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Вступ. 

Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і 

держави, запорука майбутнього. У Національній доктрині розвитку освіти 

України у 21столітті визначено мету, пріоритетні напрямки державної 

політики щодо розвитку освіти. Це: 

 особистісна орієнтація освіти; 

 формування національних і загально людських цінностей; 

 остійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 

організації навчально-виховного процесу; 

 запровадження освітніх інноваційних технологій. 

Основна мета природничої освіти полягає у всебічному розвитку 

особистості школяра з урахуванням його природних задатків, здібностей, 

інтересів та потреб через формування екологічної культури як основи 

світосприйняття, світогляду та діяльності. 

Завдання вчителя сьогодні – відібрати зі своїх методичних надбань усе 

прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес 

так, забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід 

сприятиме розвитку мислення, розумових розумових творчих здібностей 

учнів. Дитина психологічно краще готується до сприйняття невідомого, 

нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й 

сприяє формуванню її як особистості, таких моральних якостей, як 

цілеспрямованість, наполегливість, принциповість. 
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Нині в загальноосвітній школі фактично переважає репродуктивне 

навчання: 

 Перевага на уроці надається заучуванню, розширенню і 

поширеннюзнань, а не їх міцності. Серед навчальних завдань дуже 

низька частка творчих. 

 Теоретичні і практичні завдання на етапах систематизації та 

повторення навчального матеріалу мають переважно 

репродуктивний характер. Розв’язання творчих завдань часто 

залишається поза увагою вчителя, оскільки конкретна мета розвитку 

творчих здібностей не ставиться. 

 Учні з метою полегшення вивчення матеріалу складають конспекти, 

схеми, таблиці. Але така робота не активізує  пізнавальної 

діяльності. 

Тому випускники шкіл майже не здатні самостійно розв’язувати 

проблеми, виконувати практичні завдання, не можуть мислити 

діалектично, систематично. Їм бракує творчої уяви, винахідливості. Ось 

чому таким актуальним є питання розвитку особистості учня, його 

творчого потенціалу, активності в пізнанні, практичного спрямування 

теоретичних знань. 

Головне завдання школи сьогодні – формування гармонійно 

розвиненої, активної, творчої особистості, яка буде здатна навчатися 

протягом усього життя, вміти застосувати знання в певних ситуаціях. 

Потрібно, щоб учитель не допускав розумового ледарства на уроці, яке 

В.Сухомлинський вважав «небезпекою, що морально калічить людину», 

щоб навчання було цікавим та ефективним для всіх дітей, а спілкування 

радісним і корисним. Учитель має постійно стимулювати в учнів 

прагнення піднятися вище того, що вже ними досягнуто, почуття власної 
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гідності, добрий настрій, за якого працюватиметься швидше і 

результативніше. Для цього треба поєднувати комплекс методів і 

прийомів, які активізують творчу і пізнавальну діяльність усіх, без 

винятку, учнів шляхом взаємовпливу вчитель – учень – учні – учитель. 

Тому в країнах Західу, зокрема в освіті Франції, Великобританії – активно 

використовують інтерактивні технології. 

Слово «інтерактив» походить від англійського inter – «взаємний» і act – 

«діяти», тобто інтерактивний – це побудований на взаємодії, діалозі. Мета 

інтерактивний методик – створити комфортні умови навчання, де кожен 

учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть 

інтерактивного навчання полягає в постійній взаємодії всіх учнів. Це спів 

навчання, взаємо-навчання, де і учень, і вчитель є рівноправними 

учасниками процесу, розуміють, що вони роблять. Організація 

інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне розв’язання  проблем на основі 

аналізу обставин та відповідної ситуації. Під час інтерактивного навчання 

учні вчаться спілкуватися, логічно й критично мислити, приймати 

продумані рішення. 

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США), 

показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток 

засвоєння матеріалу . Результати цих досліджень були відображені в схемі 

«Піраміда навчання».  
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Основна частина 

Застосування інноваційних технологій навчання на уроках географії та 

біології 

Новітніми підходами до організації навчання у сучасній школі є 

застосування різноманітних інноваційних технологій.  

Творчі здібності характеризуються як властивості особистості, що 

забезпечують успіх у будь-якій діяльності. Так, на основі педагогічного 

досвіду дійшли висновку, що ці здібності включають чотири основні 

компоненти: 

 Мотиваційний (допитливість, творчий інтерес, захопленість, 

емоційність, прагнення творчих досягнень, особиста значимість 

творчої діяльності). 

 Комунікативний (уміння сприймати усне і писемне мовлення; 

відтворювати, самостійно будувати усні і писемні висловлювання). 

