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АГРОБІОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 В АНТРОПОЕКОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА 
 
І.П.Аносов  
 
Розглядається проблема створення та реалізації антропоекологічної моделі 

професійної підготовки педагога. Акцептується необхідність поєднання в цій 
моделі всіх чинників, компонентів та інституцій освітнього процесу, зокрема 
агробіологічного комплексу, які діють у межах антропоекологічної парадигми 
освіти. 

 
In the article the problem of creation and realization of anthropoecological model 

of teacher professional training is considered. The necessity of this model  all derivative 
components and institutes of educational process associating, particularly, Argo-
Biological Complex, those act in frameworks of anthropoecological paradigm of 
education is accepted. 

 
Визначаючи вищий навчально-педагогічний заклад як високопрофесійну, 

адаптивну, гуманістичну систему підготовки майбутніх педагогів, поширюючи і 
поглиблюючи інтегративність змістовно-управлінських зусиль, що пов`язані зі 
здійсненням педагогічної освіти, професорсько-викладацький склад МДПУ 
спрямовує діяльність усіх суб`єктів освітнього процесу на реалізацію 
антропоекологічних принципів навчання і виховання. 

Важливою складовою теоретико-методологічного забезпечення фахової 
підготовки педагога стає Концепція екологічної освіти України, яка затверджена 
Міністерством освіти України (2001 р.) і набуває сьогодні ваги актуального і 
важливого державного документа. Підготовка фахівців та громадян із високим 
рівнем екологічних знань, свідомості і культури на основі нових критеріїв 
оцінювання гармонійних взаємин людського суспільства і природи є одним із 
головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-
економічних проблем сучасної України. 

Сучасне суспільство розуміє, що екологізації освіти альтернативного шляху 
немає, оскільки ця методологічна спрямованість професійного зростання молоді є 
дуже важливою у подоланні утилітарно-прагматичного ставлення людини до 
природи, що грунтується на антропоцентризмі. Справді, якщо в основу 
екологічної освіти покладено принципи гуманізму, науковості, неперервності, 
систематичності і вона спрямовується на поєднання раціонального й емоційного у 
взаєминах людини з природою на базі принципів добра й краси, розуму і 
свідомості, патріотизму й універсалізму, то набуття її здатне зробити професійну 
компетентність педагога достатньо гармонійною. Питанням екологічної 
свідомості присвячено багато праць сучасних дослідників проблем філософії, 
педагогіки, природничих наук [1]. 

Водночас екологізація сучасних освітніх перетворень не може бути повною без 
їх антропологічної спрямованості, без створення антропоекологічної моделі [2]. 

 Антропологічно спрямована підготовка вчителя сприяє розвитку 
адекватного сучасним реаліям світогляду, складовими якого можна вважати: 

• органічну орієнтованість на кожну людину як таку, що становить собою 
велику цінність і яка має невід`ємні права і обов`язки; 



Агробіологічний комплекс як навчально-дослідницьке середовище  
 

Постметодика, № 4-5, 2005 4

• визнання антропологічних цінностей (життя, фізичне і психічне 
здоров`я людини, дотримання її прав і свобод тощо) як пріоритетних; 
• формування ціннісного ставлення до кожного дня і періоду життя 
особистості; 
• визнання й органічне прийняття гуманістичних цілей виховання 
(цілісного розвитку людини як особистості, гармонія її з природою, 
суспільством, собою, створення комфортних емоційних умов в освітніх 
закладах тощо); 
• спрямованість на виховання як важливу компоненту педагогічного 
процесу, а також як на взаємодію, діалог, взаємний рух суб`єктів освітнього 
процесу назустріч один одному; 
• усвідомлення того, що успіх соціалізації можливий лише за умов збігу 
уявлень про досконалу людину тих, хто навчає, і тих, хто навчається. 
У процесі забезпечення умов для інтелектуального, емоційного і морального 

розвитку майбутніх педагогів та інтеграції зусиль професорсько-викладацького 
колективу педуніверситету щодо вирішення антропоекологічних завдань важко 
переоцінити внесок структурного підрозділу МДПУ – агробіологічного 
комплексу (АБК), який був створений 1997 року на базі діючої агробіологічної 
станції, що існує вже понад 50 років.  

У комплексі функцій АБК певне місце належить навчально-
демонстраційним функціям. Для цього створено два відділення: тваринницьке, що 
займається розведенням великої рогатої худоби, птахівництвом, свинарством, 
бджолярством, та рослинницьке, яке вирощує зернові і кормові культури, овочі, 
фрукти, займається тепличним господарством. 

Перлиною АБК є рідкісні види рослин у дендрологічному парку 
(арборетумі), який було закладено 1999 року і в якому сьогодні нараховується 
понад 150 видів та порід дикорослих, культурних дерев і чагарників, черешневий 
сад на 300 дерев, яблуневий сад на 140 дерев, виноградник тощо. 

Гордістю АБК є кінноспортивна школа – єдина серед вищих педагогічних 
навчальних закладів, яка існує вже 6 років. Її вихованці беруть участь у 
театралізованих заходах не тільки університету, а й міста. 

АБК надає можливість оновити зміст освітнього процесу відповідно до 
світових досягнень науки та сучасного інформаційного забезпечення, оскільки він 
зосереджує значний науковий потенціал університету. З агробіологічним 
комплексом пов`язана безпосередня робота кафедр зоології, екології, ботаніки, 
анатомії, фізіології людини і тварини та валеології, методики викладання біології 
та основ сільськогосподарського виробництва тощо. 

З колективом АБК тісно співпрацюють створена 1985 р. у Мелітополі на базі 
МДПІ міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція АН України та МО 
України, головним напрямом роботи якої є вивчення сезонних міграцій птахів, 
динаміки чисельності фауни регіону, моніторинг популяцій масових видів птахів 
та видів, які занесені до Червоної книги; Зоологічний музей МДПУ, де створена 
еталонна колекція господарсько-важливих видів птахів, яка включає норкові 
шкірки, скелети, гнізда та кладки, набори пір`я 180 видів птахів фауни України, 
що використовується як демонстраційний матеріал у навчальному процесі; 
Герпетологічна міжкафедральна лабораторія, при якій створена унікальна 
колекція рептилій та амфібій і яка увійшла до складу створеного Науково-
дослідного інституту Біорізноманіття наземних та водних екосистем МО України; 
науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва (м. Мелітополь), на базі 
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якого студенти виконують курсові та дипломні роботи, проходять польову 
практику; Український НДІ олійних культур (м. Запоріжжя), базу якого також 
використовують для проведення польових практик тощо. 

