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Переднє слово

Всё в твоих руках…

В  одном  восточном  городе  жил  великий  мудрец,  слава  о  его  мудрости
разнеслась далеко.  Но был человек,  завидующий его славе.  Решил он придумать
такой  вопрос,  чтобы мудрец  не  смог  на  него  ответить… Он поймал  бабочку,
зажал её в ладонях и подумал: «Я спрошу у мудреца: какая бабочка у меня в руках
-живая или мёртвая? Если он скажет живая – я сомкну ладони, и бабочка  умрёт,
а  если  он  скажет –  мёртвая,  я  раскрою ладони,  и  бабочка  улетит.  Тогда  все
поймут,  кто  из  нас  умнее»  завистник  спросил:  «Какая  бабочка  в  руках,  о
мудрейший, живая или мёртвая?» На что мудрец ответил: «Всё в твоих руках…».

Подумайте, о чём эта притча?

Сьогодні багато людей задає питання, чому  так  гостро  постало
питання  необхідності  екологічного  навчання  і  виховання   майбутніх
громадян  країни   і  активного   просвітництва  серед  усього  населення
світу?

Для того,  щоб відчути масштаби сучасної  біосферної  катастрофи,  яка
безумовно  наближається,  потрібно   навести  дані  минулих  біосферних
катастроф і порівняти їх із сучасним станом біосфери.

Найбільш  добре  вивчені  біосферні  катастрофи,  які  супроводжувалися
масовим вимиранням видів  –  це  пермська,   мезозойська і  крейдова.  Вони
були попередниками  початку ери нового життя – кайнозойської, в якій ми
живемо. Темпи вимирання видів може бути охарактеризована часом, за який
вимерла половина видів. Хоча,– зазначає С. І. Розанов, – точних даних з-за
неповноти палеонтологічного  літопису тут,  природно,  не  може бути, але
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аналіз  викопних  форм,  які  трапляються,  дозволяє  з  достатнім  ступенем
ймовірності  стверджувати,  що  під  час  пермської  катастрофи  50%  видів
вимерло  за  2–5  мільйонів  років,  під  час  крейдової  –  за  1–1,5  млн.  років.
Масштаби  біосферної  катастрофи,  яка  спричинена  діяльністю  людства
упродовж тільки минулого століття, не йдуть ні в яке порівняння з ними. За
розрахунками  на  основі  швидкості  вимирання  видів  у  наш час,  половини
видів, що  нині живе на Землі, ми можемо позбутися усього за 40-50 років.

З  аналізу  палеонтологічних даних слідує,  що постійна часу існування
виду  становить  від  1  до  10  млн.  років.  Нормальний  темп вимирання,  що
відбувається  у  процесі  еволюційного  розвитку  форм життя  і  з  надлишком
компенсованого виникнення нових видів,  становить близько 1/100000%  за
рік,  зростаючи  під  час  масових  вимирань  на  два  порядки.  Достатньо,  –
підкреслює  С.  І.  Розанов,  –  навести  сучасний  темп  вимирання,  який
становить  0,5%  видів  за  рік,  тобто  у  500-1000  разів  перевершуючи
катастрофічні вимирання пермського і  крейдового періодів,  щоб зрозуміти,
що збереження існуючої тенденції неминуче призведе до кардинальних змін
усієї  біосфери  і  появи  нової  антропогенної  ери.  Проте  невідомо,  скільки
людей витримає (і чи витримає??) відмінності не тільки складу рослинного і
тваринного  світу  на  нашій  планеті,  а  й  суттєвих  змін  комплексу  фізико-
хімічних умов – складу атмосфери, тепловим режимом, розподілом опадів й
інших чинників середовища, важливих для життя людей.

І це ще не все. Інтенсифікація процесів еволюції обов’язково призведе до
появи  великої  кількості  нових  форм  життя,  особливо  швидко
еволюціонуючих  з  коротким  життєвим  циклом  –  мікроорганізмів,
найпростіших, червив, комах. Отже, не зумівши зберегти видове різноманіття
життя,  людство  стане  заручником   стихійних  еволюційних  процесів,  які
призведуть до його загибелі.

Це  не   ужастіки,  щоб  налякати  учителів,  учнів,  жителів  країни.  Це
печальна  реальність.  В  наш  час  вплив  людини  на  природу  в  значному
ступеню втратив локальний характер, має глобальне поширення. І цей вплив
має переважно негативне значення.

За цих умов для шкільного природознавства важливим є не стільки мета
спеціальної  природознавчої   підготовки   учнів  у  школі,  скільки  засіб
формування у них світогляду. При  цьому в  епоху глобалізації екологічних
проблем  виникла  нагальна  потреба  ув’язати  навчання  природознавству  з
основами екології, дидактично пристосоване до учнів початкової школи.

Саме в категоріях  якості особистості і реалізуються цілі природознавчої
освіти, в  які вносить не предмет природознавства з елементами  екології, а
саме  природознавчі  і  екологічні знання в цілому. Зміст природознавчого і
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екологічного   матеріалу   дозволяє   сформувати  ряд  значущих,  життєво
важливих якостей для  особистості,  виховання  яких  неможливе засобами
інших галузей знань.

Загальна  ціль  природознавчо-екологічної   освіти  –  формування  у
свідомості учнів системи поглядів, норм і правил поведінки у відношенні до
природи, суспільства, одне до одного. У процесі навчання природознавству і
екології   учитель  намагатиметься  сформувати  стійке  і  свідоме  розуміння
учнями  значення   діяльності   кожного   з  нас  як  найважливіше  правило
доброго  і   дбайливого   відношення  до  природи,  її  багатств  і  суспільства.
Надзвичайно важливим є намагання учителя сформувати в  учнів розуміння
причинності   явищ,   які   вивчаються,   що  усе  в  природі  і   суспільстві
безупинно і  щомиті розвивається і змінюється у часі і просторі, а отже їм
притаманна  тривалість  і  закономірності  розвитку.  На  переконання
А.Т.Зверева,  зі  сказаного   випливає  вимога  формування  в  учнів  звички
мислити  причинно,  вивчати  розвиток  природи   і  суспільства   в   їх
історичному  аспекті, розуміючи їх мінливість у часі і просторі.

