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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти (Постанова постанова Кабінету Міністрів України 
від 23.11.2011 р. №1392) та відповідно до положень «Концепції Нової україн-
ської школи» (2016 р.).

Актуальність програми. На сьогодні, актуальною залишається проблема 
функціонування системи водопостачання в регіонах України, враховуючи зва-
жаючи на те, що особливо гостро стоїть постало питання якісного питного во-
допостачання в малих і середніх містах країни, слід здійснити систему заходів, 
спрямованих на розвиток і формування екологічної культури, навичок раціо-
нального використання і й охорони водних ресурсів країни. Ці заходи мають бути 
направленіспрямовувались на розвиток системи екологічної освіти, виховання 
здобувачів освіти, формуванню екологічної свідомості і культури майбутніх по-
колінь (у відповідності до положень програми Міжнародного десятиліття дій 
«Вода для сталого розвитку» на 2018 — 2028 роки, затвердженої резолюцієюї 
Генеральною Асамблеєю ООН від 21.12. 2016 р. №A/RES/71/222).

В У закладах загальної середньої освіти створюються умови для організації 
та впровадження курсу за вибором «Економіка використання водних ресур-
сів» (10-й клас), що відповідає економічним запитам особистості, новим умо-
вам господарювання використовуючи для цього години варіативної частини 
навчальних планів, розроблювальних Міністерством освіти і науки України.

Вік учасників освітнього процесу. За запропонованою навчальною програ-
мою можуть здобувати набувати знання знань і вміння вмінь діти віком від 15 
років, які навчаються в 10-тих класах гімназії та ліцеїліцею, закладах загальної 
середньої освіти.

Навчальний час. Термін навчання здобувачів освіти 10-тих класів за навчаль-
ною програмою становить 1 (одна) година на тиждень (разом 34 години год. 
за навчальний рік) у відповідному класі.

Мета і завдання програми. Основна мета навчальної програми — озна-
йомити здобувачів освіти 10-тих класів з особливостями раціонального вико-
ристання й охороною водних ресурсів; активізувати участь здобувачів освіти 
в гімназії і ліцеї у прийнятті рішень з питань громадського контролю за якістю 
питної води, а також інформування їх щодо основних принципів та завдань 
державної політики у сфері регіонального розвитку з питань водопостачання 
і та водовідведення.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити розв’язати такі завдання:
1. Впроваджувати серед учнівської і студентської молоді України знання про 

найкращі вітчизняні, світові технології водопостачання й водо- та енергоз-
береження.

2. Формувати в кожного здобувача освіти 10-тих класів уявлення про якість 
питної води, яку що споживається, важливість для природних водойм (ріки 
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або озера) очищення промислових і комунальних вод, правильно діяти у 
випадках надзвичайних ситуаціях (НС) на водних об’єктах.

3. Підвищення рівня громадянської відповідальності щодо раціонального 
використання і й охорони водних ресурсів рідного краю (населений пункт, 
район, область).

4. Обґрунтувати запровадження системи масових форм і методів роботи 
водогосподарських установ і організацій з учнівською та студентською 
молоддю.

Загальні методичні рекомендації. Головною спільною складовою даної 
цієї проблеми є розуміння на всіх ієрархічних рівнях значення вивчення знань і 
формування навичок про раціональне використання й охорону водних ресурсів 
серед учнівської молоді. Значення води в житті людиниЗ з наукової наукових і 
практичної точок зоруих позицій, значення води у життя людини. Зокрема, на 
потрібна популяризацію популяризація цих знань серед учнівської і студент-
ської молоді, на яку націлює програма Міжнародного десятиліття дій «Вода 
для сталого розвитку» на 2018 — 2028 роки.

Складовими мети Програми є і відновлення, охорона та раціональне вико-
ристання джерел питного водопостачання. Для досягнення цієї мети необхідне 
вирішення розв’язання завдань щодо попередження забруднення джерел пит-
ного водопостачання, стимулювання економити економії питну питної водуводи, 
охороняти охорони лісові лісових масиви масивів у водоохоронній зоні, тощо.

Відповідно, для того, щоб покращити якість викладання курсу за вибором 
за навчальною програмою в старшій школі було розроблено навчальний посіб-
ник «Економіка використання водних ресурсів» (10-й клас) (автор-упорядник 
В. С. Яценко). У процесі написання навчального посібника було здійснено уза-
гальненоня наукових наукові знань знання про воду, викладено у в доступній 
формі і й зрозумілою мовою для здобувачів освіти відповідного віку.

В У навчальному посібнику «Економіка використання водних ресурсів» (10-
й клас) розкрито комплексну систему екологічних знань про воду, формується 
поставлено завдання формування в у здобувачів освіти моральні моральних 
принципипринципів, культурні культурних цінностіцінностей, переконанняпе-
реконань, що визначатимуть у майбутньому їхню життєву позицію та поведінку 
щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Апробація програми. Навчальна програма курсу за вибором «Економіка 
використання водних ресурсів» (10-й клас) впроваджується упроваджується 
починаючи з 01 вересня. 09.2018 року р. на базі експериментальних освітніх 
закладів м. Києва та Київської області.

