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Стаття присвячена актуальним питанням екологiчного виховання учнiв на уроках при-
родничо-наукових дисциплiн.
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Вступ
Тема екологiчного виховання для людини буде актуальна завжди, тим

бiльше в сучасних умовах погiршення якостi екологiї, що пов’язано з еко-
логiчною безграмотнiстю. Для запобiгання можливих негативних наслiдкiв
вторгнення людини в природу необхiдне рiшення низки науково-технiчних,
соцiально-полiтичних, економiчних та iнших проблем, серед яких одне з пер-
ших мiсць займають педагогiчнi, виховнi, оскiльки пiдростаючi поколiння ще
на шкiльнiй лавi повиннi бути пiдготовленi до науково обґрунтованого i бе-
режного ставлення до навколишнього природного середовища.

Одним з дискусiйних питань є проблема методичної органiзацiї еколо-
гiчної освiти. Бiльш ефективнiше є «екологiзацiя» всiх навчальних предме-
тiв, оскiльки екологiчнi проблеми мають глобальний, мiждисциплiнарний ха-
рактер. Тобто всi природничо-науковi предмети можуть бути використанi у
справi вирiшення даної задачi.

Вчитель фiзики може здiйснювати екологiчне виховання учнiв через пре-
дмет, розглядаючи як питання фундаментального, так i прикладного, полiте-
хнiчного характеру, пiдбираючи завдання з вiдповiдним змiстом, проводячи
екскурсiї, запланованi шкiльною програмою з фiзики, органiзовуючи поза-
класнi заходи.

Учитель повинен розповiдати не тiльки про позитивнi прояви тих чи iн-
ших фiзичних явищ, необхiдно звертати також увагу й на шкiдливий вплив
виробничої дiяльностi людини на навколишнє середовище, повинен розповiд-
ати про шляхи зменшення негативного впливу людини на природу.

c© Белошапка О.Я., Войнов О.Л., Муляр А.С., 2013

246



Белошапка О.Я., Войнов О.Л., Муляр А.С. Про екологiчне виховання учнiв ...

Також екологiчним вихованням повиннi займатися на уроках хiмiї, бiоло-
гiї, анатомiї, географiї.

У курсi хiмiї необхiдно придiлити увагу екологiчним проблемам, що ви-
никають в результатi потужного хiмiчного впливу людства на бiосферу. Роз-
глядаючи хiмiчнi елементи, їх сполуки та характеризуючи їх роль у природi,
учнi дiзнаються про хiмiчний склад води, повiтря, ґрунту як про абiотичний
фактор середовища. Формується поняття про природну динамiчну рiвновагу
мiж хiмiчними показниками рiзних елементiв екосистеми. Саме в курсi хi-
мiчних дисциплiн треба розкрити проблеми забруднення природи вiдходами
людської дiяльностi, зокрема, високоактивними хiмiчними сполуками, синте-
зованими людиною, до переробки яких природа виявляється абсолютно «не-
готовою».

Бiологiчнi дисциплiни повиннi займати провiдне мiсце в розкриттi на-
укових основ природоохоронної дiяльностi, зокрема, принципу комплексної
охорони природи. У курсах ботанiки, зоологiї та загальної бiологiї дати уяв-
лення про охоронюванi територiї: iсторiя заповiдної справи, статус рiзних
заповiдних територiй, їх географiя, функцiї, бiосферне значення, перспекти-
ви розвитку i т. д. У курсi анатомiї згадати про вплив генно-модифiкованих
органiзмiв на дезоксирибонуклеїнову кислоту.

Розробити матерiали з екологiчним змiстом до урокiв фiзики з застосува-
нням iнформацiї про екологiчний стан м. Слов’янськ, та областi iнтегрованi
уроки з фiзики, хiмiї, географiї та бiологiї, позакласнi заходи та апробува-
ти цi матерiали на практицi з метою полiпшення екологiчних знань учнiв є
важливим.

Основна частина
В даний час кожна людина, не залежно вiд її спецiальностi, повинна бути

екологiчно освiчена i екологiчно культурна. Тiльки в цьому випадку вона
зможе реально оцiнювати наслiдки своєї практичної дiяльностi при взаємодiї
з природою. Важливим моментом в органiзацiї екологiчного виховання учнiв
пiд час вивчення природничо-наукових дисциплiн є визначення його змiсту.

