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Сьогодні ми користуємося всіма благами цивілізації: у світі майже 

немає голоду, сучасні досягнення медицини дозволяють нам боротися з 

небезпечними недугами, ми не уявляємо свого життя без тепла і електрики, а 

майже всі знання можна отримати, натиснувши кнопку смартфона. І цінності 

наші почали змінюватися з розвитком цивілізації, втрачаються життєві 

орієнтири: на першому місці стоїть не любов до всього живого, не досягнення 

гармонії з природою, а збільшення споживання, бездумне підкорення та 

перетворення природи. Але екологічні катастрофи, епідемії, стихійні лиха 

заставляють нас задуматися над одвічним питанням: “Хто ми на цій Землі?”  

Поєднати з оточуючим світом, дати розуміння, куди і як рухатися в 

цьому житті, допомагає формування екологічного виховання молодого 

покоління, яке тісно пов’язане з формуванням загально людських цінностей. 

Екологічна культура це насамперед відповідальне ставлення людини не лише 

до себе, до свого здоров’я, а й до навколишнього середовища. Це вміння 

поводитися з оточуючими людьми, природою, це поведінка в умовах 

природних та техногенних катастроф та епідемій.  

Велика роль у формуванні екологічної культури належить хімії. Хімія є 

однією з основних природничих наук, з якою повʼязаний процес формування 

єдиних цілісних знань. Жодна з наук не відкрила перед людством таких 

широких перспектив у перетворенні природи, у створенні нових матеріалів і 

джерел енергії, у побуті. Саме хімія з її універсальними законами, які властиві 

не лише хімії, а й всьому живому, допомагає формувати уявлення про єдність 

навколишнього середовища. І земля, і вода, і мікроорганізми, і рослинний, і 

тваринний світ, і людина, і Всесвіт – всі побудовані з хімічних елементів. І це 

об’єднує навколишній світ, є тією матеріальною основою, яка повинна 

формувати цінності і поняття, що спрямовані на розвиток умінь і стосунків, 

необхідних для осмислення і оцінки взаємозв’язків між людьми, їхньою 

культурою і навколишнім середовищем. А це передбачає засвоєння правил 

поведінки в цьому середовищі, вміння приймати екологічно доцільні рішення. 

Екологічна культура формується не на окремих уроках, лекціях, 

проєктах екологічного спрямування, це має бути постійне залучення слухачів 

до розуміння хімічних процесів, до переваг та небезпек інноваційних 

розробок. І тоді досягнення науки і техніки будуть викликати не панічний 

страх, а розуміння того, що використання знань відкриває не лише 

перспективи, а й унеможливлює негативні наслідки.  

Для цього при кожному висвітлення хімічної тематики 

учитель/викладач повинен наводити життєві приклади, проводити аналогії, які 

дозволять не лише надати відповідні знання, а сформувати систему знань, яка 

навчить мислити, критично оцінювати ситуацію, головне, виховуватиме 

позитивне ставлення як один до одного, так і до природи. 