 Інтелектуально-логічний (уміння аналізувати, порівнювати, 

виділяти головне, пояснювати, доводити, систематизувати й 

узагальнювати). 

 Інтелектуально-евристичний (уміння висувати гіпотези, 

фантазувати, переводити знання та вміння в нові нестандартні 

ситуації, критично мислити, оцінювати). 

Для розвитку творчих здібностей необхідним є: 

 використання різних форм, методів організації навчальної 

діяльності, орієнтованої на конкретного учня; 

 створення на уроці педагогічних ситуацій, що дають змогу кожному 

учню виявити ініціативу, самостійність у роботі, та умов для 

природного самовираження учня; 
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 створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу; 

 стимулювання учня до висловлювань, використання різних способів 

використання завдань без страху помилитися, дати неправильну 

відповідь; 

 підтримка учня в його бажанні аналізувати свою роботу та роботу 

інших на уроці. 

Отже, щоб розв’язати проблему перетворення учня з об’єкта 

педагогічного впливу в суб’єкт навчання, необхідно використовувати 

творчі завдання, нестандартні уроки, дискусії, ігри тощо. 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ 

Важливою умовою активації пізнавальної діяльності учнів у процесі 

вивчення географії та біології є формування в них уміння розв’язувати 

проблеми завдання. Навчальне завдання можна вважати проблемним, 

якщо на його основі вчителям створено проблемну ситуацію. Для цього 

завдання повинно містити інформаційно-пізнавальну суперечність, мати 

достатню позитивну мотивацію в навчальній діяльності учнів відповідати 

їх інтелектуальними можливостями. Це можуть бути навчальні задачі, 

питання, практичне завдання. 

Процес реалізації проблемного завдання складний, тому необхідно 

попередньо навчати школярів алгоритму поетапного розв’язування 

навчальної проблеми і відповідних прийомів навчальної роботи. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ЗАВДАННЯ 

1. Усвідомлення проблеми, розкриття суперечності. Необхідно 

виконати такі дії: уважно прочитати завдання, знайти умову й 

вимоги завдання, пригадати все, що знаєте про цей природній  
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об’єкт або явище, які причинно-наслідкові зв’язки його пояснюють, 

зіставити раніше здобуті знання й нову інформацію, виявити 

суперечність, приховану в завданні.  

2. Формування гіпотези. Висловити припущення про причини 

виникнення явища чи об’єкта, тобто сформулювати гіпотезу.  

3. Доведення гіпотези. Треба поставити нове запитання, виходячи з 

припущень, висловлених у гіпотезі, відповісти на це запитання, по 

можливості перевірити свою відповідь.  

4. Узагальнений висновок. Слід відповісти на питання:  

 Які нові знання здобули? 

 Що нового дізналися про причинно-наслідкові зв’язки, які 

пояснюють це явище або об’єкт ? 

Розглянемо хід розв’язання проблемного завдання на конкретному 

прикладі. Чому у вологих екваторіальних лісах ґрунти неродючі за умови 

буйної рослинності й значній кількості рослинного опаду? 

У ч и т е л ь. Яку суперечність між відомими і новими фактами ви 

помітили? 

У ч н і. В умовах завдання сказано, що для вологих екваторіальних лісів 

Африки, які розташовані в жаркому поясі, характерною є буйна 

рослинність. Ми знаємо, що для формування перегною в ґрунті необхідно 

три умови: тепло, волога та рослинний опад. Усі ці умови є. У цьому 

полягає суперечність між нашими знаннями й новою інформацією. 

У ч и т е л ь. Таким чином, перший етап розв’язання проблеми полягає у 

виявленні прихованої суперечності. Як ви міркували? 
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У ч н і. Встановили, що ми знаємо про причинно-наслідкові зв’язки між 

кількістю рослинного опаду й родючістю ґрунтів. Схематично зіставили 

факти з інформацією. Завдяки цьому виявили суперечність. 

У ч и т е л ь. Наступний етап – побудова гіпотези, тобто припущення, як 

розв’язки суперечності. Яку гіпотезу тут можна висунути? 

У ч н і. велика кількість рослинного опаду мала б призвести до утворення 

перегною в ґрунті, що є основою його родючості речовини з ґрунту? 

У ч и т е л ь. Перейдемо до третього етапу роботи. Ставимо нову 

проблему: що забирає з ґрунту поживні речовин? Звичайно, рослини, яких 

тут дуже багато, і їм треба чимось живитись. 

У ч н і. Знаючи умови, необхідні для формування гумусу в ґрунті , маємо: 

велика кількість тепла спричиняє велику роботу бактерій, процес 

перегрівання решток відбувається дуже швидко. Протікає інтенсивний 

процес розкладу рослинних решток, причому ці органічні речовини не 

затримуються в ґрунті, не накопичуються, а відразу використовуються 

рослинами, а ті, що не використані, вимиваються водою з ґрунту в нижчі 

горизонти, адже тут дуже велика кількість дощів. 

