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У статті визначено, що створення екологiчної стежки є важливим
чинником для формування екологiчної культури у майбутнiх учителiв.
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Шевирьова Г.Г.
ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНОЇ СТЕЖИНИ У ПІДГОГТОВЦІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ: КРАЄЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ
Зрозумiлим є той факт, що лише безперервнiсть, поступовiсть
краєзнавчої освiти забезпечить ефективнiсть роботи освiтян задля отримання
бажаного результату. Саме тому одним iз актуальних аспектів пiдготовки
майбутнього вчителя є краєзнавчий напрям. Адже лише фахiвець, який
цiкавиться культурно-iсторичним надбанням рiдного краю, знає його
природничi особливостi, може бути цiкавим пiдростаючому поколiнню, може
виховати поколiння справжнiх патрiотiв молодої Батькiвщини з активною
життєвою громадською позицiєю.
У нашому навчальному закладi з метою краєзнавчої роботи
органiзовано дiяльнiсть екологічної стежини. Адже для кожної людини образ
батькiвщини неодмiнно пов'язаний iз знайомими з дитинства, а тому такими
неповторними i рiдними краєвидами.
Створення екологiчної стежки є важливим чинником для формування
екологiчної культури у майбутнiх учителiв. Адже, завдяки екологiчнiй
стежцi, у молодi виховуcrься любов до природи, спостережливiсть,
працелюбнiсть та розумiння цiлiсностi географiчної оболонки i того, що
людина є невiд'ємною часткою навколишнього середовища, а це в свою чергу
сприяє збереженню геобiорiзноманiтностi нашого perioну
Метою дiяльностi екологiчної
екологоокраєзнавчої роботи є:

стежки

як

дiєвого

засобу

сформувати у студентiв науковий свiтогляд, екологiчну свiдомiсть
культуру;

навчити робити спостереження за об'єктами живої та неживої природи,
розглянути особливостi методики цих спостережень;
органiзовувати проведення теоретичних i практичних занять на
провiдних пунктах стежки;
пропагувати й проводити природоохороннi заходи;
вивчати бiогеоценози рiдного краю, навчити методицi розпiзнавання
видiв рослин i тварин на маршрутi екологічної стежини;
навчити проводити екологiчний монiторинг на зупинках екологiчної
стежини;
прищепити дбайливе ставлення до об'єктiв живої природи.
У нашому навчальному закладi органiзовано лiнiйну, пiшохiдну
навчальну екологiчну стежину (за класифiкатором стежок природи).
Протяжнiсть стежини близько десяти кiлометрiв. Хоча зупинки на стежцi
вiддаленi одна вiд одної, але на у маршрутi можна познайомитися з усіма
значущими типами бiологiчних спiльнот нашого міста, побачити слiди
антропогенного втручання, оцiнити рекреацiйне навантаження на бiоценози,
здiйснювати дослiдницьку дiяльнiсть, що має важливе практичне значення
для майбутнього вчителя.
Маршрут екологiчної стежини, що розроблено
педагогiчного коледжу, включає наступнi зупинки.

для

студентiв

Зупинка 1. Сосюринськi мiсця.
Ця зупинка таку назву отримала невипадково, бо саме в цьому районi
(недалеко вiд вул. Червона) проживав В. Сосюра, вiдомий поет, письменник,
який у дитинствi разом iз сiм'єю мешкав у цiй частинi міста поблизу р.
Сiверський Донець. Тому ця зупинка дaє великi можливостi, адже недалеко рiчковi бiоценози разом з невичерпним рiзноманiттям рослинних угрупувань,
а поряд лiтературно-регiональний об'єкт, який розкриває перед студентами
змогу поглиблено вивчати бiографiчнi вiдомостi великого митця та
розробити екскурсiйний краєзнавчий маршрут цими пам'ятними мiсцями для
нашого міста.
3 даної зупинки вiдкриваcrься вид на рiчку Сiверський Донець. В цьому
мiсцi рiчка має нешвидку течiю, досить широке русло, без островів. На
правому березi розтошоване м. Лисичанськ .
Береги рiчки досить вiдрiзняються. Лiвий берег - бiльш похилий, тут
спостерiгаcrься ерозiя фунтового покриву. Рослинний покрив переставлений
ксерофiтними угрупуваннями.
Правий берег утворений широкою
повздовж долини рiчки, якi мiстять
щебенюватими погано розвиненими

