
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 

Педагогіка, психологія і соціологія – Теорія і методика навчання, виховання та освіти 

УДК 378.2 

Блажко Г.Є.1, Кравченко О.О.2  

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
1Державний навчальний заклад “Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва”,  

Київ, Полковника Шутова, 13, 03067 
2Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

Київ, Героїв Оборони, 15, 03041 

 Blajko G.E., Kravchenko О.О. 

ECOLOGICAL EDUCATION AT TEACHING OF CHEMICAL 

DISCIPLINES 
1State educational institution “Center of professional education of information 

technology, printing and design” 

Kyiv, col. Shutova, 13, 03067 
2National university of life and environmental sciences of Ukraine,  

Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041 

 

Анотація. В роботі розглядається досвід викладачів ДНЗ «Центр 

професійної освіти технологій, поліграфії та дизайну» та Національного 

університету біоресурсів і природокористування України щодо формування 

системи екологічних цінностей та пріоритетів за вивчення хімічних дисциплін. 

Проаналізовано досвід впровадження стандартних та нестандартних 

комбінованих уроків з хімії: уроку-суду, рольової гри, ток-шоу, уроку-

конференції, круглого столу, інтегрованих уроків. Дано методичні рекомендації 

та зроблено висновки щодо важливості усвідомлення учнями потреби 

дбайливого, бережливого ставлення до природи як національного суспільного 

багатства.  



Ключевые слова: екологічне виховання, екологія, навколишнє середовище, 

нестандартні уроки, хімічні дисципліни.  

Abstract. The experience of stuff of State educational institution “Center of 

professional education of information technology, printing and design” and  National 

university of life and environmental sciences of Ukraine concerning formation of the 

system of environmental values and priorities for the study of chemical subjects is 

considered in the work. Expedience of implementing of standard and innovative 

chemistry lessons: lesson-court role-playing games, talk shows, lessons, conferences, 

roundtables, integrated lessons is analyzed in the article. The methodical 

recommendations are given and conclusions regarding the importance of students 

comprehension of thrifty attitude towards nature as a national social wealth are 

made. 
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chemical disciplines 

Вступ. 

Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації, її 

держави, запорука майбутнього, найбільш масштабна і людиноємка сфера 

суспільства. Дбайливе ставлення людини до природи складається не тільки з 

уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвідомлення 

значимості природи стало внутрішнім надбанням особистості. Тому потрібно 

формувати екологічну свідомість учня, що проходить найбільш ефективно, 

якщо педагогічний процес екологічного виховання враховує психологічні 

особливості учнів та процеси формування екологічної свідомості.У зв'язку з 

цим виникає необхідність суттєвого удосконалення змісту навчального 

процесу, створення відповідних педагогічних умов для екологічного виховання 

учнів, відбору оптимальних форм, методів і прийомів навчання екології. 

Огляд літератури. 

Необхідність виховання у членів суспільства певних установок поведінки 

по відношенню до природи виникла у людства ще на найдавніших етапах його 

розвитку. Як приклад можна згадати і системи табу у первісних народів, які, 



забороняючи полювання на певні види тварин в період їх розмноження, 

сприяли збереженню видової багатоманітності природного простору. Пізніше, 

коли проблема формування членів суспільства стала об'єктом зацікавлення 

науки, створювались концепції «натуралістичного» (Я.А. Коменський, Ж.-

Ж.Руссо, М.Ушинський) чи «природозгідного» виховання (Ш.Фур'є). 

Великий німецький гуманіст Й.-В. Гете зазначав, що немає нічого 

страшнішого за діяльнісне невігластво. Саме відсутність необхідних знань, їх 

невідповідність реальній ситуації, що породжує неспроможність передбачити 

всі, і в тому числі и негативні, наслідки втручання людини в природні процеси, 

а не зла воля, є головною причиною екологічної кризи. 