На базі АБК вивчаються біологія та поведінка тварин у регіоні, 
розробляються рекомендації щодо догляду та охорони місць мешкання поголів`я. 
За матеріалами цієї роботи публікуються монографії про гусеподібних птахів 
України (Фауна України Т. 5, вип. 3, 1991; Птицы СССР, курообразные – 
журавлеобразные. – М. – Л., 1987; Птицы России и сопредельных территорий: 
совообразные – голубеобразные. – М., 1993, які були перекладені і надруковані в 
Німеччині; Атлас-определитель видовой принадлежности птиц. – М.: Воениздат, 
1995 тощо). 

Успішно працюючи в галузі зоології й екології, МДПІ був ініціатором та 
організатором проведення республіканських і всесоюзних нарад, конференцій, 
шкіл-семінарів: Всесоюзної школи з етології птахів (вересень, 1980), наради 
завідуючих зоологічними кафедрами педагогічних ВНЗ СРСР (вересень, 1982), 
нарада щодо хижих птахів України (вересень, 1986), ІІ Всесоюзної наради з 
теоретичних аспектів вивчення колоніальності у птахів (вересень, 1988), низки 
науково-практичних семінарів, присвячених вирішенню проблем моніторингу 
біорізноманіття природних ділянок водно-болотних угідь, механізмів 
впровадження безперервної екологічної освіти (2001 – 2005 рр.) тощо. 

На агробіологічному комплексі створений типовий “Навчально-науковий 
комплекс з біології”, який має вегетаційний майданчик із програмованою 
системою поливання рослин та теплицею, у якій автоматично підтримуються 
параметри зовнішнього середовища (температура, вологість, освітлення). 
Розроблення комплексу проводилося згідно з постановою № 434 Президії 
Академії Наук України у співпраці з Інститутом фізіології та генетики рослин АН 
України, що підтверджено авторським свідоцтвом. 

Агробіологічний комплекс, де створені екологічна навчальна стежка зі 
станціями “Дендропарк”, “Рослини під охороною”, “Агрофітоценоз”, “Квітково-
декоративні рослини”, “Лугова рослинність”, пришкільна навчально-наукова 
ділянка, навчально-науковий комплекс із фізіології рослин, метеомайданчик, 
конюшні, тваринницький комплекс, ферма з розведення нутрій не тільки здійснює 
функцію надання емпіричного матеріалу для навчальних занять, наукової роботи 
викладачів та студентів, а є і базою для реалізації наскрізних програм практик. 

Використання агробіологічного комплексу в антропоекологічній 
педагогічній освіті забезпечує при визначенні змісту вищої екологічної освіти і 
відборі матеріалів для залучення у навчальні програми методологічну орієнтацію, 
що відповідає таким критеріям: 

• наукова достовірність екологічних показників і процесів, що відбуваються 
у біосфері; 
• урахування просторово-географічних особливостей екологічних явищ, 
відмінностей галузевих, локальних, регіональних і глобальних екологічних 
проблем і зв`язків між ними; 
• адекватне відображення базових понять (рівні існування, цикли, 
всезагальні взаємозв`язки, демографічний вибух, розвиток, гармонія 
людини з довкіллям, поєднання знання з сумнівом); 
• збалансований біологічний, технологічний, соціологічний та 
культурологічний підходи при вирішенні сучасних екологічних проблем. 
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Отже, аналіз інтеграції геокультурних компонентів в антропоекологічну 
педагогічну діяльність сприяє утвердженню методологічної перспективи для 
зміни людського буття саме в освіті і за допомогою освіти, оскільки 
антропоекологічна рефлексія дає змогу по-новому зрозуміти сутність культурних, 
освітніх процесів, у центрі яких стоїть людина в усіх аспектах її буття і в 
гармонійному зв`язку з довкіллям. Антропологічна орієнтація підготовки 
майбутнього вчителя націлює його на збереження й удосконалення природи 
дитини у процесі навчання і виховання поряд із традиційним набуттям знань, 
умінь та навичок, що відповідає й потребам педагога як вільної творчої 
особистості. Крім цього, визнання біологічної сутності людини залучає в етику 
людських відносин природне середовище. 

Для дальшого розроблення цієї проблеми слід зазначити, що основним із 
стримуючих моментів у перспективних дослідженнях є некоординованість зусиль 
дослідницьких груп, які працюють в різних галузях гуманітарно-педагогічних і 
природничих знань. На жаль, більшість досліджень мають локальний характер, 
“роздрібнене”, “атомістичне” вивчення освітнього процесу, часткових методів і 
засобів навчання відводить від бачення цілісної структури і законів 
функціонування людини у природі.  

Значні можливості надає педагогіці дослідження екологічного аспекту 
антропологічного підходу, оскільки порівняльне поведінково-психологічне 
дослідження людини і тварини допомагає більш чітко і науково обґрунтовано 
визначити зміст освітнього процесу з провідним місцем у ньому всіх структурних 
підрозділів природничого “наповнення”. 

Сучасній педагогічній науці бракує праць стосовно вивчення феномену 
людини, яка навчає і навчається, на всіх етапах освітнього процесу у єдності з 
безкультурним середовищем. Антропоекологічний підхід може стати провідною 
ланкою нових наукових побудов, а антропологічний дискурс – стрижнем 
широкомасштабних дослідницьких програм. 
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ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
І ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ З КУРСУ  
„ТУРИЗМ І МЕТОДИКА ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ” 
 
О.З.Байтеряков 
 
Розглядаються особливості проведення практичних занять і виконання 

завдань польової практики з курсу “Туризм і методи туристичної роботи”. 
Основна увага приділяється шляхам формування в студентів навичок подолання 
природних перешкод. 

 
Peculiarities of practical training carrying out and the tasks of field practice at 

the course “Tourism and technique of tourist work” fulfilling are considered. The main 
attention is paid to the forming of students skills aimed to the overcoming of natural 
obstacles.  

 
Туризм став масовим соціальним явищем міжнародного масштабу. Його 

швидкий розвиток – одна із характерних рис сучасності. Туризм є не тільки одним 
із ефективних видів активного відпочинку, але і могутнім засобом морального й 
духовного виховання особистості, відіграє важливу роль у підвищенні культурно-
освітнього рівня людини.  

Останнім часом пізнавальний і спортивно-оздоровчий туризм впевнено 
входить у життя середньої та вищої школи, займаючи значне місце у позакласній 
та позашкільній виховній роботі з учнями, суспільному житті студентів. Однак, 
незважаючи на те, що дитячий та молодіжний туризм у багатьох навчальних 
закладах став одним із важливих засобів усебічного розвитку молоді, питання 
педагогіки туризму, якісної підготовки кадрів для шкільного та молодіжного 
туризму дотепер залишаються актуальними і потребують ретельного 
опрацювання.  

Різноманітні проблеми підготовки фахівців для шкільного туризму 
впродовж останніх років розглядалися у працях таких вітчизняних дослідників, як 
М.П.Крачило, О.В.Тодоренко, Ю.В.Щур, О.Ю.Дмитрук, С.М.Жданова, 
Т.С.Вайда, В.С.Серебрій, М.Ю.Костриця та інших. Однак питання методики 
викладання спеціальних предметів, їх змісту, структури ще потребує додаткового 
розгляду.  