Щоб  керувати  навчанням  і  вихованням  особистості  учня  від  учителя
нині  вимагається  відповідна  професійна  освіта  і  однією  з  найважливіших
ознак професійної кваліфікації вчителя стає високий рівень його екологічної
компетентності. Зростання соціальної ролі національної школи в суспільстві,
наявне зростання  прогресу освіти в початковій школі об’єктивно вимагають
створення   дійсно   наукової   методики  перепідготовки  і  вдосконалення
фахового  рівня  вчителів,  зокрема  й  екологічного.  Система  екологічного
підвищення  фахової  кваліфікації  вчителів  молодших  класів  є  складовою
частиною  дидактико-природознавчої  освіти,  підкоряється  її  загальним
закономірностям  організації  навчального  процесу,  але  й  має  власну
самостійність,  яка  визначається   специфікою   предметного   змісту,  форм,
методів і засобів природознавчо-екологічного навчання і виховання учнів.

Запропонована  вчителям  молодших  класів  програма  підвищення
професійної  кваліфікації  з  екології  є  складовою   Програм  з  підвищення
теоретико-методичної кваліфікації вихователів дошкільних закладів, учителів
загальноосвітньої  школи,  викладачів  коледжів  і  гімназій  з  екології,  які
розроблені  в  рамках  Міжнародного  проекту  Tempus IV+Project «Ecological
Education for Belarus,  Russia and Ukraine» – Еco-BRU. В реалізації проекту
беруть  участь,  крім  колективу  кафедри  географії,  екології  і  методики
навчання  Переяслав-Хмелницького  університету,   колективи  університетів
Федеративної  Республіки  Німеччини,  Словацької  Республіки,  Чеської
Республіки, Білорусі і України. Координатором проекту є Університет Бремен
(ФРН).
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Програми створені на основі проведеного міжнародного анкетування і
розробленої авторами Концепції підвищення теоретико-методичної і ділової
кваліфікації з екології вихователів дошкільних закладів, учителів початкової,
основної  та  повної  школи,  викладачів  коледжів  і  керівників  позакласної
діяльності учнів. Автори розглядають теоретико-методичне знання з екології
як  методичну  систему,  яка  обов’язково  включає  й  усю  сукупність
позакласної  діяльності  учнів.  Розроблена  Концепція  пройшла  вже  й
оприлюднення  на  міжнародній  конференції  та  вітчизняних  і  зарубіжних
публікаціях [5;  12;  13].  При бажанні з ними можна ознайомитись на сайті
бібліотеки.

Метою   курсу  перепідготовки  і  підвищення  професійної  кваліфікації
вчителів  початкової  школи  є  їх  подальший  особистісний  розвиток  згідно
вікових  психофізіологічних  особливостей  засобами  екологічних  знань  та
екологічної культури для творчого навчання і виховання майбутніх громадян
країни. 

Наведена  тематика не  є  обов’язковою для  всіх  –  вивчати екологічний
матеріал можна вибірково.
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Аналіз  програми  шкільного  курсу  «Програма  з
природознавства» 

Сайт  МОНУ:  //http://non.gov.ua/activity/education/zagalna-
serednya/ /pochatkova-shkola.html

З  2014  р.  в  Переяслав-Хмельницькому  університеті  імені  Григорія
Сковороди  кафедрою  географії,  екології  і  методики  навчання  реалізується
пріоритетна   структурно-функціональна   модель  курсу  підвищення
кваліфікації  вчителів  початкової школи, яка  розроблена, як вище сказано,  на
основі  Міжнародного  проекту  Tempus IV+Project «Ecological Education for
Belarus,  Russia and Ukraine»  –  Еco-BRUу  форматі  курсу  дистанційного
навчання,  який  передбачає  формування  у  вчителів  початкової  школи
теоретичної  і   практико-орієнтованої  компетентності.  Мета цього  курсу  –
досягнення  вчителями  початкової  школи  сучасної  якості  екологічних  знань,
адекватних  швидко  мінливим  запитам  суспільства  і  економічним  умовам
розвитку  країни.  Механізмами   реалізації  проекту,  зокрема  й  засобами
міжнародного  анкетування  вчителів  шкіл  та  викладачів  вищих  навчальних
закладів,  визначені  найактуальніші  проблемні  теми  трьох  рівнів  кластерів:
глобальний,  державний  і  регіональний  (мезорайонний,  або  обласний
економічний регіон). Усі вони реалізовані в різному ступеню повноти в даному
курсі.

Для   реалізації   екологічного   навчання   і  виховання   учнів  початкової
школи у шкільному курсі природознавства  є сприятливі умови. Це пояснюється
тим, що мета і завдання  природознавчої і екологічної освіти тісно пов’язані  між
собою і доповнюють одне одного. Як і природознавство екологія намагається
сформувати у майбутніх громадян країни відповідальне відношення до природи
і  до  власного  здоров’я.  В  шкільній  програмі  з  «Природознавство»  1-4  класу
зазначається:  «Основна  мета  навчального  предмета  «Природознавство»  –
формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи
інтегрованих знань про неживу та живу природу іоснов екологічних знань
(виділено  –  Б.  Ч.),  опанування  способами  навчально-пізнавальної  і
природоохоронної  діяльності,  розвиток  ціннісних  орієнтацій  у  ставленні  до
природи».  Усе  це  й  визначило  головне  завдання  екологічного   навчання  і
виховання  –  побороти  (перебороти)  споживацький  підхід   до  природи   і
сформувати   бережливе,  скоріше  благоговійне,  відношення  до  неповторної
краси  природи  рідного  краю,  впливаючи на свідомість учнів з точки зору
науки,  правознавства,  моралі  і  звичайно  мистецтва.  Для  свідомої  подальшої
порівняльного співставлення ї об’єктивної розмови публікуються таблиці  двох
програм з природознавства: перша – державна, друга – запропонована автором з
назвами розділів (таблиця № 1,2).
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Таблиця 1 

1-й клас 2-й клас 3-й клас 4-й клас

Навколиш
ній світ.

