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Постановка проблеми 

Екологічні проблеми 
виникли не сьогодні. 
Тому звертаючи увагу на 
екологію, людина 
намагається зберегти 
саму себе. Але без зміни 
свідомості всі грандіозні 
плани збереження 
природнього середовища 
будуть марними. 

 

Ми не можемо керувати природою 

інакше, ніж підкоряючись їй. 

Френсіс Бекон 



Наскрізна лінія освіти 

Однією із наскрізних ліній 

освіти є екологічна безпека 

та сталий розвиток, 

тобто потреба в формуванні 

екологічної свідомості 

сьогодення. Це не тільки 

любов і дбайливе ставлення 

до живої природи, але 

почуття особистої 

відповідальності за те, що 

відбувається навкруги, 

потреба діяти. 

 



Екологічне виховання 

Навчитись дбати про охорону навколишнього середовища 

допоможуть екологічні факти. Екологічне виховання – це 

організований і цілеспрямований процес формування 

системи наукових знань про природу і суспільство, 

поглядів і переконань, що забезпечують відповідальне 

ставлення школярів до природи, реальним показником 

якого є практичні дії учнів по відношенню до природного 

середовища, що відповідають нормам людської 

моральності. 

 



Роль математики в екологічному 

вихованні 

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.  

 



Роль фізики в екологічному вихованні 

 Екологічні знання складають сьогодні невід'ємну і важливу компоненту 
основ фізики та інших природничих наук, які вивчаються в сучасній 
середній загальноосвітній школі.  

 Основні фізичні фактори та параметри природного середовища, з 
якими знайомляться учні в курсі фізики з метою їхньої екологічної 
освіти: сила тяжіння (прискорення вільного падіння), тиск, 
температура, теплоємність та питома теплоємність, вологість повітря 
(абсолютна та відносна), поверхневий натяг рідини, електричне поле, 
магнітне поле, вібрація (частота, інтенсивність, звук (амплітуда, 
частота, інтенсивність), електромагнітне випромінювання різної 
частоти: низькочастотне, радіохвилі, інфрачервоне, видиме, 
ультрафіолетове, рентгенівське (довжина хвилі, густина потоку 
електромагнітного випромінювання), радіоактивність (енергія 
випромінювання, період напіврозпаду, доза опромінення). 

 З точки зору екологічної освіти завдання полягає в тому, щоб при 
вивченні фізики була розкрита роль вказаних понять та величин як 
важливих фізичних факторів та параметрів протікання різноманітних 
процесів в природі, вияснені їхні допустимі норми. 

 



Екологізація 

математики 

Екологізація математики 

спрямована на отримання учнями 

знань про оточуючий світ і його 

екологічні проблеми, здійснюється 

мотивація навчальної діяльності і 

розв’язання проблем екологічного 

виховання, формуються уявлення 

про роль математики в розв’язанні 

екологічних проблем. Виховується 

інтелектуальна якість особистості – 

компетентність - вміння бачити 

проблему, володіти способами 

розв’язку і досягати успіху. 

 



З метою формування 
екологічних знань на уроках 
математики слід формувати 
систему задач, яка розкриває 
питання:  

 споживання і використання 
води в Україні,  

 значення рослин у житті 
людини,  

 скорочення лісових ресурсів 
та його наслідки,  

 значення тварин у природі та 
в житті людини.  



Екологічне 

виховання 

учнів на 

уроках 

математики 

  розкриття математичних 
закономірностей природи через вступні 
бесіди вчителя відповідно до теми 
уроку;  

  з’ясування ролі математики в 
розв’язуванні екологічних проблем;  

  складання графіків і діаграм, які 
ілюструють функціональні залежності 
результатів впливу людської діяльності 
на природу;  

  аналіз прикладів економного та 
ефективного використання природних 
ресурсів; - розкриття математичних 
закономірностей певних явищ природи;  

  виховання екологічного розуміння та 
екологічної культури, відповідальності 
за стан навколишнього середовища;  

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



Природоохоронні навики, які необхідно 

сформувати та розвинути в учнів при 

вивченні фізики: 

  вимірювати ряд основних фізичних параметрів природного середовища 
(температуру, вологість повітря тощо); 

 оцінювати основні фізичні фактори та параметри для різних об'єктів, явищ і 
процесів, що протікають в природі, і їхні допустимі норми; 

 вибирати раціональний спосіб застосування природних ресурсів та 
різноманітних видів енергії (механічної, електричної та інших) в практичній 
діяльності; 

 передбачати можливі наслідки своєї діяльності для фізичного стану 
оточуючого середовища та критично оцінювати дії окремих людей що 
впливають на неї; 

 пропагандувати та сприяти використанню на практиці фізичних ідей і законів, 
які лежать в основі застосування відновлюваних джерел енергії, методів 
боротьби з різними видами забруднень та оптимізації взаємодії суспільства з 
природою. 

