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Summary. The article describes the role of pupils and students in practical ecological 

measures landscaping of the city. The conceptual problems of school curricula of natural 

sciences, in relation to the problem of preservation of green zones of the city are determined. 

The role of youth in realization of ecological-lore projects «School arboretum», «Your native 

land», «The future of the forest in your hands» is highlighted. The prospects of attracting pu-

pils, students, public organizations to environmental protection actions are outlined. 

Keywords: green zone of the city; pupils; students; school arboretum; your native land. 

 
 

Сучасні тенденції урбанізації супроводжуються, зростанням антро-

погенного тиску на урбоекосистеми та ущільненням міської забудови. 

Окрім органів місцевого самоврядування, в озелененні міста важливу роль 

відіграють громадські організації, учнівська та студентська молодь. Сього-

дні молоде покоління виступає прогресивним інструментом різних змін, в 

тому числі екологічних. Студенти вищих навчальних закладів (ВНЗ), особ-

ливо природничих спеціальностей, можуть не тільки теоретично досліджу-

вати стан зелених насаджень у населених пунктах, але і практично долуча-

тися до різних акцій із закладки зелених зон. Школярі, в рамках вивчення 

уроків біології, екології, природознавства, географії та інших дисциплін теж 

повинні брати активну участь в озелененні міста. Тому визначення ролі сту-

дентів, учнів та просто небайдужих громадян в озелененні свого населеного 

пункту сьогодні є вкрай актуальним та потребує наукових дискусій.  

Однією із складових мети Нової української школи (НУШ) є «вихо-

вання особистості до цивілізованої взаємодії з природою…». Важливою 

http://www.kenozero.ru/o-parke/materialy/novosti/kenozerskiy-natsionalnyy-park-obladatel-premii-imeni-vernadskogo/
http://www.kenozero.ru/o-parke/materialy/novosti/kenozerskiy-natsionalnyy-park-obladatel-premii-imeni-vernadskogo/
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компетентністю випускника НУШ повинна бути «екологічна грамотність 

та здорове життя», що включає уміння розумно та раціонально користува-

тися природними ресурсами в рамках сталого розвитку [4]. Попри те, що у 

Концепції НУШ задекларовано виховання в школярів дбайливого ставлен-

ня до навколишнього середовища, жодних практичних заходів для цього 

не передбачено. В сучасній освіті багато предметів направленні на еконо-

мічне, трудове, правове, естетичне, фізичне виховання  учнів, тоді як еко-

логічне чомусь опускається.  

У Концепції екологічної освіти (2001 р.) [2] чітко вказано, що повин-

ні знати і вміти діти у дошкільному віці, учні загальної середньої школи та 

студенти вищої школи. У загальноосвітніх навчальних закладах предмет 

Екологія читається в 11 класі та 10–11 класах природничого профілю. В 

окремих школах у молодших та середніх класах проходять уроки стійкого 

розвитку, які носять більш прикладний характер збереження довкілля. У 

вищій школі курс Екологія або Людина і навколишнє середовище входить 

до вибіркових навчальних дисциплін загальної підготовки і передбачений 

до викладання навчальними планами різних спеціальностей.  

Попри те, що у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах чи-

таються предмети екологічного спрямування, в програмах цих предметів 

не достатньо практичної складової, особливо щодо збереження та віднов-

лення зелених зон. Навчальними програмами природничих предметів та 

практик в школах не передбачено участь школярів у закладці лісу, виса-

джуванні дерев на пришкільних ділянках чи створенні нових паркових зон 

у місті. Але тільки особиста участь учня у посадці дерева, куща або квітки, 

сприятиме вихованню дбайливого ставлення до природи.  

Яскравий приклад озеленення міста учнями шкіл, можна спостеріга-

ти у м. Тернопіль, що на заході України. Враховуючи те, що загальний де-

фіцит зелених насаджень комплексної зеленої зони міста Тернопіль скла-

дає 3174,2 га, а за останні 23 роки коефіцієнт озеленення зменшився на 

22,5 % [3], громадськість, учні, студенти і науковці розпочали самостійно 

озеленювати місто. За підтримки Тернопільського обласного управління 

лісового та мисливського господарства [5], спільно із студентами-

екологами Тернопільського національного педагогічного університету ім. 

В. Гнатюка громадська організація «ЕКОАЛЬЯНС» започаткувала проект 

«Шкільний дендрарій». В рамка якого створено вже більше десяти дендра-

ріїв, з унікальною дендрофлорою, на територіях загальноосвітніх навчаль-

них закладів м. Тернопіль. В школах міста висаджено більше 2000 дерев та 

кущів, загальна площа озеленення становить близько 1,2 га.  