Людина  і
природа:  чому
ми  любимо  і
бережемо
природу?

Жива  та
нежива
природа.  Тіла
неживої
природи.
Організми  та
їхні  ознаки.
Умови необхідні
для  життя.
Значення
природи  для
життя  людини.
Бережне
ставлення  до
природи.

Нежива
природа.

Сонце  та
його  значення
для  життя  на
Землі.  Повітря,
його
властивості,
значення  для
живої  природи.
Вода,  її
властивості,
значення  у
природі  та
житті  людини.
Ґрунт  (?)
Значення
ґрунту  для
живої природи.

Спостереж
ення за порами
року

Земля  та  її
форма.
Обертання Землі
навколо  осі  та
орбітальний
рух  Землі
навколо  Сонця.
Доба. Рік. Явища
природи.  Вплив
Сонця на сезонні
явища  в
природі.  Три
стани  води.
Зміна  стану
води  за
нагрівання  та
охолодження.
Утворення хмар.
Колообігводи  у
природі.  Опади.
Вітер.
Вимірювання
температури.
Погода  та  її
складові.
Народні
прикмети  та
прогноз  погоди.
Спостереження
за  явищами
природи  та
погодою.

Природа
восени

Осінні
явища у неживій
та  живій
природі.
Рослини  восени,
Поширення

Вода
Вода  в

природі.
Властивості рідин
на прикладі води.
Температура
плавлення  льоду
та  кипіння  води.
Значення  трьох
станів  води  для
життя  на  Землі.
Вода – розчинник.
Розчинні  та
нерозчинні
речовини. Прісна і
морська  вода.
Розподіл  запасів
прісної  води  на
Землі.  Як людина
використовує
властивості води?
Охорона водойм.

Повітря
Газоподібні

речовини.
Повітря  –

суміш  речовин,
склад  та
властивості.
Розширення  газів
за нагрівання. Рух
повітря.  Поняття
виникнення вітру.
Використання
властивостей
вітру.  Охорона
повітря.

Корисні
копалини.
Ґрунти. 

Корисні
копалини – гірські
породи,  які
використовує

Всесвіт  і
Сонячна
система

уявлення
давніх  людей
про  Землю  і
Всесвіт.  Склад
Сонячної
системи.

Вплив
Сонця  на
різноманітність
природи  Землі..
Теплові  пояси.
Добовий і річний
рух  Землі.
Місяць,  сузір’я,
наша Галактика.
Сучасні
уявлення  про
Всесвіт.

План  і
карта

Орієнтуванн
я  на  місцевості
за  Сонцем,
компасом,  ,
місцевими
ознаками.
Масштаб. Робота
з  планом  і
картою

Природа
материків  і
океанів

Населення
Землі.  Умови
життя  на  Землі.
Особливості
природи
Світового океану
і материків.
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Жива
природа

Рослини,
їхня  будова.
Дерева,
трав’янисті
рослини
рідного  краю.
Листяні, хвойні,
дикорослі  та
культурні
рослини.
Кімнатні
рослини,
догляд за ними.
Лікарські
рослини
рідного  краю.
Першоцвіти.
Охорона
рослин.

Дикі  та
свійські
тварини.
Тварини  –
домашні
любленці.
Комахи.  Риби.
Птахи.  Їх
охорона.
Природа  твого
села/міста.

Моя
країна  –
Україна

Різноманітн
ість  природи
України:  гори,
моря,  річки,
озера,  ліси,
луки.  Бурий
ведмідь  –
найбільший
звір  України.
Найменша
пташка  –
золотомушка.
Медоносна
бджола.  Сом  –

плодів  і  насіння
у природі. Їстівні
та  отруйні
гриби.  Правила
збирання грибів.
Перелітні  і  осілі
птахи.
Взаємозв’язки  у
природі  восени.
Праця  людей
восени.  Охорона
рослин і тварин.

Природа
взимку

Зимові
явища   у
неживій  та
живій  природі.
Ожеледиця,
заметіль,
замерзання
водойм.  Дерева,
кущі,
трав’янисті
рослини  взимку.
Тварини  взимку.
Зимуючі  та осілі
птахи.  Турбота
людей  про
тварин  взимку.
Взаємозв’язки  у
природі  взимку.
Праця  людей
взимку.

Природа
навесні

весняні
явища в неживій
та  живій
природі.
Відлига.
Льодохід.
Повінь.  Сокорух.
Розвиток
бруньок,
цвітіння.
Ранньоквітучі
трав’яні

людина.  Види
корисних
копалин,  їх
різноманітність
та  використання.
Значення
корисних копалин
для  людини.
Ґрунт, його склад
та родючість. Хто
живе  у  ґрунті?
Роль  живих
організмів  в
утворенні  ґрунту.
Значення  і
охорона ґрунтів.

Енергія  в
нашому житті

Паливні
корисні  копалини
та  їхнє
використання
людиною.
Невичерпні
джерела  енергії
(Сонце,  вітер  і
вода)  та  їхнє
використання
людиною.
Побутові
прилади,  які
споживають
енергію.  Поняття
про  збереження
тепла та енергії у
побуті.

