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«День Землі – це спеціальний час,  

який призначений, аби привернути 

увагу всіх людей до усвідомлення 

ролі та сутності планети Земля 

як спільного дому,  

відчути нашу планетарну 

спільність і взаємну залежність 

один від одного». 

 

Мета: формувати екологічну культуру; 
розширювати уявлення студентів про цінність і 
багатогранність природи; виховувати любов до 
рідного краю, дбайливе ставлення до природи. 



Планета Земля – наш рідний дім,  
вона така одна у всьому всесвіті! 

Серед інших планет 
Сонячної системи Земля – 
унікальна. Адже ми маємо 
воду й повітря, сприятливі 
умови для бурхливого 
розквіту життя. І поки що 
людство не знає, чи є ще у 
неосяжному Всесвіті планети 
подібні до нашої.   

 



Мудреці  і мрійники минулого неодноразово 
намагалися перелічити всі «дива світу», 
створені природою і руками людини. 
Стверджували про сім чудес, шукали і 
намагалися знайти восьме, але, здається, ніхто і 
ніколи не згадував про диво з див у відомому 
нам Всесвіті. Цим дивом є наша планета!  



Усі ми зобов’язані своїм життям планеті – 

прекрасній  і єдиній Землі-матері – зеленій  від 

лісів, синій від океанів, жовтій від пісків.  

Наша планета – найбільша  таємниця й 

диво. Вона зберігає в собі найпотаємніші 

загадки від зародження життя до сучасного 

розвиненого людства. 

 



Скільки на ній надзвичайного й досконалого: і 
безкраї простори, і гори, що простягаються до неба, 
і сині-сині моря... А жителів на ній – не  злічити,      
і кожен із них – це маленьке диво! Планета наша 
величезна. І за ціле життя, не може людина обійти 
її всю, від краю до краю. Тільки полюбивши свою 
рідну природу, людина зможе полюбити увесь світ. 

 



Міжнародною спільнотою 22 квітня 
відзначається як Всесвітній день Землі.  

У цей день у всіх куточках світу проводять 
різноманітні акції, що покликані спонукати людей 
бути уважнішими до тендітного і вразливого 
навколишнього середовища на планеті Земля. 

 

 
ДЕНЬ ЗЕМЛІ! 

 



У День Землі в різних країнах, за традицією, 
лунає Дзвін Миру, закликаючи людей Землі 
відчути всепланетну спільність і докласти усіх 
зусиль до захисту миру на планеті та збереження 
краси й багатства нашого спільного дому. Цей Дзвін 
є символ спокою, мирного життя та дружби, вічного 
братерства та солідарності народів і заклик до дій в 
ім’я збереження миру й життя на Землі, збереження 
людства та культури. 



Є у Дня Землі й свій прапор із зображенням 
однієї з перших фотографій нашої планети з 
Космосу. Це знак усвідомлення, що тільки 
спільними зусиллями можна вирішувати 
глобальні екологічні та соціальні проблеми на 
планеті. Ми всі однаковою мірою відповідальні 
за Землю та маємо використовувати цю 
можливість, щоб зберегти перспективу життя! 



Історія цього свята розпочалася в Америці, де 
у 1971 році був започаткований щорічний 
тиждень землі (третій тиждень квітня).            
Акція стала дуже популярною серед населення, а 
її засновник, сенатор Гейлорд Нельсон був 
удостоєний високої державної нагороди.  
У 1990 році День Землі став міжнародним святом, 
а у 90-і роки було проголошено «Десятиліттям 
довкілля». 



До акції долучилися понад 120 країн, а більш 
ніж 40 країн об’єднали зусилля для збереження 
біологічного різноманіття. У 2009 році 
Генеральна асамблея ООН проголосила 
Міжнародний день Матері-Землі, постановивши 
святкувати його 22 квітня. На даний час ця дата 
відзначається у 193 країнах світу кожного року. 



