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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
ТА В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Екологічна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче
покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства,
допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в
цілому і кожної людини зокрема, сформувати прагнення і вміння брати
активну участь в охороні й поліпшенні навколишнього середовища.

Ключові слова: екологічні виховання, учень, загальноосвітня школа,
урок, географія, екологічні проблеми.

Ecological education and upbringing are intended to provide the younger
generation with scientific knowledge about the interconnection of nature and
society, to help understand the multifaceted nature of nature for society as a whole
and for everyone, in particular, to form desire and ability to actively participate in
the protection and improvement of the environment.

Key words: ecological education, pupil, general school, lesson, geography,
environmental problems.

Стрімка зміна природного середовища в епоху науково-технічної
революції пов’язана з активним впливом суспільства на природу. В результаті
покращується життя людини, краще забезпечуються його конкретні потреби.
Однак поширюється і число небажаних змін у навколишньому середовищі.
Причини тут неоднозначні. Одна з них ‒ екологічна неграмотність населення.
А хто, як не школа, повинна виховувати у дітей відповідальне ставлення до
використання природних ресурсів, почуття турботи про стан навколишнього
середовища [2, с. 24; 5, с. 59].

У Конституції України відзначається. що обов’язок кожного
громадянина берегти природу і охороняти її багатства і вперше набула
характеру вимоги. Щоб ця вимога перетворилося в норму поведінки кожної
людини, необхідно з дитячих років цілеспрямовано виховувати почуття
відповідальності за навколишню природу. Це почуття формується в системі
всіх форм і методів виховання особистості.

Виразним показником екологічної культури школярів є їх реальна
діяльність: недопущення дій, що завдають шкоди природному середовищу,
посильний внесок у подолання негативних впливів на природу, роз’яснення і
пропаганда законів про охорону навколишнього середовища [4, с. 117; 7,
с. 238].
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Сьогодні екологічна культура стає важливим проявом соціальної
активності та громадянської зрілості випускника загальноосвітньої школи.
Саме загальноосвітня школа покликана розвивати у молоді відповідальне
ставлення до природи. Ця важлива соціальна задача може успішно
вирішуватися не зусиллями окремих педагогів-ентузіастів, а тільки
систематичною роботою всього педагогічного колективу на метапредметний
основі, органічно включаючись в усі елементи навчально-виховного процесу в
школі [9, с. 136].

Формування у дітей відповідального ставлення до природи складний і
тривалий соціально-педагогічний процес. В умовах середньої освіти він
спрямований не тільки на оволодіння знаннями і вміннями, а й на розвиток
мислення, емоцій, волі школярів, їх діяльності щодо захисту, догляду та
поліпшенню природного середовища. Такого роду навчально-виховна робота
передбачає розширення педагогічно-організованих контактів дітей з
природним середовищем, організацію цілеспрямованого спілкування школярів
між собою і з дорослими в умовах навчальних (ігрових і реальних) ситуацій.
Все це спрямовано на формування соціально-активної життєвої позиції учнів ‒
потреби дбайливо ставитися до навколишньої природи. Досягнення
поставленої мети можливо не тільки в умовах сформованої класно-урочної
форми навчання, а й в системі позаурочних і позакласних занять [3, с. 19; 6,
с. 72; 13, с. 208] .

Ставлення людини до навколишнього середовища проходить кілька
взаємопов’язаних етапів розвитку:

 на першому ‒ формується готовність захищати природне середовище;
 на другому ‒ формується ідеал ставлення до навколишнього

середовища;
 на вирішальному ‒ розвивається здатність учня захищати

навколишнє середовище [14, с. 215].
У цьому процесі беруть активну формується досвід ціннісних

орієнтацій і прийняття рішень по відношенню до природного середовища.
Природа і діти ‒ вічна педагогічна проблема. Класики педагогіки

бачили в природі невичерпне джерело виховання розуму і почуттів кожної
особистості, правда, часом нарікали, як мало значення надається цьому
джерелу в теорії педагогіки і практиці школи [10, с. 143; 12, с. 96].