Екологічне виховання - це неперервний процес навчання, виховання, 

самоосвіти, накопичення досвіду і розвитку особистості, спрямований на 

формування ціннісних орієнтацій, норм поведінки і спеціальних знань щодо 

збереження навколишнього середовища і природокористування, реалізованих в 

екологічно грамотній діяльності. При детальнішому розгляді в процесі 

екологічного виховання можна виділити три відносно самостійних, як за 

методами так і за цілями, складових: екологічне просвітництво, екологічна 

освіта та власне екологічне виховання. Вони являють собою певні етапи в 

процесі неперервного екологічного виховання в широкому розумінні. 

Екологічне виховання не може бути ефективним, не формуючи 

відповідним чином основ світогляду. Для того, щоб індивід міг дійсним чином 

взяти участь у ліквідації загрози екологічної кризи, щоб це стало його 

внутрішньою потребою, необхідна його здатність дати науково обґрунтовані 

відповіді на питання про сутність світу, природи, людини, про цілі та межі 

людського пізнання та перетворення оточуючого природного світу, про сенс 

людського буття . 

У цьому напрямку відбувається формування системи екологічних 

цінностей та пріоритетів індивідів і суспільства. Таким чином, uоловною метою 

екологічного виховання є формування екологічної культури, що повинна 

включати в себе систему екологічних цінностей та екологічну відповідальність. 



Основний текст.  

Для екологічного виховання учнів на уроках хімії нами за участю 

викладачів кафедри загальної хімії НУБіП України використовуються як 

стандартні комбіновані уроки, так і нестандартні: уроки-конференції, рольова 

гра, ток-шоу, круглий стіл, інтегровані уроки. Використання електронних 

підручників дозволяє ефективно донести до учнів необхідну інформацію, 

активізувати їх образне мислення, створити чуттєвий образ об’єкта або 

хімічного явища, яке вивчається. 

Наприклад, за вивчення теми "Виробництво сульфатної кислоти" та 

"Промисловий синтез амоніаку". проводиться урок-рольова гра. Група 

розбивається на команди: проектувальники заводу, технологи, конструктори, 

експерти з охорони праці та техніки безпеки, екологи, економісти, науковці. 

Вивчаючи історію синтезу, сировину, вибираючи найбільш оптимальні умови 

та схему виробництва, учні розглядають і вплив виробництва на довкілля                 

Розглядаючи тему "Склад мила та його миюча дія. Поняття про синтетичні 

миючі засоби", розкриваються вплив СМЗ на навколишнє середовище. Щоб 

закріпити у свідомості учнів інформацію про важливу роль ароматичних 

вуглеводнів для людини, поглибити знання учнів про застосування сполук 

бензолу та їх значення, привернути увагу до проблеми використання 

пестицидів нами застосовується нетрадиційний урок-суд над фенолом, 

проведення якого сприяє формуванню екологічного мислення учнів.  

Окремою темою проходить "Отруйність спиртів, їхня дія на організм 

людини. Застосування етанолу і метанолу", під час якої звертається на 

отруйність метанолу, виникнення наркотичної залежності від вживання 

етанолу, метаболізм етанолу і його вплив на організм людини. 

Завершенням екологічної освіти на уроках хімії виступає тема "Хімія і 

екологія". Під час вивчення якої учні з'ясовують позитивний і негативний вплив 

хімічної промисловості, синтетичних матеріалів та речовин на екологічний стан 

середовища. 

Висновки. 



Розв'язання проблем охорони природи і раціонального 

природокористування неможливе без формування високого рівня екологічної 

культури кожного члена сучасного суспільства, особливо молоді. Тому в 

умовах державного становлення України одним із пріоритетних завдань 

національної школи є прищеплення майбутнім господарям країни 

загальнолюдських цінностей у ставленні до природи, забезпечення їх 

науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, залучення до 

активної діяльності з охорони і поліпшення природного довкілля. 

Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні потребу дбайливого, 

бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства, 

вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у 

природі, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень стосовно 

природи у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме 

майбутнє людства. Ставлення учня до природи свідчить про рівень його 

культури, його позицію як громадянина незалежної України. 
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