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Відокремлений структурний підрозділ 
 “Ніжинський фаховий коледж НУБіП України” 



Вагомий внесок в екологічне виховання студентів 

ВСП «Ніжинський ФК НУБіП України» 

«Життя в стилі ЕКО»  
 

Цілі гуртка  
 виховувати у студентів почуття відповідальності та 
уважного відношення до людей; 
виховувати потребу в спілкуванні з природою; 
сприяти формуванню екологічного сприйняття і створення 
громадської активності; 
сприяти покращенню здоров'я шляхом спілкування з 
природою та участю в заходах, пов’язаних з покращенням 
екологічної ситуації в місті та в країні; 
сприяти розумінню суті глобальних проблем екології 
 

Роботою гуртка керує викладач  

екології Савченко І.Є. 

 



 формування цілісної уяви про природне та 
соціальне оточення як середовища існування та 
життєдіяльності людини; 

 виховання естетичного та морального 
відношення до оточуючого світу; 

 фізичний розвиток студентів, формування в них 
потребу у здоровому способі життя; 

 відпрацювання відповідальності за особисте 
благополуччя (екологію свого тіла) та екологічне 
благополуччя навколишнього середовища. 

 



Вивиховний Творчий 

Науковий 

«Життя в стилі 
 ЕКО» 



 Завдання виховного напрямку роботи гуртка полягають  у 
формуванні екологічних знань у студентів, вихованні 
любові до природи, прагненні берегти, примножувати її, 
формуванні вміння і навичок діяльності в природі.  

Екологічна акція «Чисті береги - 2021» 





 Творчий напрямок гуртка «Життя в стилі ЕКО» дає можливість 
за допомогою малюнків, плакатів, виробів із пластику 
реалізовувати творчий потенціал студентів в життя.  

 Функціонування творчої майстерні в рамках діяльності 
екологічного гуртка дає можливість урізноманітнити заходи, які 
формують у студентів творчий підхід та екологічну уяву.  
 



   Виготовлення подарунків до Дня працівника освіти 







 Науковий напрямок – це сфера реалізації студентами 
особистих досліджень,  екологічних проектів, участь у 
науково-практичних конференціях, форумах, конкурсах, 
олімпіадах, які дають можливість глибше пізнавати 
екологію з наукової точки зору.  

Захист студентських екопроектів 



 Беліменко В., Галюга К.» Руйнівники міфів»; 

 Лозицька Я., Божок О, парфенюк Т. «Дослідження води у 
різних локаціях міста Ніжина»; 

 Максюта Ю., Грицай А., Яковлєва А. «Новорічний 
калейдоскоп»; 

 Труш Є. «Регульоване мисливство проти браконьєрства»; 

 Борознюк Б. «Пасивний будинок. Будинок з нульовим 
споживанням енергії»; 

 Горбань А. «Сітка для вилову сміття»; 

 Коровай Ю., Черненька В. «екотеплиці та їх використання»; 

 Сівак Д. «Сонячне дерево». 

 



 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (ВСП «Бережанський 
фаховий коледж НУБіП України» «Збалансоване природокористування та 
енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти», 30.03.2021 

     Сівак Д., «Дослідження антропогенного впливу на гідрологічний стан річки 
Остер»; 

     Храмов В., «Антропогенний вплив на річку Дніпро»; 
     Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  ВСП НУБіП України НАТІ, 

2021 
     Козаченко В., «Забруднення атмосферного повітря як фактор впливу на безпеку 

життєдіяльності»; 
     
     Всеукраїнська студентська  науково-практична інтернет-конференція «Наука, освіта і 

суспільство очима молодих», ВСП «НФК НУБіП України»,2021  
     Коровай Ю., «Вплив гурткової роботи на формування екологічної свідомості 

студентів» 





 Пізнавальний напрямок роботи гуртка  реалізується за 
допомогою науково-пізнавальних екскурсій, експедицій, 
що дає можливість розширити кругозір студентів та 
пізнавати різноманітні куточки України.  

Карпати - 2021 





 Співпраця з студентськими екологічними 
організаціями НУБіП України 

 Участь у конференціях, конкурсах, форумах, 
олімпіадах різних рівнів. 

 Покращення якості існуючих зелених зон біля 
коледжу 

 Залучення студентів до руху по збереженню та 
збільшенню зеленого фонду коледжу 

 

 



 