У сучасній Україні фахівців зі шкільного туризму готує ціла низка 
педагогічних ВНЗ, одним із яких є Мелітопольський державний педагогічний 
університет. Туристична підготовка тут здійснюється на природничо-
географічному факультеті з 1998 р. Студенти-географи отримують додаткову 
спеціальність – організатор краєзнавчо-туристичної роботи. Це відкриває 
майбутнім фахівцям ширший простір на сучасному ринку праці та сприяє 
дальшому розвитку молодіжного спортивно-оздоровчого туризму в регіоні.  

Підготовка фахівців зі шкільного спортивно-оздоровчого туризму потребує 
особливої ретельності, тому що при здійсненні туристичних подорожей з учнями 
від вчителя залежать не тільки процес навчання і виховання, але й безпека, 
здоров’я і життя дітей. Тому у процесі навчання майбутній фахівець повинен 
оволодіти теоретичними знаннями, практичними навичками, відповідними 
методичними вміннями, отримати певний досвід походів. 
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Виходячи з цього, процес підготовки фахівців із туризму в 
Мелітопольському педуніверситеті складається з декількох навчальних курсів. 
Головними серед них є: „Туризм і методика туристичної роботи”, „Краєзнавство 
та методика краєзнавчої роботи”, польові практики з туризму і краєзнавства, 
„Рекреаційна географія” і спецкурси „Спортивне орієнтування” та „Менеджмент 
туризму”.  

Курс „Туризм і методика туристичної роботи” орієнтований на пішохідний 
туризм як найбільш поширений і доступний для школярів вид спортивно-
оздоровчого туризму. Цей навчальний предмет вивчається на 4 курсі всіх 
географічних спеціальностей. Після завершення цього курсу студенти проходять 
польову практику з туризму, під час якої здійснюють пішохідні походи І категорії 
складності в гірському Криму та закріплюють набуті знання і вміння. Також 
студенти за власним бажанням можуть отримати додаткові знання і навички з 
водного та спелеотуризму в туристичному клубі факультету і здійснити подорожі 
в печери Криму або водні походи на байдарках по таким мальовничим річкам, як 
Рось, Сіверський Донець. 

Програма курсу „Туризм і методика туристичної роботи” побудована таким 
чином, щоб надати студентам основні знання щодо структури та історії сучасного 
туризму, туристичних ресурсів України, туристичного спорядження, принципів 
орієнтування, надання першої медичної допомоги в походних умовах, підготовки 
та проведення туристичної подорожі, участі та організації туристичних змагань, 
організації та проведення туристичної роботи в школі та позашкільних закладах. 
Вивчення цього курсу передбачає лекційні та практичні заняття. 

Практичні заняття означеного курсу мають особливе значення тому, що 
повинні надати студентам не тільки знання, але і спеціальні навички, які потрібні 
в походних умовах. Тому види завдань, що виконуються на практичних заняттях, 
можна поділити на ті, які виконуються в аудиторії, та ті, які доцільно виконувати 
у природних умовах. 

Завдання, що потребують природних умов, викликають певні труднощі, 
оскільки важко знайти природну ділянку в умовах міста, де розташований 
навчальний заклад. Тому у Мелітопольському педуніверситеті для проведення 
практичних занять, що містять такі завдання, а також для виконання окремих 
завдань польової практики використовують територію університетського 
агробіологічного комплексу. Для цього на його території відведено спеціальну 
ділянку на березі річки Молочна, де є можливість моделювати відповідні умови.  

Для підвищення ефективності таких занять на території агробіологічного 
комплексу побудовано туродром – спеціальний полігон, де на компактній 
території розташовані спеціальні тренажери, які дають змогу імітувати основні 
природні перешкоди. Наявність такого туродрому сприяє комплексному 
використанню території агробіологічного комплексу і допомагає організувати 
самостійну роботу студентів для міцного оволодіння відповідними вміннями. 
Тренажери призначені для спеціальної технічної підготовки туристів-початківців, 
водночас їх можна використовувати для загальнофізичної підготовки студентів, 
розвитку спритності, гнучкості, зміцнення вестибулярного апарату. Тренажери 
виготовляються здебільшого з металевих труб та автомобільних скатів, що робить 
їх порівняно недорогими. Завдяки використанню для контактуючих поверхонь 
тренажерів еластичних погодостійких матеріалів їх можна використовувати 
протягом усього року. 
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До головних тем, практичні заняття з яких доцільно проводити на 
туродромі, належать такі: „Подолання природних перешкод”, „Змагання з техніки 
пішохідного туризму”. Одними з основних природних перешкод для пішохідних 
туристів є різноманітні переправи. Переправи також становлять близько половини 
етапів смуги перешкод на змаганнях із техніки пішохідного туризму. Тому їм 
приділяється особлива увага при плануванні туродрому. Коротко розгляньмо 
деякі з них.  

Етап „Навісна переправа” вважається найбільш складним і водночас 
найбільш безпечним видом переправи. Для його обладнання доцільно обирати 
місце з неширокою річкою, невеликим ставком або балкою. Обладнання включає 
два стовпи або міцних дерева на протилежних берегах і можливість швидко 
дістатися будь-якого берега для викладача, щоб керувати роботою студентів на 
обох берегах. Довжина переправи не повинна перевищувати 30 м, що відповідає   
І та ІІ класам дистанції згідно з правилами туристичного багатоборства [1]. Це 
пов’язано з тим, що мотузку більшої довжини важко натягнути, і це потребує 
більше часу. Також не слід робити дуже коротку переправу, бо студенти не 
зможуть розрахувати силу натягування для справжньої переправи і не відчують 
реальності процесу. Для того ж доцільно здійснювати її, як уже вказувалось, над 
будь-яким заглибленням або водною ділянкою.  

Навчання робити навісну переправу містить декілька етапів. Призначення і 
вимоги до переправи розглядаються під час лекцій. На туродромі на першому 
етапі студенти знайомляться із способами натягування переправи. Доцільним є 
ознайомлення з двома способами натягування мотузки – для стаціонарної 
переправи (використовується на змаганнях І класу) і для динамічної переправи, 
тобто із самонаведенням і зняттям мотузки (використовується на більш складних 
дистанціях змагань і в походних умовах). Детальна увага звертається на 
обов’язкове використання для натягування мотузки поліспасту (системи рухомих 
і нерухомих блоків). Студентам пропонується пригадати із шкільного курсу 
фізики, яку перевагу в силі дають рухомі блоки. Студентам пояснюється, що в 
походних умовах частіше замість спеціальних блоків використовують туристичні 
карабіни. Також розглядається призначення і розташування суддівської 
страхувальної мотузки на змаганнях та її відсутність при використанні цієї 
переправи в походних умовах.  

