-
льний потенціал влас-
ної країни, ступінь її 
господарського вико-
ристання і висна-
женості ресурсів, стан 
довкілля своєї країни 
внаслідок господарсь-
кої діяльності, необ-
хідність коригування 
власного споживання; 
 
дотримуються правил 
поведінки у природ-
ному середовищі і ви-
мог сталого розвитку 
в споживанні. 
 



 13 

Енергія як рушій прогре-
су. Енергетично забезпе-
чені і незабезпечені регіо-
ни світу. Способи вироб-
ництва і заощадження 
енергії. Екологічні ризики 
виробництва енергії. 
 
Ціль 8. Сприяння поступа-
льному, всеохоплюючому 
та сталому економічному 
зростанню, повній і про-
дуктивній зайнятості та 
гідній праці для всіх 
Безробіття, його причини 
та наслідки. Робочі мігра-
ції та проблеми, що вини-
кають. Екологічні ризики  
економічного зростання.  
 
Ціль 9. Створення стійкої 
інфраструктури, сприян-
ня всеохоплюючій і сталій 
індустріалізації та інно-
ваціям 
Поняття інфраструктури й 
інновацій. Їхнє значення 
для суспільного розвитку.   
 
Ціль 10. Скорочення нерів-
ності всередині країн і 
між ними  
Глобальна проблема не-
рівності доходів. На що 
впливає рівень доходів. 
Екологічні і соціальні ри-
зики нерівності доходів  
 
Ціль 11. Забезпечення від-
критості, безпеки, жит-
тєстійкості й екологічної 
стійкості міст і населе-
них пунктів 
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Урбанізація як глобальний 
процес, причини і поши-
рення. Екологічні і соціа-
льні ризики урбанізації. 
Що можуть і повинні ро-
бити мешканці, щоб їхній 
населений пункт був ста-
лим. 
 
Ціль 12. Забезпечення пе-
реходу до раціональних 
моделей споживання і 
виробництва 
Споживання. Рівень спо-
живання в різних регіонах 
світу. Співвідношення ви-
робництва і споживання. 
Екологічні ризики надмір-
ного споживання. 
 
Ціль 13. Вжиття невід-
кладних заходів щодо бо-
ротьби зі зміною клімату 
та його наслідками 
Причини змін клімату. 
Докази змін клімату і різ-
них регіонах світу. Нас-
лідки змін клімату. Еколо-
гічні і соціальні ризики 
змін клімату.  
 
Ціль 14. Збереження та 
раціональне використання 
океанів, морів і морських 
ресурсів в інтересах ста-
лого розвитку  
Роль океанської екосисте-
ми у планетарних проце-
сах. Забруднення океанів: 
джерела, екологічні і со-
ціальні наслідки. Сміття в 
океані, етичні і технологі-
чні причини явища. Пе-
ревилов. Наслідки змен-
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шення біорізноманіття в 
океані.  
 
Ціль 15. Захист та віднов-
лення екосистеми суші та 
сприяння їхньому раціона-
льному використанню, ра-
ціональне лісокористуван-
ня, боротьба з опустелю-
ванням, припинення і по-
вернення назад процесу де-
градації земель та зу-
пинка процесу втрати 
біорізноманіття 
Роль ґрунтів у біосфері. 
Розподіл родючих грунтів 
у світі. Причини деграда-
ції грунтів. Ґрунт як цін-
ність. 
Поширення і особливості 
лісів, їхня роль у біосфері. 
Причини знищення лісів 
(заради деревини та її 
продуктів, заради звіль-
нення територій для інших 
господарських цілей, за-
ради убезпечення від не-
безпечних видів тварин то-
що). Опустелювання. Клі-
матичні і господарські 
причини. Екологічні і сус-
пільні ризики зведення 
лісів і опустелювання.   
Господарська діяльність 
людини як чинник змен-
шення біорізноманіття: ви-
лучення земель під пасо-
вища, забудову, добуван-
ня корисних копалин, руй-
нування екологічної мере-
жі. Біорізноманіття як цін-
ність.  
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Ціль 16. Сприяння побудо-
ві миролюбного й відкри-
того суспільства в інте-
ресах сталого розвитку, 
забезпечення доступу до 
правосуддя для всіх і ство-
рення ефективних, підзві-
тних та заснованих на 
широкій участі інститу-
цій на всіх рівнях 
Насильство і його форми. 
Забезпечення рівного до-
ступу до правосуддя. Сут-
ність і причини тероризму. 
Боротьба з проявами теро-
ризму в різних країнах.  
 
Ціль 17. Зміцнення засобів 
здійснення й активізація 
роботи в рамках Глобаль-
ного партнерства в інте-
ресах сталого розвитку  
Сутність міжнародного 
співробітництва для зба-
лансованості. Міжнародна 
допомога, її напрями. Пе-
реваги збалансованого сві-
ту.  
 