У ч и т е л ь. Що ви дізнались нового про причинно-наслідкові зв’язки які 

визначають залежність між рослинним опадом і родючістю ґрунтів? 

У ч н і. Кількість рослинного опаду не завжди є вирішальним фактором у 

формуванні родючості ґрунту. У цьому випадку на перший план 

виступають кількість тепла та кількості вологи. 

Таким чином, виконуючи навчальне проблемне завдання, учні 

відкривають для себе нові знання, тому що структура й логіка 

проблемного пошуку учня і наукового пошуку близькі. Знання, здобуті під 
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час проблемного пошуку, завдяки емоційному піднесенню більше 

осмислюються, швидше перетворюються на особисті переконання учнів. 

 

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ – ВАЖЛИВА УМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

Творче завдання – це взаємозв’язок пізнавального та розумового 

завдань. Його розв’язання вимагає від учня застосування раніше засвоєних 

знань та вмінь у новій ситуації, їх комбінації та перетворення, побудову їх 

на основі способу розв’язання, бачення нової проблеми в традиційній 

ситуації. 

Важливо збудити розумову діяльність учня. Складаючи творчі 

завдання, виходжу з того, що умова завдання має ґрунтуватися значною 

мірою на відомих учням знаннях та вміннях, містити суперечності між 

відомим та пошуком, викликати цікавість до розв’язання, концентрувати 

увагу школяра, містити пізнавальну новизну. 

ДИСКУСІЇ – ОДИН ЇЗ ЗАСОБІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ  

Дискусія – організоване обговорення різних проблем, що може 

надати їм більшої значущості. 

Мета дискусії – виявити відмінності в розумінні питання і в 

товариській суперечці встановити істину, діяти спільної думки. Завдання 

дискусії: 

1. Поглиблювати знання слухачів з теми, що розглядається.  

2. Виявити заплутане питання.  

3. Розвивати вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, 

уважно і зважено вислуховувати думки опонентів.  
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4. Формувати й розвивати культуру обговорення спірних питань.  

 

 

Головні правила ведення дискусії: 

1. Сперечатись по суті, пам’ятаючи, що головне в дискусії – 

аргументи, факти, логіка, доказовість.  

2. Не допускати образливих реплік, не нав’язувати свої думки. 

Поважати погляди опонентів.  

3. Виявляти стриманість у суперечках.  

4. Намагатися встановити істину, а не демонструвати своє 

красномовство.  

5. Виявити демократичність, уміння з гідністю визнати недостатність 

своєї аргументації.  

Дискусія належить до групи проблемних методів і має кілька різновидів: 

а) «Мозковий штурм». Це вид дискусії, що передбачає вислуховування 

ідей без обговорення: перед групою ставиться дискусійне завдання й учні 

відповідають на нього. Відповіді фіксуються в короткій формі. 

б) Дискусія «Так – ні». Учням ставиться дискусійне запитання. Ті, хто дає 

на нього ствердну відповідь, стають з одного боку, хто заперечує – з 

другого. Учитель підходить по черзі до кожного, пропонує відстояти свою 

точку зору. 

в) «Круглий стіл». Дискусія передбачає організований обмін думками і 

поглядами учасників групи з приводу певної теми, а також розвиває 

мислення, допомагає формувати погляди і переконання, виробляє вміння 

формувати думки й висловлювати їх. Вчить оцінювати пропозиції інших 
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людей, критично підходить до власних поглядів. Хід дискусії можна 

розподілити на такі етапи: 

1. Вступ. Формування проблеми, визначення її актуальності. 

2. Власне дискусія. 

3. Заключне слово викладача. 

ПАМЯТКА «Як вести дискусію» 

1. Вислухай формування питання, визнач, у чому проблема.  

2. Сформулюй гіпотезу.  

3. Внеси пропозицію, аргументуй її чітко, ясно, не повторюючи того, 

що було вже сказано.  

4. Уважно слухай докази товаришів, які дотримуються іншої точки 

зори.  

5. Знайди в них сильні і слабкі сторони.  

6. Обґрунтовано запереч їх твердження.  

7. Визнач, що дала тобі дискусія.  

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

Навчальна ігрова діяльність на уроках – один із методів активізації 

самостійної пізнавальної діяльності школяра. Гра для дітей – це і 

навчання, і праця, і серйозна форма виховання. В. О. Сухомлинський гру 

називав животрепетним джерелом мислення. 

НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ – ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Особистісно орієнтований підхід до навчання передбачає різні 

нестандартні форми проведення уроків. 
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На своїх уроках практикую проведення прес-конференцій та ділових 

ігор. Одну з таких прес-конференцій я провела у 8-х класах з теми 

«Геоекологічна ситуація в Україні», (Додаток 1). Учні об’єднувалися в 

групи «спеціалістів» та працівників засобів масової інформації. В своїх 

виступах учасники прес-конференції використовували матеріали 

презентації (Додаток 2). 

Прес-конференції не тільки активізують діяльність класу, 

оригінальним способом перевіряючи знання, а й змушують учнів думати, 

учать ставити запитання, адже часом це зробити не легше, ніж відповісти 

на нього. Як підсумок уроку прес-конференції є показ презентацій учнів, 

створення екологічних порад та кросворду дітьми, які попередньо 

готувалися до цієї теми.(Додаток 3). 

ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ  

Групова навчальна діяльність – це форма організації навчання в 

малих групах учнів, об’єднаних загальною навчальною метою за  

опосередкованого керівництва вчителя і в співпраці з учнями. 

Стосунки між учителем та учнями набувають характеру співпраці, 

оскільки педагог безпосередньо втручається в роботу групи тільки в тому 

разі, якщо в учнів виникають запитання і вони самі звертаються за 

допомогою до вчителя. Групова навчальна діяльність, на відміну від 

фронтальної та індивідуальної, не ізолює учнів один від одного, а навпаки, 

дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги 

і співпраці. 

Отже, групова форма навчальної діяльності має кілька значних переваг: 

 за той самий проміжок праці обсяг виконаної роботи набагато 

більший; 
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 висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь; 

 формується вміння співпрацювати; 

 формується мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між 

дітьми; 

 розвивається навчальна діяльність. 

Групова навчальна діяльність не потребує додаткового часу, а навпаки, 

заощаджує його.  

У таких умовах організація навчальної діяльності в малих групах є 

своєрідним виходом із ситуації. 

Вивчаючи тему «Політична карта світу», учні працюють у групах, 

використовуючи підручник, атлас. Кожна група одержує конкретне 

завдання. 

1. Яка відмінність між країною, державою, територією?  

2. Що таке унітарна держава, федеративна, конфедеративна?  

3. Як поділяються держави за формою державного правління?  

4. Як поділяються держави за структурою господарства?  

5. Назвіть колонії на сучасній карті світу?  

В умовах застосування різних форм групової роботи доцільно 

використовувати листи оцінювання навчальних досягнень учнів. Їхня 

особливість полягає в тому, що діти мають можливість самостійно дати 

оцінку рівню засвоєння нових знань, домашньої підготовки, активності на 

занятті, ініціативності, творчості. 

ПРОЕКТНА РОБОТА ЯК МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ  

Проектна робота ставить завдання – розробка власної моделі, 

процедури, схеми, під час виконання якої учні набувають корисних 
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дослідницьких навичок. Проекти можуть бути довготривалими, на 

виконання яких виділяється декілька уроків, частина декількох уроків, і 

короткочасними, які можна розробити упродовж одного уроку або навіть 

певної його частини. Підготовка, виконання і презентація проекту займає 

значно більше часу, ніж виконання традиційних завдань. Вивчаючення у 6 

класі теми «Води суходолу» можна запланувати через проектну діяльність 

учнів. Заздалегідь було сплановано завдання для кожної групи учнів. До 

цих завдань входило дослідження та збір інформації відповідно теми. 

Результатом роботи учнів було створення презентацій до розділів цієї 

теми.(Додаток 4 ). 
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3. Висновки 

Застосування методів активного навчання сьогодні- не данина моді і не 

повернення в минуле. Досвід показує їх ефективність, відповідність реаліям 

сьогодення. 

Сучасна педагогічна наука приділяє багато уваги дослідженням у цій 

галузі, адаптації цих методів до умов української школи. Застосування 

активних та інтерактивних форм навчання не тільки найкращий шлях 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу, а й засіб формування 

життєвої компетентності учнів, підготовки їх до життя в реаліях сучасного 

світу, демократичного суспільства. 