Наступний етап навчання присвячено переправі учасників. Розглядаються 
використання для переправи страхувальної обв’язки та бесідки, способи 
закріплення карабінів на мотузці, рух учасників на переправі. Особлива увага 
приділяється правилам страхування учасників страхувальною мотузкою з берега і 
використанню фала суддівської страховки під час змагань. Розглядаються умови 
транспортування вантажу. Звертається увага на обов’язкове окреме 
транспортування рюкзаків і категоричну неможливість їх перенесення на цій 
переправі на собі. Окрема увага звертається на можливі порушення правил 
змагань на цьому етапі.  

На останньому етапі навчання виконання навісної переправи розглядаються 
особливості знімання мотузки з протилежного берега. Це найкоротший і 
найпростіший етап. Звертається увага на обов’язкове закріплення останнім 
учасником кінця страхувальної мотузки в карабіні кріплення робочої мотузки до 
опори.  

Переправа через річку або яр по колоді може зустрічатися в походах будь-
якої категорії складності, починаючи з походів вихідного дня. Довжина переправи 
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по колоді при навчанні не повинна перевищувати 8 м, згідно з правилами змагань 
[1]. Оптимальною для навчання можна вважати колоду довжиною 4 – 5 м і 
товщиною 20 – 30 см. Якщо такої колоди немає, можна використовувати 3 – 4 
жердини, зв’язані мотузкою.  

На змаганнях використовують декілька видів переправи по колоді, а саме: 
переправа по колоді, що укладена суддями і має вже натягнуті перила 
(використовується на дистанціях І класу складності), по заздалегідь укладеній 
колоді і самонатягуванням перил (на дистанціях ІІ класу), із самостійним 
укладанням колоди і самонатягуванням перил (на дистанціях ІІІ – IV класу), по 
колоді, що гойдається (на дистанціях І – ІІ класу, коли немає можливості покласти 
колоди через реальну перешкоду) [2; 3].  

Для навчання переправлятися по колоді на туродромі використовуються два 
спеціальних тренажери та один універсальний, що відповідають названим видам 
переправ. Перший етап навчання присвячено укладанню колоди через перешкоду 
з одного берега. Для моделювання походних або змагальних умов як перешкода 
на туродромі використовується спеціальний невеликий штучний рів. Колода 
укладається за допомогою мотузки, що закріплена на колоді за допомогою вузла 
„стремено”. Інший кінець колоди упирається в невелику кам’яну піраміду. 
Потягнувши за кінці мотузки, студенти можуть підняти колоду і направити її на 
протилежний берег.  

Другий етап складається з навчання натягування перил. Для цього біля місця 
укладання колоди встановлено два стовпи на берегах штучної перешкоди. 
Перила, залежно від довжини, натягуються з використанням поліспасту або без 
нього. Звичайно, якщо довжина між опорами не перевищує 10 – 12 м, тоді 
поліспаст використовувати не обов’язково: три-чотири людини при такій довжині 
в змозі достатньо міцно натягнути і зафіксувати основну мотузку. На першому 
березі для цього доцільно використовувати вузол „вісімка” з карабіном; на 
протилежному – вузол „штик” зі страховою петлею з карабіном. Таким чином, 
цей тренажер містить невеликий штучний рів, колоду, піраміду з каменів (опору 
для колоди), два стовпи для натягування перил.  

На третьому етапі розглядаються особливості руху по колоді, збереження 
рівноваги, самострахування на переправі. Також розглядаються можливі помилки, 
за які на змаганнях накладаються штрафи, та засоби їх уникнення. На четвертому 
етапі вивчаються правила знімання перил. Вони тотожні з відповідними 
правилами навісної переправи.  

Для навчання переправлятися по колоді, що гойдається, на туродромі 
використовують другий тренажер. Він складається з чотирьох стовпів (по два з 
кожного боку) і підвішеної між ними колоди, яка може гойдатись. Для 
страхування використовується перильна мотузка, натягнута між двома стовпами 
на 1,5 м вище від колоди. Головна увага на цьому виді переправи приділяється 
збереженню рівноваги і правильному використанню для цього перил. Такий вид 
переправи досить часто зустрічається (особливо на змаганнях школярів) на півдні 
України, де переважно рівнинний рельєф не дає змоги розташувати колоду над 
річкою або яром.  

Також для тренування рівноваги під час переправи по колоді або по 
паралельним перилам, або по купинам чи по жердинам використовують 
універсальний тренажер. Він являє собою горизонтально закріплену на опорах 
металеву трубу, на якій за допомогою спеціальних отворів підвішені автомобільні 
колеса, що можуть незначною мірою обертатися. Рухаючись на цьому тренажері, 
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ноги потрібно ставити строго за віссю на верх колеса. Якщо нога опирається 
збоку від вісі, тоді колесо обертається, людина втрачає рівновагу і падає на 
землю. Як свідчить досвід, заняття на цьому тренажері відбуваються цікаво і 
водночас допомагають студентам навчитися тримати рівновагу, розраховувати 
кроки, частково подолати страх перед реальною переправою. Цей тренажер 
доцільно використовувати як допоміжний, коли частина студентів відпрацьовує 
яку-небудь переправу, інша частина тренується на універсальному тренажері.  

Майже на всіх змаганнях із техніки пішохідного туризму І і ІІ класів 
використовується етап „подолання умовного болота по купинам”. Частіше для 
цього використовують цеглини або дерев’яні цурки. Але це не завжди безпечно, є 
імовірність підвернути ногу, що на жаль, не раз траплялося на змаганнях, коли не 
досить міцно закріплені опори. Тому при обладнанні туродрому 
використовуються купини, які можна закріпити в ґрунті досить міцно. Для цього 
їх виготовляють з обрізків автомобільних коліс, які за допомогою металевих 
штирів міцно закріплюються на ґрунті. Відстань між купинами – близько 1 – 1,5 м. 
Незважаючи на те, що в пішохідних походах ця перешкода зустрічається дуже 
рідко, така техніка може використовуватись під час переправи по камінню на 
неглибоких річках. Тому слід приділяти увагу цьому етапу при навчанні.  

Рух по купинам технічно не складний, але потребує розвиненого почуття 
рівноваги і досить тренованих гомілковостопних суглобів. Цей етап можна долати 
способами динамічної або статичної рівноваги. В першому випадку етап долають 
стрибками без зупинки на кожній купині. У другому випадку етап долають не 
стрибками, а великими кроками, при цьому на кожній купині фіксують рівновагу. 
Навчання і тренування на цьому етапі полягають у навчанні техніки руху по 
встановленим купинам, порядок встановлення купин під час навчання змінюється, 
а також у тренуванні гомілковостопних суглобів. Крім купин, для тренування на 
цьому етапі використовується універсальний тренажер, про який згадувалося 
вище.  