Тому на уроках географії та в позакласній роботі я велику увагу
необхідно приділяти спілкуванню з природою, пробудженню радості від
сприйняття її краси, чуйності і доброти, розуміння прихованих причин вічного
руху і оновлення реального світу. Це науково-пізнавальне і емоційно-
естетичне сприйняття природного оточення ми називаємо екологічним
вихованням учнів [11, с. 128].

Одним з головних напрямків програми є знайомство з природою і
культурою рідного краю Яке здійснюється поступовим введенням методу
екологічних проектів різної складності і тривалості [8, с. 24].

Геоекологічні елементи змісту програми з географії:
1. Зміна поверхні Землі діяльністю людини.
2. Охорона вод від забруднення.
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3. Охорона атмосферного повітря.
4. Роль діяльності людини в зміні біосфери.
5. Зміна зовнішнього вигляду Землі в результаті природних процесів і

діяльності людини.
6. Зміна природи своєї місцевості під впливом господарської діяльності

людини, заходи з охорони природи.
7. Міжнародне співробітництво у вивченні природи Землі і її охорону.
8. Африка. Заповідники Африки. Зміна природи материка під впливом

людини.
9. Австралія. Зміна природи людиною і сучасні ландшафти.
10. Океанія. Заселення людиною і зміна природи островів.
11. Південна Америка. Ступінь зміни природи людиною.
12. Охорона природи океанів.
13. Північні материки. Заповідники і національні парки. Сучасні

ландшафти. Території з небезпечною екологічною ситуацією.
14. Взаємодія природи і суспільства. Зміна природи в планетарному,

регіональному і локальному масштабах під впливом господарської діяльності
людей.

15. Зміна ґрунтів в процесі їх господарського використання, боротьба з
ерозією і забрудненням ґрунтів.

16. Екологічні проблеми великих природних районів України.
17. Роль географічної науки у вивченні і перетворенні природи.

Географічний прогноз. Екологічна ситуація в Україні, закони про охорону
природи.

18. Концентрація населення в найбільших містах України та світу,
Загострення в них соціальних та екологічних проблем.

19. Екологічні проблеми найбільших річок світу.
20. Загострення соціальних, Економічних і екологічних проблем в

Україні.
21. Охорона навколишнього середовища і екологічні проблеми регіонів.
22. Екологічні проблеми великих міст.
23. Глобальні проблеми людства.
24. Екологічна проблема як пріоритетна проблема виживання людства;

поняття про критичні екологічні райони і їх географія [1].
Нашу планету часто порівнюють з гігантським космічним кораблем,

летить по просторах Всесвіту. А людство ‒ екіпаж корабля. Красиве
порівняння. У чомусь навіть мудре. Але ми завжди повинні пам’ятати, що у
нашого корабля «Земля» немає аварійного виходу. Зате є безліч питань: «Коли
наші міста стануть чистими, зеленими, красивими? Хто несе відповідальність
за руйнування здоров’я людей промисловими відходами? Як врятувати
джерела, річки, озера, рослинний та тваринний світ від загибелі?». Стародавні
цивілізації уявляли собі Землю в образі божества, материнського і родючого, а
людей ‒ дітьми, яких вона живить. Але час міфів пройшло. Та й ставлення
людини до своєї планети змінилося. Однак воно не повинно бути менше
поважних і розумним. Нам потрібно берегти багатство планети ‒ повітря,
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воду, землю. Ми повинні виховати розумну, екологічно грамотну людину, для
якої принципи «Не нашкодь!», «Будь корисний!» є життєвим девізом.

Невідомий китайський поет ще в 500 році до нашої ери сказав: «Якщо
ви думаєте роком вперед ‒ сійте зерна. Якщо ви думаєте на десять років
вперед ‒ саджайте дерева. Якщо ви думаєте на сто років вперед ‒ виховуйте
людини ».

Епоха неконтрольованого саморозвитку системи «людина-природа»
закінчилася. Настав час Розуму, а ресурсом став час. Тому ми повинні
використовувати цей ресурс і виховати екологічно культурне покоління, щоб
бути безпечними за майбутнє планети Земля.
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