Застосовуючи інтерактивні технології в практиці викладання географії та 

біології вчитель повинен створювати на уроках такі ситуації, в яких учень 

повинен 

 аргументовано відповідати, використовуючи набуті знання, 

 виконувати завдання, розраховані на роботу з додатковими джерелами 

інформації; 

 рецензувати відповіді однокласників; 

 створювати атмосферу “цінності знань”, ситуації, коли в учнів виникає 

бажання “поділитися знаннями”, бажання навчати інших; 

Вчитель повинен створювати умови, щоб кожен учень відчув радість від 

навчання та повірив у свої сили. Мобілізуючи активність школярів, слід 

урахувати їхні вікові особливості.  
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Додатки 

Додаток 1 

Урок прес-конференція 

Геоекологічна ситуація в Україні 

 

Тема:    Геоекологічна ситуація в Україні 

 

Мета:    Систематизувати знання про основні забруднювачі 

навколишнього середовища; сформувати практичні 

навички роботи з картою «Загальне забруднення 

довкілля України»; визначити негативний влив аварій 

на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього 

середовища та здоров’я населення; удосконалити 

практичні вміння: відбору необхідної інформації, 

аналізу та систематизації, висловлювання своїх думок 

та ідей, захисту своєї позиції, формування проблемних 

запитань, створювати презентації-слайди. 

 

Обладнання:    Комп’ютер, мультимедійна система, презентація 

«Геоекологічна ситуація в Україні», карта-схема 

«Загальне забруднення довкілля України», плакати з 

цифровою інформацією про забруднення деяких 

регіонів, таблички представників відповідних владних 

структур (міністр тощо), ігрові атрибути телестудії 

(мікрофони, камери), стаття О.Тимченко «Від чого 

залежить здоров’я жителя України».  

 

Тип уроку:    Нестандартний, урок прес-конференція. 

  

 

 Хід уроку 

 

Ведучий.    Шановні телеглядачі, учасники та гості нашої 

телеконференції! Ми зібралися тут, щоб обговорити 

проблеми важкої екологічної ситуації, яка склалася в 

нашій країні і від якої потерпає населення. ситуація є 

дуже складною, вирішувати її треба негайно, тому 

поряд зі мною в студії – наші гості (міністр екології, 

міністр охорони здоров’я, голова Держкомітету з 

гідрометеорології України, представник Green Peace, 

народний депутат Верховної Ради, юрист). 

 

    Окреслимо проблеми: 
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- високий рівень забруднення атмосферного 

повітря внаслідок неконтрольованих 

промислових викидів. Особливо високим рівнем 

забрудненості повітря характеризуються 

Донецький та Придніпровський райони; 

- наші річки та водосховища за складом хімічних 

речовин у недалекому майбутньому можуть 

перетворитися на демографічну таблицю 

елементів Менделєєва; 

- порушення рівноваги у верхніх зонах літосфери 

через проведення гірничих робіт, промислової та 

міської забудови призвело до активації 

несприятливих фізико-географічних процесів – 

зсувів, карсту, просідання, провалів, 

підтоплення; 

- за останні десятиріччя істотно змінилася якість 

грунтів, зменшилася їхня кількість, збільшилося 

забруднення; 

- найбільшої шкоди на природному середовищу 

завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС, яка 

настільки порушила екологічну рівновагу, що 

викликає хвороби і смерть людей, у тому числі 

маленьких дітей. 

    Чи є в Україні території, які б умовно можна було б 

назвати чистими?  Вважаю, що їх дуже небагато. 

   Шановні друзі, це наші проблеми, проблеми нашої 

країни, і вирішувати їх можемо тільки ми самі. Більш 

докладно про екологічний стан території України 

розповість міністр екології. 

 

Міністр екології.    Шановні телеглядачі! Негативний техногенний 

вплив на природне середовище нашої країни 

зумовлений відсутністю екологічної політики у 

розвиткові промисловості, сільського господарства та 

різних видів будівництва, а також застарілими, 

неекологічними технологіями природокористування, 

недосконалою галузевою структурою і деформованою 

територіальною організацією промисловості. 

   Що успадкувала Україна після набуття 

незалежності? Звернімося до статистичних даних 

(демонстрація плаката): 

 

2010-2020 рр.: 

                        100 млн т шкідливих речовин     
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                        потрапило до атмосфери 

ВИКИДИ 2010 р.: 

                        тверді речовини – 1885,9 тис. т; 

                        окис вуглецю – 2940,8 тис. т; 

                        азот – 709,3 тис. т. 

НАЙЗАБРУДНЕНІШІ МІСТА (1990 р.): 

                         Кривий Ріг (1100,9 тис. т) 

                         Маріуполь (645,2 тис. т) 

                         Запоріжжя (354, 4 тис. т) 

                         Макіївка (305,2 тис. т) 

                         Донецьк (271,9 тис. т) 

 

    В країні видобувалося від світового обсягу: 

кам’яного та бурого вугілля – 6 %, залізної руди – 13 

%,  марганцевої руди – 5 %. На Україну припадало 20 

% ресурсного потенціалу колишнього СРСР. Щорічно 

видобуток вугілля становить 160 млн тонн, що 

призводить до нагромадження поряд із шахтами 

величезної кількості відходів. Таким чином, 

найбільшими забруднювачам атмосфери в Україні є 

підприємства металургії енергетики, вугільної та 

хімічної промисловості. Оскільки розташовані вони 

переважно в містах, то промислові центри страждають 

найбільше. Конкретну інформацію про забрудненість 

повітря великих міст має Голова Держкомітету 

гідрометеорології України. 