 Часто на змаганнях використовують етап „рух по жердинам”. Для навчання 
використовують декілька коротких колод як опори і декілька жердин довжиною   
2 – 3 м для руху з опори на опору. Рух по жердинам потребує розвиненого 
почуття рівноваги. Навчання полягає в укладанні жердин, русі по жердинам, 
страхуванні за допомогою рук і жердин. Під час польової практики або 
підготовки до змагань тренування з техніки руху по жердинам повинні становити 
не менше ніж одну годину, при цьому змінюють місця розташування опор і 
відпрацьовують різні тактичні варіанти.  

Таким чином, туродром можна використовувати для проведення практичних 
занять із туризму, польової практики з туризму, підготовки до змагань із техніки 
пішохідного туризму. Компактно розташовані тренажери туродрому дають змогу 
одночасно зайняти значну кількість студентів, зробити заняття різноманітними, 
забезпечити необхідну безпеку під час тренувань.  

 Надалі доцільно звернути увагу на дослідження питань ефективного 
поєднання теоретичних знань і формування практичних навичок при вивчанні 
курсів, пов’язаних із туризмом.  
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ 
 
В.О.Бойко  
 
Представлено один із найважливіших напрямів виховної роботи – 

екологічний. Розглянуто історичний аспект проблеми, сутність означеного 
напряму виховання, визначено його рівень та основні структурні компоненти 
екологічного виховання студентів. 

 
One of the main way in upbringing work is ecological one. Historical aspect of 

the problem, essence of this way of upbringing are considered, its level and the main 
structural components of ecological student’s training are determined. 

 
Виховання студентства – складний і динамічний процес. З-поміж багатьох 

напрямів роботи куратора з молоддю важливе місце займає екологічне виховання.  
Історія людства завжди була пов’язана з історією природи. Усвідомлення себе в 

навколишньому середовищі, відчуття своєї єдності або відокремленості від нього – 
основні положення, на яких базується екологічний світогляд особистості. 
Протиставивши себе природі, людина неминуче включає неприродні “механізми” 
еволюційного процесу. Сьогодні перед нею постає завдання пристосуватися до 
“вторинної природи”, яка виникає внаслідок її діяльності і результати якої 
неможливо передбачити. Майбутнє людства залежить саме від того, наскільки 
глибоко молоде покоління усвідомить потребу бережливого ставлення до природи як 
загальнолюдської цінності, вмітиме вивчати, передбачати наслідки своїх дій у 
природі, активно діяти задля поліпшення довкілля. 

Екологічні проблеми давно віднесені до загальнодержавних і глобальних. Із 
суто біологічних вони стали соціальними, етичними, психологічними, 
педагогічними. Міжнародна комісія, створена ЮНЕСКО, запропонувала модель 
екологічної освіти у ХХІ сторіччі. Насамперед вона передбачає винесення 
екологічних питань у центр усіх навчальних програм, починаючи з дитячих 
дошкільних закладів і закінчуючи підготовкою вчителів та управлінського апарату. 
На стику екології, психології та педагогіки виник і активно розвивається новий 
напрям – екологічна психопедагогіка, у рамках якої розробляються методи, форми 
екологічної освіти, критерії добору її змісту, аналізуються механізми формування 
екологічної свідомості тощо. Хоча регулярно проводяться конференції, видаються 
книжки, публікуються статті з проблем екологічної освіти та виховання, слід 
зазначити, що протиріччя між суспільством і навколишнім середовищем 
поглиблюються. Тому важливими завданнями є створення нової концепції взаємодії 
людини і природи, формування у молодого покоління нового екологічного 
світогляду. Молоду людину треба навчити мислити глобально, формувати цілісну 
картину природи, об’єднати екологічні знання та дії у систему. Якісно нова система 
національної освіти має забезпечити підготовку молодого покоління, спроможного 
вийти із стану екологічної кризи, подолати споживацьке ставлення до природи. У 
сучасних умовах екологічний імператив повинен мати провідне місце в людській 
діяльності як життєво необхідний. Ці теоретичні постулати покладені нами в основу 
програми екологічного виховання студентів.  

Розроблення її почалося з визначення особливостей цього напряму виховної 
роботи. Екологічну освіту і виховання ми розглядаємо як єдиний, складний, 
послідовний процес, що здійснюється протягом усього життя людини на 
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комплексній основі. Спираючись на методологічний принцип детермінованості 
свідомості та поведінки суспільними відносинами, вплив яких опосередковується 
мікросередовищем особистості та цілеспрямованим вихованням, ми розуміли, що 
екологічні знання, вміння формуються у вихованців під впливом стихійних та 
свідомих факторів, значення яких не однакове. Суспільні відносини є виховними 
зв’язками першого порядку. Вони визначають мету екологічного виховання молоді. 
Педагогічні відносини виявляються у прямій або опосередкованій взаємодії зі 
студентами. У першому випадку – це пряме спілкування під час проведення 
екологічних бесід, дискусій, екскурсій тощо. У другому – вплив засобів виховання: 
книжок, телепередач, кінофільмів, преси, виставкова діяльність тощо. У їх ролі 
виступають також батьки, представники суспільних організацій, яких ми залучали до 
екологічного виховання молоді. Водночас екологічне виховання відбувається і під 
впливом стихійних факторів – макро- і мікросередовища (друзів, сім’ї, літератури 
тощо). Спеціальні завдання з екологічного виховання не висуваються, але їх вплив 
ураховується при проведенні виховної роботи. 

Таким чином, процес формування у студентів ставлення до природи 
функціонує та розвивається як жорстко-детермінований і як імовірний. У плані 
горизонтальних залежностей прямі, опосередковані та стихійні виховні відносини 
однакові, а якщо розглядати їх вертикально, то прямі та опосередковані відносини, 
що становлять цілеспрямований процес екологічного виховання, є головними. 
Звісно, екологічні знання студенти отримують під час вивчення предметів 
гуманітарного циклу, спеціальних дисциплін біологічного та екологічного напряму, 
але роль куратора у формуванні у молоді світогляду, орієнтованого на безпечний для 
довкілля розвиток, культури спілкування з природою, необхідних навичок 
раціонального природокористування, визначальна.  

Важливе значення ми надавали визначенню мети екологічного виховання. 
Передовий педагогічний досвід, опитування близько 150 викладачів, аналіз 
відповідної літератури (роботи Н.С.Дєжникової, А.Н.Захлєбного, Н.Пустовіт, 
І.Т.Суровегіної тощо) показав, що однозначності у її трактуванні немає. Так, 
А.Н.Захлєбний вважає, що “педагогічний аспект включає систему освіти з метою 
виховання високої культури поведінки людини при спілкуванні з природою, а також 
високу відповідальність за збереження природи в процесі праці” [4, с.5], В.Сердюк 
підкреслює, що “найважливішим завданням екологічної освіти є встановлення 
пріоритетності екологічних знань, оскільки решта наук спрямована лише на 
розроблення технологій, і тільки екологія спроможна організувати їх у систему, яка 
відповідає законам Природи” [ 7, с.44]. 