Навчальну програму забезпечено навчальним посібником для здобувачів 
освіти «Економіка використання водних ресурсів» (10-й клас), який пройшов 
відповідне рецензування.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№з/п Розділ, тема

Кількість годин

усьогоУсього
теоретичні 
Теоретичні 

заняття

практичні 
Практичні 

заняття

1 Вступ 1 1 -

2
Розділ 1. Якість питної води та 
здоров’я людини

5 3 2

3
Розділ 2. Водопостачання і 
санітарна охорона водоймищ

9 7 2

4
Розділ 3. Джерела і види 
забруднень води та технології 
очищення стічних вод

8 6 2

5
Розділ 4. Водна енергія та її 
використання

6 4 2

6 Підсумкове заняття 1 1 -
Резерв 4 2 2
Разом 34 24 10

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
10 клас

34 годин (1 година на тиждень)
Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 
діяльності учнів

Зміст навчального 
матеріалу

Наскрізні змістові лінії

Знаннєвий компонент:
ознайомлюються із 
структурою посібника, 
правилами безпеки.;
Ціннісний компонент:
пояснюють, що вивчає 
курс за вибором.;
Діяльнісний компонент:
визначають основні 
завдання курсу.

Вступ (1 год.)
Ознайомлення із 
структурою навчаль-
ного посібника, 
порядком та планом 
роботи.
Загальні прави-
ла безпеки праці. 
Правила поведінки в 
навчальному кабінеті, 
закладі.

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
виховання соціальної актив-
ності здобувачів освіти.;
Громадянська відповідаль-
ність
громадянське Громадянське 
виховання в аспекті збережен-
ня водних ресурсів.;
Здоров’я і безпека
ознайомлення Ознайомлення 
з правилами безпеки праці 
(вступний інструктаж).;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
почати Почати формування 
планування своєї діяльності 
щодо можливих нових видів 
бізнесу в регіоні.
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Знаннєвий компонент:
- пояснюють відмінність 
між поняттями норми 
споживання, якість питної 
води;
- характеризують осо-
бливості виробничого 
контролю та державного 
санітарно-епідеміоло-
гічного нагляду у сфері 
питного водопостачання 
населення.;
Ціннісний компонент:
- узагальнюють результа-
ти колективного дослід-
ження.;
Діяльнісний компонент:
- вміють уміють прово-
дити нескладні дослід-
ження води.

Ррозділ 1. якість 
Якість питної води та 
та здоров’я людини 
(5 год.)
Тема 1.1. Вимоги до 
питної води.
Норми споживання 
питної води лю-
диною. Проблеми 
нестачі питної води. 
Україна та світ.
Санітарно-епідеміо-
логічна служба і 
визначення якості 
питної води в Україні. 
Правила виробни-
чого контролю та 
державного санітар-
но-епідеміологічного 
нагляду у сфері пит-
ного водопостачання 
населення.
Практична робота:
За допомогою 
таблиці навчального 
посібника (10-й клас) 
проведіть аналіз пит-
ної води яку вживаєте 
щоденно.
Колективне до-
слідження води в 
колодязях, бюветах, 
свердловинах, інших 
видів постачання у 
населеному пункті.

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
здійснюють Здійснюють оцінку 
наслідків господарської діяль-
ності людини на якість питної 
води;.
Громадянська відповідаль-
ність
вироблення Вироблення уміння 
вміння працювати в групі під 
час колективного дослідження 
води;.
Здоров’я і безпека
Ннавчатися застосовувати 
знання про норми споживання 
питної води на практиці.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
розвивати Розвивати мате-
матичні уміння вміння вести 
розрахунки витрат питної води 
у домогосподарстві.
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Знаннєвий компонент:
- називають джерела за-
бруднення підземних вод 
м. Києва та його околиць.;
Ціннісний компонент:
- порівнюють статистичні 
матеріали.;
Діяльнісний компонент:
- визначають рівень 
забезпеченості вільного 
вільним доступу доступом 
до джерел якісної питної 
води.

Тема 1.2. Якість 
питної води в столиці 
України — Києві.
Проблеми забез-
печення м. Києва 
якісною питною 
водою. Використання 
підземних вод та їх 
систематичне забруд-
нення промисловими 
відходами.
Практична робота:
Здійсніть вивчення 
рівня забезпечення 
вашого мікрорайону 
(району, області), де 
ви проживаєте, кюве-
тами і бюветами.

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
Громадянська відповідаль-
ність
Здоров’я і безпека
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність

Знаннєвий компонент:
- знають поняття «столо-
ва» і «мінеральна» вода;
- ознайомлюються з 
основними положеннями 
державних норм і правил 
«Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначені для 
споживання людиною».;
Ціннісний компонент:
- формування уявлення 
про рекреаційні водні ре-
сурси та їх використання.;
Діяльнісний компонент:
- аналізують статистичні 
матеріали з метою визна-
чення рис і відмінностей у 
якості бутильованої води.

Тема 1.3. Вимоги 
державної санітарної 
служби до столової і 
мінеральної вод.
Поняття «столова» і 
«мінеральна» вода. 
Державні норми і 
правила «Гігієнічні 
вимоги до води пит-
ної, призначені для 
споживання люди-
ною».
Практична робота:
Проаналізуйте якість 
бутильованої води 
різних виробників, 
яка продається у 
вашому населеному 
пункті (навчальний 
посібник, 10-й клас).