Живі
організми  та
середовища
їхнього
існування

Рослини  –
живі  організми.
Різноманітність
рослин.  Хвойні  і
квіткові  рослини.
Розмноження
хвойних  і
квіткових рослин.
Однорічні  та

Природа
України

Україна  на
карті  світу.
Фоми  земної
поверхні.Корисні
копалини.
Природні  та
штучні  водойми
України,  їхнє
використання та
значення.
Використання  і
охорона
природних
багатств
водойм.
Природні  зони.
Ґрунти  України.
Охорона
природи  і
ґрунтів.
Заповідники  і
Національні
парки.

Екскурсія:
-

Ознайомлення  з
формами
рельєфу,
водоймами  та
рослинним  і
тваринним
світом  і
ґрунтами
рідного краю.

Навчальні
проекти

-Охорона
природи
Світового
океану.

-Добра
справа  для
природи.
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найбільша
прісноводна
риба. Україна – і
для себе,  і  для
світу.

рослини.
Тварини навесні.
Піклування  про
потомство.
Повернення
перелітних
птахів.
Облаштування
гнізд,
насиджування
та  виведення
пташенят.
Взаємозв’язки  у
природі  навесні.
Охорона  рослин
і тварин.

Природа
влітку

Ознаки літа.
Нежива та жива
природа.
Рослини  лісу,
луків та водойм.
Лікарські
рослини.
Отруйні
рослини.
Сонячний
годинник.

Тварини
лісу,  луків  та
водойм.
Взаємозв’язки  у
природі  влітку.
Червона  книга
України.

багаторічні
рослини.  Умови
розвитку  рослин.
Пристосування
рослин  до  умов
середовища
(світло,  тепло,
вода,  родючість
ґрунту).
Культурні
рослини.
Значення  рослин
у  природі  та  для
людини. 

Різноманітніс
ть  тварин.
Розмноження  та
розвиток  тварин,
піклування  про
потомство.  Дикі
та  свійські
тварини. Ко-махи.
Риби. Земно-водні
і  плазуни.  Птахи.
Ссавці.  Росли-
ноїдні,  м’ясоїдні,
всеїдні  тварини.
Ланцюги
живлення.
Пристосування
тварин  до  життя
в  різних  умовах.
Гриби  –  живі
організми,  їх
будова і значення
для  природи.
Бактерії,  їх
значення  у
природи  і  для
людини.

Охорона
рослинного  і
тварин-ного світу.
Червона  книга
України.  Запо-
відні  території
рідного  краю.
Державні  запо-
відники. Ботанічні
сади.

Ґрунти
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Ґрунт,  його
склад.  Родючість
–  основна
властивість
ґрунту.  Роль
живих  організмів
в  утворенні
ґрунту.  Хто  живе
у  ґрунті?
Значення  і
охорона ґрунтів.

Людина та її
організм

Правила
здорового
способу життя.

У  програмі  відсутня  узгодженість  змісту  від  класу  до  класу,  наче
розроблялися без узгодження між собою, є повтори:

1-й клас 3-й клас
Дикі та свійські тварини…Комахи.

Риби. Птахи.
Дикі  та  свійські  тварини.  Комахи.

Риби…Птахи.
1-й клас 4-й клас

Карта  України.  Різноманітність
природи  України:  гори,  річки,  озера,
луки, ліси, моря. 

Карта  України.  Форми  земної
поверхні.  Рівнини  і  гори  в  Україні  і
рідному  краї.  Водойми  України.
Природні і штучні (річки, озера…моря).

1-й клас 4-й клас
Обертання Землі навколо осі та рух

Землі  навколо Сонця.  Доба.  Рік.  Вплив
Сонця на сезонні явища природи.

Вплив  Сонця  на  різноманітність
природи. Добовий і річний рух Землі 

Крім того, не дивлячись на твердження пояснювальної записки програми
про  те,  що  «добір  змісту  предмета  та  його  структурування  визначаються
єдністю науковості,  наступності  і  доступності»,  цього  не  спостерігається..
Правда,  не  сказано,  що  запропонована  програма  відповідає  віковим
психолого-фізіологічним особливостям учнів, а це якраз витримано не в усіх
розділах.  Спостерігаються й значні неточності,  порушення показу еволюції
розвитку природи.

Виходячи  з  того,  що  вчителю  сьогодні  дозволяється  перебудовувати
програму, «враховуючи підготовленість класу та регіональні особливості», і
зроблена спроба (табл. 2) узгодити логічну будову у 1-3-х класах.

Таблиця 2

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
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Навколиш
ній світ

Нежива
природа

Жива
природа

Моя
країна  –
Україна.

Спостереж
ення за порами
року

Природа
восени

Природа
взимку

Природа
навесні

Природа
влітку

Гірські
породи. 

Корисні
копалини.

Повітря

Вода.

Ґрунт
Живі

організми  та
середовища
їхнього
існування

Всесвіт  і
Сонячна
система

План  і
Карта

Природа
материків  і
океанів

Природа
України

Ця науково і більш-менш логічно узгоджена програма для 1-3-х класів
потребує серйозних пояснень, щоб  зрозуміти для чого це зроблено.

По-перше,  зміст  шкільної  програми (табл..  2)  вміщено видозмінено зі
значними  перестановками  тем.  Це  зроблено  свідомо,  оскільки  шкільна
програма  складена  зі  значними  науковими  помилками,  які  неприпустимо
вчителям  залишити  без  уваги,  оскільки  знання  учнів  будуть  спотворені  і
порушиться наступність навчання їх як від класу до класу, так і у подальшому
в старших класах.

По-друге,  якщо дивитись тільки на  назви розділів  (тем),  то  перший і
другий  класи  мають  певну  змістову  послідовність.  Проте  оманливість
пропадає,  якщо  подивитись   запропонований   зміст  окремих  тем.  Як
вважається, ідеальним варіантом у першому класі було б завершити навчання
не темою «Моя країна – Україна», а темою «Мій рідний край» (тобто «Моя
адміністративна область» з детальним  вивченням  адміністративного  району
(або  громади)  з  навколишньою   околицею  школи).  А  матеріал  про
різноманітність  природи  України  перенести  у  4-й  клас  до  теми  «Природа
України». Це і буде завершене цілісне уявлення учнів про навколишній світ з
неживою і живою природою.

