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Завдання екології – вивчення основних 
принципів колообігу органічних і 
неорганічних речовин, енергії і інформації в 
природних і створених людиною системах.  

Життя – це колообіг хімічних елементів між 
організмами і середовищем. 

Біогенні елементи (H, O, C,N, S) рухаються як у 
вигляді простих, так і складних речовин 



Сталий розвиток передбачає такий розвиток всіх країн світу, який 
задовольняв би потреби нинішнього покоління без шкоди для 
можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби 



Для вивчення умов існування організмів 
необхідні знання:  

- по-перше, про склад, фізичні і хімічні 
властивості повітря, води, ґрунтів;  

- по-друге, про взаємозв’язки між 
організмами і середовищем (як змінюються 
склад повітря, води і ґрунтів після 
використання їх людиною і чи можлива, при 
цьому, зміна їх властивостей?). 

 



Закони Б. Коммонера (усі закони екології звів у чотири):  

 

«Все пов’язано з усім» – про загальний зв’язок природних і 
суспільних явищ і процесів;  

«Все повинно кудись діватися» – що є головною вимогою 
раціонального природокористування і що ми, поки що не 
можемо гарантувати;  

«Природа знає краще» – про неможливість втручання в природні 
процеси, без всебічного їх розуміння і знання, без шкоди як 
природі, так і людству загалом;  

«За все треба платити, або ніщо не дається задарма» – при 
порушенні закону внутрішньої динамічної рівноваги у біосистемі і 
закону її розвитку за рахунок забезпечення потреб людства, 
спостерігаються зміни як у ній самій, так і в її оточенні.  

Висновок: людство не може зберегти природу, а всі закони і 
побажання, що приймаються країнами є лише словами.  



Маємо наголошувати про єдність усіх 
природничих наук.  

Закон екології про фізико-хімічну єдність живої 
природи (сформульований В.І. Вернадським):  

уся речовина Землі має єдину фізико-хімічну 
природу.  

Висновок: що шкідливо для однієї частини живої 
речовини, те шкодить й іншій її частині.  

 

Основний результат природничої освіти – це  
усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків у 
природі і її цілісності. 



















Задача Інтеграція хімії (тема «Значення води і водних розчинів у природі та житті 

людини.), біології (тема «Значення компонентів харчових продуктів», «Живлення і 

травлення.»), географії (тема «Мінерали. Гірські породи», «Води суходолу – поверхневі 

і підземні.»), математики (тема «Координати»). 

 

Стимул. У магазині великий вибір питної і мінеральної води. Чи можна купити будь-яку 

для задоволення спраги? 

Зміст. 1. З наведених етикеток виберіть ту воду, яку можна пити: а) щоденно; б) хворому з 

підвищеною кислотністю шлунку; в) під час лікування серцево-судинних захворювань; 

г) для підвищення імунітету і загального зміцнення організму. 

2. Установіть на карті регіони походження води. 

3. Позначте на координатній площині показники вмісту йонів К+, Са2+, І−, Mg2+, SO4
2−, 

НСО3
−. Визначте найбільше і найменше значення кожного з показників. 

4. Класифікуйте воду за призначенням. 

Інформація. За ступенем мінералізації виділяють 3 категорії питної води: вода, лікувально-

столова мінеральна питна вода, лікувальна мінеральна питна вода (табл. 1). Лікувальну 

мінеральну питну воду класифікують за її дією на організм (табл. 2). Загальна 

мінералізація води – це уміст солей (г) у 1 л води. Загальна жорсткість (твердість) води 

– це уміст йонів Са2+ і Mg2+. Загальна лужність води звичайно визначається тільки 

йонами НСО3
−. 

 



а) «Моршинська» 

                   


