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У статті розглядається один із засобів краєзнавчої освіти майбутніх учителів
початкової школи – екологічна стежина, мета якої полягає у цілеспрямованому
формуванні особистостi вчителя на основі засвоєння надбань регіональної
культури.
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ЕКОЛОГIЧНА СТЕЖИНА ЯК ЗАСIБ КРАЄЗНАВЧОЇ ОСВIТИ
МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Удосконалення вищої педагогiчної освiти i введення нових освітніх стандартiв
визначають прiоритетнi завдання, що передбачає модернiзацiю змiсту i методiв
пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи шляхом повної реалiзацiї його
потенцiйних можливостей. Саме на вчителя, вихователя покладена велика задача,
що передбачає розвиток основ духовностi, культури, виховання у дiтей любовi до
рiдного краю, патрiотизму.
Створення i функцiонування в структурі початкової освiти особливої системи
знань про культурно-iсторичнi, екологiчнi особливостi рiдного краю вимагає вiд
випускника вищого педагогiчного навчального закладу готовності до їх реалiзацiї
у практичнiй дiяльностi. Тому особливої значущостi набуває проблема
професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв до органiзацiї
краєзнавчої роботи.

Краєзнавча oсвіта , як один з важливих засобiв створення культуротворчого
середовища у навчально-виховному процесi педагогiчного вузу, відкриває
студенту навколишнiй світ з усiєю багатограннiстю складних взаємовiдносин
природи, суспiльства i особистостi, задовольняє потреби у самопiзнаннi,
самореалiзацiї, сприяє формуванню особистicних якостей та цiннiсних орiєнтацiй.
Краєзнавча oсвіта вчителя - це процес i результат становлення фахiвця, який,
опанувавши досвiд i цiнностi регіональної культури, здатний професiйно
використовувати їх у педагогiчнiй дiяльностi.
Мета краєзнавчої педагогiчної освiти полягає у цiлеспрямованому формуваннi
особистостi вчителя на основi засвоєння надбань регіональної культури. У ходi
краєзнавчої пiдготовки майбутнього учителя початкової

школи неабияке

значення має iнтеграцiя навчання, організації наукових дослiджень з проблем
краєзнавства та виховання молодi, адже лише системне поєднання oстанніх
формує комплекс краєзнавчих знань.
Краєзнавча пiдготовка майбутнiх учителiв у нашому навчальному закладi
здiйснюється через наступнi види дiяльностi: органiзацiя екскурсiй в музеї і на
мiсцевостi нашого peгioну, що вiдзначаються здобутками, якi можна використати
в педагогiчних цiлях; проведення еколого-краєзнавчої роботи; органiзацiя
факультативiв i гуртків краєзнавцiв; функцiонування музеїв, присвячених
здобуткам місцевого населення в галузi освiти; використання краєзнавчого
матерiалу при викладаннi рiзних професiйно орiєнтованих дисциплiн (iсторiя
педагогiки, народознавство, методика викладання природознавства, української
мови тощо); виконання студентами наукових дослiджень з краєзнавчої тематики
(повiдомлень, рефератiв, творчо-пошукових, курсових, дипломних робiт тощо).
Оскiльки краєзнавство безпосередньо пов'язано з природоохоронною роботою,
екологiчним вихованням, то необхiдним є розглянути особливостi екологокраєзнавчої дiяльностi студентiв педагогiчних вузiв, яка дaє можливiсть
пiдвищити piвень їх екологiчних знань, сформувати природоохороннi вмiння,
цiннiснi орiєнтації та переконання щодо збереження природи, що в цiлому вплине

на пiдвищення рiвня сформованостi їх екологiчної культури

i, вiдповiдно, в

майбутньому - на пiдвищення рiвня екологiчної культури всієї учнiвської молодi.
Еколого-краєзнавча дiяльнiсть - iнтегративна форма навчальновиховного
процесу, що сприяє вибору оптимального комплексу психолого-педагогiчних
умов i засобiв всестороннього впливу на особистiсть студентiв вищих
педагогiчних закладiв, зокрема на керування процесом формування такої
професiйно важливої якостi особистостi майбутнього педагога, як його екологiчна
культура.
Одним iз дiєвих засобiв еколого-краєзнавчої пiдготовки майбутнiх учителiв є
органiзацiя роботи екологiчної стежини, що сприяє формуванню екологiчної
культури
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природоохоронних заходiв, прищепленню дбайливого ставлення молодi до
об'єктiв живої природи. Тому доцiльно розглянути особливостi органiзації
екологiчної стежини, умови й ефективного функцiонування, типологiю та
важливiсть правильного вибору маршруту задля реалiзацiї багатоаспектних
завдань.
Екологiчна стежина - це завчасно визначений маршрут на певнiй природнiй
мiсцевостi, на якому розташованi унiкальнi i типовi для даної місцевості об'єкти:
рiзнi групи рослинностi (лiс, гай, луки, чагарники ), водойми, воднi джерела,
пам'ятки при роди, xapaктерні форми рельєфу тощо. Маршрут екологiчної
стежини часто обирають таким чином, щоб на нiй, окрім об'єктiв екологокраєзнавчого характеру, мiстились регiонально-українознавчi, музеєзнавчоекскурсiйнi об'єкти, що має вагоме значення для краєзнавчої освiти молоді. Тож,
дiяльнiсть екологiчної стежини спрямована на навчально-виховну, дослiдницьку,
природоохоронну та краєзнавчу роботу.
Щодо еколого-краєзнавчої роботи, то для результативностi проведених на
екологiчнiй стежинi дослiджень важливо так обрати маршрут, щоб у ньому були
представленi не лише дiлянки незайманої «дикої» природи, а й антропогенний
ландшафт. Це дозволяє проводити порiвняльне вивчення природного і змiненого
дiяльнiстю людини середовища, вивчати характер дiяльностi людини, що впливає

