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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИКИ

Ми живемо в епоху розвитку людської цивілізації, зважаючи на досягнення 
людства та науково – технічний прогрес. Разом з тим, це епоха екологічної кризи 
у взаєминах суспільства і природи, яка вразила природні системи, позначилася на 
здоров’ї людини. Подолати цю кризу можна, виховавши нове ціннісне ставлення 
до природи. Поведінка екологічно освіченої людини відрізняється новим способом 
мислення і дій, відповідальним, дбайливим ставленням до природи. Саме в школі 
закладаються знання раціонального використання природних багатств та вміння 
зберігати навколишнє середовище. Для формування природоохоронних переконань 
потрібна така організація діяльності учнів, яка б передбачала розвиток екологічних 
знань на усіх уроках в школі, в тому числі й на уроках математики.

Під час вивчення теми «Множення натуральних » чисел у 5 класі автори 
підручника «Математика»  Г.П. Бевз, В.Г. Бевз запропонували задачу під №379 такого 
змісту «Одна сова знищує за літо до однієї тисячі польових мишей, а одна миша з’їдає 
майже 1 кг. зерна. Скільки зерна допомагає зберегти за рік одна сова? » На нашу 
думку, вчитель, прочитавши задачу повинен показати учням малюнок сови, звернути 
увагу на те, що сови, як і багато інших птахів занесені до Червоної книги. 

В природі птахи відіграють дуже важливу роль. Вони рятують наші поля 
та сади від нашестя комах – шкідників, мишовидних гризунів, прикрашають своїм 
виглядом і співом природу [1, с.81]. Розв’язавши задачу, учні дізнаються, що одна 
сова зберігає за рік 1 тонну зерна. Вчитель пропонує учням розв’язати задачу про 
синицю, яка за літній день з’їдає стільки комах, скільки важить сама. Розв’язавши 
такого типу задачі, учні роблять висновки про те, що кожен садівник, добрий 
господар, для збереження врожаю приваблює на свої поля та сади птахів, робить їм 
штучні гніздівлі, підгодовує птахів взимку.

На нашу думку, доцільно на цьому уроці розв’язати з учнями задачу № 1810 
із розділу «Задачі для повторення курсу 5 класу» такого змісту: «Вихід борошна після 
помелу пшениці становить 90%; при випіканні хліба мають припічку 40% від маси 
борошна. Скільки хліба можна випекти з муки, одержаної з 1 т пшениці?»[1,с.327]. 
Розв’язавши задачу діти зрозуміли, що з однієї тонни пшениці можна випекти 1260 кг 
хліба. Тобто, 2100 буханців хліба, якщо маса кожного буханця 0,6 кг.

Вивчаючи у 6 класі тему «Пропорції і відношення», учитель може 
запропонувати учням задачу такого змісту: «Встановлено, що 1 тонна нафти утворює 
на поверхні води плівку площею 6 кілометрів квадратних. Яку площу акваторії 
вкриє нафтова пляма у випадку аварії танкера з масою нафти 5000 тонн?» [4,с.141]. 
Розв’язавши задачу учні дізнаються, що пляма займе площу 30000 кілометрів 
квадратних. Учитель звертає увагу на те, що діяльність людини негативно впливає 
на водні екосистеми. Це, зокрема, забруднення промисловими та побутовими 
відходами, пестицидами і добривами, які зливаються з полів, у витік нафтопродуктів. 
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Погіршення санітарного стану водойм також загострює проблему питної води. 
Діяльність людини є однією з причин зміни клімату на Землі. Зменшення площі лісів 
є однією з причин накопичення цього газу. Сучасне споживання деревини у світі 
відповідає вилученню близько 7% річної біологічної продукції всіх лісів. Скорочення 
лісових площ випереджає процес відновлення лісопосадок у 18 разів [5, с.23].  Тому 
доцільно запропонувати учням таку задачу: «За добу людина масою 60 кг, споживає 
430 г. кисню, а одна 25 – річна тополя за вегетаційний період виділяє 30,5 кг кисню. 
На скільки днів вистачить людині кисню, який виділяє одна тополя за вегетаційний 
період?»[3,с. 36]. Учні визначають, що кисню з однієї тополі вистачає на 71 день одній 
людині. Тому діти шкільного віку щороку повинні висаджувати парки, сквери, сади, 
які не тільки прикрашають нашу планету, дають нам плоди, а й виділяють кисень, 
необхідний людині для дихання.

Отже, екологічна освіта в процесі вивчення математики має продовжити 
екологічне виховання започатковане в родині та в дошкільних закладках. Вчителі 
та вихователі повинні всіма методами, засобами та прийомами на уроках, і в 
позаурочний час довести дітям те, що кожне покоління повинне залишити по собі, 
для своїх онуків і правнуків не мертві пустелі і отруєні хімічними та радіаційними 
отрутами суходоли, моря, ріки і підземні води, а квітучу Землю, наповнені багатим 
життям континенти і океани. Для виконання цієї місії молоді потрібно оволодіти 
законами природи,  які по суті є законами нашого виживання. І перш за все зрозуміти 
істинну, яку зрозумів більше 400 років тому великий філософ Френсіс Бекон: «Ми не 
можемо керувати природою, інакше, ніж підкоряючись їй»[2, с.33]. 
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