Екологічні проблеми, напевно, були завжди. 
Але раніше їх вдавалося якось вирішувати. 
Наприклад, князь Ярослав Мудрий, помітивши, 
що дичині, яка в достатку водилася в його землях 
наноситься непоправна втрата, зумів за 
допомогою законів обмежити видобуток лебедів, 
бобрів та інших порід промислового звіра... 
Екологічне питання турбувало наших предків ще 
тисячу років тому. 

 



Петро I своїм наказом від 1718 
року карав «людей, які дубовий ліс 
рубають і надалі рубати 
збираються, а також і тих, хто 
рубати їм накаже (незважаючи на 
попередження закону), карати 
батогами і посилати на каторжну 
працю». Цим же указом Петро I 
суворо зобов’язав недбайливих 
городян забезпечувати чистоту біля 
будинків і на вулицях.  
       Наступним наказом Петро І від 
1719 року висловив занепокоєння з 
іншого приводу: «Якщо хтось 
почне Неву сміттям або іншими 
нечистотами засмічувати, той буде 
засуджений до побиття батогом або 
засланням до Сибіру...». 



Суворо? Але в деяких країнах освіченої Європи 

того часу, наприклад, за незаконну рубку лісу кат 

відтинав руку злочинцю. Довгий час нещадність 

закону тріумфувала, а екологія планети 

залишалася в рівновазі. Хоча тут свою роль зіграв 

скоріше не закон, а слабка технічна оснащеність 

тодішнього людства.  

Згодом настало століття науково-технічного 

прогресу. І за короткий термін ми встигли 

перерити надра землі та отруїти повітря й воду ... 



Багата і різноманітна природа нашої країни. 

На суші, у повітрі, у воді і під водою – всюди 

кипить життя. Це життя сповнене таємниць, 

загадок, чудес. Скільки цікавого можна 

побачити в лісі, в полі, на озері й навіть біля 

нашого будинку, якщо уважно до всього 

придивитися. 

 



У письменника К.Г. Паустовского є такі 

прекрасні слова: «І якщо мені хочеться іноді жити 

до ста двадцяти років, то тільки тому, що мало 

одного життя, щоб випробувати до кінця всю 

чарівність і всю цілющу силу нашої природи. 

Любов до рідної природи – один  з найбільш 

дієвих ознак любові до своєї Батьківщини».  



Людина над природою панує, 

Сучасні технології планує, 

Щоб споживати більше від природи, 

Підкорює її красу і вроду. 

Людина над природою панує, 

Бездумно світ навколишній руйнує, 

Відходи у довкілля викидає. 

І бруд, і пил на землю осідає. 

Панує над природою людина. 

І неминуча та страшна година, 

Коли природа відповість сюрпризом, 

І виникне екологічна криза... 

А може, катастрофи уникнемо? 

А може, берегти природу звикнемо?  



Краса природи — справжнє диво. 

Все неповторне і живе. 

Де не поглянь, скрізь так красиво: 

По небу сонечко пливе, 

Навколо височіють гори, 

Між горами дзюрчить вода. 

А ліс зелений, наче море, 

І всюди казка ожива! 



А що ми знаєм про рідну Харківщину? 
У Харківській області налічується 242 заповідних 

об’єктів і територій, загальною площею 73,8 тис. га.      
В їх числі 3 національних природних і 7 регіональних 
ландшафтних парків, численні заказники, заповідні 
урочища та пам’ятки природи. Серед них переважають 
заказники, які складають 70 % (ландшафтні, 
гідрологічні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, 
орнітологічні, ентомологічні, загальногеологічні).  

Давайте розглянемо деякі з них! 
 



Ботанічний сад ХНУ  
ім. В. Н. Каразіна  

– об’єкт природно-заповідного фонду м. Харкова 

загальнодержавного значення, найстаріший 

ботанічний сад  України.  Заснований  у 1804 році,  

оголошений Постановою Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1983 

року, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня 1992 року, розширений Указом Президента України від 9 

грудня 1998 року Загальна площа ботанічного саду складає 41,9 

га. 