Такий  виклад  матеріалу  дозволить  учням   природно  і  більш-менш
безболісно  перейти  до  вивчення  у  другому  класі  до  складної  і  досить
абстрактної  теми «Спостереження за порами року»,  оскільки тут потрібно
з’ясувати  такі  складні  загально-землезнавчі   питання:  Обертання  Землі
навколо уявної осі та орбітальний рух Землі навколо Сонця. Доба (чомусь не
зміна дня і  ночі).  Рік (а де ж сезонність  року?).  Вплив Сонця на сезонні
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явища  в  природі.  Утворення  хмар.(Тоді  конспективно:  тут  потрібно
говорити про нагрівання сонячним теплом поверхні Землі, про випаровування
вологи,  яка  піднімається  вгору,  конденсується  і  утворює  хмари).  Опади.
Вітер.  Колообіг  води  у  природі.  Погода  та  її  складові  та  ще  й  народні
прикмети  прогнозу  погоди.  Не  зрозуміло,  для  чого  у  цій  загальній  темі
вивчати  питання  «Вплив  Сонця  на  сезонні  явища  в  природі»,  коли  далі
вивчаються сезонні явища і саме тут і буде вчитель пояснювати «Вплив…».
Ці складні абстрактні питання важко засвоюються навіть учнями у старших
класах. А як бути учням другого класу, коли, за психологом Г. С. Костюком, в
учнів  цього  віку  переважають  наочно-дієві,  словесно-образні  та
«дооператорні» форми інтелектуальної діяльності, а не конкретно-понятійне
мислення?  Цей  перехід  від  нижчих  до  вищих  у  структурному  і
функціональному  відношенні  рівням  і  формам  розумової   діяльності
відбувається  поступово. Само собою зрозуміло, зазначає Г. С. Костюк, що
навчання не може змінити цю послідовність зміни стадій розвитку інтелекту,
оскільки  більш  складні  структури  його  генетично  не  можуть  передувати
більш простим структурам…  На жаль, в шкільній програмі це  не враховано.
І це торкається не тільки цього моменту, а й інших.

Колегія  МОН України  затвердила  «розвантажені»  навчальні  програми
для 1-4-х класів. Начебто це добре, проте, виявляється, це далеко не так.

У третьому  класі   взагалі   порушено еволюційний  поступ розвитку
природи на Землі. Не вдаючись глибоко у пояснення суті проблеми, тезисно
зазначимо: з утворенням Сонячної системи  в її складі утворилась ( процес
акреції) близько 5 млрд  років тому Земля. Гірські породи, з яких утворю-
валась Земля й інші планети земної групи (Меркурій, Венера, Марс), мали
багато радіоактивних елементів, які випромінювали енергію, від чого гірські
породи  почали  нагріватись,  плавитись  і  виділяти  газ.  Почалась  дегазація
планети.  Подібний  процес  відбувався  й  на  інших  планетах  земної  групи.
Виділений газ збирався навколо Землі, утворюючі первинну атмосферу. Чому
ж газ не щезнув  у космічному просторі, а залишився навколо Землі? Тому що
Земля  його  тримала  силою  свого  тяжіння.  (меркурій  і  Марс,  як  маленькі
планети, не змогли втримати повітря).

Отже,  утворилась  Земля,  на  ній  активно  формувалась  літосфера  з
верхнім  шаром  –  земною  оболонкою,  одночасно  почала  формуватись
первинна  атмосфера, а згодом (близько 4,9 млрд років тому) утворилась і
гідросфера,  в  якій  4,7  млрд  років  тому  вже   сформувались  первісні
білковоподібні речовини й інші складні полімери, які сприяли виникненню
коацерватів – відкритих систем (А. І. Опарін). Вже 4,2 млрд. років тому (за
іншими даними  4.5,  4.0-3,8  млрд.  років)  в  морській  воді  з’явились  перші
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рослини – ціанеї (синьо-зелені водорості), відбитки яких знайдено в кількох
давніх (ранньоархейських) відкладах Гренландії, Південній Африці і ін.[1; 2;
8; 9; 10; 11].

Тільки за цих умов сонячне тепло,  повітря і  вода разом з гірськими
породами,як  елементами  абіотичних  чинників,   створюють  відповідні
середовища існування рослинного і тваринного світу. Таким чином, гірські
породи  як  орографічні  умови  (особливості  рельєфу  певної  місцевості)  є
важливим  чинником  для  життя  організмів.  А  ось  Колегія  МОН  України  за
чиєюсь (?) пропозицією з програми 3-го класу вилучила тему «Гірські породи»,
натомість нічого кращого не придумали, як замінити вилучену тему на тему
«Корисні копалини» (акцент – це різновид гірських порід) [5, с. 13]. Здорово,
правда? Але ж гірські породи і корисні копалини це не одне й те саме!