Змiст екологiчних знань, що складають основу природоохоронної дiяль-
ностi в процесi вивчення фiзики, визначається точками зiткнення предметних
областей фiзики i екологiї.

Враховуючи те, що екологiя вивчає закономiрностi i взаємовiдносини мiж
живою i неживою природою, а фiзика – це наука про форми iснування матерiї
на неживих рiвнях її органiзацiї, до змiсту екологiчної освiти в процесi ви-
вчення фiзики повиннi ввiйти всi елементи неживої природи, якi визначають

Випуск №3, 2013 247



Методика викладання фiзики та астрономiї в ЗОШ i ВНЗ

умови iснування живих iстот, та фiзична суть процесiв обмiну мiж живою i
неживою природою.

Згiдно з екологiчною термiнологiєю, умови iснування характеризуються
середовищем перебування i екологiчними факторами. У земних умовах iснує
чотири типи середовищ перебування живих органiзмiв: водне, повiтряне,
ґрунтове та тiло iншої живої iстоти. У процесi вивчення фiзики можуть бути
висвiтленi фiзичнi властивостi перших трьох середовищ як агрегатних станiв
речовини.

Пiд час викладання матерiалу, пов’язаного з розкриттям фiзичних пока-
зникiв середовища iснування та абiотичних факторiв, першорядного значення
набуває перший характер зв’язку мiж живою i неживою природою.

Наявнiсть наведених зв’язкiв обумовлює необхiднiсть застосування мiж-
предметних зв’язкiв при викладаннi екологiчного матерiалу в процесi навча-
ння фiзики. Значною мiрою це зв’язки фiзики з дисциплiнами бiологiчного
циклу, але важливу роль вiдiграють зв’язки фiзики з хiмiєю, географiєю.

На територiї Донецької областi, що складає 4,4% площi України, зосе-
реджена п’ята частина її промислового потенцiалу. У той же час викиди
забруднюючих речовин в атмосферу становлять 40% вiд викидiв по країнi,
забрудненi стоки у водоймища – бiльше 25%. Як наслiдок, техногенне на-
вантаження на одиницю територiї областi з рiзних шкiдливих речовин в 5-10
разiв вище середньоукраїнського показника. Протягом року на 1 км2 тери-
торiї областi викидаються в атмосферу 70 т забруднюючих речовин. Сказане
свiдчить про специфiку регiону. У Донбасi, природно, постiйне увага придi-
ляється проблемам вугiльної промисловостi. У зв’язку з масовим закриттям
шахт виникла необхiднiсть подолання негативних наслiдкiв цього процесу,
названого «реструктуризацiєю». Реструктуризацiя вугiльної промисловостi
загострила проблеми зайнятостi, зажадала бiльш глибокого вирiшення ре-
гiональних проблем формування i використання трудових ресурсiв, екологiї
регiону.

У тому, що проблеми екологiї кричущо, нiхто не сумнiвається, як i в тому,
що їх украй необхiдно вирiшувати. Але як? Висока концентрацiя промисло-
вого i сiльськогосподарського виробництва, пiдвищена щiльнiсть населення,
розвинута транспортна iнфраструктура – все це сильно впливає на еколо-
гiю Донеччини. Висока концентрацiя потенцiйно небезпечних виробництв iз
застарiлим устаткуванням створює цiлком реальну загрозу техногенних ка-
тастроф з важкими екологiчними наслiдками. У таких умовах говорити про
здоров’я населення не доводиться – рiвень захворювань дiтей i пiдлiткiв за
останнi 5 рокiв в Донецькiй областi значно вирiс, не «вiдстають» i дорослi.
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За даними Мiнiстерства охорони навколишнього середовища України,
щiльнiсть викидiв, що забруднюють атмосферу в нашiй областi, удвiчi ви-
щi, нiж у Днiпропетровськiй, у 3,5 бiльше, нiж у Луганськiй, у сiм – нiж у
Запорiзькiй верб 121 разiв бiльше, нiж у Харкiвськiй! Основнi «забрудню-
вачi» – пiдприємства вугiльної промисловостi, чорної металургiї та тепловi
електростанцiї.