Кількість видів флори складає понад 2000. 
Дендрарій закладений за ботаніко-географічним 
принципом і включає експозиції: «Європа», 
«Середземномор’я», «Сибір», «Далекий Схід», 
«Середня Азія», «Північна Америка», «Китай і 
Японія». Аборигенна флора представлена в експозиції 
«Північний схід України».  

Трав’янисті рослини природної флори, в кількості 
понад 1000 видів, представлені в експозиціях лікарських, 
ґрунтопокривних, гірських рослин і системі покритонасінних рослин 
України. 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ 
ПАРК «ДВОРІЧАНСЬКИЙ» 

«Родзинкою» парку є крейдяні гори, які єдиним 

масивом тягнуться вздовж русла р. Оскіл. Утворилися 

вони на дні древнього моря в період мезозою і є 

частиною великого крейдяного масиву. До заповідної 

зони потрапили не тільки крейдяні ландшафти, а й 

цілинні степи, лісові урочища та заплавні луки Осколу.  



ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СТЕП 

 

Створений на межі степової та лісостепової зон, із 

метою збереження в природному стані лісостепових 

ландшафтів і типових місцевостей Східноєвропейської 

провінції, з метою охорони та раціонального 

використання природних ресурсів Великобурлуцького 

району та відтворення біологічного різноманіття. 



ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СТЕП 

 

Червоного списку (сліпак звичайний, видра річкова, перев’язка звичайна, деркач, 

орлан-білохвіст, хохітва), 12 — до Червоної книги України (тушканчик великий, 

мишівка степова, тхір степовий, перев’язка звичайна, видра річкова, горностай, 

Тут виявлено понад 20 видів рідкісних вищих 

рослин (15 — з Червоної книги України, 6 — таких, 

що охороняються в області). Тваринний світ 

регіонального парку складається з представників 

степового, лучного, деревно-чагарникового та 

болотного комплексів. Із хребетних тварин тут 

мешкає низка видів, занесених до Європейського 

борсук, огар, журавель сірий, хохітва, лунь 

польовий, лунь степовий, боривітер степовий, 

орлан-білохвіст, сорокопуд сірий, гадюка 

степова), 10 — до Червоних списків Харківщини 

(бабак, бугай, бугайчик, лелека білий, куріпка 

сіра, лунь лучний, шуліка чорний, боривітер 

звичайний, рибалочка, черепаха болотяна). 



БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК 
«ВОВЧАНСЬКИЙ» 

Розташований цей ботанічний заказник на крейдових 

відслоненнях крутого правого берега р. Вовча. До його складу 

входять 7 невеликих ділянок унікальної крейдової та степової 

рослинності. У заказнику зростають близько 500 видів 

трав’янистих рослин, 20 видів дерев і чагарників. Серед них 

значна кількість рідкісних, зникаючих, ендемічних і реліктових 

видів, з яких 9 — занесені до Європейського Червоного списку,   

20 — до Червоної книги України, близько 30 — до Червоного 

списку флори Харківської області.  



БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК 
«ВОВЧАНСЬКИЙ» 

Розповсюджені угруповання, що 

занесені до Зеленої книги України — 

формації видів ковили, мигдалю степового, 

осоки низької. Охороняються також ценози 

з участю багатьох рідкісних крейдолюбних 

видів: переломника Козо-Полянського, 

гісопа крейдяного, полину суцільнобілого, 

ранника крейдяного тощо. У заказнику 

знайдено єдине в Україні місцезростання 

дуже рідкісного, зникаючого ендемічного 

виду чагарників, релікту третинного періоду 

— вовчих ягід Софії. Цей вид теж занесено 

до Червоної книги України. 



КИЦІВСЬКА ПУСТЕЛЯ 
«БУГРИСТІ ПІСКИ» 

Харківська пустеля, або, як її ще називають, Кицівська 
пустеля, або Бугристі піски, знаходиться в Печенізькому районі 
біля села Кицівка. 

