
 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година Землі – це найбільший у світі природоохоронний рух, 
започаткований Всесвітнім фондом природи WWF. Він заохочує сотні 
мільйонів людей по всьому світі щось змінити у своєму житті заради 
Планети. Цей рух підтримують тисячі організацій, компаній та урядів. 
 
Година Землі розпочалася 12 років тому у Сіднеї (Австралія). З 
ініціативи одного міста вона переросла у всесвітню подію, до якої 
приєдналися вже 188 країн і більше 7000 міст та містечок по всьому 
світі. Україна вперше підтримала кампанію у 2009 році.  
 
В останню суботу березня Година Землі закликає всіх вимкнути світло 
на одну годину, як символ стурбованості за майбутнє Планети та 
єдності у бажанні захистити природу. Ця символічна подія об’єднує 
людей світу, незалежно від віку, статі, культури чи релігійних 
вірувань.  
 
Однак, Година Землі була створена не тільки для того, щоб вимикати 
світло. Натхнення однієї години заохочує людей до щоденних дій 
заради Планети.  
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В 2018 році більше 75 міст та містечок 
нашої країни підтримали кампанію. По 
всій Україні пройшли десятки подій, 
присвячених Годині Землі – вуличні 
концерти при свічках, перегляд 
екофільмів, екологічні ярмарки, 
вікторини та багато іншого. Згасли 
десятки відомих на всю країну споруд, в 
тому числі Одеський театр Опери та 
Балету, Золоті ворота в Києві тощо. 

 

Година Землі надихає мільйони людей, 
робить акцент на позитиві та надії. 
Година Землі – це символічне 
святкування, а не протест. Але ми не 
розважаємо, а заохочуємо людей до 
активних дій. Кампанія є дуже широкою 
та вільною – кожен може зробити свою 
унікальну Годину Землі. Всіх нас об’єднує 
символічне вимкнення світла на одну 
годину. 

Година Землі – це значно більше, ніж 
одна година. Використовуй свою силу 
щодня, щоб допомагати Планеті. Живи у 
гармонії з природою! Наші невеликі 
щоденні дії, як океан з крапель, 
складають рішення екологічних проблем. 
Саме з нас починається світле майбутнє 
для наших дітей та онуків. Але діяти 
потрібно вже зараз! Вмикай свою силу! 

Година Землі була створена, щоб сприяти 
збереженню природи. За ці роки було 
багато досягнень – сотні тисяч підписів 
під петиціями у різних країнах призвели 
до позитивних змін у природоохоронному 
законодавстві, зібрані під час кампанії 
кошти сприяли збереженню природних 
регіонів, були висаджені мільйони дерев, 
встановлені сонячні панелі у віддалених 
селах, але попереду ще багато роботи! 



 

  



 

Ти хочеш, щоб і твій навчальний заклад приєднався до святкування Години Землі 
2019 разом з іншими установами світу? Це не так вже й важко! Потрібні лише твоя 
ініціативність, активність та креативність! 

Читай наші поради, як саме ти можеш залучити твій навчальний заклад, а також 
створюй свої власні події та активності. За більш детальною інформацією 
звертайтеся до координатора освітньої роботи Тетяни Карпюк 
(tkarpiuk@wwfdcp.org; моб.: 097 39 10 003). 

 

Напиши лист директору/ректору твого навчального закладу з проханням 
підтримати Годину Землі 2019 (шаблон відповідного листа ти можеш 
завантажити на сайті wwf.panda.org/eh19). Проси адміністрацію закладу 
вимкнути зовнішнє освітлення твоєї навчальної установи на одну годину о 20:30 в 
суботу, 30 березня 2019 року. 

Залучи до організації Години Землі 2019 активістів твоєї школи/університету – 
шкільний чи студентський парламент чи інші органи самоврядування, 
профспілку, студклуби, активних учнів та студентів. Гарна команда - це одна з 
головних запорук успіху у проведенні Години Землі по всьому світі! Створи робочу 
групу та розподіліть обов’язки між собою, щоб забезпечити максимальну 
ефективність Вашої діяльності.