Ми визначили три рівні цілей екологічного виховання студентів: соцієтарні 
(цілі суспільства), інституційні (завдання вихователів) та особистісні цілі студентів. 
Відомо, що людина взаємодіє зі світом і з тим, що в ньому існує, не прямо, а через 
культуру. Саме через неї вона задовольняє свої духовні і матеріальні потреби. Тому 
метою екологічного виховання ми визначили формування у студентів екологічної 
культури. Цей термін з’явився у спеціальній, психолого-педагогічній літературі 
впродовж останніх років, але тлумачення його різне. Так, Н.С.Дежнікова вважає, що 
це – матеріалізована свідомість у вчинках, словах або справах людини [2, с.21], 
Н.Пустовіт, О.Краснобай визначають її як “системне утворення, що складається з 
таких компонентів, як екологічні наукові знання, способи мислення, риси світогляду, 
відношення і моральні позиції, практичні дії, які забезпечують гармонійну взаємодію 
людини і природи” [ 6, с.37]. 
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На наш погляд, таке розуміння екологічної культури дещо абстрактне. Ми 
розглядаємо її як інтегративне утворення особистості, складовими якого є екологічні 
знання, ціннісні орієнтації та природоохоронні дії. Тому завданнями екологічного 
виховання визначено формування: 

• екологічних понять, знань, що дають особистості змогу знати, що і як 
відбувається у світі природи між людиною та природою і як варто діяти 
з погляду екологічної доцільності; 

• мотиваційно-ціннісного ставлення до природи; 
• системи умінь та навичок взаємодії з природою. 

Поділяючи думки педагогів про те, що екологічне виховання – це частина 
морального виховання, виокремлюємо в ньому соціальний та психолого-
педагогічний аспекти.  

Соціальний аспект в найбільш загальному вигляді – це трансформація 
суспільних норм, принципів, що регулюють відносини людини та навколишнього 
середовища в особистісні цінності та формування на цій основі відповідних 
моральних якостей. Але ізольовані, абстрактно визначені якості не можуть бути 
метою виховання, тому що самі ці якості розкриваються тільки в контексті цілісної 
особистості. Відтак психолого-педагогічний аспект включає формування у студентів 
екологічної свідомості, розвиток почуттів, закріплення екологічно доцільних норм 
поведінки, навичок раціонального природокористування. Вказані вище елементи є не 
тільки складовими якостей особистості, а і мають самостійне значення в аспекті 
екологічного виховання студентів.  

Свідомість, орієнтована на безпечний для довкілля розвиток, збалансування 
потреб суспільства і можливостей природи, включає знання (когнітивний компонент) 
та ставлення вихованців до цих знань (мотиваційний компонент).  

Пізнання екологічних знань – свідомий цілеспрямований процес, що відповідає 
віковим особливостям студентства. Зміст екологічної освіти базується на таких 
положеннях: 

• складність системи внутрішніх взаємозв’язків у природі; 
• енергетичний обмін між технологією і біосферою; 
• світ природи як духовна цінність; 
• взаємозв’язок природних умов та розвитку суспільства. 

Сукупність екологічних знань ми поділяємо на такі групи: 
1. Наукові знання – це ідеї, теорії, концепції, факти, які характеризують 

тенденції глобальних, регіональних і локальних змін у екосистемах та біосфері, 
відносини людини з навколишнім середовищем.  

2. Ціннісні – екологічні орієнтації людини на різних етапах розвитку 
суспільства; ідеали, ідеї, що характеризують природу та людину як універсальну 
цінність. 

3. Моральні – система моральних та правових принципів, норм і правил, що 
регулюють відносини людини з природою. 

4. Діяльнісні, що допомагають відібрати матеріал з екологічної проблеми для 
виступу на конференції, диспуті, проаналізувати відповідну літературу. 

Окрім перерахованого вище, екологічні знання включають елементи 
суспільних, природничих, правових наук та мистецтва.  

Екологічна освіта здійснюється нами під час бесід, дискусій, лекцій, екскурсій, 
зустрічей із цікавими людьми тощо. Наприклад, під час кураторської години 
”Екологічні фактори та навколишнє середовище” ми намагалися сформувати у 
студентів розуміння того, що: 
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• людина не ізольована від природи, а включена як один з її елементів у 
складну систему екологічних взаємозв’язків – будь-яка її дія може мати 
непередбачені наслідки, що порушують баланс в екосистемі. Тому 
екологічна особистість повинна бути екологічно обережною; 

• відходи людської діяльності, “викинуті у природу”, не зникають там 
безслідно, а так чи інакше повертаються до людини, впливаючи на її 
організм;  

• світ природи є не тільки джерелом матеріальних ресурсів, але і 
фактором особистісного, духовного розвитку людини; 

• не тільки людське суспільство впливає на природу, але і природа 
впливає на характер розвитку суспільства. 

Нині, у вік зростаючого потоку інформації, ідея виховання природою та серед 
природи набуває дедалі більшого значення. Саме природа є тим струмочком, що 
живить людську доброту, любов та сердечність. Агробіологічний комплекс 
університету виконує навчально-демонстративні функції; на його базі здійснюються 
екологічне виховання, профорієнтаційна робота. Зі своєю групою ми проводимо 
екскурсії в кінноспортивну школу, дендрологічний парк, де студенти знайомляться з 
представниками рідної для нас флори і рідкісними рослинами. Крім того, майбутні 
педагоги беруть участь у догляді за черешневим, яблуневим садами, 
виноградниками, тваринами. Це формує у них інтерес до пізнання явищ природи, 
розкриває наукові основи оптимальної взаємодії людини та довкілля, допомагає 
усвідомити, що людина – це частка природи. 

Традиційними в університеті стали екологічні тижні, конференції з питань 
охорони навколишнього середовища, робота екологічного табору, рольові ігри 
“Екологічний бумеранг”, “Екологічний телеміст” тощо. 

Однак, як свідчать спостереження, сама по собі наявність екологічних знань не 
гарантує екологічно доцільного поводження особистості. Необхідно сформувати ще 
й відповідне ставлення до природи, яке визначає характер цілей взаємодії з 
природою, готовність вибирати ті або інші стратегії поведінки. Щоб вчинки 
відповідали нормам та вимогам суспільства, одержані знання необхідно перетворити 
на внутрішню потребу кожного. Цей процес пов’язаний із формуванням 
суб’єктивного мотиваційно-ціннісного компонента екологічної свідомості. Умовно в 
ньому визначаються дві взаємопов’язані підструктури.  