 

Голова 

Держкомітету 

гідрометеорології 

України. 

   Шановні друзі! Ми можемо звернутися до цифр, які 

надані системою моніторингу. Виходячи з них, у 49 

містах України встановлено перевищення концентрації 

шкідливих речовин у 1,5 – 5 разів. Основними 

забруднювачами є такі підприємства (демонструє 

плакат): 

 

ПІДПРИЄМСТВА-ЗАБРУДНЮВАЧІ 

Металургія – 30,7 % 

Енергетика – 28,9 % 

Вугільна промисловість – 17,25  

Нафтохімічна промисловість – 5 %. 

 

   Крім підприємств, забруднює атмосферу і 

автотранспорт. Внаслідок цього атмосферні опади 

стали небезпечними. бо в них містяться нітрати і 

сульфати, що роблять опади «кислотними». Велика 
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повторюваність кислотних опадів спостерігається на 

Волині у кіровоградській, київській Одеській областях, 

в Криму. 

 

Журналіст.    Скажіть, чи не через це наші продукти небезпечно 

вживати в їжу, бо вміст у них шкідливих речовин дуже 

високий? 

 

Представник 

Green Peace. 

   Не тільки через це. Справа у тому, що забруднені не 

тільки атмосферні опади. За останні десятиріччя 

істотно змінилася якість грунтів, кількість гумусу 

знизилася, а мінеральні добрива і отрутохімікати 

використовували так недосконало, що вміст нітратного 

азоту в рослинах став отруйним для людей і тварин. 

Хімізація землеробства пов’язана з широким 

застосуванням пестицидів, які є мутагенним чинником. 

   Крім того, надто забруднені всі річки та 

водосховища України. Останні аварії на підприємствах 

у Румунії призвели до заморів риби в Дунаї. Річки 

несуть отруєні води до морів, узбережжя яких є 

важливими рекреаційними зонами. На Чорному морі 

найбільш забрудненими є води порту Одеса. 

Представники нашої організації пікетували будинок 

Верховної Ради, висловлюючи протест проти 

спорудження в Одесі нафтового терміналу: його 

спорудження може викликати підняття сірководневого 

шару Чорного моря та призвести до глобальної 

катастрофи. Отже, ми повинні звернути увагу уряду 

України на потребу Най скорішого вирішення 

екологічних проблем. 

 

Представник 

засобів масової 

інформації (ЗМІ) 

   Я знаю, що Маї іноземні колеги відмовляються 

працювати в Україні через те, що стан її 

навколишнього середовища не відповідає 

міжнародним стандартам. Чи може міністр охорони 

здоров’я розповісти про вплив забруднення 

навколишнього середовища не стан здоров’я  

населення України?  

 

Міністр охорони 

здоров’я. 

   На сьогоднішній день стан здоров’я населення 

України можна характеризувати як незадовільний. 

Розрив між Україною і країнами Європейського 

співтовариства щодо середньої тривалості життя 

складає близько 7 років і продовжує збільшуватися. 
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Слід зазаначити, що те територія України є досить 

забрудненою.  Яскравим прикладом є дані Центру 

нагляду за станом довкілля: щорічно на кожного 

мешканця України припадає більше 200 кг 

забруднювачів атмосферного повітря, а в деяких 

регіонах, наприклад Придніпровському, ця цифра 

дорівнює 500 кг і більше. Крім того, значна частина  

населення країни вживає неякісну питну воду.  

   Приголомшує вплив на природне середовище 

України катастрофи на Чорнобильській АЕС, який 

набув глобального характеру. В Україні 

радіоактивними опадами дуже забруднено 5 млн 

гектарів. На цій території мешкає 2,4 млн чоловік. при 

сучасному економічному становищі важне сподіватися 

швидких змін у господарських технологіях, бо це 

потребує великих коштів. Але слід пам’ятати, що 

здоров’я наших громадян – справа державна. Тому на 

це запитання мають відповісти представники влади, 

представники влади, наголошуючи на державних 

заходах, націлених на вирішення екологічних проблем. 

 

Народний 

депутат 

Верховної Ради. 

   Це питання неодноразова обговорювалося на 

засіданнях Верховної Ради. Насамперед здійснювалося 

оцінювання забрудненості території України за 

різними сумарними показниками і створено карти 

«Забруднення довкілля» (демонструє карту). У 

результаті виділені такі регіони: 

1. відносно екологічно комфортні території з 

невеликим перевищенням нормативів 

забруднення; 

2. Екологічно некомфортні території з 

перевищенням припустимих нормативів 

(забруднені та дуже забруднені); 

3. екологічно дискомфортні території із значним 

перевищенням припустимих нормативів 

(надзвичайно забруднені та регіони екологічної 

біди). 