 



Дидактичні матеріали , 
необхідні для 
здійснення екологічного 
виховання 

 цікаві задачі з природничим 
змістом;  

 цікаві повідомлення;  

 завдання з екологічним 
змістом;  

 проведення інтегрованих 
уроків;  

 інтегрована позакласна 
робота;  

 проведення екологічних ігор. 



Математика.              
Тема: «Позначення і запис натуральних чисел» 

 Потреба однієї людини у воді на добу 
становить приблизно 2 л. Розрахуйте 
потребу в питній воді для своєї сім’ї на 
добу, місяць, рік. 

 20кг макулатури зберігає одне велике 
дерево, а 1т макулатури зберігає 500 км2 
лісу середнього віку. Визначити кількість 
лісу, який можна зберегти, зібравши 20 т 
макулатури; 50 т макулатури; 100 т 
макулатури. 

 5 мурашників на 1 га лісу забезпечують 
здоров’я цієї екосистеми. Скільки 
гектарів лісу оздоровлять 10, 15, 20 
мурашників? Скільки комах зникне, якщо 
за один день мурашине сімейство поїдає 
до 20000 комах? 

 



Математика.              
Тема: «Десяткові 
дроби» 

 За добу людина вдихає 10 м3 

повітря. Кисень становить 1/5 

частину повітря. Скільки 

кисню потрібно на добу учням 

5 класу (30 чол.), учням школи 

(750 чол.)? 

 Яку площу займають ліси 

України, якщо відомо, що вони 

становлять 1/200 частину всіх 

лісів світу (ліси світу займають 

площу 2 млрд. га)? 

 

 

 



Математика.              

Тема: «Десяткові дроби та дії над ними» 

 Ліси України займають площу 10,8 млн. га. 

Хвойні ліси займають 0,45 цієї площі, 

твердолистяні – 0,41, м'яколистяні – 0,15. 

Обчисліть площу, яку займають вище 

названі види лісів? 

 Комахи захищають навколишнє 

середовище від гниючих залишків 

рослинності. В даний час відомо більше 1,5 

млн. видів комах. Найменша комаха на 

Землі має довжину тіла     0,2 мм, а 

найбільша до 30 см.  У скільки разів великі 

комахи    у довжині перевищують малі?  

 

 

 



Математика.              

Тема: «Відсотки» 

 В даний час ліси на планеті 
займають близько 40 млн. км2. 
Щорічно ця величина 
зменшується на 2%. Коли планета 
залишиться без своїх «легенів», 
якщо цей процес не зупинити?  

 За приблизними підрахунками 
відомо, що в Україні є 44800 
видів тварин. У Червону Книгу 
України включені такі види 
тварин: 36 видів ссавців, 57 видів 
птахів, 8 видів плазунів, 5 видів 
земноводних, 32 види риб, 69 
видів безхребетних. Скільки 
відсотків від загальної кількості 
становлять тварини, занесені в 
Червону Книгу? 

 



Математика.              

Тема: «Діаграми» 

  Лікарі рекомендують добову потребу в їжі розподілити на 4 частини: 

перший сніданок – 25%, другий сніданок – 15%, обід - 45%, вечеря – 

15%. Побудуйте кругову діаграму розподілу добової норми їжі. 

 Під час спалювання 1000л палива карбюраторний двигун викидає: 

200 кг оксиду карбону, 25кг вуглеводів, 20кг оксидів нітрогену, 1 кг 

оксидів сульфуру, 1 кг сажі. З огляду на це зрозуміло, як гостро 

стоїть питання створення екологічно чистого транспорту. Побудуйте 

стовпчасту діаграму для порівняння шкідливих викидів. 

 



Математика.              
Тема: «Відношення і пропорції» 
 

 1 м3 неочищених стічних вод забруднює в 

середньому 50 м3 чистої води. Скільки води 

щодоби оберігатиметься від забруднення, якщо 

протягом цього часу споруди очищатимуть води 

1,2 тис. м3. 

 Для утворення шару ґрунту товщиною 2,5см 

потрібно 25 років. Якої товщини може утворитися 

шар ґрунту за 1000 років, якщо врахувати, що 

відбувається тільки відтворення, без урахування 

наслідків природньої ерозії? 

 



Математика.              

Тема: «Раціональні вирази» 
              Запишіть у стандартному вигляді числа,        

          що зустрічаються в тексті. 

 На території України налічується до      
16 000 видів рослин, з яких потребують 
охорони близько 900 видів.  