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
підготовка Підготовка інфор-
маційних повідомлень про 
якість бутильованої води вашо-
го населеного пункту.;
Громадянська відповідаль-
ність
формування Формування 
культури споживання столової і 
мінеральної вод.;
Здоров’я і безпека
закріплення Закріплення нави-
чок споживацької грамотності.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
розвиток Розвиток лідерських 
ініціатив щодо споживання сто-
лової і мінеральної вод вашого 
району.
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Знаннєвий компонент:
- виявляють закономір-
ності розміщення водних 
ресурсів світу;
- характеризують особ-
ливості транспортування 
води у просторі;.
Ціннісний компонент:
- обґрунтовують нега-
тивні екологічні наслідки 
будівництва гідротехніч-
них споруд;.
Діяльнісний компонент:
- організовують екологіч-
ні акції на берегах каналів 
та водосховищ.

Розділ 2. Водопоста-
чання і
 санітарна охорона
 водоймищ (9 год.)
Тема 2.1. Транс-
портування води у 
просторі.
Рівень забезпечення 
водними ресурса-
ми регіонів світу. 
Особливості транс-
портування води у 
просторі. Створення 
каналів та водосхо-
вищ.
Негативні наслідки 
будівництва великих 
водосховищ на навко-
лишнє природне 
середовище.
Практична робота:
Географія будівни-
цтва в Україні та світі 
сучасних великих 
гідротехнічних спо-
руд.

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
ознайомлення здобувачів 
освіти з правилами поведінки 
на водних об’єктах (каналах, 
водосховищах);
Громадянська відповідаль-
ність
бере Бере участь в у громадсь-
ких обговореннях екологічних 
проекпроєктів (сучасних гідро-
технічних споруд).;
Здоров’я і безпека
ознайомлений Ознайомлений з 
правилами безпечної поведінки 
під час навчальних екскурсій до 
штучних водних об’єктів;.
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
розроблення Розроблен-
ня заходів щодо утилізації 
побутових відходів на берегах 
штучних водойм у своєму насе-
леному пункті.

Знаннєвий компонент:
- називають методи 
опріснення;.
Діяльнісний компонент:
- визначають вплив 
опрісненої води на людсь-
кий організм.

Тема 2.2. Опріснення 
морської води.
Методи опріснення 
морської води — га-
зогідратний, іонний 
обмін, мембранний 
метод тощо.
Вплив опрісненої 
води на людський 
організм.
Практична робота:
На контурній карті 
світу позначте країни, 
які здійснюють 
опріснення морської 
води у промислових 
масштабах.

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
підготовка Підготовка інфор-
маційних повідомлень про здій-
снення опріснення морської 
води в країнах світу.;
Здоров’я і безпека
ознайомлення Ознайомлення з 
методами опріснення морської 
води, яка використовується для 
зрошувального землеробства.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
використання Використання 
різних джерел інформації для 
прогнозування впливу зеле-
них технологій на розвиток 
економіки.
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Знаннєвий компо-
нент:
- характеризують 
особливості бу-
дівництва перших 
водогонів;.
Діяльнісний ком-
понент:
- аналізують осо-
бливості сучасних 
водогінних систем 
та технології їх 
будівництва й 
експлуатації.

Тема 2.3. Перші водогони у ста-
родавньому світі і сучасність.
Будівництво перших акведуків, 
дамб, колодязів, водосховищ у 
стародавньому світі.
Перші водогони Київської Русі 
(9-12 ст.ІХ—ХІІ ст.).
Практична робота (на місце-
вості):
Вивчити сучасні водогінні си-
стеми та технології їх будівни-
цтва й експлуатації.
Екскурсія до районних (міських) 
водних управлінь.

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
ознайомлення Ознайомлення 
з правилами поведінки в зонах 
техногенного забруднення 
(поля накопичення Бортницької 
станції аерації).;
Громадянська відповідаль-
ність
організація Організація на-
вчальних екскурсій до районних 
(міських) водних управлінь.;
Здоров’я і безпека
самостійне Самостійне засвоєн-
ня знань про профілактичні 
заходи під час закордонних 
подорожей до країн із високою 
ймовірністю епідемій.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
розробити Розробити про-
екпроєкт щодо можливих нових 
видів бізнесу вашого регіону у 
сфері житлово-комунального 
господарства (водопостачання).

Знаннєвий компо-
нент:
- називають склад 
водних ресурсів 
України;
- знають поняття: 
водні ресурси, 
річковий стік.;
Ціннісний компо-
нент:
- формувати в 
здобувачів освіти 
уявлення про водні 
ресурси, як найцін-
ніший природний 
ресурс;.
Діяльнісний ком-
понент:
- вміють ко-
ристуватися 
картографічними 
матеріалами.

