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activation of cognitive activity of pupils. Examples are given for the application of creative tasks in
various geography courses. Revealed are the opportunities of using interactive technologies for
teaching activities at the lessons of geography and extra-curricular activities. The methodological
appropriateness and peculiarities of usage of the project method at the lessons of geography and
during the extra-curricular activities were showed.
Keywords: cognitive activity, innovative technology, project method, extra-curricular
activities.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ
У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ
Розглянуто і проаналізовано впровадження методів формування екологічної свідомості школярів на уроках географії. Наведено приклади застосування географічних підходів для
зростання екологічної культури учнів на базі знань, отриманих в основній школі відповідно
навчальній програмі з географії та на основі використання місцевого матеріалу. Надано рекомендації щодо впровадження системи екологічного виховання під час навчання географії у
кожному класі. Розкрито шляхи поєднання теоретичних знань, краєзнавчих досліджень та
практичної природоохоронної діяльності для оптимального підвищення рівня екологічної
грамотності в школярів. Описано роль вчителя географії у процесі екологічної освіти і виховання. Зазначається, що саме від його знань, бажання та професійного вміння залежить
формування екологічної свідомості серед підростаючого покоління.
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Постановка проблеми. У розробленій та затвердженій Концепції екологічної освіти в Україні (2001 р.) [9] наголошується на тому, що шлях до високої
екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту, яка стала необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку. Зміст екологічної освіти повинен бути спрямований на формування особистості з екологічною світоглядною установкою на дотримання норм екологічно грамотної
поведінки і виконання практичних дій щодо захисту власного здоров’я і навколишнього природного середовища й передбачає розробку системи наукових
знань (уявлень, понять, закономірностей), які відображають філософські, природничо-наукові, правові й морально-етичні, соціально-економічні, технічні й
військові аспекти екологічної освіти. Тому, в умовах сьогодення, учитель географії при вивчення окремих тем та розділів географії в кожному класі зобов’язаний звертати увагу на формування екологічного мислення у підростаючого покоління.
Аналіз попередніх досліджень та публікацій. На даний час накопичено
значний матеріал в області екологічної освіти та виховання. М. Крушніцький у
своїй науковій роботі розробив й обґрунтував систему заходів з удосконалення
змісту шкільних курсів географії на основі моделі формування екологічних
знань та умінь учнів сільської школи у процесі вивчення фізичної географії, запропонував шляхи підвищення ефективності уроків фізичної географії шляхом
використання найбільш ефективних методів навчання в поєднанні з екологізова191

Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка

ними програмами та екологізацією всього процесу навчання в школах [5]. У науковому доробку провідних методистів-географів А. Даринського, І. Душиної,
В. Корнєєва [3], Є. Копильця [2], Л. Круглик та інших розглянуті питання формування екологічних знань школярів. В. Йоганзен займався дослідженням проблеми підготовки вчителів до екологічної освіти учнів та детально розглянув
особливості формування екологічних знань школярів сільської місцевості [1]. І.
Матрусов охарактеризував природоохоронні знання й уміння учнів у процесі
вивчення основ наук, у позакласній і позашкільній роботі з охорони природи та
заклав теоретичні основи екологічної освіти [7]. Ю. Тонка акцентує увагу на
тому, що у шкільній освіті курс географії є єдиним предметом, у якому розглядаються екологічні проблеми на трьох рівнях: глобальному, регіональному і
локальному на основі краєзнавчого підходу. Крім того, шкільна географія містить матеріал оцінювального характеру, а такий підхід є важливою складовою
цілісного процесу формування екологічної свідомості. Таким чином, екологічна
освіта й виховання нерозривно пов’язані з навчанням географії, а остання є важливим і необхідним елементом у формуванні ставлення людини до навколишньої природи, світу, до людини й суспільства у цілому [10].
Викладення основного матеріалу. Аналіз програми шкільного курсу географії вказує на широкі можливості цієї навчальної дисципліни у здійсненні
екологічної освіти і виховання дітей та підлітків.
При вивченні загальної географії у 6 класі найбільше часу приділяється
вивченню складових географічної оболонки. При вивченні літосфери, атмосфери та гідросфери потрібно звертати увагу на раціональне використання природних ресурсів та на вплив людського чинника на сучасний стан даних оболонок.
Зокрема, розглядаючи літосферу, вчитель розповідає про негативні наслідки
видобутку корисних копалин своєї місцевості.