 6 3 3 РОЗДІЛ ІІІ. Ціль № 12 
ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПО-
ЖИВАННЯ ТА ВИРО-
БНИЦТВО   
 
Тема 1. Ощадливе спо-
живання як прояв етич-
ного ставлення до ресур-
сів. 
«Свій до свого по своє» – 
принцип сталого спожи-
вання (вибір місцевих, се-
зонних продуктів на вагу, 
мінімум упаковки тощо)  

 
 
 
 
 
Учні/учениці: 
 
називають традиційні 
і альтернативні дже-
рела енергії; види і 
джерела водозабруд-
нень; основні способи 
поводження зі сміт-
тям; 



 17 

Тема 2. Енергія, яку ми 
споживаємо. 
Енергетика, електроенер-
гетика, головний принцип 
одержання електроенергії. 
Головний екологічний не-
долік електроенергетики, 
три категорії впливу елек-
троенергетики на довкіл-
ля. Типи традиційних ене-
ргоустановок та їхній 
вплив на довкілля: ТЕС, 
ГЕС, АЕС.  
Альтернативна енергети-
ка: геліоенергетика, вітро-
ва, геотермальна енерге-
тика, біоенергетика. Еко-
логічні і соціальні наслід-
ки використання альтер-
нативних джерел енергії. 
Етика енергоспоживання у 
державі і оселі (перехід до 
«зеленої» енергетики та 
економія електроенергії).  
 
Тема 3. Вода, яку ми 
споживаємо й забрудню-
ємо. 
Обмеженість запасів пріс-
ної води на планеті та в 
Україні. Хімічне, фізичне, 
біологічне та теплове за-
бруднення води. Вплив за-
бруднення води на водне 
біорізноманіття. Евтрофі-
кація. Новітні забрудню-
вачі водойм (медикаменти, 
косметичні засоби тощо). 
 
Тема 4. Сміття, яке ми 
створюємо. 
Поняття про сміття. Склад 
сміття, причини збільшен-

пояснюють роль пе-
ресічних громадян у 
створенні і вирішенні 
локальних і глобаль-
них екологічних про-
блем; зв’язок між ста-
ном довкілля і здо-
ров’ям людей; 
 
характеризують роль 
пересічних громадян у 
процесі енергозбере-
ження, водозбережен-
ня, збереження чисто-
ти повітря і водойм; 
утворенні сміття; 
 
обґрунтовують необ-
хідність зміни і ко- 
рекції побутових зви-
чок для збереження 
довкілля; необхідність 
сортування сміття; 
 
 
порівнюють екологіч-
ні наслідки виробниц-
тва енергії з віднов-
люваних і невіднов-
люваних джерел, захо-
ронення, спалювання 
та переробки ТПВ;  
 
наводять приклади 
екологічно безпечних 
очищувальних і мий-
них засобів; небезпек, 
пов’язаних з різними 
способами поводжен-
ня з відходами; впли-
ву на організм людини 
радіації, радону, шу-
му; 
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ня обсягів ТПВ. Класифі-
кація побутових відходів. 
Поняття «Життєвий цикл 
продуктів». Способи по-
водження з ТПВ (сміттє-
звалища, спалювання, за-
хоронення). Вторинна пе-
реробка – кардинальне ви-
рішення проблеми сміття. 
Переробка паперу, скла, 
пластмас, металу тощо. 
Поводження з небезпеч-
ними відходами.  
Етика споживання і змен-
шення кількості відходів. 

 

 
роблять висновок про 
залежність кількості 
спожитих ресурсів від 
особистих потреб і 
звичок; про вплив по-
бутової діяльності на 
якість очищення стіч-
них вод; необхідність 
ресайклінгу,  
 
виявляють ставлення 
до екологічних про-
блем як таких, до яких 
особисто причетні; 
 
дотримуються правил 
і вимог поводження з 
відходами; 
 
застосовують на прак- 
тиці технологій енер-
гозбереження та пов-
торного використання 
речей; шумозахисту, 
використання екологі-
чно безпечних очищу-
вальних і мийних за-
собів; способи змен-
шення впливу забруд-
нень на організм лю-
дини, зменшення впли-
ву електромагнітних 
полів. 
 

 6 3 3 РОЗДІЛ ІV. Ціль № 13 – 
ПОМ’ЯКШЕННЯ НАС-
ЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІ-
МАТУ 
 
Теми 1-2. Поняття про 
клімат 
Кліматичні особливості сві-
ту. Кліматичні показники. 

 
 
 
 
 
Учні/учениці: 
називають основні 
чинники змін клімату 
та їхні наслідки;  
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Історія кліматичних спо-
стережень.  
Причини зміни клімату – 
природні й антропогенні.  
Глобальне потепління і 
його механізм.  
Парникові гази, їхні дже-
рела і механізм впливу на 
клімат. Кіотський прото-
кол і джерела парникових 
газів. 
Зміни інших кліматичних 
показників (кількості й ре-
жиму випадіння опадів, 
сили і напряму вітрів, поя-
ви катастрофічних кліма-
тичних явищ тощо). 
Перспективи змін клімату. 
 
