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Актуальність  проекту 

Ефективність екологічного виховання й освіти безпосередньо 
залежить від педагогічних умов, організації процесу екологічного виховання 
та навчання і передбачає розробку навчально-методичного забезпечення. 
За умов оптимально організованої самостійної пізнавальної діяльності 
вихованців ефективність цього процесу підвищується. 

 



«Навчальний   
 інформативно – демонстраційний комплекс» 

1 – Листяний ліс 

2 – Степова зона 

3 – Хвойний ліс 

4 – Альпійські гірки 

5 – Лабіринт 

6 – Фруктовий сад 

7 – Майданчик сенсорики 

8 – Діючий спортивний 
майданчик 

9 – Діючий ігровий 
майданчик 

 



Мета проекту: 
Створення навчального  

інформативно - 
демонстраційного  

комплексу для формування 
екологічної компетентності 

вихованців  шляхом 
інформованості з питань 
екологічних викликів, що 
виникають внаслідок дії 

антропогенних чинників. 

Мінімізація 
впливу 

розбудови міста 
на його 

екосистему. 
 

Спонукання до 
активних дій на 

користь довкіллю: 
вироблення 
дружніх до 

природи моделей 
поведінки. 

Збереження зелених 
насаджень, унікальної 

екосистеми Києва, 
спрямоване на оздоровлення 

природного середовища та 
створення сприятливих умов 

для життя мешканців. 
 

Поліпшення 
екологічного 
становища в 

районі 



Основні завдання  проекту:  
 створити на базі ДОЕЦ учнівський осередок, метою якого буде 

вивчення таких екологічних проблем, як охорона біологічного 
різноманіття і зміна клімату;  

обладнати навчально - демонстраційні майданчики для 
проведення екологічних занять і пізнавальних екскурсій; 

організувати екологічну діяльність школярів різних вікових груп 
шляхом спілкування за принципом «рівний-рівному» через участь 
в проведенні екскурсій на демонстраційних майданчиках та 
екологічній стежці; 

організувати та провести просвітницьку кампанію серед учнів 
шкіл Оболонського району щодо екологічних та пов’язаних з 
ними соціальних та економічних викликів, які виникли внаслідок 
кліматичних та антропогенних чинників; 
 

застосовувати активні форми діяльності (флешмоби, 
конференція, тімбілдинг,  квести та ін.) з метою поширення 
інформації на інших членів міської громади.  



Опис проекту 

Впровадження двох рівноцінних 
аспектів 

Педагогічний аспект  

Творчий 
компонент 

Навчальний 
компонент 

Екологічний аспект 

Просвітницький 
компонент 



Програма реалізації проекту 

Створення природних зон 
Підготовка екскурсоводів, 
проведення екскурсій 

Догляд та спостереження  
за рослинами 

Інтерактивні форми діяльності: 
квести, флешмоби, тімбілдинг та ін. 



Соціально-економічний вплив. 
Навчальний інформативно - дослідницький комплекс надасть можливість 
колективу Центру разом з активними вихованцями  інформувати громадськість 
району щодо актуальних питань збереження довкілля, пропагувати 
доступними способами дії щодо їх послаблення чи припинення.  
У подальшому ДОЕЦ може перетворитися у візит-центр з питань екології. 

 

ДОЕЦ 

гуртківці 

 учні 
шкіл батьки 

громада 



   Перспективи розвитку проекту 
Передбачається розвивати пізнавальний компонент: створення 
майданчику сенсорики для проведення занять «Відчуття природи», 
екологічної стежки. 

Створення ділянок лікарських, духмяних трав, рослин 
занесених до Червоної книги України. 



Орієнтовний кошторис проекту 

№ Стаття витрат Розрахунок Усього грн 
1. Підготовка  території для створення екологічних 

майданчиків: 
4400  

1.1 Закупівля ґрунту 20 м3 х 100 грн 2000  
1.2 Закупівля щебеню та піску 20 м3 х 120 грн 2400  
2  Закупівля посадкового матеріалу: 34000  

2.1 Хвойні дерева та кущі 100 шт х 130 грн 13000  
2.2 Листяні дерева та кущі 100 шт х 160 грн 16000  
2.3 Багаторічні квіти та трави 100 шт х 50 грн 5000  
3 Придбання садового інвентарю   5400  

3.1 Лопати 10 шт х 250 грн 2500  
3.2 Граблі 10 шт х 150 грн 1500  
3.3 Лійки 5л 10 шт х 90 грн 900  
3.4 Садові вила та совки 10 шт х 50 грн 500  
4 Транспортні послуги  2000  
5 Дизайн та друк інформаційних та методичних матеріалів 300 екз х 9.05 грн 2715 

6 Придбання канцелярських товарів та ін.  1480 
Разом витрат за кошторисом: 

(сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн) 
49995 




	«Навчальний  � інформативно – демонстраційний комплекс»
	Слайд номер 2
	«Навчальний  � інформативно – демонстраційний комплекс»
	Мета проекту:
	Основні завдання  проекту: �
	Опис проекту
	Програма реалізації проекту
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

