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УДК [373.5.091.33:911.2]:502 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ 

Прохорова Л.А. 

 

Із зростанням відповідальності при вирішенні глобальних проблем людства, зі 

змінами, що так стрімко відбуваються на політичній карті світу, роль географічної 

освіти зростає. Головним об‘єктом екологічної освіти повинні бути діти: саме їм 

приймати рішення в майбутньому. Екологізація географічної освіти має виключно 

важливе значення для підвищення рівня екологічної культури школярів. Таким 

чином, все сказане вище говорить про необхідність екологізації географії, яка 

здійснює ідею безперервної і комплексної екологічного освіти [5,с.136; 6,с.143; 

7,с.96]. 

При проведенні уроків учитель географії ставить перед учнями питання, 

відповідаючи на які, учні виділяють основні екологічні проблеми, визначають 

позитивні і негативні впливи на навколишнє середовище і визначають шляхи 

вирішення негативного впливу [1]. 

Екологічні питання в курсі «Фізична географія»: 

У чому сутність природної екологічної катастрофи, викликаної виверженням 

вулкану? 

У чому небезпека поховання радіаційних відходів у Світовому океані? (або Чи 

безпечно скидати радіоактивні відходи в глибоководні районах океану?) 

Де на території Африки можна зустріти первозданні савани і всіх їх 

мешканців? 

Чому відбувається періодичне нагрівання поверхневих вод в центрі, на сході 

тропічної зони Тихого океану і які його наслідки? 

Чому кораблі першовідкривачів Південної Америки не завдавали стільки 

шкоди, як сучасні судна? 

Який ботанік на початку XX ст. встановив центри древніх вогнищ 

землеробства і походження деяких культурних рослин? У наш час вони збереглися? 

Чому? 
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Яка участь людини в зміні рельєфу материка? Назвіть позитивні і негативні 

сторони. 

У Південній Америці можна урожай отримувати кілька разів на рік. Якої 

шкоди приносить ґрунтам такий підхід до природи? 

Чи змінився видовий склад мешканців річок, після того, як стали знищувати 

піраній за допомогою спеціально розробленої «екологічно чистої» отрути? 

Чому район Амазонії і територію Сибіру називають «легкими планети»? Що 

зараз коїться? Як це відіб‘ється в майбутньому? 

Як сучасний розвиток економіки Бразилії змінило природу країни? 

Чому, рослинний і тваринний світ Андійских країн і так мізерний, останнім 

часом викликає тривогу? 

Екологічні питання в курсі «Економічна географія»:  

Які екологічні проблеми виникли з розміщенням ряду ГЕС на Дніпрі? 

Чому сільськогосподарські спеціалізації змінюються при переміщенні з 

півночі на південь? 

Які прийоми використовують для отримання врожаю і, до яких екологічних 

проблем це призводить? 

Основна проблема земельних ресурсів ‒ водна та вітрова ерозія. Які ваші 

пропозиції щодо порятунку цих найродючіших ґрунтів України? 

Як розвиток різноманітних галузей машинобудування змінилася екологія 

району? 

Як великий міграційний приплив населення змінив екологію? 

В районі 3 міста ‒ мільйонера. Яке з зв‘язку з цим навантаження відчуває 

природний ландшафт? 

У чому полягає відповідальність японців в природно-антропогенній 

екологічній катастрофі 2011 року? Які її наслідки? 

Гумові качечки для дітей китайського виробництва із затонулого 30 років 

тому судна в Тихому океані знаходять і в наші дні в США, Данії та інших країнах 

світу. Які природно-антропогенні процеси екологічного характеру підтверджує 

даний факт? 
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Чому Мехіко саме екологічно забруднене місто світу?  

Екологічно грамотна людина ‒ це людина, яка компетентно і відповідально 

відноситься до природи. З одного боку ‒ це грамотний професіонал, який знає, як 

влаштована природа, вміє оцінити стан природного середовища, що володіє 

методами оцінки, контролю та аналізу, що розбирається в причинах впливу 

господарської діяльності людини на природне середовище, нарешті, вміє приймати 

зважені, розумні рішення в області охорони навколишнього природного середовища 

та раціонального природокористування. Але бездушний аморальний професіонал, 

що бачить в природі тільки об‘єкт своєї роботи, може завдати їй набагато більш 

відчутної шкоди, ніж звичайна, але вихована і моральна людина. Тому розвиток 

професійних навичок неможливо без формування в підлітків системи духовних 

цінностей, усвідомлення того, що Людина аж ніяк, не цар Природи, а лише мала її 

частка. Особлива роль в цьому відводиться навчальним заняттям, що проводяться в 

варіативної частини навчального плану: екскурсіям, туристських походів у природу, 

проектній діяльності та курсів за вибором [2,с.24; 3,с.72; 9,с.208].  

Зокрема курси за вибором призначені для підтримки, розширення та 

поглиблення базових предметів. Курси з екологічної тематики, сприяють 

розширенню інтересу до екологічних проблем, що дозволяють отримати нові знання 

в області охорони навколишнього середовища, освоїти на практиці навички 

раціонального природокористування. Наприклад: «Юний географ-краєзнавець», 

«Ґрунтознавство», «Морська географія» [4]. Їхньою метою є: Підвищення 

компетентності школярів в сфері екології та раціонального природокористування. 

Підведення старшокласників до адекватного сприйняття і усвідомлення екологічних 

і природоохоронних проблем сучасності. Формування єдиної системної картини 

світу на основі наукових знань дисциплін природничо-наукового циклу. Вивчення 

принципів раціонального природокористування, а також механізмів охорони 

навколишнього природного середовища. Ознайомлення з основними екологічними 

проблемами, що виникають при взаємодії різних територіально-промислових 

комплексів на навколишнє природне середовище, і сучасними методами їх 

вирішення на конкретних прикладах. 
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Людина, наділеного екологічною культурою, відрізняє вміння досягати 

гармонії в відносинах з навколишнім світом: з природою, з іншими людьми і самим 

собою. В шкільні роки це вміння формується завдяки засвоєнню спеціальних знань, 

розвитку емоційної сфери та практичних навичок екологічно виправданої взаємодії 

з соціальним і природним оточенням. Відомо, що в освіті, як ні в яких інших галузях 

діяльності людини, великий інтервал часу між витратами і результатом. Тому, як ми 

вчимо зараз, ефект буде помічений нескоро. Тому, основи екологічної освіти 

необхідно закладати з раннього віку: від емоційного сприйняття в молодшій школі, 

до активних дій в старшій [2,с.24; 8,с.128]. 
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