
Плани захистити повітря та воду, 

дику природу насправді є планами 

захисту людини! 
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На сучасному етапі розвитку людства склалася складна екологічна 

ситуація у світі та в Україні. Вона вимагає екологізації свідомості та культури 

населення нашої планети. У зв’язку з цим особлива увага приділяється 

екологічному вихованню та екологічній освіті в контексті діяльнісного 

підходу в навчанні та вихованні сучасної молоді. 

Людина — це біологічна істота, тому всі природні фактори та умови, у 

яких вона живе, впливають на її здоров'я. 

Природне середовище, в якому існує людина, змінюється так швидко, 

що людина не може адаптуватися до цих змін. Як наслідок – негативний вплив 

на здоров’я людини факторів довкілля. 

Саме тому, першочерговим є впровадження еколого-валеологічної 

культури в освітній процес, як необхідність збереження чистого довкілля для 

існування людини. 

20 квітня 2021 року в рамках 

методичного тижня викладачів 

природничих дисциплін відбулася 

науково-практична 

конференція «ЕКОЛОГО-

ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА 

– ВИБІР ХХІ СТОЛІТТЯ», в якій взяли участь викладачі та студенти 

коледжу. 



Мета конференції: залучити студентську молодь до обговорення 

екологічних проблем сучасності, до аналізу наслідків впливу антропічних 

факторів на довкілля та їх значення для здоров’я людини, формування у 

студентів еколого-валеологічної культури, правильного ставлення до природи, 

людей, самого себе, розвиток високих морально-психологічних якостей. 

Участь у науково-практичній конференції взяли студенти 1-3 курсів: 

1. Богданевич Ю.А. «Розвиток 

екологічного туризму в Україні» 

(студентка 121 групи, керівник 

Кочина Н. М.). 

2. Рибак Ю.В. «Вплив кислотних 

дощів на навколишнє 

середовище і організм людини» (студентка 121 групи, керівник Кочина Н. 

М.). 

3. Мошківська А. «Коростишівський парк як іміджевий проект 

регіонального розвитку» (студентка 121 групи, керівник Кочина Н. М.). 

4. Грофчук К.В. «Екологічний квест, як інноваційна технологія в сучасній 

освіті НУШ»  (студентка 131 групи, керівник Ляшук А. Б.). 

5. Михайленко А. О., Усачова В.Д. «Земля – наш рідний дім» (студентки 

131 групи, керівник Ляшук А. Б.). 

6. Кришевич С.Ю., Литвинчук Н.В. «Екологічне навчання і виховання 

учнів початкових класів» (студентки 132 групи, керівник Ляшук А. Б.). 

7. Товкач О.П. «Концепція сталого розвитку та її значення» (студентка 123 

групи, керівник Горобець О. А.). 

8. Федоренко А.В. «Екологічні аспекти здоров’я та хвороби людини» 

(студентка 122 групи, керівник Горобець О. А.). 



9. Кордолевська А. 

«Антропічний вплив на 

атмосферу» (студентка 123 

групи, керівник Горобець О. А.). 

10. Іщук А. «Екологічні 

проблеми України» (студентка 

123 групи, керівник Горобець О. А.). 

11. Бака П. «Вбивча природа: як забруднення навколишнього середовища 

впливає на здоров'я» (студентка 123 групи, керівник Горобець О. А.). 

12. Свєтковська Д. «Формування екологічної культури – найважливіша 

потреба сучасності» (студентка 123 групи, керівник Горобець О. А.). 

13. Осіпчук М.В. «Негативний вплив пластику на навколишнє середовище» 

(студентка 113 групи, керівник Меленець І. О.). 

14. Рябой Р. «Екологічні проблеми сучасного світу» (студентка 311 групи, 

керівник Меленець І. О.). 

15. Піка К.Ю. «Новітні галузі екології» (студентка 321 групи, керівник 

Кравченко О. А.). 

16. Іщук М.В. «Розвиток особистості в умовах технічного прогресу» 

(студентка 113 групи, керівник Терещенко М.О.). 

17. Кузьменко Я.В. «Екологічна гра – квест «Світ в твоїх руках»» (студентка 

131 групи, керівник Ляшук А. Б.). 

У своїх доповідях студенти звернули 

увагу на основні антропогенні 

забруднювачі довкілля, їх негативний 

вплив на природу та здоров’я людини, на 

можливі шляхи вирішення екологічних 

проблем. 



Було відзначено, що наслідком 

розбалансованості у використанні 

природних ресурсів та їх відтворенні є 

кризовий стан навколишнього 

природного середовища та погіршення 

здоров’я населення.       

Студенти проаналізували Концепцію 

сталого розвитку, яка передбачає 

позитивний синтез і системне вирішення 

екологічних, економічних, соціальних і 

культурних проблем сучасності. Основною 

ідеєю Концепції є те, що розвиток повинен задовольняти потреби нинішнього 

покоління без шкоди для майбутніх поколінь. 

Учасники конференції наголосили, що людина не лише природо-користувач, 

а насамперед частина природи, її турботлива дитина.  

Тому, на сучасному етапі особливо гостро постає необхідність просвітницької 

роботи з населенням, зокрема із школярами та молоддю. Майбутні педагоги 

усвідомлюють важливість навчання школярів правил поведінки в природі, 

збереження всього живого на Землі. 

За результатами матеріалів науково-практичної конференції укладено збірник 

тез студентських робіт. 

 

 


