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Від 24.04.2019 р. №544/01-14/01

Керівникам місцевих органів управління освітою
райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
об’єднаних територіальних громад

Про проведення обласної екологічної
акції «Чиста вода – здорова нація»
З метою формування у здобувачів освіти екологічного світогляду,
пропаганди дбайливого ставлення до природи та водних ресурсів, формування
екологічного виховання, забезпечення обізнаності учнів з питаннями
раціонального використання водних ресурсів малої Батьківщини, залучення їх
до практичної природоохоронної роботи з оздоровлення малих річок, джерел
Прикарпаття ініціюється проведення протягом травня – листопада 2019 року
обласної екологічної акції «Чиста вода – здорова нація» (далі – Акція).
Просимо сприяти у залучені здобувачів освіти закладів загальної
середньої та позашкільної освіти до участі у Акції.
Інформацію про проведену роботу в рамках Акції просимо
до 01 грудня 2019 року надіслати на електронну адресу Івано-Франківського
обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
if_odencum@ukr.net.
Для належної підготовки та проведення Акції надсилаємо методичні
рекомендації.
Додаток: на 2 арк.
Директор департаменту
Гудзик Т.В.
54-72-26

Віктор Кімакович

Додаток
до листа департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 24.04.2019 р. № 544/01-14/01
Методичні рекомендації щодо
проведення обласної екологічної акції «Чиста вода – здорова нація»
Вода є унікальним елементом земної поверхні, і саме через наявність
великої кількості води нашу Землю також називають «блакитною планетою».
Незважаючи на таку кількість води, значна її частина міститься в океанах і
морях, і тільки 0,6% загальної кількості живильної вологи придатні для
споживання. Вже сьогодні існує загроза виникнення та загострення проблем із
питною водою, проблем з використанням енергоносіїв таких, як нафта, газ та
вугілля. За ступенем забезпечення водою Україна посідає одне з останніх місць
у Європі. Водні ресурси України використовуються, а отже, і забруднюються у
декілька разів інтенсивніше, ніж в інших країнах.
Поверхневі, ґрунтові та підземні води є важливими елементами
гідрологічного циклу землі. Поверхневі води включають річки, озера, моря,
океани та льодовики. Ґрунтові та підземні води залишаються одним з найменш
досліджених і найважчих для обліку та контролю водних ресурсів.
Вода використовується у сільському господарстві (зрошення),
промисловості (як сировина, а також як охолоджувальний та нагрівальний
засіб) та для побутових цілей (споживання, особистої гігієни, відпочинку
тощо). В наші часи нераціональне використання та забруднення води є
достатньо серйозною проблемою, що може призвести до катастрофи.
Оскільки всі ми споживаємо воду, то й несемо відповідальність за її
збереження. В основу збереження природних ресурсів покладено два
фундаментальні принципи: раціональне використання та охорона.
Природоохоронна Акція організовується з метою формування в
учнівської молоді екологічного світогляду, пропаганди дбайливого ставлення
до природи та водних ресурсів, формування екологічного виховання,
забезпечення обізнаності учнів з питань раціонального використання водних
ресурсів малої Батьківщини, залучення здобувачів освіти до практичної
природоохоронної роботи з оздоровлення малих річок, джерел Прикарпаття.
Завдання Акції:
- проведення практичної природоохоронної роботи;
- проведення еколого-просвітницької роботи серед ровесників та
населення.

В рамках Акції пропонується:
практична природоохоронна робота – розчищення прибережних
смуг, джерел, невеликих потічків, річок, водойм міста (села), прибирання
рекреаційних зон від сміття, пошук джерел та догляд території навколо них,
насадження дерев, кущів;
еколого-просвітницька робота – випуск «Екоінформатора»,
проведення бесід, квестів, тренінгів, флешмобів, вікторин, виготовлення
буклетів, плакатів, листівок тощо та поширення їх серед населення, співпраця із
засобами масової інформації.
В ході Акції можна організувати просвітницькі екологічні хвилини
«Мати-водиця – всьому цариця», «Збережемо воду», бесіди «Чарівні
властивості води», виховні заходи «Вода – джерело життя».
Проведення цих заходів може бути приурочене до:
 Всесвітнього дня довкілля (5 червня);
 Всесвітнього дня океанів (8 червня);
 Всесвітнього дня охорони місць проживання (6 жовтня);
 Міжнародного дня Чорного моря (31 жовтня).
Реалізація акції сприятиме створенню атмосфери небайдужості в
учнівському колективі. Воду необхідно берегти, раціонально використовувати,
не забруднювати. Кожен з нас повинен пам’ятати, що природні запаси води
обмежені. Необхідно контролювати забруднення, використовувати очисні
споруди, не допускати попадання відходів у водойми, а також економно
витрачати воду в побуті.

Директор ОЕНЦУМ

Гудзик Т.В.

