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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

 

В умовах науково-технічної революції питання взаємодії суспільства з 

природою набули особливої гостроти і актуальності. Сучасний рівень розвитку 

виробництва та природовикористання обумовив такі зміни в стані 

навколишнього середовища, при яких виникла загроза існуванню живої 

природи. Про це свідчить всезростаючий перелік глобальних і регіональних 

екологічних проблем [4]. 

У даний час загальна середня освіта знаходиться на етапі модернізації та 

оновлення системи і змісту освіти. Одним із завдань освіти стає формування 

екологічної свідомості. Про це свідчить навчальна программа 2017–2018 н. р., а 

саме наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток». Екологічна освіта 

включає в себе організацію навчальної діяльності, що передбачає формування 

знань про довкілля, через природу, всередині природи, для природи [1]. 

Розв’язування математичних задач екологічного змісту змусить учнів 

перейнятися проблемами екології та не допускати в майбутньому помилок, 

пов’язаних з непродуманим натиском на природу. Як і в екології, в математиці 

існують два основних джерела наукових відкриттів: практика та потреба 

систематизації отриманих фактів, їх аналіз, з’ясування їх взаємозв’язку. 

Математика створює умови для розвитку вміння давати кількісну оцінку стану 

природних об’єктів і явищ, позитивних і негативних наслідків діяльності 

людини в природному і соціальному оточенні.  

Екологізація математичної освіти означає формування нового 

світосприйняття та новий підхід до діяльності, що ґрунтується на формуванні 

екологічних цінностей.  
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Роль математики в екологічному вихованні полягає в тому, що методом 

доцільно дібраних задач, функціональних залежностей можна навчити учнів 

розуміти окремі екологічні поняття, прищепити навички раціонального 

використання природних ресурсів, розкрити роль математики у пізнанні 

найбільш загальних і фундаментальних законів природи, створити базу для 

формування наукового світогляду. 

З метою формування екологічних знань на уроках математики слід 

добирати систему задач, яка розкриває питання: споживання води в Україні, 

значення рослин у житті людини, скорочення лісових ресурсів та його 

наслідки, значення тварин у природі та в житті людини тощо. 

Екологічне виховання учнів на уроках математики слід здійснювати в 

таких напрямах: розкриття математичних закономірностей природи через 

вступні бесіди; складання графіків і діаграм, які ілюструють функціональні 

залежності результатів впливу людської діяльності на природу; аналіз 

прикладів економного та ефективного використання природних ресурсів; 

розв’язання задач з метою розуміння окремих екологічних понять, обробка 

статистичного матеріалу. 

Важливою вимогою до методів навчання є те, що вони повинні 

стимулювати інтерес до еколого-математичного матеріалу і сприяти розвитку 

мотивації природоохоронної діяльності учнів. Значною мірою реалізації цих 

вимог відповідають пізнавальні ігри (ділові, рольові), навчальні дискусії, 

створення емоційно-моральних ситуацій [2]. 

Кожен курс математики може вносити вклад у формуванні екологічної 

свідомості. Найбільш сприятливі теми для введення екологічних задач на 

уроках математики це : 

 в 5 класі:»Натуральні числа» (задача 1), «Десяткові дроби» 

(задача 2), «Відсотки»(задача 3) 
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Задача 1. Сільські райони щорічно споживають 840 м
3
 води на одну 

людину Яка кількість води щорічно потрібна нашому селу, населення якого 

близько 3060 чоловік ? 

Задача 2. На території нашого села ростуть сосни. Ми дізнались, що у 

процесі росту сосна вбирає з повітря 1,84 т вуглекислоти, із землі 0,55 т води і 

0,03 т мінеральних речовин, а виділяє в повітря 1,42 т кисню. На скільки 

збільшується маса сосни? 

Задача 3. Навесні на території школи учні 8 класу повинні були посадити 

16 дерев. Вони перевиконали план на 25%. Скільки дерев було посаджено? 

 в 6 класі: «Відношення і пропорції» (задача 4), «Множення і ділення 

звичайних дробів» (задача 5), «Діаграми»(задача 6). 

Задача 4. 1 м
3
 неочищених стічних вод забруднює в середньому 50 м

3
 

чистої води. Скільки води щодоби оберігатиметься від забруднення, якщо 

протягом цього часу споруди очищатимуть води 1,2 тис. м
3
.  