Напиши нам про отримання офіційної підтримки від адміністрації навчального 
закладу, а також про результати твоєї роботи координатора освітньої роботи 
Тетяни Карпюк (tkarpiuk@wwfdcp.org; моб.: 097 39 10 003) і ми офіційно 
додамо твою школу/університет до списку організацій та закладів, які 
підтримують Годину Землі на нашому сайті. Розкажи, що робиш ти та твій заклад, 
святкуючи Годину Землі! Нехай твій приклад надихне інших діяти! 

http://wwf.panda.org/eh19


ійна допомога 

1.1 Інша допомога, яку ти можеш запропонувати 
 

 



З дозволу директора/ректора розмісти банер з посиланням на сайт Години Землі, 
а також інформацію про Годину Землі 2019 на сайті твоєї школи/університету. 
(Банер та відповідну інформацію ти можеш завантажити на сайті 
wwf.panda.org/eh19). 

Завантаж з сайту Години Землі (wwf.panda.org/eh19/materials) та роздрукуй 
буклет та плакат Години Землі 2019 (чи створи свої власні макети матеріалів) та  
розповсюджуй їх у своїй школі/університеті – розмісти плакати у холі, коридорах 
чи аудиторіях закладу, роздай буклети викладачам та учням/студентам. Якщо у 
тебе немає можливості надрукувати матеріали, звертайся до нас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Година Землі дає дивовижний простір для творчості та фантазії. Організуй 
вечірки при свічках, екологічні конкурси та будь-які інші заходи, що мають 
відношення до акції, а також до охорони нашої планети, та потребують творчого 
підходу. 

Проведи серед учнів/студентів конкурс на кращий вірш, розповідь, малюнок „Як я 
провів Годину Землі?”.  

Серед учнів молодших класів проведи конкурс на кращий малюнок, вірш чи 
історію про охорону довкілля.  

Проведи конкурс плакатів/колажів за тематикою Години Землі, 
енергоефективності, зеленого способу життя серед учнів/студентів. Найкращі 
роботи надсилай нам для розміщення на сайті. А також, з кращих робіт створи 
виставку та розмісти її у холі школи/університету чи у іншому дозволеному 
адміністрацією заходу місці.  

З учнями молодших класів підготов виставу чи концерт на природоохоронні теми 
та покажи її іншим учням школи та їх батькам. Нехай вони замисляться над 
необхідністю охорони довкілля. 

http://wwf.panda.org/eh19
http://wwf.panda.org/eh19/materials


тери у будівлях. 
 
  



Вимкнення світла на Годину Землі – це гарний початок! Але головна мета 
кампанії – привернути увагу людей до проблеми зміни клімату, до марнотратного 
споживання природних ресурсів та екологічних проблем Планети, а також 
навчити їх робити свій внесок у вирішення цих проблем. І ти можеш допомогти! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно пропагуй енергоефективність та зелений спосіб життя (зелені поради ти  
можеш знайти на сайті 
http://wwf.panda.org/uk/our_work/ecoeducation/campaigns/green_life/) 
через свої веб-сайти, блоги, власний приклад чи організуючи відповідні події у 
своєму навчальному закладі. Це можуть бути наукові дискусії, тематичні вечори, 
перегляд фільмів про глобальне потепління та зелений спосіб життя та інші, на 
які вистачить твоєї фантазії. Щоб отримати фільми екологічної тематики, 
звертайcя до Тетяни Карпюк (tkarpiuk@wwfdcp.org; моб.: 097 39 10 003). 

У рамках Години Землі організуй екологічні акції – висадження дерев на території 
школи/університету, велоперегони чи день велосипедів, встановлення 
велопарковок біля закладу. Влаштуй збір макулатури в закладі чи збір сміття на 
території закладу.  

Самостійно чи звернувшись до своїх викладачів екології чи біології проведи 
позакласний захід/серію лекцій на теми „Зміна клімату”, „Зелений спосіб життя” 
чи інші (за необхідною інформацією звертайся до нас).  

Напиши статтю про Годину Землі, енергоефективність та зелений спосіб життя у 
шкільну/університетську газету. 

 

 

 

http://www.panda.org/eh18