Тема 2.4. Основні водні ресур-
си України та світу.
Поняття водні ресурси, річ-
ковий стік. Поверхневі води 
України. Гідрографічна сітка 
України: басейни рік Вісли, Ду-
наю, Дністра, Південного Бугу, 
Дніпра, Сіверського Дінця.
Озера України. Основні групи 
озер: Шацькі, Слов’янські, 
Турійсько-Озерянські, Схід-
но-Озерянські, Перекопські, 
Євпаторійські, Придунайські та 
Керченські озера.
Лимани України: Ду-
най-Дністровського межиріччя, 
Одеські і Дніпро-Бузькі лимани.
Практична робота:
Позначте на контурній карті 
гідрографічну сітку України та 
окремих країн світу.

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
розвиток Розвиток соціальної 
відповідальності щодо викори-
стання водних ресурсів України;.
Здоров’я і безпека
формування Формування без-
печного здорового життєвого 
середовища;.
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
вивчення Вивчення питань 
практичних аспектів фінансу-
вання використання водних 
ресурсів в Україні.
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Знаннєвий компонент:
- називають склад регіо-
ну Чорноморсько-Азовсь-
кого узбережжя;
- характеризують Чорне 
і Азовське моря.;
Ціннісний компонент:
- формують цілісне уяв-
лення про унікальність 
Чорного і Азовського 
морів та особливість 
особливості істори-
ко-культурної спадщини 
Північного Причорномо-
ряПричорномор’я.;
Діяльнісний компонент:
- обґрунтовують пер-
спективи рекреаційно-ту-
ристичного розвитку 
Чорноморсько-Азовсько-
го узбережжя.

Тема 2.5. Морські узбе-
режжя і територіальні 
води України.
Чорноморсько-Азовське 
узбережжя України. При-
родні ресурси внутрішніх 
морів та рекреаційно-тури-
стичне значення морського 
узбережжя.
Чорне і Азовське моря. 
Зв’язок внутрішньоконти-
нентальних морів із Атлан-
тичним океаном.
Практична робота:
Позначте на контурній карті 
України основні природні 
ресурси на Чорноморсь-
ко-Азовському узбережжі.

Екологічна безпека та 
сталий розвиток
участь Участь у заходах 
з охорони довкілля узбе-
режжя Чорного і Азовсько-
го морів.;
Здоров’я і безпека
здійснення Здійснення 
мотивації щодо ведення 
здорового способу життя.;
Підприємливість та 
фінансова грамотність
підготувати Підготувати 
медіапрезентацію про 
природні і й історико-куль-
турні ресурси Північного 
Причорномор’я.

Знаннєвий компонент:
- характеризують 
економічне значення 
штучних водойм;.
Ціннісний компонент:
- вчаться охороняти 
води місцевих водойм;.
Діяльнісний компонент:
- вміють знаходити в 
додатковій літературі 
описи водосховищ 
Дніпровського каскаду 
(Київське, Канівське, Кре-
менчуцьке, Кам’янське, 
Дніпровське, Каховське);
- визначають особли-
вості географічного по-
ложення меліоративних 
каналів.

Тема 2.6. Значення водо-
сховищ, ставків і меліора-
тивних каналів.
Економічне значення водо-
сховищ, ставків і меліора-
тивних каналів.
Комплекс водосховищ 
Дніпровського каскаду 
(Київське, Канівське, 
Кременчуцьке, Кам’янське, 
Дніпровське, Каховське).
Робота гідроелектростан-
цій, річкове судноплавство.
Меліоративні канали: 
Сіверський Донець — 
Донбас, Дніпро — Дон-
бас, Дніпро — Кривий 
Ріг, Дніпро — Інгулець, 
Каховський магістральний 
канал.
Практична робота:
Позначте на контурній карті 
своєї області найбільші 
водосховища, ставки і й 
меліоративні канали.

Екологічна безпека та 
сталий розвиток
повторення Повторення 
правил безпечної поведін-
ки на штучних водоймах 
(водосховищах, ставках, 
каналах).;
Громадянська від-
повідальність
формування Формування 
полікультурної поведінки 
здобувачів освіти.;
Підприємливість та 
фінансова грамотність
оцінювання Оцінювання 
своєї діяльності та групи 
щодо можливих нових 
видів бізнесу у вашому 
регіоні, зокрема розвитку 
ставкового господарства.
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Знаннєвий компонент:
- мають уявлення про 
водойми уповільненого 
водообміну;
- знають екологічну 
ситуацію питних вод;.
Ціннісний компонент:
- характеризують 
ресурсозабезпеченість 
окремих регіонів країни 
питною водою;.
Діяльнісний компонент:
- вміють показувати 
водойми уповільненого 
водообміну на фізичні 
карті України.

Тема 2.7. Територіальний 
розподіл водойм уповіль-
неного водообміну Украї-
ни та світу.
Водойми уповільненого 
водообміну України вклю-
чають запаси води, частина 
яких використовується на 
водопостачання і водоспо-
живання.
Розподіл водойм уповіль-
неного водообміну у 
фізико-географічних зонах 
України.
Практична робота:
За картою «Екологічна 
ситуація та стан питних вод 
в Україні» визначте ресур-
созабезпеченість питною 
водою регіонів країни.