 Тваринний світ України включає понад 
44 800 видів. З них у Червону книгу 
занесено 207 видів тварин. 

 У Середземне море, щорічно скидається 
38 000 т свинцю, 800 000 т нафти, 100 т 
ртуті, 21 200 т цинку. Якщо отруєння 
цього моря йтиме такими темпами, то до 
2020 р. воно стане мертвим. 

 Щороку на планеті спалюється                
3 000 000 000 т вугілля, у результаті чого 
в атмосферу потрапляє 225 000т 
миш'яку, 223 000 т кобальту, 204 000 т 
урану. 

 



Математика.              

Тема: «Функції. Властивості функції» 

 Хід росту дерев сосни звичайної 

 

 

 

 

 Учням пропонується проаналізувати дані 

таблиць, побудувати відповідні графіки і 

зробити висновки про необхідність 

збереження зелених насаджень. 

 

Вік 

(роки) 
5 10 15 20 25 30 35 

Висота 

(м) 
0,6 2,8 5 7,5 11,0 11,9 12,6 



Математика.              
Тема: «Прогресії.» 

 Бактерія, потрапивши в 

живий організм, до кінця 

20-ї хвилини ділиться на 

дві бактерії, кожна з них 

до кінця наступних 20 

хвилин ділиться знову на 

дві і т.д. Знайдіть кількість 

бактерій, що утворяться з 

однієї бактерії за добу. 

 



Математика.              
Тема: «Площа круга» 

 Промислові підприємства 

забруднюють територію в 

радіусі від 5 до 25 км. 

Обчисліть площу 

забрудненої території. 



Математика.              

Тема: «Координати на площині» 

 За допомогою аерокосмічних 

досліджень виявили, що  

чотирикутна ділянка з 

координатами (10;12), (12;14), 

(16;18), (22;16) покрилася 

шкідливими викидами місцевого 

заводу. Знайти площу зараженої 

ділянки. 

 



Математика.              
Тема: «Елементи 
комбінаторики 
Елементи теоретичної 
ймовірності» 

 Ймовірність того, що з 

узятої навмання зернини 

виросте колос, який має 

не менше ніж 50 зерен, 

дорівнює 0,6. Знайдіть 

ймовірність того, що з 

узятих навмання 10 

зерен виросте хоча б 

один колос, який має не 

менше  ніж 50 зернин? 

 



Математика.              
Тема: «Показникова 
функція» 

 Після трагедії на Чорнобильській 

АЕС радіаційний фон на досить 

великій території визначав 

ізотоп йоду-131 (Він вражає 

щитовидну залозу, яка внаслідок 

цього перестає виконувати свої 

життєво важливі функції). 

Його період піврозпаду становить 8 

діб. Через який час кількість йоду-

131      у біосфері не становила 

загрози для живих організмів? 

 



Математика.              

Тема: «Інтеграл» 

 Знайти площу 

поперечного каналу для 

зрошування, висотою 

0,6м і шириною 1м, що 

має форму параболічного 

сегмента. 

 



Математика.              
Тема: «Об’єми 
геометричних тіл» 

 Щорічно до Світового 

океану, потрапляє до 

10млн т нафти. Визначте 

об’єм цього забруднювача і 

обчисліть скільки морської 

води позбавляється при 

цьому кисню, якщо один 

літр розлитої нафти 

перекриває доступ кисню 

до 40 тис. л морської води. 

 



Фізика. 
Тема «Швидкість. Шлях. Час» 
 

 Швидкість ластівок 70 км/год. 

При вигодовуванні пташенят 

«робочий день» батьків іноді 

триває 18 год. Скільки 

кілометрів за цей час вони 

пролітають? 

 



Фізика. 

Тема «Тиск. Архімедова сила» 

 
 Кашалот, що має масу 60 т, досяг глибини 1000 м. Розрахуйте, який 

тиск на цій глибині він випробовує, якщо густина морської води 

1030 кг/м3. Визначте виштовхуючу силу, що діє на тварину. Чому 

кит може триматися на глибині? Чи зможе він знаходитися на суші? 

 



Фізика. 
Тема «Механічна робота і потужність» 
 

 Голуб вагою 3 Н набирає висоту 

100 м протягом 20 с. Яку 

потужність він розвиває? 

 



Фізика. 
Тема «Кінетична й потенційна енергія. Закон збереження 
енергії. Механічна робота, потужність» 

 Якою енергією 

володіє 

африканський 

слон масою 4,5 т, 

що біжить із 

швидкістю 40 

км/год? 

 



Фізика. 

Тема «Імпульс. Закон збереження імпульсу» 

 
 «Розлючений» носоріг масою 2 т переслідує із швидкістю 50,4 

км/год мотоцикліста, що рухається із швидкістю 25 м/с, протягом 

5 с. Чи наздожене він мотоцикліста? Чому рівний імпульс носорога 

в ході переслідування? 