Саме  материнські  гірські  породи  –  основний  матеріал,  з  якого
утворюється  мінеральна частина ґрунту,  а  не  із  корисних копалин.  Як
тільки  магматичні  і  метаморфічні  гірські  породи  з’являються  на  поверхні
Землі, одразу ж починається процес руйнування цих порід під дією фізичного
і  хімічного,  а  згодом  й   біологічного  вивітрювання  (відбувається  процес
денудації – з лат. оголення), тобто  руйнування гірських порід і перенесення
їх  спочатку  гравітацією,  потім  вітром  і  водою   у  нижчі  місця,  де  вони
накопичувались  і  створювали   ґрунтові  умови (едафічні).  Пухка  маса,  що
утворювалася  на  поверхні  гірських  порід   була   сприятливою  для
проникнення в неї вологи й атмосферного повітря. На пухку масу і в середині
неї  першими,  як  вважають вчені,у  прибережних районах Світового океану
поселяються мікроскопічні  ціанеї  – синьо-зелені  водорості.  У сприятливих
умовах  вони  посилено  розмножуються,  засвоюючи  рухливі  мінеральні
елементи:  сполуки Нітрогену,  Калію,  Сульфуру,  Кальцію,  Феруму,  Магнію
тощо.  Після  відмирання  водоростей  на  поверхні  часточок  гірських  порід
утворюється  мікроскопічна  плівка  органічної  речовини,  яка  з  часом
збільшувалась. Так, за В. В.Докучаєвим, починав утворюватись ґрунт, який
являє  собою  результат  взаємодії  між  материнськими  гірськими
породами,  кліматом,  мікроорганізмами,  рослинами  і
тваринами(органічним  світом),  рельєфу  місцевості  й  геологічного  віку
території..  Ці  компоненти  дістали  назву  чинників  ґрунтоутворення.
В.В.Докучаєв  першим  побачив  в  ґрунті  ознаки  природно-історичного
біокосного тіла, яке володіє власними особливими властивостями, історією,
законами  розвитку  [4,  с.11].  У  1989  р.  повідомлялось,  що  знайдені
палеоґрунти віком 2,4 млрд. років, які містили органічну речовину [7, с.19].
Ґрунт і явився тим проміжним середовищем, яке забезпечило вихід життєвих
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форм  з  водного  середовища  на  суходіл  і  їх  адаптацію  до  нових  умов
існування на обширах суходолу.

Тут  доречно  буде  сказати  й  проорографічний  (геоморфологічний,  або
рельєфоутворюючій)  чинник,  який  безпосередньо  пов'язаний  з  гірськими
породами,  які  й  формують  відповідний  рельєф,  з  різними  кліматичними
умовами, рослинністю і ґрунтами  на різних схилах пагорба чи балки.

Таким  чином,  тему  «Гірські  породи»  бажано  вернути  у  шкільну
програму. Запропонована логічна і цілісна система: Гірські породи. Ґрунт;
Повітря; Вода; Живі організми та середовища їхнього існування Людина.
З  цього   логічно   завершеного   ланцюга  випадає  тема  в  її  показаному  в
програмі значенні «Людина та її організм». Цю тему вивчають учні в курсі
«Анатомії і фізіології людини» в старших класах.

Тут тема «Людина та її організм» має зовсім інший сенс:  це середовище
існування як ендогенних так і екзогенних організмів-паразитів. Практично
нема  жодного  виду  багатоклітинних  організмів,  які  не  мали  б  внутрішніх
співжителів  –  мікроорганізмів  й  інших видів  організмів.  Майже необмежені
харчові  ресурси  слугують  для  паразитів  умовно  високого  потенціалу  їх
розмноження. Найбільшою перевагою паразитуючих у всіх живих організмів і
людини  теж  –  це  їх  захищеність  від  безпосереднього  впливу  чинників
зовнішнього середовища. Отже, організм людини – це середовище для цілого
світу  ендо-  і  екзомікроорганізмів  та  інших  видів.  Ось  цей  світ  середовища
людини і потрібно вивчати, а не внутрішню будову організму людини.

Що торкається 4-го класу, то це не природознавство, Судіть самі: перші
дві теми належать курсу  загальної фізичної географії.

Тема про Всесвіт і Сонячну систему у радянській час була включена у
програму четвертого класу, розроблену М.М.Скаткіним, але дуже швидко її
убрали – учні заучували слова і терміни, не розуміючи їх смислу.

Третю і четверту тему учні старших класів вчать цілий рік по 70 годин у
кожному класі.  Яке ж це  природознавство??  Ці  курси  в  старших класах
відносяться до країнознавства. Хвилює одне -  зрозуміють четвертокласники
з   математичної  основи  картографії  та  різнокольорових  шматків  природи
материків і природи нашої країни? Психологи стверджують, що примусити
запам’ятати терміни і поняття можна, але вони залишаться пустим звуком і з
часом зникнуть. А рік життя у учнів буде вкрадено. Чи зможуть учні набути
прогаяні  знання  в  старших  класах  при  скаліченому  мисленні?  У  свій  час
психолог П. П. Блонський казав: «Пустая голова не рассуждает». Чи зможуть
учні мислити, міркувати?

Потрібно  мати  фантастичний талант,  щоб  величезні  об’єми матеріалу
географії материків і океанів та географії України перетворити на зрозумілі
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учням молодшого шкільного віку у сто разів зменшені курси. Як при цьому
не втратити науковість, не сповзти у примітивізм?

Аналіз шкільної програми початкової школи з курсу «Природознавство»
дозволив  визначити  й  основні  питання  програми  перепідготовки  і  профе-
сійного підвищення кваліфікації вчителів початкової школи.

Побачивши  запропоновану  програму  для  підвищення  ділової
кваліфікації вчителів з екології,  можна переконатись, що вона повторює усі
основні  питання  шкільної  програми  з  природознавства,  але,  звичайно,
програма  підвищення  кваліфікації  містить   дещо  більше  матеріалу.  Це
пов’язане з тим, що основи екології неможна схарактеризувати шматками, не
порушуючи її цілісності.

Зберігаючи  цілісність  основ  екології   та  її  структуру  в   програмі  для
вчителів розкрито  такі головні питання: «Теоретичні основи сучасної екології»,
«Основні поняття, закони, правила і принципи екології», «Середовища життя
організмів, екологічні чинники», «Вид і популяція», «Біоценоз.  Біогеоценоз»,
«Біосфера»,  «Глобальні  і  регіональні  наслідки  забруднення  оточуючого
середовища», список пропонованої літератури, додатки.
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Тема 1. Теоретичні основи сучасної екології

1.1.Історія, предмет, задачі і методи сучасної екології
Екологія,  як і  кожна  наука, має науковий апарат:  об’єкт,  предмет, задачі і

методи дослідження. Нині нависла загроза існуванню розумового життя на нашій
планеті і тому зберегти його – головна задача усього людства на найближчий час. У
якості одного із засобів розв’язання проблеми виживання людства і  збереження
природного середовища постала наука – екологія. Родоначальниками її вважаються
давньогрецькі вчені Аристотель – «батько» зоології і його учень –  Феофраст,
«батько»  ботаніки.  Ввів  же  поняття  «екологія»  у  науковий  ужиток  у  1886  р.
німецький біолог Ернст Геккель.

