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Сьогодні, щоб вижити, людству слід дотримуватися
курсу «сталого розвитку», про який вперше
заговорили ще у 1987 році.

«Сталий розвиток» – це баланс між економічним,
культурним, соціальним та екологічним розвитком
та потребами людства.



Екологізація відбувається у всіх сферах діяльності
людини: промисловості, освіті, бізнесі, управлінні, а
тому екологічно обізнані працівники можуть суттєво
впливати і допомагати у досягненні цілей сталого
розвитку, і навпаки, люди із низьким рівнем
екологічної свідомості можуть стати на заваді або
зашкодити загальному прогресу. Тому кожна країна
потребує екологічно грамотних громадян, щоб
допомогти їй у реалізації своїх планів сталого
розвитку.



Понад 90% українців вважають охорону довкілля
дуже важливою особисто для себе, вони
вважають, що екологічні проблеми мають
прямий вплив на їх життя; близько 60%
вважають, що можуть особисто впливати на
захист довкілля, але менше половини знають,
що для цього слід реально робити. Тому
«екологічну грамотність», як загальну
компетентність слід включати у всі освітні
програми, особливо педагогічних і технічних
спеціальностей.



Мета дисципліни

 Освіту в інтересах сталого розвитку визначено як
один із основних інструментів державної
екополітики в Україні, що дозволяє встановити
методологічні основи та запровадити безперервну
екологічну освіту.

 Освітній компонент «Екологічний стиль життя»
містить 3 кредити і орієнтована на практичну
підготовку студентів.

 Метою дисципліни є формування у студентів
практичних екологічних навичок у побуті та
високого рівня екологічної свідомості, тобто навчити
їх жити не завдаючи шкоди довкіллю і суспільству.



Освітній компонент «Екологічний стиль життя» містить
такі змістові модулі:

 1. Вплив людини на природу, глобальні екологічні
проблеми людства ХХІ ст.

 2. Світові та українські тенденції екологічного стилю 
життя: Zero Waste, ecofriendly, plastic free, greenwashing, 
simply life та інші.

 3. Ресурсозбереження, енергоефективність та відновні
джерела енергії.

 4. Скорочення споживання та сортування відходів.
 5. Органічна продукція та безпека життя і здоров’я

людини.
 6. Екологічні організації та їх екологічні ініціативи, акції і 

стартапи.
 7. Неформальна освіта: екологічні книги, фільми та ігри.



Вплив людини на природу, глобальні екологічні проблеми людства ХХІ ст.

Кислотні дощі Озонові діри
Глобальне потепління

«Демографічний вибух»

Проблема збереження 
біорізноманіття

Забруднення океану

Проблема утилізації 
відходів

Виснаження природних 
ресурсів

Небезпека воєнних дій
Енергетична проблема



Світові та українські тенденції екологічного стилю життя: 
Zero Waste, ecofriendly, plastic free, greenwashing



 Ти знаєш що 
таке 
грінвошинг?



Ресурсозбереження, енергоефективність та відновні
джерела енергії



Скорочення споживання та сортування відходів

Морфологічний склад відходів
полігону м.Тернополя



Органічна продукція та безпека життя і здоров’я людини



Екологічні організації та їх екологічні ініціативи, акції і 
стартапи





Неформальна освіта: екологічні книги, фільми та ігри





Практичні заняття

 Практичні заняття полягають у формуванні корисних
екологічних звичок, пошуку альтернатив звичним речам у 
нашому житті і побуті. 

 Тематика практичних занять: 
 1. Екодружній дім (будівництво, архітектура, меблі, ремонт). 
 2. Екодружня кухня (миючі засоби, посуд). 
 3. Екодружня ванна кімната (засоби гігієни, засоби для прання).
 4. Екологічний одяг та косметика (металева, скляна або

дерев’яна тара, органічні засоби, відмова від хутра і синтетики). 
 5. Екологічне харчування і здоров’я людини (відмова від

пестицидів, місцеві виробники, веганство). 
 6. Екологічне маркування. 
 7. Правила сортування сміття. 
 8. Екологічний транспорт. 



Екодружній дім



Екодружня кухня





Екодружня ванна кімната



Екологічний одяг та косметика 



Екологічне харчування і здоров’я людини



Екологічне маркування



Правила сортування сміття



Екологічний транспорт




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Мета дисципліни
	Освітній компонент «Екологічний стиль життя» містить такі змістові модулі:
	Вплив людини на природу, глобальні екологічні проблеми людства ХХІ ст.
	Світові та українські тенденції екологічного стилю життя: Zero Waste, ecofriendly, plastic free, greenwashing
	Слайд номер 9
	Ресурсозбереження, енергоефективність та відновні джерела енергії
	Скорочення споживання та сортування відходів
	Органічна продукція та безпека життя і здоров’я людини
	Екологічні організації та їх екологічні ініціативи, акції і стартапи
	Слайд номер 14
	Неформальна освіта: екологічні книги, фільми та ігри
	Слайд номер 16
	Практичні заняття
	Екодружній дім 
	Екодружня кухня
	Слайд номер 20
	Екодружня ванна кімната 
	Екологічний одяг та косметика 
	Екологічне харчування і здоров’я людини 
	Екологічне маркування
	Правила сортування сміття
	Екологічний транспорт
	Слайд номер 27