Екологічна безпека та 
сталий розвиток
виховання Виховання 
екологічної свідомості 
здобувачів освіти.;
Здоров’я і безпека
вивчення Вивчення 
екологічної ситуації та 
стану питних вод в Україні 
з метою організації 
профілактичних заходів 
з попередження інфек-
ційних захворювань, які 
передаються водо.ю;
Підприємливість та 
фінансова грамотність
розвивати Розвивати 
вміння генерувати ідеї й 
ініціативи.

Знаннєвий компонент:
- порівнюють особли-
вості господарювання 
водних управлінь;
- знають водні ресурси 
свого регіону.;
Ціннісний компонент:
- вказують на основні 
риси сучасного стану та 
розвитку будівництва 
гідротехнічних споруд в у 
своєму регіоні.;
Діяльнісний компонент:
- організовують навчаль-
ну шкільну екскурсію 
до державних обласних 
(міських, районних) і 
міжрайонних водних 
управлінь.

Тема 2.8. Водні господар-
ства України.
Державні обласні (міські, 
районні) і міжрайонні водні 
управління.
Основні водні ресурси 
регіону, що експлуатуються 
водними господарствами. 
Будівництво насосних стан-
цій, захисних дамб, тощо.
Практична робота:
На основі таблиці навчаль-
ного посібника (10-й клас) 
підготуйте реферативне 
повідомлення про місцеве 
міське (районне, міжрайон-
не, обласне) водне управ-
ління.

Екологічна безпека та 
сталий розвиток
здійснювати помірну со-
ціальну активність спільно 
з державними обласними 
(міськими, районними) і 
міжрайонними водними 
управліннями;
Громадянська від-
повідальність
на На базі державних 
обласних (міських, район-
них) і міжрайонних водних 
управлінь проводити еко-
логічні акції, кампанії.;
Підприємливість та 
фінансова грамотність
розвивати Розвивати 
здатність успішно діяти в 
технологічному середо-
вищі.
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Знаннєвий компонент:
- знають значення курсів 
за вибором в екологічно-
му вихованні здобувачів 
освіти;.
Ціннісний компонент:
- складають порівняльну 
характеристику змістової 
структури курсу за вибо-
ром «Економіка викори-
стання водних ресурсів» 
для 10-тих класів.;
Діяльнісний компонент:
- вміють застосовувати 
здобуті знання на прак-
тиці.

Тема 2.9. Участь учнівської 
молоді в охороні і раціо-
нальному використанні 
водних ресурсів.
Значення курсу за вибором 
«Економіка використання 
водних ресурсів» (10-й 
клас) в ознайомленні здоб-
увачів освіти з тематикою 
різноманітності водного 
середовища і бережливо-
гой ощадливого ставлення 
до нього.
Практична робота:
Проведення обліку усіх 
місцевих підприємств, які 
забруднюють воду (на при-
кладі України та світу).
Загальногімназійні і й 
-ліцейні заходи з висаджен-
ня дерев у водоохоронних 
зонах річок, озер, водосхо-
вищ і ставків.

Екологічна безпека та 
сталий розвиток
брати Брати участь у 
вирішенні питань довкілля 
і розвитку суспільства.;
Громадянська від-
повідальність
обґрунтувати Обґрунту-
вати природоохоронну 
роль курсу за вибором 
«Економіка використання 
водних ресурсів».;
Здоров’я і безпека
виявлення Виявлення 
джерел забруднення 
місцевих водойм спільно 
з екологічними інспекто-
рами;.
Підприємливість та 
фінансова грамотність
розвивати Розвивати 
уміння вміння ухвалювати 
рішення за результатами 
спільної з екологічними 
інспекторами роботи.

Знаннєвий компонент:
- знають джерела і види 
забруднення поверхне-
вих вод України.;
Ціннісний компонент:
- описують наслідки 
впливу господарської 
діяльності людини на 
водні ресурси.;
Діяльнісний компонент:
- дотримуються правил 
екологічної поведінки на 
водних водоймах.

Розділ 3. Джерела і види
забруднень води та тех-
нології
очищення стічних вод (8 
год.)
Тема 3.1. Забруднення 
води та його наслідки.
Вплив господарської 
діяльності людини на водні 
багатства України та світу. 
Джерела і види забруднен-
ня поверхневих вод.
Практична робота:
Вивчити і й дотримуватися 
правил екологічної по-
ведінки поблизу природних 
і штучних водойм.

Екологічна безпека та 
сталий розвиток
вивчення Вивчення 
правил поведінки в зонах 
техногенного забруднен-
ня водних ресурсів;.
Громадянська від-
повідальність
виховання Виховання в у 
здобувачів освіти грома-
дянської відповідальності 
за забруднення водних 
ресурсів.;
Підприємливість та 
фінансова грамотність
перевірити Перевірити 
результати екологічного 
проєекту який розробляли 
в першому семестрі щодо 
утилізації побутових від-
ходів у своєму населеному 
пункті.
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Знаннєвий компо-
нент:
- називають основні 
речовини, які забруд-
нюють морську воду;
- характеризують 
екологічні проблеми 
морів;.
Ціннісний компонент:
- аналізують причини 
забруднення морів та 
океанів;.
Діяльнісний компо-
нент:
- займаються про-
екпроєктною діяльні-
стю.