на стан природних угрупувань, i вчитися прогнозувати всiлякi наслiдки такої
дiяльностi.
Екологiчнi стежини можна класифiкувати за рiзними критерiями: 1) за
довжиною маршруту або його тривалiстю; 2) за розташуванням зупинок - лiнiйнi,
кiльцевi та радiальнi; 3) за складнiстю проходження i за складнiстю пропонованої
iнформацiї; 4) за способом пересування - для пiшоходiв (бiльшiсть), для водних
туристiв, лижникiв, велосипедистiв, любителiв верхової їзди тощо.
Проте основним критерiєм класифiкацiї стежок природи слiд вважати їх
призначення: пiзнавально-прогулянковi, пiзнавально-туристичнi та навчальнi
екологiчнi стежини. Кожен тип має свою специфiку.
Пiзнавально-прогулянковi стежки природи, або стежки «вихiдного дня» чи
стежки вiдпочинку, мають протяжнiсть 4-8 км. Маршрут пролягає переважно на
природi, в зонi мiських рекреацiй. В тій чи iншiй мipi на таких маршрутах
торкаються питань взаємозв'язкiв природи i людини, впливу антропогенної
дiяльностi на природу, заходiв щодо запобiгання небажаних наслiдкiв.
Пiзнавально-туристичнi стежки. Їх довжина коливається вiд декiлькох десяткiв
до декiлькох сотень кiлометрiв. Стежки такого типу частiше прокладають в зонах
активного вiдпочинку з малою щiльнiстю населення, а також поблизу
заповiдникiв i нацiональних паркiв або в межах oстанніx. Стежки, призначенi для
органiзованого проходження пiд керiвництвом провiдника, мають, як правило,
значну протяжнiсть (до декiлькох днiв шляху), вiдрiзняються складнiстю (гори,
заболочена мiсцевiсть, густа тайга тощо).
Функцiонально така активна форма вiдпочинку може мати комплексний
характер: знайомство з навколишньою природою, пам'ятками iсторії та культури,
спостереження i оцiнка рiзних проявiв дiяльностi людини в природi, вивчення та
закрiплення

в практичних

ситуацiях
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навколишньому середовищi.
Навчальнi екологiчнi стежки - це найбiльш спецiалiзованi для цiлей навчання
маршрути у природi. Ix протяжнiсть зазвичай невелика, з розрахунку проведення
навчальних екскурсiй до 3 годин. Taкi стежки розрахованi в першу чергу на

вiдвiдування їх молоддю рiзних типiв навчальних закладiв: шкiл, ПТУ, технікумів
i вузiв.
Рух за маршрутом органiзовується переважно пiд керiвництвом педагога.
Навчальнi екологiчнi стежки повиннi бути легкодоступнi для школярiв і
студентiв. Тому найчастiше тaкi маршрути прокладають в зонах мiських
рекреацiй: у парках, лiсопарках, зелених зонах поблизу населених пунктiв. Час
руху по стежцi даного типу обирається в залежностi вiд віку молодi, для якої вона
розроблена.
За своїми функцiями навчальнi екологiчнi стежки комплекснi. Пiд час їх
проходження увага вiдвiдувачiв спрямована на вивчення об'єктiв i явищ природи,
особливостей
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природокористування та розвиток навичок екологiчної оцiнки його результатiв та
монiторингу впливу антропогенної дiяльностi на оточуюче середовище, а також
виховання у молодi екологiчної етики.
Студенти нашого навчального закладу, що залученi до роботи екологiчної
стежини, займаються опрацюванням наступних проблем: вивчають фiзикогеографiчнi особливостi мiсцевостi, природи рiдного краю; приймають участь у
органiзацiї та проведеннi екологiчних конкурсів та акцiй; залученi до органiзацiй
екскурсiй видатними мiсцями рiдного краю; проводять експериментальнi
дослiдження

на

зупинках

екологiчної

стежини;
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дослiдницькою, пошуковою роботою з проблем стану навколишнього природного
середовища, особливостей формування українознавчо-регiональної культури,
питань

становлення
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нашого
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органiзовують екологiчний монiторинг стану бiогеоценозiв рiдного краю.
Тож, дiяльнiсть екологiчної стежини вiдкриває можливостi до подолання
мiждисциплiнарної розмежованостi навчальних предметів, внаслiдок чого у
oсвітньому процесi формується цiлiсна картина оточуючого світу. Екологокраєзнавча робота дозволяє поглянути на зміст освiти на основi загальностi та
єдностi законiв природи, цiлiсностi людини та цiлiсностi сприйняття суб’єктом
оточуючого світу.