Перша характеризує ставлення особистості до природи, друга – до екологічних 
норм і правил та відбиває її погляди, переконання, ідеали, світогляд. Екологічні 
переконання – найбільш складне утворення у свідомості. Вони включають 
інтелектуальний (знання) та ціннісно-емоційні компоненти (особистісний висновок, 
у якому визнаються або ні суб’єктивна та об’єктивна цінність відповідних знань, 
позитивні або негативні почуття у зв’язку з дотриманням або недотриманням вимог 
суспільства до довкілля), практична діяльність з охорони природи. Екологічні 
переконання – це результат не пасивного сприйняття відповідних правил, а продукт 
їх переробки.  

С.Д.Дерябо та В.О.Ясвіна [3] виділяють 16 типів суб’єктивного ставлення до 
природи, називаючи такі їх базові параметри: широту, інтенсивність, ступінь 
усвідомлення, емоційність, узагальненість, домінантність, когерентність, 
принциповість, усвідомленість, модальність, інтенсивність. 

У контексті нашої теми акцентується увага на формуванні двох типів відносин, 
які автори визначають як об’єктно-непрагматичний та суб’єктивно-непрагматичний. 
Перший тип відносин характеризує такий взаємозв’язок людини і природи, що не 
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має за мету отримати від неї якийсь корисний продукт. У особистості переважає 
непрагматична мотивація, наприклад, відпочити на природі, помилуватися її красою, 
подихати свіжим повітрям тощо. Другий характеризує суб’єктивне сприйняття 
природи, яке визначають етичні норми. Такі відносини виражаються в конкретних 
вчинках особистості, її активності у природоохоронній діяльності, у потребі 
пізнавати норми і правила, що регулюють взаємозв’язок людини та природи. 
Зовнішньо вони виявляються в мотивах, настановах, інтересах, що їх вихованці 
виявляють у процесі пізнання цих норм. Саме через структуру відносин найбільшою 
мірою складається суб’єктивний характер сприйняття студентами природних 
об’єктів. У виховній роботі ми враховуємо особливості мотиваційно-ціннісного 
компонента екологічної свідомості і намагаємося в кожного вихованця формувати 
мотиви необхідності і бажання, прагнень та інтересів до пізнання явищ живої 
природи і людини як природної істоти, екоцентричний тип екологічної свідомості. 
На дискусії з цього приводу студенти дійшли висновків, що антропоцентричний тип 
панівної суспільної свідомості є основою екологічної кризи. Тільки екоцентричний 
тип, що характеризується психологічним входженням людини у світ природи, 
суб’єктивним характером сприйняття природних об’єктів і прагненням до 
непрагматичної дії з ними, дає змогу знайти шляхи вирішення екологічних проблем. 
Ми намагаємося утверджувати у свідомості студентів думку, що існування природи 
не залежить від людської свідомості, а пізнання її створює всі необхідні умови для 
глобального мислення й екологічно обґрунтованих локальних дій відповідно до 
конкретного природного середовища. Воно також забезпечить глибоке розуміння 
якості середовища, що визначається не технічними рішеннями, а якістю роботи, 
виконуваної природними об’єктами, збереження і збільшення яких слід вважати 
найважливішим завданням людини.  

Наші дискусії торкалися і питання про те, що повинно стояти в центрі уваги: 
”природне середовище” або “світ природи”. Базою для такої дискусії є об’єктивно 
двояке положення, у якому виступають природні об’єкти. З одного боку, вони є 
елементами навколишнього середовища, з якими вона взаємодіє як із неподільним 
цілим. У такому випадку кожен окремий природний об’єкт не має самостійної 
цінності, він є взаємозамінним відносно інших, аналогічних природних об’єктів. З 
іншого, кожен природний об’єкт може бути для людини представником світу 
природи, принципово унікальним і неповторним, що сприймається нею безвідносно 
до природного середовища.  

Досвід виховної роботи показує, що розвиток та рівень екологічної свідомості 
студентства перебуває у єдності з його пізнавальною діяльністю, глибиною 
екологічних знань, а також залежить від спрямованості поглядів, переконань, 
світогляду, ідеалів. Для того, щоб знання стали переконаннями і спрямовували 
екологічно доцільну поведінку студентів, ми зіставляли теоретичні знання студентів 
із дійсністю, включали їх в активну практичну діяльність у межах раціонального 
природокористування, здійснювали зв’язок з емоційною сферою. Чуттєве пізнання 
світу підсвідомо забезпечує світосприймання, а свідоме – світорозуміння. І якщо 
людина позбавлена здатності відчувати світ, вона не може його зрозуміти, не бачить 
потреби в зміні свого ставлення до нього. Звідси важливим завданням екологічного 
виховання студентів вважаємо формування у них “побожного ставлення до всього 
живого “ [5, с.45] на основі оцінювання та самооцінювання. Тому екологічні заходи, 
що проводяться нами, включають вплив на раціональне мислення, емоційне 
сприйняття та формування відповідних умінь та навичок. Вони базуються на 
загальних і специфічних принципах екологічного виховання, а саме: 
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міждисциплінарному підході у формуванні екологічної культури, систематичності і 
неперервності у вивченні екологічного матеріалу, єдності інтелектуального, 
емоційно-вольового, глобального, національного та краєзнавчого компонентів в 
екологічній діяльності студентів тощо. 

Особлива увага звертається нами на формування дієвого компонента 
екологічної освіти. Справді, щоб екологічно доцільно поводитися, особистості 
необхідно вміти це робити: і розуміння, і прагнення виявиться замало, якщо вона не 
зможе їх реалізувати у системі своїх дій. Саме освоєння відповідних технологій і 
вибір правильних стратегій дає змогу поводитися з погляду екологічної доцільності. 
Тільки шляхом взаємодії з природою найбільшою мірою формується бажання до 
непрагматичної взаємодії з нею, що виявляється в таких основних сферах: 

• естетичному освоєнні природних об’єктів і їх комплексів; 
• пізнавальній діяльності, зумовленій інтересами до життя природи; 
• практичній взаємодії з природними об’єктами, в основі яких лежить не 

бажання одержати який-небудь “корисний продукт”, а потреба в 
спілкуванні з ними; 

• участі у природоохоронній діяльності, що спонукається не розумінням 
“далекого прагматизму” (необхідністю зберігати природу, щоб нею 
могли користуватися майбутні покоління), а потребою піклуватися про 
природу заради неї самої. 

Виховна робота спрямовується на формування таких вмінь і навичок: 
одержання наукової інформації про світ природи; естетичне освоєння природних 
об’єктів; взаємодія з природними об’єктами в умовах антропогенного середовища; 
природокористування у природному середовищі; природоохоронна діяльність. 
Безперечно, більша частина з них формується також під час проведення 
лабораторних занять, польових практик, роботи на агробіологічному комплексі. 

