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СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ – РІЧКА НАШОГО ЖИТТЯ 

Одним з найважливіших напрямків екологічного та патріотичного виховання є 

ознайомлення з природними багатствами рідного краю. Основою екологічного, естетичного, 

оздоровчого та санітарно-гігієнічного виховання молоді стає надання інформації та знань 

про основне джерело водопостачання нашого регіону – Сіверський Донець, четверту по 

величині річку України. 

Висока концентрація виробництва та транспортної інфраструктури в поєднанні з високою 

щільністю населення створили надзвичайно високе техногенне навантаження на одиницю 

території Донецької області, що в п’ять-сім разів вище середньостатистичного по Україні. 

Одна з найбільших екологічних проблем нашого регіону – це дефіцит питної води і 

небезпечний рівень забруднення природних водних джерел, що загострюються сьогодні ще 

соціально-економічними факторами. 

Останні роки в області щорічно погіршується забезпечення населення міст і селищ 

якісною питною водою. Одночасно зменшується її об’єми, що подаються на господарські і 

побутові потреби промисловості та населення. Значна частина колекторів регіону вуличної 

мережі водопостачання та внутрішньо-квартальної каналізаційної системи знаходяться в 

аварійному стані. Збільшуються втрати питної води. Для того, щоб вода могла виконувати 

свою фізіологічну і гігієнічну роль, вона повинна бути якісною, безпечною в 

епідеміологічному відношенні, нешкідливою за хімічним станом, мати добрі органолептичні 

властивості, відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил № 383 «Вода питна. 

Гігієнічні вимоги і контроль за якістю». 

Якість і стан води залежать не тільки від професійної кваліфікації спеціалістів, але і 

виховання кожного громадянина країни як споживача води. Студенти ВП «СТЛНАУ» 

постійно беруть участь в просвітницьких заходах, прибиранні та упорядкуванні 

прибережних смуг, насадженні там кущів та дерев. Запорукою повноводності річок є зелене 

намисто з дерев та кущів вздовж їх берегів. Сьогодні темпи вирубки дерев в гірських, 

водоохоронних лісах, лісосмугах, зелених насаджень в містах і селах вражають. Все частіше 

можна почути про зникнення води в колодязях селищ, навколо яких вирубали 

лісонасадження. Дерева не тільки поповнюють і зберігають наземні та підземні води, вони 

очищують та зволожують повітря. Зупинити знищення насаджень, відновити і збільшити їх 

площі - це один із напрямків, де потрібна допомога молоді. 

Між здоров’ям людини і станом навколишнього середовища існує дуже тісний зв'язок. Ми 

дихаємо нездоровим повітрям, п’ємо брудну воду. В питаннях практики: зберегти, 

відновити, очистити – люди виглядають безпомічними немовлятами. Якість майбутнього 

життя, стан здоров’я нації залежать від позиції молоді. Звідси висновок: пора виробляти 

екологічний кругозір, світогляд, щоб нове покоління усвідомило свої обов’язки по 

відношенню до природи і не наробило нових, ще більших помилок.  

Щоб сформувати екологічну культуру молоді та привернути увагу до водних проблем 

Донеччини, виховати дбайливе ставлення до води і відповідальність за майбутнє України, 

студенти ВП «СТЛНАУ» залучаються до практичної діяльності у підготовці та проведенні 

тематичних заходів. Це виховні години з тем «Де є вода – там є життя», «Сіверський Донець 

– річка нашого життя», толоки з прибирання прибережної зони Казеного Торця, щорічна 

участь у творчому конкурсі «Сіверський Донець очима молоді». Важливо не тільки 

сформувати у студентства активну громадянську позицію з питань охорони водних ресурсів, 

а й навчити молодь бачити себе невід’ємною часткою природи, любити свій рідний край, 

милуватися його красою. Саме така задача реалізовувалася під час виховного заходу 

«Сіверський Донець – річка нашого життя» 



Сценарій виховного заходу «Сіверський Донець – річка нашого життя» 

МЕТА: 

навчальна: надати інформацію про проблеми водних ресурсів Донеччини, загострити 

увагу на екологічних проблемах регіону; 

розвивальна: формування інформаційно-цифрової компетентності, розвиток 

комунікативних здібностей, формування відповідального ставлення до природних ресурсів і 

майбутнього України; 

виховна: виховання любові до рідного краю, екологічної культури щодо збереження 

навколишнього середовища. 

ОБЛАДНАННЯ: ноутбук, проектор, мультимедійні презентації, відеофрагменти, 

фотоекспозиція «Сіверський Донець» та виставка літератури. 