З  часом екологія  зазнавала  суттєвих  змін,  включала  у  себе  нові  наукові
підходи і  на сьогодні вона являє собою за Ю. Одумом й іншими науковцями
міждисциплінарну галузь знання про устрій і  функціонування багаторівневих
природно-суспільних систем у їхньому взаємозв’язку і взаємовпливу.

На сьогодні, а визначенням В. І. Вернадського, на рівні ноосфери – якісно
нової,  вищої  стадії  розвитку  біосфери  природно-суспільні  процеси  із
застосуванням  екосистемного  підходу  включає  усі  розділи  природничих,
суспільних і політичних досліджень і має назву глобальної екології.

За допомогою даних методів екологічних досліджень науковці розробляють
пропозиції для прийняття рішень врятування біосфери від екологічної кризи, яка
вже переростає у екологічну катастрофу.

Програма підвищення професійної кваліфікації вчителів початкової  школи
з   екології  базується  крім  екології  на  знаннях  учителів  з  загального
землезнавства, біології, валеології й інших спеціальних предметів.

1.2. Основні поняття, закони, правила і принципи екології
Для розуміння природно-соціальних процесів, які відбуваються в біосфері,

потрібно обов’язково пригадати філософію з її законами діалектики: єдності і
боротьби  протилежностей,  перехід  кількісних  змін  у  якісні,  взаємозв’язки
індивідуального і загального, причини і наслідків, частини й цілого та ін.

Основні  поняття  екології потрібно  знати  для  розуміння  екологічних
процесів,  об’єктів,  законів  і  закономірностей  розвитку  природно-суспільного
середовища та взаємодії в середині нього людини і природи. До найголовніших
екологічних  понять  відносяться  такі:  середовище,  біосфера,  біосферологія,
біогеоценоз,  біоценоз,  біотоп,  вид,  популяція,  угруповання,  екологічна  криза,
демографічна  криза,  екологічна  катастрофа.  Знання  екологічних  понять,
застосування їх у самонавчанні і навчальному процесі надзвичайно важливо.

Основні  екологічні  закони,  за  А.  А.  Челноковим  та  ін.,  є  такі:
біогенетичний,  біогенної  міграції  атомів  В.  І.  Вернадського,  фізико-хімічна
єдність  живої  речовини  В.  І.  Вернадського,  закон  Копа,  одно  направленості
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потоку  енергії,  відповідності  умов  середовища  генетичної  обумовленості
організму і ін.

Основними  правилами  екології є:  адаптивної  радіації,  Аллена,  Бергмана,
Вавілова, Мебіуса-Морозова, географічного оптимуму, обов’язковість заповнення
екологічних ніш, чергування головних напрямків еволюції.

Основними принципами екології  є: агрегації В. Оллі, виключення Гаузе,
засновника, Харді-Вайнберга.

Без  знання основних законів,  правил  і  принципів  екології  неможливо  їх
свідоме застосування на практиці для дієвої охорони природи.

Тема 2. Середовища та умови життя організмів
Усе, що оточує живі організми і оказує на них прямий або опосередкований

вплив,  має  назву  природного  середовища.  Живі  організми  вступають  у
взаємозв’язки  із  багатьма  елементами неорганічного і органічного природного
середовища, отримуючи від нього усе необхідне для життя і  у середовище, у
свою чергу, виділяють продукти обміну речовин. 

Складові частини і властивості середовища різноманітні і мінливі. Будь яка
жива  істота  живе  у  складному  і  швидко  мінливому  світі,  постійно
пристосовуючись до нього і регулюючи свою життєдіяльність у відповідності з
його змінами.

Які  ж  середовища   захопили   живі  організми?  Виявляється  –  основні
чотири,  хоча  вони  й  сильно  розрізняються  за  специфікою  умов.  Спочатку  –
водне середовище 4,2 млрд років тому (або 4,5, 4.0-3,8 млрд р.) захопили ціанеї
(синьо-зелені водорості), в якому  вони виникли і поширились. З утворенням 2,4
млрд років тому озонового шару живі організми захопили  наземно-повітряний
простір, створили і заселили ґрунт. Ґрунт як середовище життя. І саме цікаве –
специфічним середовищем життя стали самі живі організми,зокрема і людина,
для паразитів або симбіонтів.

Тема 3. Екологічні чинники
Прежде всего про четыре узнай мирозданья

начала: воздух, огонь, жизнетворную почву и
влагу, чьею струёю родник бытия создаётся

для смертных.
Эмпедокл

Окремі  властивості  або  елементи  природно-суспільного  середовища,  що
впливають  на  окремі  організми,  називають  екологічними чинниками. Вплив
чинників середовища  на живі організми визначається насамперед їх впливом на
обмін речовин у організмів. Оскільки чинники середовища різноманітні, то вони
можуть бути або необхідними, або, навпаки, загрозливими для живих організмів,
тобто  можуть  сприяти  або  перешкоджати  виживанню та  розмноженню.  Крім
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того,  усі  екологічні  чинники  за  їх  дією  ще  поділяють  на  прямо  діючі  і
посередньо діючі.

Усе розмаїття екологічних чинників середовища життя об’єднують у групи
абіотичних,  едафічних,  біотичних  і  антропогенних  чинників. Зазвичай,  вони
діють усі разом, але вивчають окремо.