Наприкінці курсу загальної географії вивчається розділ «Людина і географічна оболонка», де розглядаються зміни природи під впливом господарської
діяльності людини. В учнів формується уявлення про такі поняття як «природні
багатства» та «навколишнє середовище», наводяться приклади природних багатств за особливостями їх вичерпності та відновлюваності, порівнюються ступені забруднення навколишнього середовища в різних частинах Землі.
Завдяки практичним роботам на місцевості, шестикласники ознайомлюються з компонентами природи, встановлюють взаємозв’язки між ними, виявляють конкретні приклади екологічних проблем краю, висловлюють судження
про практичні заходи з усунення негативних наслідків взаємодії людини з природою та беруть безпосередню активну участь у природоохоронних заходах.
У сьомому класі, при вивченні географії материків і оканів, на перший
погляд, екологічному вихованню відводиться незначна роль. Проте під час вивчення природи океанів та материків вчитель має постійно звертати увагу учнів
на екологічну ситуацію, яка склалася на кожному з материків, чи в океані, та
спільно з ними висловлювати пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього середовища. Адже зараз відбуваються зміни у довкіллі на глобальному рівні.
Варто зауважити, що під час вивчення материка Євразія учням потрібно
пояснити вплив екологічної ситуації країн – сусідів України на стан довкілля в
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нашій державі. Прикладом може слугувати стан транзитних річок або ж транскордонне перенесення повітряних мас. В той же час діти мають усвідомити, що
екологічні проблеми, які виникають в нашій країні, також можуть впливати на
стан довкілля всієї планети.
Важливе значення для формування екологічної свідомості має розділ
«Вплив людини на природу материків та океанів». Вчитель зобов’язаний докласти максимум зусиль, аби учні усвідомили сучасні проблеми взаємодії суспільства і природи, називали основні типи природоохоронних територій та проводили класифікацію природних ресурсів. При цьому вони наводять приклади
раціонального і нераціонального природокористування, змін природних комплексів під впливом людини, основних видів забруднення навколишнього середовища, міжнародних організацій з охорони природи, а також характеризують
різні види забруднення природи, екологічні проблеми материків і океанів, можливі шляхи їх вирішення та оцінюють значення міжнародного співробітництва
у вирішенні проблем взаємодії природи і суспільства.
Таким чином, закінчуючи сьомий клас, в учнів вже має бути сформована
досить цілісна картина світу і, як наслідок, розуміння необхідності збереження
довкілля як на локальному, так і на глобальному рівнях. Адже в наступному навчальному році їм потрібно буде не лише розуміти необхідність збереження
природного середовища, а й уміти пропонувати шляхи вирішення екологічних
проблем як у своїй місцевості, так і в Україні в цілому.
Курс географі 8 класу «Україна у світі: природа, населення» беззаперечно, є найважливішим для становлення екологічної свідомості у підлітків, адже
тут вивчаються всі природні компоненти своєї країни в цілому й рідного краю
зокрема. До того ж, учні, протягом попередніх років, під час екскурсій та навчальної практики неодноразово знайомилися зі станом географічних об’єктів
та природних комплексів своєї місцевості, брали участь у природоохоронних
акціях, і можуть при вивченні нового матеріалу на деяких уроках висловлювати
свої судження на основі власних знань і досвіду. Це стосується таких тем як
«Мінерально-сировинні ресурси», «Внутрішні води», «Ґрунти і земельні ресурси», «Рослинний покрив та тваринний світ».
Вирішальне значення для екологічної освіти учнів має розділ «Природокористування». Адже при його вивченні розглядаються основні види забруднення довкілля в Україні та вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення. Також учитель мусить ознайомити своїх вихованців із законодавчими
актами, що регулюють екологічну ситуацію та діяльність природно-заповідного
фонду України. Одним із напрямків навчального процесу на даному етапі є
проектна діяльність учнів. Під керівництвом вчителя підлітки проводять комплексні дослідження заповідних об’єктів певної території та створюють презентації на тему «Природно-заповідний фонд свого адміністративного району». Як
результат, учні розрізняють категорії природно заповідного фонду України, пояснюють зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища, роблять
висновки про створення національної екологічної мережі та вказують основні
шляхи використання і охорони природних умов і природних ресурсів України.