ХІД ЗАХОДУ 

Вступне слово викладача 

«Вода! У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не опишеш, тобою 

насолоджуються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя: ти 

— саме життя. Ти найбільше у світі багатство, але саме нестійке», – так сказав про воду 

Антуан Сент-Екзюпері і, мабуть, краще не скажеш. Ми бачимо в телерепортажах із Африки, 

що сотні тисяч голодуючих не отримують в достатній кількості ні води, ні їжі. Це жахливо, і 

починаєш радіти, що народився і живеш в Україні. Поняття Батьківщини – це не тільки щось 

загальне, а і рідний край – Донецький край і Сіверський Донець – річка нашого життя. 

Студент 1 

Донец – ты жизнь и жизни красота, 

Многострадальная, прекрасная река. 

Ты волей Господа – навеки нам дана, 

Храни благословенную – она у нас одна. 

Викладач 

Природа – наш дім. Дім, в якому ми живемо; дім, частиною якого ми з вами є. І від того, 

як ми будемо в ньому жити, як ми будемо себе в ньому поводити, і залежатиме наше життя. 

Ми, жителі планети Земля, можемо вплинути на збереження чистих морів, рік, озер. 

Бо вода – це джерело всього життя. Запаси води на Землі величезні, але це переважно 

гірко-солона морська вода, не придатна для вживання і технологічного використання. 

Прісна вода становить лише 2% від її загальної кількості на планеті, та більша її частина 

зосереджена в льодовиках Гренландії, Антарктиди, айсбергах, і лише 1% прісної води 

містять ріки, озера, підземні води, саме їх людина використовує для своїх потреб. 

Україна належить до регіонів, не забезпечених у достатній кількості прісною водою. 

Запаси водних ресурсів на одного жителя України в середньому майже в 30 разів менші, ніж, 

наприклад, у Росії. 

Підраховано, що в середньому на душу населення в країнах СНД припадає 19,6 тис. м
3
, у 

Росії – 30,6 тис. м
3
, в Україні – 1,2 тис. м

3
. 

Головне джерело води для України – це річка Дніпро, крім того, потребу у воді 

забезпечують річки Дунай, Дністер, Південний Буг, Тиса, Прут, Сіверський Донець. 

Головною водною артерією Східної України є Сіверський Донець – це сама велика 

притока ріки Дон. 

Демонстрація відеофрагменту «Сіверський Донець – окраса Донецького краю» з фільму 

Н. Попової «Северский Донец. Вода для жизни» 

Студент 2 

У басейні на території України налічується 158 водосховищ загальним об`ємом більше 

100 млн. м
3. 

Це:  

 Червонооскільське, що входить в систему каналів Сіверський Донець – Донбас, вона 

починається біля селища Райгородок і забезпечує водопостачання населених пунктів 

Донбасу. 



 Печенізьке, яке є джерелом водопостачання м. Харків та обводнення малих річок 

області. 

 Краснопавлівське – входить в систему каналу Дніпро – Донбас, що служить джерелом 

водопостачання м. Харків та інших міст області. 

Демонстрація відеофрагменту «Характеристика басейну річки Сіверський Донець» з 

фільму Н. Попової «Северский Донец. Вода для жизни» 

Студент 3 

Територія Придінців’я, дякуючи живильній силі води Сіверського Донця, заселялася 

давніми предками, які створювали цілі городища. Найбільш відомі поселення – Маяківське, 

Сидорівське, Богородичанське, Цареборівське, Салтівське. 

Деякі дослідники доводять, що на місці села Маяки, розташованого на березі Сіверського 

Донця в Слов`янському районі, в кінці ХІ – на початку ХІІ століття знаходилася половецька 

столиця Шарукань. 

Студент 4 

В історичних джерелах згадуються не тільки Сіверський Донець, описаний у «Слові о 

полку Ігоровім», а й його притока – Кояла, де проходила битва з половцями дружини князя 

Ігоря Святославовича. «Быстрой Коялой» одні вчені називають річку Макатиху, інші – 

притоку Сухого Торця в Слов`янському районі, треті – річку Колонтаївку, яка протікає через 

місто Слов`янськ. 

Назву Сіверський Донець одержав за те, що витікав із Сіверського князівства. 

Студент 1 

Багато творів, присвячених Сіверському Донцю, припадає на ХVІІІ – ХХ століття, коли на 

його береги в Святі гори йшли паломники, серед яких були відомі поети, письменники, 

художники. Вони присвятили свої твори Сіверському Дінцю. 