Задача 5. Учні 8 класу посадили дерева на території школи. Серед них 

були берези, сосни та липи. Береза живе 250 років, сосна – у 2
5

2
 рази довше, 

ніж сосна, а ялина – у 1
5

1
 рази довше за липу. Скільки років живе сосна, липа, 

ялина? 

Задача 6. Тривалість життя дуба становить 1500 років, липи – 800, сосни 

– 450 років, ялини – 350, берези – 150, верби – 100 років. Побудувати діаграму 

тривалості життя цих дерев [3] 

 в 7-8 класах : «Степінь», «Стандартний вигляд числа» (задача 7) 

Задача 7. Запишіть у вигляді степеня числа, що зустрічаються в реченнях: 

– За останні 100 років людство втратило майже 250 000 000 000 т 

кисню, а у повітря потрапило понад 360 000 000 000 т вуглекислого газу. 

– У 2014 році населення на землі перевищувало 7 174 090 000 осіб, 

зокрема у Саудівській Аравії їх проживало понад 27 000 000, у 

Пакистані – понад 196 000 000, у Японії – понад 125 000 000, у Швейцарії – 

понад 8 000 000.[4] 
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 в 9 класі: «Прогресії»(задача 8 ) 

Задача 8. Равлик повзе дереву. За першу хвилину він проповз 30 см, а за 

кожну наступну хвилину – на 5 см більше, ніж за попередню. за який час 

досягне равлик вершини дерева довжиною 5,25 м, якщо вважати, що рух 

розпочато від основи дерева? [3]. 

При вирішенні текстових задач у школярів виробляється уміння 

застосовувати в житті числа, міркувати над проблемами екології. Екологічне 

виховання школярів формує любов, повагу до навколишнього середовища і 

патріотичну свідомість. Також використання екологічних задач розвивають 

інтерес до уроку і підвищують значення екології в житті людини. 

Не менше важливе значення у формуванні екологічної компетентності 

учнів має проведення інтегрованих уроків: математика-біологія, математика-

екологія, математика-географія.  

Отже, формування екологічно виховання учнів на уроках математики 

сприяє отриманню учнями знань про навколишній світ і його екологічні 

проблеми, здійснюється мотивація навчальної діяльності учнів , розв’язуються 

деякі питання задач екологічного виховання, формуються уявлення про роль 

математики у вирішенні екологічних проблем, виховується інтелектуальна 

якість особистості – компетентність (вміння бачити проблему, володіти 

способами вирішення та досягати успіху) [2]. 

Анотація. У статті обґрунтовується актуальність проблеми 

екологічного виховання учнів у процесі навчання в школі. Розглядаються 

шляхи екологічного супроводу уроків математики в основній школі. 

Наводяться приклади конкретних задач, у процесі розв’язування яких 

створюються умови для екологічного виховання учнів. 

Ключові слова: екологічне виховання, учні, основна школа, уроки 

математики, розв’язування і складання задач, екологічна компетентність. 
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ТЕХНОЛОГІЯ СКРАЙБІНГУ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ МАТЕМАТИКИ 

 

В умовах реформування традиційної системи освіти зростають вимоги 

суспільства до якості надання освітніх послуг і сучасна школа, в першу чергу, 

повинна реагувати на ці зміни. Освітнє середовище навчального закладу має 

забезпечувати всебічний розвиток особистості, розвивати її критичне 

мислення, формувати вміння вирішити нестандартну проблему, вдало 

використовувати сучасні засоби інтернет-комунікації. Тому сформувати 

ефективне інформаційно-освітнє навчальне середовище без використання 

сучасних Web-додатків сьогодні просто неможливо.  

Метою тез доповіді є визначення сутності поняття скайбінгу та розробка 

технології використання його на різних етапах уроку математики.  

Скрайбінг – це вид презентації , за допомогою якого інформація подається 

у вигляді яскравих образів, оформлених як малюнки, що супроводжуються 

текстом. Цей спосіб презентації дає змогу розставити акценти на ключових 

моментах і привернути увагу аудиторії [1].Образи, що миттєво виникають у 

процесі пояснення навчального матеріалу з використанням технології 

скрайбінгу, оживляють розповідь і дають можливість фіксувати розвиток теми 
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