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Програма діяльності Всеукраїнської дитячої спілки 

“Екологічна варта” 

“Екологічна варта власного майбутнього” 

 

Україна знаходиться в стані екологічної кризи: забруднені 

промисловими відходами, пестицидами й радіонуклідами землі, водойми, 

повітря; ерозія грунтів поставила під сумнів майбутнє господарювання на 

них; значною мірою вичерпані природні ресурси; внаслідок техногенного 

перевантаження змінюються природні ландшафти. Аварія на ЧАЕС 

поглибила екологічну кризу, а її наслідки і до цього часу не ліквідовані. 

           Сучасний етап взаємодії людини і суспільства з природою 

характеризується різким загостренням локальних, регіональних і глобальних 

екологічних проблем (негативні зміни природного середовища, порушення 

генофонду популяцій, вичерпання природних ресурсів), що призводить до 

погіршення життя і здоров'я людей. Ці проблеми мають соціальний характер, 

оскільки вони виходять з усієї попередньої системи господарювання та 

адекватними до цього господарювання відносинами людини з природою. 

Сама природа не здатна до самовідновлення. Прийняті у світі заходи 

для стримування екологічної кризи цілком недостатні. Успішне вирішення 

екологічних проблем не може обмежуватись лише економічними або 

науково-технічними заходами. Забруднення середовища, загибель тварин та 

рослин - це ще і наслідок низької екологічної культури. Але якщо з самих 

ранніх років свого життя діти будуть пізнавати закони природи, розуміти 

міру і своєї відповідальності за неї, лише тоді, в майбутньому ставши 

керівниками підприємств, установ, мерами міст і сіл, міністрами - лише тоді 

вони будуть свідомо берегти природне середовище, 

В свідомості людей все більше стверджується думка, що припинити 

наростання екологічної кризи можливо за умов перебудови моральних основ 

свого життя, поширення етичних норм на природокористування. 

Метою програми "Екологічна варта власного майбутнього" є 

виховання екологічно свідомої особистості, громадянина України, 

громадянина світу, через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми та 

молоддю, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, 

допомога новому поколінню в усвідомленні себе частиною світу, у якому ми 

живемо; пропаганда знань про стан навколишнього природного середовища, 

залучення усіх верств населення до активної діяльності на захист довкілля, 

формування в цілому нового природоохоронного менталітету нації. 

І розділ. Розбудова Всеукраїнської дитячої спілки"Екологічна варта". 

Створення осередків ВДС "Екологічної варти" у кожному місті, районі, 

селі, школі шляхом впровадження активної природоохоронної діяльності, 

співпраці з державними установами, освітніми закладами, засобами масової 

інформації. 



Сприяння співпраці та залученню до членства у ВДС "Екологічна 

варта" існуючих в регіоні державних і недержавних дитячих об'єднань та 

організацій екологічної спрямованості. 

Залучення до роботи у Спілці батьків, вчителів та вихователів, 

громадськості. 

Сприяння подальшому розвитку, поширенню та формуванню малих 

вартівських груп, організацій та об'єднань для цілеспрямованого виконання 

розвиваючих програм, впровадження самоврядування та самоорганізації. 

Сприяння інтеграції членів Спілки в міжнародний дитячий та 

молодіжний рух з питань захисту довкілля. 

Сприяння обміну досвідом членів ВДС "Екологічна варта". 

II розділ. Освітньої - виховні заходи. 
Проведення всеукраїнських та регіональних конференцій, семінарів, 

розвиваючих екологічних ігор, конкурсів, тренінгів, вікторин тощо. 

Залучення батьків до роботи у Спілці, сприяння створенню при 

осередках Рад батьків для популяризації діяльності Спілки, підготовки кадрів 

для роботи з дітьми. 

Сприяння розробці та впровадженню нових форм освітньої - виховних 

заходів. 

Організація та проведення екологічних таборів. 

Організація постійно діючих екологічних клубів, центрів, творчих 

майстерень. 

Організація та робота екологічних експедицій, туристичних походів, 

екскурсій. 

Участь у конкурсах проектів міжнародних благодійних фондів. 

III розділ. Природоохоронні заходи. 

Сприяння отриманню навичок практичного вирішення екологічних 

проблем, наданню можливостей для активної праці у цьому напрямку. 

Проведення відновлювальних заходів захисту довкілля. 

Постійне проведення акцій по впорядкуванню територій. Практична 

робота у природних заповідниках, заказниках, зоологічних та ботанічних 

парках. 

Утворення громадських фондів охорони природи для виконання робіт з 

охорони та відтворення навколишнього природного середовища. 

IV розділ. Система самоврядування. 
Самоорганізація осередків "Екологічної варти" шляхом впровадження 

структури лідерства. 

Постійне навчання вартових лідерів за лідерськими програмами. 

Проведення "Школи вартових лідерів" на Всеукраїнському та місцевих 

рівнях. 

Запровадження системи "Сходинок розвитку" членів ВДС "Екологічна 

варта". 

Виявлення молоді з лідерськими якостями, підготовка її до проведення 

акцій, заходів, організація дитячого самоврядування. 

 



 

 

V розділ. Пропагандистське - просвітницька діяльність. 
Видання інформаційних бюлетенів, газет, журналів, тез конференцій, 

методичних розробок, авторських програм, листівок. Розробка та видання 

рекламної продукції. 

Видання екологічної дитячої літератури. 

Постійне висвітлення у засобах масової інформації діяльності ВДС 

"Екологічна варта". 

Співпраця із закладами освіти, управліннями Мінприроди, іншими 

державними установами з метою популяризації дитячого екологічного руху, 

надання методичної та практичної допомоги. 

Організація постійно діючих екологічних просвітницьких лекторіїв. 

Популяризація здорового способу життя. 

Випуск та поширення форми членів Спілки, галстуку, емблем, знаків, 

шевронів. 

VI розділ. Науково - дослідницький пошук. 
Співпраця з науково - дослідними закладами, науковцями у проведенні 

науково -дослідницької роботи. 

Дослідження природних територій, явищ, істот тощо.  Узагальнення і 

розповсюдження набутого досвіду, написання та захист дослідницьких робіт 

екологічної спрямованості. 

Впровадження результатів досліджень у практичну природоохоронну 

роботу. 

VII розділ. Благодійницька діяльність. 
Сприяння залученню до ВДС "Екологічна варта" дітей - сиріт, 

малозабезпечених, дітей, що мають функціональні обмеження та особливі 

потреби. 

Організація та впровадження у діяльність благодійних концертів, 

виступів, лекторіїв, марафонів, фестивальних заходів. 

Збір коштів та їх використання на допомогу дітям - сиротам, 

малозабезпеченим, дітям, що мають функціональні обмеження та особливі 

потреби, ветеранам екологічного руху. 

Програма діяльності Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта" 

сприяє розвитку авторських програм та їх впровадженню у діяльність 

Спілки 

 
 