Найбільш унікальним проектом є «Шкільний дендрарій на асфальті» 

у Тернопільському навчально-виховному комплексні «Школа-колегіум  

Патріарха Йосипа Сліпого», де древа, кущі та квіти висаджено на заасфа-

льтованій ділянці, яка вже кілька років не використовувалася (рис. 1). 
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Рис. 1. Підготовка місця під шкільний дендрарій 

 

Внаслідок кропіткої роботи технічних працівників школи, громадсь-

ких активістів, студентів вдалося підготувати територію до висадки. Спо-

чатку ландшафтними дизайнерами було розграфлено територію перспек-

тивного дендрарію, потім за допомогою спеціальної техніки порізано та 

вивезено асфальтне покриття, привезено ґрунт і посадковий матеріал. І 

тільки після цього, спільними зусиллями учнів та студентів висаджено різ-

ні види дерев та кущів, серед яких: магонія пабдуболиста, туї шаровидні, 

форзиція звичайна, ялівець козацький, ялина канадська, гінгко білоба та 

інші види унікальної і типової флори. Урочисте відкриття дендрарію від-

булося 11 квітня 2016 року (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Сучасний вигляд шкільного дендрарію  

у ТНВК Школі-колегіум Патріарха Йосипа Сліпого, м. Тернопіль 
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Такі дендрологічні зелені зони при школах є багатофункціональни-

ми, оскільки сприяють покращенню природних умов, в яких проводять до 

8 годин школярі. Вони виконують естетичну функцію – учні отримують 

багато позитивних емоцій від перебування на території дендрарію; навча-

льну – на уроках біології, природознавства чи екології діти можуть безпо-

середньо вивчати різні форми та види дендрофлори; виховну – учні та вчи-

телі доглядають дендрарій, поливають і вирощують рослини. 

Озеленення пришкільних ділянок продовжується і надалі, учні разом 

із студентами досаджують дерева і кущі у вже діючих дендраріях та запо-

чатковують створення нових. Практично що весни та осені члени громад-

ської організації «ЕКОАЛЬЯНС» стараються закласти новий зелений ку-

точок.  

Реалізація таких проектів має важливе прикладне значення  і вкотре 

доводить важливість учнівської і студентської молоді в озелененні міста. 

Практична складова проекту допомагає активізувати громадськість насе-

лених пунктів, збільшити рівень їх екологічної культури та свідомості, ви-

ховати гуманне ставлення до природи та започаткувати рух озеленення мі-

ста. У випадку озеленення пришкільних територій, формуються так звані 

«лабораторії природи» під відкритим небом, де учні зможуть проводити 

вільний час, а також вивчати практичну складову уроків біології, екології, 

природознавства, сталого розвитку. Міні зелені зони формують мікроклі-

мат міста та створюють сприятливе середовище для навчання учнів. Фіто-

нциди які виділяють хвойні породи шкільних дендраріїв позитивно впли-

вають на стан здоров’я школярів та вчителів.   

Іншим зразковим проектом який пропагує екологічну освіту та вихо-

вання на теренах Тернопільщини є обласний еколого-краєзнавчий проект 

«Твій рідний край» [7], започаткований у 2000 році кафедрою геоекології 

та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В.Гнатюка. Сьо-

годні цей проект офіційно курує Тернопільський обласний комунальний 

інститут післядипломної освіти. За останні майже 20 років реалізації прое-

кту «Твій рідний край», на фінальній його частині було заслухано понад 

300 різнопланових робіт дослідницького та прикладного характеру [7, с. 4]. 

Представлені роботи у своїй більшості стосувалися вивчення ландшафтно-

го і біотичного різноманіття, місць зростання червонокнижних видів рос-

лин, перспектив створення нових заповідних об’єктів, малих річок, ставків, 

лісів та зелених зон міст.   

Молоде покоління студентів долучається до більш масштабних про-

ектів озеленення міста та приміської зони. Зокрема, за 2018 рік студенти 

спеціальності Екологія Тернопільського національного педагогічного уні-

верситету ім. В. Гнатюка за підтримки лісівників області заклали близько 1 

га нових лісових масивів в околицях м. Тернопіль. Студенти разом із ви-

кладачами в рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках»: взяли участь у 

висадці горіха чорного та ялини європейської [1].  
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Таким чином, студенти-екологи доводять, що окрім теоретичних до-

сліджень, вони практично долучаються до акції з озеленення населених 

пунктів. Адже еколог, це в першу чергу практик природоохоронної діяль-

ності. Навички та вміння (технологія висадки), які студенти отримують під 

час подібних акцій високо ціняться перспективними роботодавцями – 

управліннями екології та природних ресурсів, екологічною інспекцією, лі-

совими господарствами, органами місцевого самоврядування населених 

пунктів та об’єднаних територіальних громад.  

Отож, сучасна природоцентрична філософія виховання молодого по-

коління зумовлює необхідність не тільки теоретичної, але і практичної  пі-

дготовки школярів та студентів. Молодь різних регіонів України відіграє 

важливу роль в реалізації природоохоронних ініціатив у населених пунк-

тах, адміністративних районах та областях. Яскравими прикладами форму-

вання екологічної свідомості учнівської та студентської молоді є еколого-

краєзнавчі проекти «Шкільний дендрарій», «Твій рідний край», «Майбутнє 

лісу у твоїх руках» та інші. Зокрема, проект «Шкільний дендрарій» (м. Те-

рнопіль) передбачає участь учнів, студентів, науковців, громадськість в 

озеленення шкільних подвір’їв, створенні унікальних «лабораторій приро-

ди» під відкритим небом. Реалізація подібних ініціатив не лише сприяє 

екологічному вихованню молоді, але і формує особистісне середовище ін-

дивідуума, як патріота, краєзнавця та просто любителя природи.  
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