Тема 3.2. Забруднення 
морів та океанів.
Забруднені річки виносять 
в моря і океани промислові 
та сільськогосподарські від-
ходи, стічні води міського 
господарства, тощо.
Штучні речовини, які 
забруднюють морську воду 
(нафта і нафтопродукти, 
стійкі пестициди, радіоак-
тивні відходи, пластикові 
пляшки та поліетиленові 
пакети, інші).
Екологічні проблеми Чорно-
го і Азовського морів.
Практична робота:
Розробленняка учнівських 
проекпроєктів, які сприяти-
муть зменшенню забруд-
нення вод.

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
набувають Набувають навичок 
безпеки в Інтернеті та кібер-
безпеки.ці;
Громадянська відповідаль-
ність
закріплюють Закріплюють умін-
ня усно і й письмово вислов-
лювати й тлумачити поняття, 
факти та погляди з проблеми 
забруднення морського сере-
довища.;
Здоров’я і безпека
усвідомлення Усвідомлення 
ролі морського середовища для 
життя і здоров’я людини.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
розвиток Розвиток вміння умін-
ня раціонально вести себепово-
дитись як споживач.

Знаннєвий компо-
нент:
- знають основні 
джерела забруднень 
води стічними водами 
промислових під-
приємств;.
Ціннісний компонент:
- усвідомлюють важ-
ливість впровадження 
упровадження зелених 
технологій в у промис-
лове виробництво;.
Діяльнісний компо-
нент:
- вміють складати 
план-схеми джерел 
забруднення вод;
- самостійно розро-
бляють практичні 
рекомендації із зі 
зменшення забруднен-
ня вод.

Тема 3.3. Стічні води про-
мислових підприємств.
Стічні води і звалища 
промислових відходів — ос-
новні джерела забруднення 
води. Способи очищення 
води, яка використову-
валася в технологічному 
процесі.
Джерела теплового забруд-
нення водойм. Порушення 
екологічної рівноваги при 
тепловому забрудненні.
Практична робота:
Складіть план-схему ски-
дання стічних вод і звалищ 
промислових відходів 
вашого населеного пункту 
(району).

Екологічна безпека та сталий 
розвиток
розвиток Розвиток вмінь умінь 
розумно та раціонально кори-
стуватися водними ресурсами;.
Громадянська відповідаль-
ність
брати Брати участь в у дебатах 
щодо повторного використання 
стічних вод.;
Здоров’я і безпека
вивчити Вивчити проблему 
впливу промислових під-
приємств на навколишнє сере-
довище;.
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
ефективно Ефективно вико-
ристовувати індивідуальні 
заощадження у сфері фінансів.
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Знаннєвий компо-
нент:
- знають джерела і 
масштаби забруднен-
ня вод сільськогоспо-
дарським виробни-
цтвом.;
Ціннісний компонент:
- порівнюють наслід-
ки зміни екології води 
в районах інтенсивно-
го ведення сільсь-
когоспо-дарського 
виробництва.;
Діяльнісний компо-
нент:
- підбирають до-
бирають необхідні 
екологічні факти з 
проблематики вив-
чення теми.

Тема 3.4. Забруднювачі 
води у сільському госпо-
дарстві.
Джерела забруднення вод 
сільськогосподарським 
виробництвом.
Масштаби забруднення 
підземних і поверхневих 
вод пестицидами та про-
дуктами відходів тварин-
ництва.
Наслідки меліоративних 
робіт з осушення боліт 
Українського Полісся (у 
Волинській, Житомирсь-
кій, Київській, Чернігівсь-
кій областях); надмірного 
поливу на зрошувальних 
землях півдня України (у 
Одеській, Миколаївській, 
Херсонській областях і АР 
Крим).
Практична робота:
Складіть список сільсько-
господарських забрудню-
вачів водойм та підземних 
вод вашого району (міста).

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
підготовка Підготовка інфор-
маційного повідомлення про 
джерела забруднення сільсь-
когосподарським виробни-
цтвом регіону.;
Громадянська відповідаль-
ність
усвідомлення Усвідомлення 
ролі ефективного спілкуван-
ня;.
Здоров’я і безпека
розвиток Розвиток здатності 
і й бажання дотримуватися 
здорового харчування.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
навчатися Навчатися прийма-
ти доцільні рішення у сфері 
зайнятості, фінансів, тощо.
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Знаннєвий компо-
нент:
- знають поняття: 
каналізація, каналіза-
ційна система;
- характеризує розви-
ток каналізаційних 
систем;.
Ціннісний компонент:
- бере участь в обго-
воренні проблемних 
питань з теми;.
Діяльнісний компо-
нент:
- виконує творчу 
роботу;
- готує повідомлення, 
реферати.

Тема 3.5. Каналізаційні 
системи.
Поняття: каналізація, 
каналізаційна система.
Історія відомих каналіза-
ційних систем України та 
світу. Природний процес 
самоочищення води.
З історії туалету: від 
найдавніших часів до сьо-
годення. Перший у Європі 
діючий унітаз (1590 р.).
Незвичайні туалети світу. 
Світовий туалетний саміт.
Практична робота:
Підготовка реферату або 
повідомлень про стан 
роботи каналізаційних си-
стем у населеному пункті.
Екскурсія
Екскурсія до Київського 
музею історії туалету.