Тема 3. Екологічні нас-
лідки змін клімату 
Екологічні наслідки зрос-
тання середньорічної тем-
ператури (глобальне поте-
пління) і її наслідки (та-
нення багаторічної мерз-
лоти, підняття рівня Сві-
тового океану, закислення 
океанів, спустелювання, 
зміна конфігурації приро-
дних зон, деградація тра-
диційних екосистем та 
ландшафтів).  
Розширення ареалів існу-
вання видів рослин і тва-
рин (міграції видів) і їхні 
наслідки – витіснення тра-
диційних видів флори і 
фауни, деградація тради-
ційних екосистем. 
 
Тема 4. Соціальні нас-
лідки змін клімату 

наводять приклади і 
докази кліматичних 
змін; 
 
пояснюють взаємоза-
лежність традиційного 
господарювання, при-
чин і наслідків змін 
клімату; 
  
оцінюють роль люди-
ни у змінах клімату; 
 
характеризують соці-
альні й екологічні 
наслідки змін клімату. 
 
характеризують мож-
ливі та реальні заходи з 
відновлення природно-
го середовища і запобі-
гання наслідкам змін 
клімату;  
 
роблять висновок про 
необхідність прогно-
зування наслідків люд-
ської діяльності, влас-
ного впливу на довкіл-
ля, адаптації до кліма-
тичних змін; 
 
виявляють ціннісне 
ставлення до природи, 
етичне і толерантне – 
до кліматичних мігра-
нтів;  
 
 
дотримуються правил 
поведінки у природ-
ному середовищі і по-
бутовій діяльності, 



 20 

Кліматичні міграції насе-
лення і їхні наслідки. Ети-
чні проблеми, пов’язані з 
міграціями і мігрантами. 
Поява внутрішніх кліма-
тичних міграцій.  
 
Поява нових хвороб, акти-
візація хронічних захво-
рювань, зростання смерт-
ності.  
 
Ризики і небезпеки в збе-
реженні здоров’я людей у 
зв’язку з міграцією видів і 
зростанням температур.   
 
Необхідність змін у госпо-
дарюванні (зміна компоне-
нтів сільськогосподарсько-
го виробництва, транспор-
ту тощо).  
 
Тема 5. Запобігання нас-
лідкам змін клімату 
Поняття про «карбоновий 
слід». 
Способи пом’якшення на-
слідків змін клімату (скоро-
чення використання ви-
копного палива, інших пар-
никових газів, розвиток «зе-
леної» енергетики, регуля-
ція споживання) 
 
Перспективи змін клімату 
в Україні та їхні наслідки. 
 

мінімізуючи вплив на 
клімат. 

 

 3 1 2 РОЗДІЛ V: ЩО Я МО-
ЖУ ЗРОБИТИ ЩЕ? 
 
Тема 1. Життя у світі, що 
змінюється 
Поведінкові пристосуван-
ня до існуючих змін клі-

 
 
 
Учні/учениці: 
аналізують поняття 
«екологічний слід», 
чинники впливу на 
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мату, змін в озоновому 
шарі та їхніх наслідків.  
 
Тема 2. Як і чим ми змі-
нюємо світ  
Значення повсякденно-по-
бутової діяльності як чин-
ника впливу на довкілля.  
«Екологічний слід» і спо-
соби його зменшення. 
 
Регуляція власних потреб. 
 
Зміна способу життя у 
зв’язку з концепцією «пов-
ного (наповненого) світу», 
проголошеною у ювілей-
ній доповіді Римського 
клубу (2018). 
 
 

«розмір» екологічно-
го сліду; 
 
оцінюють роль людсь-
кої діяльності як ос-
новного чинника ство-
рення екологічних про-
блем й екологічної 
кризи, вплив власних і 
родинних потреб, зви-
чок і традицій на до-
вкілля; 
 
виявляють ціннісне 
ставлення до біоріз-
номаніття, бережливе 
– до природних ресур-
сів; власну позицію 
щодо надмірних пот-
реб, надмірного спо-
живання, споживаць-
кого ставлення до 
природи, фактів по-
рушення етики взає-
модії з природою та її 
об’єктами.  
 
характеризують дже-
рела та соціальні й 
екологічні наслідки 
різних впливів людей 
на природу; заходи зі 
зменшення площі еко-
логічного сліду; 
 
наводять приклади 
звичок і традицій, які 
змінюють (збільшують 
та зменшують), розмір 
екологічного сліду 
«прихованих» ресурсів 
у товаровиробництві;  
 
порівнюють рівень 
суспільного, родинно-



 22 

го і особистого спо-
живання у розвинутих 
країнах та країнах, що 
розвиваються. 
 
 
роблять висновок про 
можливість пом’якше-
ння екологічних про-
блем різного рангу 
через зміни у характері 
власних потреб, зви-
чок, впровадження тра-
дицій, що зберігають 
довкілля, базуючись на 
поняттях справедливо-
сті, поваги до прав 
дикої природи, суспі-
льної толерантності і 
коеволюційних меха-
нізмів;  
 
дотримуються ощад-
ливого самообмежу-
вального споживання, 
регуляції потреб і ви-
мог ресурсозбережен-
ня, механізмів збе-
реження біорізнома-
ніття; правил поведін-
ки в довкіллі, вимог 
сталого (збалансова-
ного) розвитку.  
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