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Згідно з новою програмою [8] у 9 класі учні вивчатимуть господарство
України та світу. Під час вивчення розділу «Природні ресурси світу та України» дев’ятикласники мають змогу аналізувати взаємодію суспільства і природи,
прогнозувати наслідки нераціонального природокористування у зв’язку з обмеженістю природних ресурсів, пояснювати проблеми і перспективи використання природних ресурсів на сучасному етапі розвитку суспільства. Вивчаючи
структуру світового господарства учні аналізують екологічні проблеми,
пов’язані з роботою різних типів електростанцій, характеризують негативний
вплив металургії, хімічної та лісової промисловості на довкілля, питання природокористування в сільському господарстві. Тут з дев’ятикласниками потрібно провести обговорення проблем, що виникли у довкіллі внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. Для учнів міських шкіл, а за можливості і для сільських,
вчитель проводить екскурсії на промислові підприємства для ознайомлення із
роботою очисних споруд та фільтрів, та із впровадженням у виробництво енергозберігаючих технологій.
Варто зауважити, що, починаючи з дев’ятого класу, учні можуть брати
участь в роботі Малої Академії наук. У відділенні наук про Землю діють секції
географії та ландшафтознавства, кліматології та метеорології, гідрології, геології. Саме тут підлітки можуть застосувати свої знання, отримані, починаючи з
шостого класу і розповісти про свої дослідження та природоохоронну діяльність, яку проводили під час вивчення географії.
Висновки. Як бачимо, шкільна програма з географії побудована таким
чином, щоб, закінчуючи курс основної школи, у дітей та підлітків, на підставі
знань про географічну оболонку, як про найбільший природно-територіальний
комплекс на планеті, та завдяки практичній природоохоронній роботі, відбувалося поетапне становлення екологічної свідомості та екологічної культури, що
в подальшому може стати визначальним чинником у ставленні до довкілля, а,
можливо, і сприятиме вибору професії у майбутньому. Важлива роль у цій роботі відводиться вчителю географії. То ж саме від його знань, бажання та професійного вміння і залежить формування екологічної свідомості підростаючого
покоління. У системі шкільної географічної освіти формування екологічної свідомості повинно бути безперервним і цілеспрямованим процесом, який підготує екологічну грамотну особистість.
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Summary
V.V. Movchan, O.H. Kornus, A.O. Kornus. Ecological Education and
Upbringing in the School Geography Course.
The aim of article is to outline the role of school geography in forming of environmental
awareness of pupils. The analysis of program of the geography school course points to the wide
opportunities of this discipline in the implementation of environmental education and upbringing of
children and adolescents. introduction of methods ecological consciousness formation of pupils in
geography lessons was reviewed and analyzed. Examples of use of the geographic approaches for
the growth of ecological culture of pupils on the basis of knowledge obtained in the basic school, in
accordance with the curriculum of geography and through the use of local material are given. The
particular themes and sections of school geography for each class, when studying of which the
teacher is required to pay attention to the formation of environmental thinking in the younger
generation were defined.
Key words: school geography, environmental awareness, environmental education,
ecological thinking, ecological culture.

УДК 371.302:91
О.С. Данильченко, Н.М. Ткаченко
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
Стаття присвячена аналізу та застосуванню методичних прийомів на уроках географії. Особлива увага приділяється інноваційним методичним прийомам: «дайджест», «інфографіка», «геополітичний коментар подій». Приведено приклади застосування прийомів
«дайджест», «інфографіка», «геополітичний коментар подій» на уроках географії. У висновку автори пропонують правила використання інноваційних прийомів навчання (вік учнів,
мета прийому, роль учителя, дозована інформація), особливі умови (позитивні, відносини
між учителем і учнями, демократичний стиль викладання, співробітництво між вчителем й
учнями, учнями між собою, використання різноманітних форм і методів подання інформації), чітку організацію застосування цих прийомів.
Ключові слова: методичні прийоми навчання, «дайджест», «інфографіка», «геополітичний коментар подій».

Постановка проблеми. Успіх процесу навчання географії значною мірою
залежить від ставлення учнів до засвоєння знань та мотивів навчальнопізнавальної діяльності. Активність учнів характеризується ставленням до навчання, бажанням спілкуватись із вчителем. Однією з головних умов ефективного уроку є пізнавальний інтерес до предмета. Засобами формування пізнавальних інтересів до вивчення географії можуть бути: цікавий виклад матеріалу,
створення сприятливого емоційного стану, ставлення самого вчителя до учнів
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