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
ознайомитись Ознайомитись 
із правилами користування 
системами санітарії та каналі-
зації.;
Громадянська відповідаль-
ність
розвивати Розвивати уміння 
працювати з іншими на резуль-
тат.;
Здоров’я і безпека
закріплювати Закріплювати 
здатність і бажання дотри-
муватися правил особистої і 
громадської гігієни.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
розв’язання Розв’язання 
економічних задач, які роз-
кривають практичні аспекти 
фінансових питань житло-
во-комунального господар-
ства.

Знаннєвий компо-
нент:
- знають про процес 
самоочищення водо-
йм;.
Ціннісний компонент:
- самостійно визнача-
ють основні правила 
щодо викидання 
побутових відходів у 
каналізацію, викону-
ють їх у побуті;.
Діяльнісний компо-
нент:
- вчаться застосову-
вати метод біологічної 
меліорації у місцевих 
водоймах.

Тема 3.6. Природні спосо-
би очищення стічних вод.
Підходи до самоочищення 
водойм (біоценоз, при-
бережний пісок, глибокі 
ями у водоймі, біологічне 
окислення, тощо).
Поняття «метод біологіч-
ної меліорації». Очисна 
допомога лісів.
Культура щодо викидання 
в каналізацію відходів.
Практична робота:
Записати і запам’ятати 
правила щодо викидан-
ня побутових відходів у 
каналізацію.

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
дотримуватися Дотримуватися 
з правил користування систе-
мами санітарії та каналізації.;
Громадянська відповідаль-
ність
розвивати Розвивати уміння 
посередницької діяльності та 
міжкультурного спілкування;.
Здоров’я і безпека
здійснювати Здійснювати 
засадження деревами водо-
охоронних зон найближчих 
природних водойм.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
брати Брати на себе від-
повідальність, розвивати 
лідерські ініціативи.
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Знаннєвий компо-
нент:
- знають поняття: 
променевий водо-
забір, неорганічні 
коагулянти очистки 
води.;
Ціннісний компонент:
- порівнюють різні 
технології очищення 
водопровідної води;.
Діяльнісний компо-
нент:
- самостійно прово-
дять нескладні дослі-
ди щодо очищення 
води.

Тема 3.7. Технології 
очищення водопровідної 
води.
Очищення водопровідної 
води хлором, коагулянта-
ми. Будівництво водогін-
ної станції.
Поняття променевий 
водозабір, неорганічні 
коагулянти очистки води.
Практична робота:
Проведіть дослід очищен-
ня мікробного забруднен-
ня води методом кип’ятін-
ня.

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
розвиток екологічної свідо-
мості;
Громадянська відповідаль-
ність
закріплення навичок працюва-
ти в групі;
Здоров’я і безпека
застосування знань про техно-
логії очищення води;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
закріплювати здатність успіш-
но діяти в технологічному 
середовищі.

Знаннєвий компо-
нент:
- знають функціо-
нальне призначення 
станцій аерації;.
Ціннісний компонент:
- наводять приклади 
якісних і кількісних 
змін роботи Бортни-
цької станції аерації;.
Діяльнісний компо-
нент:
- 

Тема 3.8. Бортницька 
станція аерації.
Бортницька станція аера-
ції — комплекс інженерних 
споруд.
Основні природоохоронні 
функції Бортницької стан-
ції аерації для м. Києва.
Практична робота:
Підготуйте рефератив-
не повідомлення про 
природоохоронні функції 
станцій аерації.
Екскурсія
Екскурсія на Бортницьку 
станцію аерації.

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
участь Участь у вирішенні 
питань довкілля і розвитку 
суспільстві.;
Громадянська відповідаль-
ність
вибудовувати Вибудовувати 
свою освітньо-професійну 
траєкторію.;
Здоров’я і безпека
дотримання Дотримання 
безпечної поведінки під час 
навчальної екскурсії;.
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
розвиток Розвиток здатності 
успішно діяти в техногенному 
середовищі.
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Знаннєвий компо-
нент:
- мають уявлення про 
потенційну енергію 
Світового океану.;
Ціннісний компонент:
- знають сучасні аль-
тернативні джерела 
енергії.;
Діяльнісний компо-
нент:
- вміють працювати 
з різноманітним кар-
тографічним матеріа-
лом.

Розділ 4. Водна енергія 
та її
 використання (6)
Тема 4.1. Енергія Світово-
го океану.
Використання води 
людиною. Будівництво 
припливних електро-
станцій — ПЕС (Франція, 
Велика Британія, Сканди-
навські країни).
Практична робота:
Позначення на контурній 
карті світу припливні при-
пливних електростанції 
електростанцій (ПЕС).

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
формувати Формувати гіпоте-
зу, збирати дані, аналізувати 
результати про водну енергію 
та її використання.;
Громадянська відповідаль-
ність
усвідомлення Усвідомлення 
ролі ефективного спілкуван-
ня;.
Здоров’я і безпека
впроваджувати Упроваджува-
ти споживчу грамотність;.
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
прогнозувати Прогнозувати 
вплив економіки на розвиток 
технологій.