Презентація, присвячена образам Сіверського Дінця в мистецтві. 

Студент 2 

У вірші російського лірика Федора Тютчева «Святые горы» є такі рядки: 

Тихо, мягко над Украйной, 

Обаятельною тайною, 

Ночь июньская лежит. 

Небо так ушло глубоко, 

Звёзды светят так высоко, 

И во тьме Донец блестит. 

Студент 3 
Відомий краєзнавець із Святогірська І. Овчаренко видав книгу «Муза Святих гір», де 

зібрані твори про наш край більше трьох десятків авторів. Серед них: Петро Гулак-

Артемовський, Марина Цветаєва, Павло Безпощадний, Лідія Колеснікова, Станіслав 

Жуковський, Олександр Дудка, Анатолій Мироненко, Борис Белаш. 

В 2001 році вийшла низка книг «Писатели 19 века о Святых горах» . В перші шість томів 

увійшли праці А. П.Чехова, В. І.Немировича-Данченко, А.Н. Муравйова, Є. І. Маркова, 

Олекси Стороженко, де багато рядків присвячено Сіверському Дінцю та красі його берегів. 

Студент 4 

Іван Бунін, лауреат Нобелівської премії, побувавши в наших краях, написав: «Зной, 

полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая 

даль открылась подо мною, как хороша была с этой высоты долина, темный бархат её лесов, 

как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какою горячею жизнью Юга дышало всё 

кругом!» 

Сіверський Донець, Святі гори були улюбленою темою художників ХІХ ст. У наших 

краях працювали відомі митці М. С. Ткаченко, А. А. Ковальов, В. І. Зарубін, А. І. Данілов. 

Студент 1 



В місті Чугуєв на березі Сіверського Дінця народився художник Ілля Репін. Побувавши в 

Святогір’ї, він написав у 1880 році этюд «Вид Святогірського монастиря на Дінці», що 

знаходиться у Третьяковській галереї. 

На Дінці у місті Ізюм народився художник С. І. Василевський (1854-1917 рр.). За пейзаж 

«По Дінцю» він одержав Велику Золоту медаль Петербурзької академії мистецтв, звання 

класного художника І ступеня. 

І в нас час художники захоплюються красою Святогір’я, Сіверського Дінця, вони 

створюють фотороботи, кінофільми. Фільм «Северский Донец. Вода для жизни», створений 

Наталкою Поповою, зайняв ІІ місце на кінофестивалі в Тирасполі. 

Студент 2 

Поети присвячують вірші Сіверському Дінцю. 

Северский Донец – зеркальный, живописный, 

В блеске дивних вод направлено течёт. 

Славная река – восторженно, искристо, 

Славя в Вышних Господа – тихонечко течёт.  

Студент 3 

Сіверському Дінцю присвячують пісні. 

Искрится Северский Донец 

В движении, движении; 

Роднящий множество сердец 

В кружении, кружении. 

Вы перед мудростью Творца 

Склоняйтесь, Склоняйтесь, 

И воды Светлые Донца 

Храните, Храните. 

Викладач 

У наш час дуже загострилася екологічна ситуація в Донбасі. Велике техногенне 

навантаження відбилося і на якості води Сіверського Дінця, який є основним джерелом 

водоспоживання для промисловості і населення.  

Демонстрація відеофрагменту «Екологічні проблеми Сіверського Дінця» з фільму Н. 

Попової «Северский Донец. Вода для жизни» 

Студент 4 

Любите Северский Донец за то, 

Что он зеркальной радостью кружится. 

Всем дарит жизнь – без распрей, без границы. 

Любите Северский Донец, храните, 

Обидами его не оскорбите, 

Не загрязняйте красоты обитель,  

Любите Северский Донец – всегда. 

Демонстрація відеофрагменту «День Сіверського Дінця» з фільму Н. Попової «Северский 

Донец. Вода для жизни» 

Викладач 

Воду, як могутню стихію Всесвіту, шанували наші предки, її освячували в церквах на 

Водохрещі і зберігали в кожній хаті протягом року, вважаючи чудодійною. Гріхом 

вважається не дати подорожньому напитися води. З водою асоціюються людська щедрість і 

доброта, дбайливе ставлення до природи. 

Сіверський Донець – річка нашого життя, басейн єдності, наша любов і радість. 

Сіверський Донець – це музика, краса, надія, творчість. Бережи, Господи, наш Сіверський 

Донець. 
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