смугою скелястих виходiв щита
комплекс ерозiйних форм з
чорноземними rрунтами пiд

рiзнотравно-степовою рослиннiстю, iз заростями верби, в'яза, ясена, бузини,
шипшини в прирусловiй частині.
Оскiльки до рiчки прилягають садиби вулицi Карло-Лібкнєхта, студенти
мають змогу спостерiгати за впливом на при роду антропогенної дiяльностi.
На цiй зупинцi проводились такі дослiдження: «Вивчення видового
рiзноманiття
рослинного
свiтy»,
«Вивчення
фiзико-географiчних
особливостей», «Агрохiмiчний аналiз грунту», «Вивчення впливу дiяльностi
людини на бiорiзноманiття». 3аплановано на цiй зупинцi разом з
Кремінською екологiчної стежиною виконати «Комплексне дослiдження
мiсцевостi», зробити порiвняльний аналiз по р. Сiверський Донець.
Щодо вивчення краєзнавчо-лiтературних питань, то з 2008 року на базi
музею «Українознавства» працювала творча група по вивченню
сосюринських мiсць нашого perioну. Студенти спецiальностi «Початкова
освіта» розробили екскурсiйний краєзнавчий маршрут, який презентував
iнформацiйну культурну особливiсть м. Лисичанськ у лiтературному та
туристичному просторi України. Маршрут було складено так, що в ньому
iнтегруються культурний, природний та екологiчний матерiал нашого міста.
Зупинка 2. Лисичанський педагогiчний коледж.
Екологiчний аспект краєзнавчої робот и в педагогiчному коледжi має
широкi можливостi щодо формування екологiчної культури студентiв через
поєднання теоретичного та практичного навчання, пiзнавальної та практичної
природоохоронної дiяльностi, еколого-виховного та оздоровчого аспектiв.
Подвiр'я коледжу має великий сад, у якому поєднано фруктовi дерева
(вишня, яблуня, абрикос, слива тощо) та декоративнi дерева i кустарними
(тополя, клен, акацiя, липа, туя, ялiвець тощо). Також на територiї мiститься
розарiй та клумби з рiзновидовим складом квітів. Робота по озелененню
коледжу не зупиниться, щорiчно восени i навесні проводиться традицiйна
акцiя «3елений паросток майбутнъого», що сприяє прищепленню дбайливого
ставлення молодi до об'єктiв живої природи.
На територi'i коледжу проводяться наступнi дослiдження: «Вивчення
фiтонцидної активностi рослин, «Агрохiмiчний аналiз грунту», «Екологiчний
стан територiї коледжу» тощо.
У лабораторiях навчального закладу проводяться наступнi дослiдження:
«Визначення вуглекислого газу в повiтрi», «Вивчення фiтонцидної
активностi кiмнатних рослин.
Окрім краєзнавчо-екологiчної роботи у стінax нашого навчального закладу
ведеться групова робота по вивченню iсторичних аспектiв особливостей
розвитку регiональноїосвiти. Baгомі дослiдження проведено нашими

викладачами та студентами, якi втiлились у створення музею «Історії
коледжу». Краєзнавча робота може стати пiдгрунтям для розвитку та
формування професiйної особистостi майбутнъого вчителя. Ми
професiйнооорiєнтований заклад, тому намагаємось розгортати краєзнавчi
дослiдження у площинi цiннiй для майбутнъої дiяльностi педагога. Це i
вивчення мiсцевих династiй педагогiв, узагальнення досвiду найкращих
вчителiв міста. Створення i постiйне поповнення музею історії коледжу
особливо актуально напередоднi святкування 75-рiччя нашого навчального
закладу.
Тож, краєзнавча робота сприяє комплексному вихованню студентства,
торкається проблем історії, культури, особливостей при родного середовища.
Вона є ефективним засобом формування у майбутнiх учителiв
краєзнавчоїпiдготовки через пiзнавальну i практичну природоохоронну
дiяльнiсть, розгляд регiональних особливостей України з урахуванням
iсторикоокультурного загальноукраїнознавчого фону, пояснення механiзму
появи i розвитку бiльшостi типових явищ регіональної традицiйнокультурної спадщини українцiв.