Знаннєвий компо-
нент:
- знають традиційні 
джерела енергії;.
Ціннісний компонент:
- пояснюють відмін-
ність між припливни-
ми (ПЕС) і гідроелек-
тростанціями (ГЕС);).
Діяльнісний компо-
нент:
- порівнюють країни 
з різними показни-
ками традиційної 
і й альтернативної 
енергетики.

Тема 4.2. Використання 
енергії поверхневих вод.
Будівництво гідроелек-
тростанцій — ГЕС (США, 
Росія, Україна). Вплив 
гідроелектростанцій на 
навколишнє природне 
середовище.
Київська гідроакомулюю-
ча електростанція (ГАЕС).
Практична робота:
Позначте на контурній 
карті України найбільші 
гідроелектростанції (ГЕС).

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
брати Брати участь у заходах з 
охорони довкілля.;
Громадянська відповідаль-
ність
уміння Уміння працювати з 
іншими на результат, поперед-
жати і й розв’язувати конфлік-
ти, досягати компромісів.;
Здоров’я і безпека
Усвідомлення ролі навколиш-
нього середовища для життя і 
здоров’я людини.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
вміти Уміти здійснювати еко-
номічне планування.
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Знаннєвий компо-
нент:
- вказують на регіо-
нальні відмінності 
містобудівництва;
- знають види мостів 
та матеріали з яких 
вони виготовлені;.
Ціннісний компонент:
- вивчати історію 
комунікаційних гідро-
технічних споруд;.
Діяльнісний компо-
нент:
- розробляють та 
впроваджують план 
організації та про-
ведення тематичної 
фотовиставки.

Тема 4.3. Комунікаційні 
гідротехнічні споруди.
Будівництво мостів. Древ-
ньоримські Давньоримсь-
кі мости — міст Фабриція, 
Цестія, Траяна.
Історія мостобудівництва 
часів Київської Русі (ІХ—ХІІ 
ст.9-12 ст.).
Види мостів (арковий, 
балковий, понтонний, 
мости-дамби, розвідні 
мости).
Практична робота:
Організуйте фотовистав-
ку незвичайних мостів 
України, опишіть історію 
їх будівництва та експлу-
атації.

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
уміння Уміння застосовувати 
інформаційно-комунікативні 
технології (ІКТ) для створен-
ня, пошуку, обробки, обміну 
інформацією в ЗЗСО.;
Громадянська відповідаль-
ність
виховувати Виховувати повагу 
до закону, дотримання прав 
людини.;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
розвивати Розвивати уміння 
вміння представляти себе 
і свої досягнення на фото-
виставці незвичайних мостів 
України.
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Знаннєвий компо-
нент:
- наводять приклади 
незвичайних водних 
будівель і гідротех-
нічних споруд свого 
регіону (країни, світу);
- вказують причини 
сучасної глобальної 
екологічної кризи;.
Ціннісний компонент:
- виконують прості 
краєзнавчі дослід-
ження;.
Діяльнісний компо-
нент:
- розробляють про-
екпроєкти збережен-
ня гідротехнічних 
пам’яток місцевого 
значення;
- готують матеріали 
за творчими робо-
тами;
- наносять на кон-
турну карту унікальні 
об’єкти незвичайних 
водних будівель і 
гідротехнічних спо-
руд.

Тема 4.4. Незвичайні 
водні будівлі і гідротех-
нічні споруди.
Припливні млини в 
Північній Ірландії (7 VII ст.). 
Музей трьох млинів (м. 
Вудбрідж, Англія).
Водяні млини часів Київсь-
кої Русі (10-11Х—ХІ ст.) у 
Київській, Рівненській і 
Закарпатській областях).
Водяна лісопилка у Ниж-
ньому Бистрії (Закарпатсь-
ка область).
Водяна ковальня у 
Лисичево (Закарпатська 
область).
Водний лісосплав у Карпа-
тах. Музей лісу і сплаву на 
р. Чорна Річка (Закарпат-
ська область).
Незвичайні водні будівни-
цтва (іглу, льодяна лазня, 
будівництво курортного 
містечка Пальї-Кост, 
князівство Сіленд, тощо).
Практична робота:
Позначте на контурній 
карті області (міста) 
пам’ятки гідротехнічних 
споруд.
Екскурсія
Екскурсії до місцевих 
краєзнавчих музеїв, незви-
чайних водних будівель та 
гідротехнічних споруд.

Екологічна безпека та ста-
лий розвиток
уміння розумно та раціональ-
но користуватися водними 
ресурсами в рамках сталого 
розвитку;
Громадянська відповідаль-
ність
продовжити Продовжити ви-
будовувати свою освітньо-про-
фесійну траєкторію, оцінювати 
власні результати навчання, 
навчатися впродовж життя.;
Здоров’я і безпека
закріплення Закріплення здат-
ності і й бажання дотримувати-
ся здорового способу життя;
Підприємливість та фінансо-
ва грамотність
оцінювання Оцінювання 
можливостей для організації 
підприємницької діяльності у 
своїй місцевості.

Підсумкове заняття (1)
Резерв часу (на практичні роботи, екскурсії) (4)

Тематичні екскурсії.
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