 



Фізика. 
Тема «Сполучені судини» 

 Два моря, що є сполученими 

судинами, – Азовське й Чорне, 

причому одне майже прісне, а 

інше солоне. Чи не може вода, 

що перетікає з одного моря в 

інше через Керченську протоку, 

згубно озиватися на житті 

морських мешканців? 

 



Фізика. 
Тема «Теплові явища» 

 Що для землеробства 

екологічно 

«вигідніше» – сніжна 

або малосніжна зима? 

 



Фізика. 
Тема «Електричний 
струм.  
Закон Джоуля–Ленца» 
 

 Прилипання мокрого 

снігу до дротів ліній 

електропередачі може 

призвести до їх обриву, 

що створить небезпеку 

для життя. Чи можна 

швидко позбавитися 

прилиплого снігу? 

 



Фізика. 
Тема «Робота й потужність струму» 

 Для видалення льоду з 

електричних дротів залізничної 

магістралі, що утворюється під 

час ожеледі, по дроту 

пропустили струм силою 450 А. 

Скільки льоду при t=0 °С 

плавилося кожну хвилину? 

Напруга в лінії 600 В. ККД 

приведеного способу очищення 

дроту 50%. 

 



Фізика. 

Тема «Агрегатний стан речовини» 

 
 Питної води на Землі в багатьох місцях не вистачає. Її 

доводиться добувати з морської води – або 

випаровуванням, або виморожуванням. Який спосіб 

вигідніший? 

 



Фізика. 
Тема «Виробництво й 
передача електроенергії» 
 

 Чому вітрові й сонячні 

електростанції не набули 

поки що широкого 

використання в нашій 

енергетиці? Чи властиві 

екологічно небажані 

чинники 

гідроелектростанціям? 

 



Екологічна грамотність і здорове життя 
клас Наскрізна лінія   

    

5–7  Екологічна безпека та сталий розвиток Розуміння інноваційного потенціалу ІТ як 

ключового фактору суспільного розвитку. 

Знання обов’язків щодо утилізації 

технологічних пристроїв та її значення у 

збереженні довкілля 

8–9 Екологічна безпека та сталий розвиток Проведення досліджень та розв’язання 

проектних задач на тему охорони довкілля з 

використанням засобів обробки текстової, 

табличної та графічної інформації. Уміння 

оцінювати та опановувати нові технології як 

засіб саморозвитку. 

Створення персонального освітньо-

комунікаційного середовища для навчання 

протягом життя, саморозвитку та 

самореалізації себе як члена соціуму 

  
 10-11 класи 

Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної культури та інформатичної 

компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності 

до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 



Інформатика. 

Тема «Опрацювання текстових даних 

(програма MS office Word)» 

 Завдання. Скласти схему «Глобальні проблеми людства», знайшовши 

відповідні малюнки. Для створення використати об’єкт SmartArt – 

візуальне представлення інформації  

 



Інформатика. 

Тема «Комп’ютерні публікації (програма MS 

office Publisher)» 
 Завдання. Створіть оголошення присвячене Дню довкілля, яке 

святкується 5 червня. Шаблон, колірну схему і схему шрифтів доберіть 

самостійно. Додати відповідні зображення (картинки, фото, малюнки) 

знайшовши  в  мережі Інтернет.  

 



Інформатика. 
Тема «Опрацювання числових даних (програма MS 
Office Excel)» 

     Завдання  

 Створити на аркуші Аркуші 1 електронну 
таблицю за наведеним зразком (див. нижче)  

 Знайти відомості про кількість населення 
відповідної країни за останні 5 років. 
Заповнити відповідний діапазон клітинок 
B4:G8 

 На діаграмі відображається співвідношення 
між числовими даними – кількість населення 
за роками. Зробити аналіз. 

  Навести декілька аргументів, які впливають 
(не пливають) на зміни кількості населення. 

 



Інформатика. 

Тема «Комп’ютерні презентації (програма 

MS Office PowerPoint)» 

 



Висновки 

  Розв’язування задач екологічного змісту та цікаві коментарі до них 

учителя викликають в учнів інтерес та пізнавальну активність, сприяють 

формуванню екологічного світобачення та природоцентризму.  

 Використання екологічного матеріалу в процесі вивчення математики 

уможливлює формування у підростаючого покоління знань про оточуюче 

середовище та навичок бережного ставлення до всього живого.   

 Екологічне виховання тісно пов’язане з формуванням ціннісних орієнтацій 

підростаючого покоління, а тому має стати невід’ємним компонентом 

шкільної освіти.   