   Таким чином, карта відбиває геоекологічну ситуацію 

на території України в цілому і в окремих її регіонах. 

Синтетично-аналітичний підхід до відтворення на 

карті забруднення дозволив виділити інтегральні зони 

за геологічною ситуацією, а також визначити, чим ця 

ситуація викликана. А це, у свою чергу, сприяє 

розробці системи заходів оздоровлення природного 
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середовища.  

 

Інший 

представник ЗМІ. 

 

   Цікаво дізнатися, чи існують державні документи 

щодо охорони навколишнього середовища? 

Юрист.    Так, вже в перші роки незалежності в Україні було 

прийнято закони про охорону природних ресурсів та їх 

раціональне використання (демонструє плакат): 

 

- 1992 – Закон про охорону атмосферного повітря та 

Закон “Про природно-заповідний фонд України” 

- 1993 – закон “Про тваринний світ” та Водний 

кодекс України 

- 1994 – Кодекс України про надра, Закони “Про 

рослинний світ”,  “Про поводження з ядерними 

відходами” 

- 2000 – Закон України “Про зону надзвичайної 

екологічної ситуації” 

- 2001 – Земельний кодекс України 

 

   У той же час геоекологічна ситуація в Україні тісно 

пов’язана з потребами ресурсів, технологіями їх 

видобування, переробки, використання, утилізації 

відходів. Переобладнання промислових гігантів 

потребує великих коштів. Тому вирішення екологічних 

проблем безпосередньо пов’язане з вирішенням 

проблем екологічних. Окрім того, конче необхідно 

виховувати у громадян ощадливе ставлення до 

навколишнього середовища. 

 

Ведучий.    У мене є пропозиція. Спробуймо запропонувати свої 

шляхи вирішення екологічних проблем, у чому нам 

допоможуть представники засобів масової інформації, 

які чають певний досвід відвідування країн що досягли 

позитивних змін у цьому напрямку.  

1. Використання нових, досконаліших технологій 

на небезпечних для навколишнього середовища 

підприємствах. 

2. Комплексна переробка сировини (металургійних 

шлаків, відходів спаленого вугілля тощо), 

утилізація відходів. 

3. Удосконалення державного законодавства про 

відповідальність підприємств і приватних осіб за 

нанесення шкоди будь-якій частині природного 
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середовища.  

4. Використання наукових принципів еколого-

ландшафтного землеробства. 

5. Запровадження в навчальних закладах курсу 

«Раціональне природокористування», який 

сприятиме вихованню людини з новим  

екологічним світоглядом. 

6. Сприяння тим підприємствам, які дбають не 

тільки про свій економічний стан, а й про 

охорону природи. 

7. Проведення акції «Зробимо свою школу, 

селище., ліс чистими!» та інше. 

 

СОЦІОЛОГІЧНЕ  ОПИТУВАННЯ 

 

1. Як на вашу думку забруднюється повітря? (вихлопні гази, дим заводів, 

токсини, гази...) 

2. Які ви знаєте забруднювачі рік? (...) 

3. Що забруднює грунти? (миючі засоби, кислотні дощі, миття машин, 

відходи з підприємств, сміттєзвалища, ядохімікати...) 

4. Чи можемо ми покращити цю ситуацію? Яким чином? Які справи ви 

можете запропонувати? 

Закріплення отриманих знань на уроці 

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ УЧНІВСЬКИХ  РОБІТ 

1. Презентація «Забруднення Чорного моря»  

2. Кросворд «Екологія» 

3. Екологічні поради 

 

КРОСВОРД   «ЕКОЛОГІЯ» 

 

      1 Г Е О Е К О Л О Г І Я 

       2 М А К І Ї В К А   

       3 Б І О С Ф Е Р А   
4 С М І Т Т Є З В А Л И Щ Е     

     5 Ч Е Р В О Н А      

  6 М Е Т А Л У Р Г І Я      

    7 З А П О В І Д Н И К    

  8 П О В І Т Р ‘ Я        
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1. Наука, що вивчає  навколишнє природне середовище стосовно його 

придатності для існування живих організмів та проживання населення. 