Пустеля унікальна як із ландшафтної точки зору, адже 
пустелі не притаманні ні Харківській області, ні Україні в цілому, 
так із точки зору фауни. Тут мешкають декілька видів комах, що 
майже не мешкають ніде більше у країні. 

 



ПЕЧЕНІЗЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ 

розташувалося на річці Сіверський. Його довжина сімдесят п’ять 

кілометрів, а глибина досягає двадцяти метрів. Гребля 

водосховища знаходиться в невеликому селищі Печеніги. 

Щоб звести його, було знищено близько тисячі будинків і 

сільськогосподарських угідь. Об’єкт був побудований за чотири 

роки з метою забезпечення міста Харків прісною водою. 

На сьогодні Печенізьке водосховище вважається 

найчистішим в області і забезпечує більше половини харків’ян 

прісною водою. 

 



Ландшафтний парк  
«Печенізьке поле» 

Регіональний ландшафтний    
парк «Печенізьке поле» 
розташований у Печенізькому 
районі Харківської області.  
 

з рідкісними видами, які занесені до 

Червоної книги. На території 

ландшафтного парку мешкають рідкісні 

види тварин, такі як: журавель сірий, 

видра, борсук, орлан-білохвіст, лелека 

білий, чапля біла велика тощо. На 

площі «Печенізького поля» 

побудований центр, де розводять 

рідкісних птахів – дрохв. 

Створення парку було необхідне для 
збереження ландшафтів лісостепу і створення 
біологічних різновидів у Харківському регіоні. 
Загальна площа парку становить 4997,6 га.  

Тут  збереглися болотні,  степові,  деревно-чагарникові, лугові комплекси фауни 



 
КРАСНОКУТСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК 

 

Дендропарк є однією з найвідоміших пам’яток Харківської області. Ця перлина 

садово-паркового мистецтва була заснована у кінці XVIII століття І.Н. Каразіним – 

братом Василя Каразіна, який стояв біля витоків заснування найбільшого харківського 

університету. Пік розвитку Краснокутського дендропарку припав на рубіж XIX-XX 

століть, коли зусиллями нащадків Каразіних, флора парку налічувала 540 видів 

декоративних рослин і понад 1000 плодових. Перша половина XX століття для 

дендропарку видалася нелегкою, його відновленням зайнялися тільки в 1957 році.         

На даний час у дендропарку присутні більше 300 видів рідкісних рослин: софора 

японська, коркове дерево, корабельні ялиці, платани, білі ялинки тощо. 



СОЛОНЕ ОЗЕРО 

У селі Антонівка Кегичівського району Харківської області 
знаходиться мало кому відоме солоне озеро рукотворного, а 
точніше, техногенного походження. 

Солоне озеро – унікальний природний об’єкт, що з’явився у 
результаті техногенної катастрофи. Утворений кратер заповнений 
водою смарагдового кольору з високим вмістом солі. 



Туман над річкою розлився, 
Понад лугами вдаль поплив. 
Зірками вечір засвітився, 
І таємничий світ ожив. 
Чарівна ніч шепоче казку, 
А сонце розвидняє день, 
Дарує нам тепло та ласку 
І тисячі нових пісень. 
Пелюстки розкривають квіти 
І соловейко п’є росу. 
Ми серед цього дива, діти, 
Учімось бачити красу.  

Допоможи малій пташині, 
Її ти вчасно погодуй. 
Під силу це малій дитині, 
Але нічого не марнуй. 
Бо світ чарівний, наче казка, 
Ти теж частиночка його. 
Тож бережи цей світ, будь ласка, 
Прийми до серденька свого. 



Природа – наше  багатство! Зберегти це 

багатство для наступних поколінь – наше  

завдання і наш обов’язок. Якщо кожна людина 

буде охороняти свою Батьківщину, то всі разом 

ми збережемо і нашу планету Земля. 
 



Збережемо планету разом! 