Ненабагато краще i ситуацiя з водопостачанням – у водi практично всiх
рiчок Донецької областi дуже висока концентрацiя солей. Одна з основних
причин – викид високомiнералiзованих шахтних вод, з якими в рiчки попадає
понад мiльйон тонн рiзних солей. Аналогiчна ситуацiя i з Азовським морем.
Пiд впливом так званої господарської дiяльностi людини хiмiчний склад мо-
ря погiршився. Пiдвищений вмiст солей i хiмiчне забруднення призвели до
скорочення риби. На узбережжi моря розташованi понад 300 баз вiдпочин-
ку, пансiонатiв, дитячих оздоровчих таборiв. Бiльшiсть з них необладнаних i
самi становлять небезпеку для моря. Останнiм часом до всiх «звичним» еко-
логiчних проблем додалася ще одна – об’єм ґрунту, пошкодженого повiтряної
i водною ерозiєю, «вивiв» Донецьку область на перше мiсце по всiй країнi!

Урахування вимог до органiзацiї процесу екологiчного навчання i вихо-
вання дає змогу спланувати його, пов’язавши з конкретним фiзичним мате-
рiалом. Характернi засоби i методи навчання, застосування яких зумовлює
виконання поставлених завдань, форми роботи, до яких вчитель може залу-
чати учнiв пiд час формування екологiчних знань, умiнь i мотивiв, можуть
бути рiзноманiтнi.

Конкретний вид дiяльностi може бути обраний залежно вiд загального
сценарiю уроку, обсягу часу, який вiдводиться на розгляд екологiчного ма-
терiалу, рiвня пiдготовки учнiв i специфiки методики викладання фiзики в
роботi кожного вчителя.

Наприклад, при вивченнi теми: «Фiзичнi явища, фiзика i технiка» розгля-
дається взаємозв’язок природи i людського суспiльства, кругообiг речовин
у природi i промисловому виробництвi, проблема утилiзацiї вiдходiв, вплив
господарської дiяльностi людей на навколишнє середовище (на конкретних
прикладах, найближчих до школи пiдприємств).

При вивченнi теми: «Молекули. Дифузiя» – поширення шкiдливих речо-
вин, виброшенних промисловими пiдприємствами, в повiтрi, водi та ґрунтi,
небезпека неправильного застосування та зберiгання мiнеральних добрив та
гербiцидiв, поняття про ГДК – гранично допустимої концентрацiї речовини,
контроль за станом навколишнього середовища, вимiрювання концентрацiй
шкiдливих речовин i порiвняння з ГДК, вплив на життя водоймiв нафтової
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плiвки на його поверхнi.
При вивченнi теми: «Густина речовини» розглядається подiл смiття на

складовi при його утилiзацiї, використання рiзної густини речовини в роботi
очисних споруд.

При вивченнi теми: «Взаємодiя атомiв i молекул» розглядається незмочу-
ванiсть оперення водоплавних птахiв водою i змочування її нафтою та iншi.

При вивченнi теми: «Джерела свiтла» розглядається шкiдлива дiя по-
тужного або високочастотного свiтла на очi, шкiдлива дiя на очi хiмiчних
речовин, ультрафiолетового випромiнювання.

Таким чином, результати дослiдно-експериментальної роботи пiдтвер-
джують припущення про те, що впровадження екологiчних аспектiв у вивче-
ння природничо-наукових дисциплiн допоможе пiдвищити рiвень екологiчної
освiченостi учнiв i бiльш того пiдвищить пiзнавальний iнтерес до предметiв.

Висновки
1. Аналiз шкiльних пiдручникiв i програм показав, що екологiчнi аспекти

в шкiльних курсах природничо-наукового циклу висвiтлено недостатньо.
2. Доведено, що уроки, доповненi екологiчними матерiалами, позитивно

впливають на рiвень осмислення учнями теоретичних питань курсу фiзики i
сприяють пiдвищенню пiзнавального iнтересу.

3. Виявлено, що вивчення фiзики з опорою на екологiчнi аспекти дозво-
ляє помiтно пiдвищити рiвень знань та екологiчну освiченiсть учнiв.
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