/Геоекологія/ 

 

2. Одне з найбільш забруднених міст України. /Макіївка/ 

 

3. Область існування й функціювання теперішніх живих організмів і 

продуктів їх життєдіяльності, живих організмів минулих епох, яка 

починається від нижньої частини атмосфери, охоплює всю гідросферу й 

верхні шари літосфери. Вона є активною оболонкою Землі, в якій сукупна 

діяльність живих організмів проявляється як геохімічний фактор 

планетарного масштабу. /Біологія/ 

 

4. Місця за територією населених пунктів куди звозять залишки чого-

небудь, те, що не має цінності, що-небудь зайве, непотрібне. 

/Сміттєзвалище/ 

 

5. Книга, куди занесені рослини і тварини, що знаходяться на межі 

зникнення і тому потребують особливої охорони та захисту людини. 

/Червона/ 

 

6. Підприємства, якої галузі найбільше забруднюють атмосферу. 

/Металургія/ 

 

7. Науково-дослідницька установа, в якій охороняються типові або 

унікальні для певної території (чи акваторії) природні комплекси. 

/Заповідник/ 

 

8. Воно прозоре, без запаху. Без їжі людина може залишатися до 40 днів, 

без води до 3 днів, без нього декілька хвилин. /Повітр’я/ 
 

 

КОРИСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

 

 Вирощуй кімнатні  рослини. вони здатні протягом 24 год поглинути 

до 87% забруднень з повітря, в тому числі – бензол, трихлоретан, 

формальдегід та ін. 

 

 Заощаджуй всюди енергію! Пам’ятайте, що одна 100-ватна 

лампочка дає на 20% світла, ніж дві 60-ватні. 

 

 Не забувайте мити віконне скло, особливо восени. Забруднене 

пилом скло затримує від 10 до 30 % сонячного світла, і ви змушені 
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будете через забруднені шибки взимку довше користуватись 

штучним освітленням. 

 

 Не лінуйтеся здавати паперову макулатуру, не викидайте в сміття і 

не спалюйте папір. У сухих звалищах папір не розкладається 

десятиліттями, спалений же папір – черговий внесок у негативні 

зміни клімату, розвиток парникового ефекту. Вторинна переробка 1 

т паперу зберігає близько 30000 л води і 2,5 м³ простору на звалищі. 

Звалища є сьогодні – наші страшні вороги. Старий папір можна 

використати і на присадибній ділянці. Подрібнений і внесений в 

грунт, він поліпшує його структуру і сприяє підвищенню 

врожайності. 

 

 Не допускайте у помешканнях несправностей водопровідних кранів. 

Одна краплина води, що падає за 1 с, перетворюється за рік на 3 т 

марно витраченої води. А якщо з крана тече цівка товщиною в 

сірник, то за одну добу це дає втрату 70 відер води.  

 

 Не вживайте для прання екологічно шкідливі миючі засоби, 

перевіряйте, що купуєте, й вибирайте найкращі для довкілля. 

 

 Поливайте город, дерева та квіти на дачній ділянці лише вдосвіта і 

увечері; не поливайте їх в жаркий полудень і у вітряну погоду – це 

не дасть користі рослинам, а вода даремно випаровується. 

 

 Не накопичуйте вдома надлишків хімічних препаратів (пральних 

порошків, фотореактиві, фарб, лаків тощо), особливо в поганих 

(пошкоджених, негерметичних) упаковках. Вони небезпечно 

забруднюють повітря у ваших приміщеннях, шкодять здоров’ю, а 

іноді стають причиною нещасть. 

 

 Не сидіть перед працюючим телевізором ближнє 2 м і довше 4 год 

на день, бо це безумовно зашкодить вашому здоров’ю – екран 

телевізора, особливо кольорового, є слабким джерелом 

рентгенівського випромінювання. 

 

 Не вмикайте магнітофон чи телевізор на повну потужність, 

особливо у вечірні години – пам’ятайте, що в сусідніх квартирах 

можуть спочивати стомлені чи хворі люди й маленькі діти. 

 

 Якщо вам подобаються живі квіти, вирощуйте їх у себе в 

помешканні, на балконах, верендах, присадибних ділянках, Але не 
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рвіть польові квіти, не топчіть їх ногами, бо це аморально, бо це 

екологічний злочин проти лісу чи лугу, де вони ростуть. 

 

 Не спалюйте самі й не дозволяйте спалювати іншим опале з дерев 

листя ні в садах ні в парках. Опале листя виконує кілька важливих 

екологічних функцій: воно, як ковдра, захищає коріння дерев зимою 

від морозу, а влітку – від спеки, акумулює вологу, слугує притулком 

для багатьох корисних істот і, розкладаючись, стає добривом для 

грунту. Спалене є листя – це забруднене повітря, знищене життя на 

ділянці землі під вогнищем. Виступайте всюди протии спалювання 

листя, особливо у містах. На дачних ділянках листя й зрізані гілки 

дерев найкраще скидати в компостні ями. 
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