3.1.Абіотичні чинники
Абіотичні  чинники,  за А. А.  Челноковим і  ін.,  поділяються на  фізичні –

світло, температура повітря і води, вологість повітря і ґрунту, вітер; орографічні
– особливості гірських порід і рельєфу місцевості; хімічні – солоність води, рН
ґрунту і води, газовий склад води і повітря

3.2.Едафічні (або ґрунтові)чинники
Ґрунт  –  це  особливе  природне  утворення,  яке  володіє  кількома

властивостями, що притаманні живій і неживій природі, якими він відрізняється
від  материнської  (ґрунтоутворюючої)  породи.  Ґрунт  складається  із  генетично
пов’язаних  горизонтів,  які  виникають  внаслідок  перетворення  поверхневого
шару літосфери під впливом сумісної дії повітря, води і організмів.

Грунт – це глобальне утворення, яке тонкою плівкою вкриває усі материки і
відіграє надзвичайно важливу роль у процесах, які відбуваються в біосфері. З
ґрунтом  пов’язане  усе  живе  на  Землі:  мікроорганізми,  рослини,  тварини  і
людина. Ґрунт має таке ж важливе значення в житті людей, як й інші природні
сфери нашої планети.

3.3. Біотичні чинники
Це різноманітні форми впливу живих організмів одне на одного. Кожен

організм постійно зазнає прямий або опосередкований вплив інших живих
істот, вступає у взаємозв’язок з представниками свого виду або інших видів
– рослинами, тваринами, мікроорганізмами, залежить від них і сам впливає
на них. Оточуючий органічний світ – складова частина середовища кожної
живої істоти.

3.4. Антропогенні (або антропічні) чинники
Це усі форми діяльності людей, які змінюють природне середовище життя

організмів або безпосередньо впливають на їх життя та біосферу в цілому. 
Антропогенні  чинники  середовища  найчастіше  проявляються  у  формі

різного  роду  забруднень  біосфери:  механічного,  хімічного,  біологічного,
фізичного, біоценотичного і ландшафтного.

Втручання людини у природні процеси суттєво змінює склад біосфери і її
властивості. У свою чергу, зміна  умов середовища життя впливає не тільки на
рослини і тварин, але й змінює природу людини.
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Тема 4. Вид. Популяція (populous – народ, населення)
Вид (species) –  як  якісний етап основної  структурної  одиниці  у  системі

живих організмів.. Видом  вважаються  групи  особин, подібних одне на одного і
відмінних від інших подібних груп особин. Видом вважають, наприклад, вовка,
лисицю,  дуб,  березу  тощо.  Внаслідок  цього  вид  –  основний  таксономічний
(класифікаційний) підрозділ у системі мікроорганізмів, рослин і тварин. Види
відрізняються один від одного відповідними  ознаками. Найважливіші для виду
ознаки  і  властивості  називають  критеріями,  серед  яких  виділяють
морфологічний, генетичний, фізіологічний, географічний і екологічний.

Кожний вид, займаючи певну територію (ареал – сукупність усіх особин
цього виду), представлений  на цій території системою популяцій. Будь-який вид
мікроорганізму,  рослини,  тварини  являє  собою  складну  біологічну  систему,
важливими елементами якої є внутрішньовидові угруповання – популяції. Отже,
угруповання  особин  із  загальним  генофондом,  подібною  морфологією  та
єдиним життєвим циклом і являють собою популяції.

Тема 5. Біоценоз (екологія угруповань). Біогеоценоз (екосистема)
Біоценоз (з  грtц.  bios–  життя,  koinos–загальний)  –  це  узгоджена  група

популяцій мікроорганізмів, рослин, тварин, грибів, які спільно живуть в одних
тих самих умовах середовища. Біоценози мають як природне угруповання має
видову, екологічну і просторову структуру.

Угруповання  живих  організмів,  які  історично  проживають  на  певній
території  у  наявному  абіотичному  середовищі  і  називають  біогеоценозом.
Здебільшого  межу  біогеоценозу  встановлюють  за  межею  рослинного
угруповання  (фітоценозу).  Біогеоценоз  є  складовою  частиною  ландшафту,
будучи одночасно елементарною одиницею біосфери.

Тема 6.Біосфера
У геологічній історії біосфери перед

людиною відкривається величезне 
майбуття, якщо вона зрозуміє це і не

використовуватиме свій розум і свою 
працю для самознищення. 

В. І. Вернадський
Історія  виникнення  поняття  терміну  «біосфера».  Загальне  вчення  про

біосферу створено В. І. Вернадським. Біосфера включає, за В. І. Вернадським,
сім  взаємопов’язаних  частин:  жива  речовина,  біогенна  речовина,  косна
речовина, біокосна речовина, радіоактивна речовина, розсіяні атоми, речовина
космічного походження. У межах біосфери повсюдну є жива речовина або його
біохімічної діяльності.

Підвищена  увага  до  вивчення  біосфери  пов’язаний  з  тим,  що  у  ХХ ст.
вплив людини на біосферу став глобальним, особливо на її склад, структуру і
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ресурси.  На  планеті  відсутній  хоча  б  один  клаптик  суходолу  або  ділянка
Світового океану, які б не зазнали наслідків людської діяльності. Тож виникла
нагальна проблема – як зберегти біосферу і власне життя в ній?

Тема 7. Глобальні наслідки забруднення природи
Масштаби і інтенсивність діяльності людства у ХХ і особливо початку ХХ1

ст.  призвели  бо  того,  що  природне  середовище  планети  перестала  бути
невичерпним  джерелом  сировини  і  енергії  та  перестала  безмірно  поглинати
величезних  відходів  виробництва,  транспорту  та  побуту.  Екосистеми,  які
формувались  мільярди  років  зазнали  суттєвих  змін  і  стали  нестійкими  на
глобальному рівні змін. Усе це стало причиною екологічних криз і екологічних
катастроф.
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