Діагностика динаміки розвитку екологічної культури студентів має в нашій 
роботі важливе значення. Відомо, що у педагогічній теорії існує декілька підходів до 
визначення рівнів вихованості, а саме до визначення рівнів екологічної культури. 
Нам імпонує методика, розроблена колективом лабораторії екологічного виховання 
Інституту проблем виховання АПН України (Н.Пустовіт, З.Плечова, І.Костицька, 
Н.Левчук та ін.) Розробники методики виділяють такі критерії визначення рівнів 
екологічної культури – наукові, емоційно-ціннісні, нормативні, діяльнісні. У 
діагностичній методиці їх сформульовано так: 

• Екологічні знання. 
• Екологічні мотиви і цінності. 
• Поведінка у природі. 
• Спосіб життя (стосовно навколишнього середовища та його здоров‘я [6, 

с. 36]. 
Ми також використовували дещо модифіковану методику, яку запропонував 

доцент університету О.М.Алексєєв [1]. У результаті узагальнення нами розроблений 
комплексний критерій сформованості екологічної культури, що включає 
інтелектуальний, ціннісний, діяльнісний, творчий, організаційно-інформативний та 
емоційно-вольовий компоненти. Усі вони мають ознаки за високим, середнім та 
низьким рівнями. У загальному вигляді їх характеристики можна визначити так: 

• інтелектуальний – розуміння змісту основних екологічних понять, 
зацікавленість у поповненні відповідних знань, намагання 
використовувати їх у природоохоронній діяльності. Показниками рівня 
його сформованості є обсяг знань, їх глибина, міцність, повнота, 
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усвідомленість (самостійність суджень, доказовість окремих положень), 
зацікавленість у здобутті знань про раціональне природокористування 
(вивчення додаткової літератури, участь у позааудиторних заходах 
тощо); 

• ціннісний – усвідомлення цінності природи, бажання спілкуватися з 
нею; 

• діяльнісний – дотримання норм поведінки у природі, рівень 
нестерпності до безвідповідального ставлення до природи інших, 
намагання організовувати природоохоронну діяльність; 

• творчий – сформованість умінь самостійно вирішувати завдання 
природоохоронної спрямованості, вносити пропозиції раціонального 
природокористування, активність при їх виконанні; 

• організаційно-інформаційний – готовність самостійно організовувати 
природоохоронну діяльність, аналізувати її, вміння інформувати про 
екологічні проблеми, пропонувати заходи з покращення екологічної 
ситуації у світі, країні, регіоні; 

• емоційно-вольовий – здатність оцінювати свої дії у природі з точки зору 
суспільної користі, готовність до активної природоохоронної роботи, 
ініціативність, поведінка у природі, ставлення до порушників правил 
поведінки в навколишньому середовищі. 

Методика діагностування включає вивчення прояву компонентів, стійких і 
типових для кожного вихованця, їх відношень. Методами контролю є 
стандартизовані характеристики, розроблені нами на основі комплексного критерію 
сформованості екологічної культури, бесіди, спостереження, анкетування, 
оцінювання та самооцінювання ступеня сформованості знань і вмінь. Порівняння 
рівня сформованості екологічної культури студентів нашої групи на початку 
навчального року та після проведення цілеспрямованої виховної роботи свідчить, що 
він зріс. 
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ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО АРБОРЕТУМУ 
 
Л.Г.Вельчева, Л.В. Антоновська, О.В. Ходан 
 
Описано досвід створення, представлено характеристику й структуру 

навчальної екологічної стежки арборетуму АБК Мелітопольського державного 
педагогічного університету. 

  
The experience of creation, characteristics and structure of educational 

ecological track of Agro-Biological Complex of Melitopol State Pedagogical University 
arboretum are described in the article. 

 
На сучасному етапі розвитку цивілізації, що характеризується низкою 

серйозних глобальних екологічних проблем, формуванню екологічної культури 
населення приділяється велика увага. Екологічна освіта і виховання є 
першочерговими завданнями «Порядку денного на XXI століття», що відбито в 
«Концепції екологічної освіти в Україні», ухваленій 2001 р. колегією 
Міністерства освіти і науки. Згідно з концепцією, екологічна освіта як цілісне 
культурологічне явище повинна спрямовуватися на формування екологічної 
культури як складової системи національного й суспільного виховання всіх шарів 
населення України [3]. 

В умовах реформування системи освіти особливо гострим є питання про 
найбільш досконалі форми роботи з екологічної освіти учнів. У формуванні 
екологічної грамотності й екологічної культури значна увага багатьох педагогів 
приділяється практичній роботі. З-поміж практичних форм роботи особливого 
значення набувають літні екологічні табори, екологічні практикуми, екологічні 
стежки тощо. 

Особливістю роботи на навчальній екологічній стежці є поєднання 
теоретичних знань з особистою участю в різноманітних практичних справах 
захисту й поліпшення природи, а також у пропаганді знань про її охорону. Тільки 
таке поєднання пізнання і практичної діяльності формує відповідальне ставлення 
до природного середовища і відповідні уміння.  

Історія створення пізнавальних маршрутів у природу нараховує вже понад 
півстоліття. Вивченням методики створення екологічних стежок і їх ролі у 
формуванні екологічної культури займалися багато дослідників, зокрема 
А.Н.Захлєбний, І.Т.Суравегіна, В.В.Вербицький [1, 2, 4], а також учителі-
практики.  

Однак створення навчальних екологічних стежок у конкретних регіонах не 
втрачає актуальності і є необхідною умовою формування екологічної культури 
молодого покоління.  

З метою вдосконалення професійної підготовки студентів, формування 
екологічної грамотності і культури нами розроблено методику організації та 
структуру екологічної стежки на прикладі агробіологічного комплексу (АБК) 
Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ). 

Запропонована екологічна стежка розрахована на три категорії відвідувачів:  
• педагогів і вихователів, студентів університетів і педагогічних ВНЗ;  
• дітей старших груп дошкільних установ; учнів загальноосвітніх шкіл;  
• інших категорій населення.  
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Педагоги і студенти здобувають тут досвід освітньо-виховної роботи з 
дітьми.  

Мета навчальної екологічної стежки: 
навчальна: конкретизувати знання учнів про різноманітність деревних і 

квітково-декоративних рослин місцевої флори та інтродукованих; вивчити 
різноманітність представників агрофітоценозу шкільної навчально-дослідної 
ділянки і сфери їх використання, ознайомити з рідкісними та зникаючими 
рослинами і реліктовими видами екостежки; досліджувати види лугової і 
прибережної рослинності на маршруті; встановити відповідність будови рослин 
умовам їх існування, сформувати навички визначення рослин за зовнішнім 
виглядом; поглибити і закріпити знання з екології рослин (про життєві форми й 
екологічні групи рослин, фенологічні фази їх розвитку); 

виховна: формувати науковий світогляд (на основі переконання учнів у 
матеріальності, пізнаванності і прогностичності природних об'єктів), здійснювати 
екологічне виховання (за допомогою вивчення взаємозв'язків рослин і факторів 
зовнішнього середовища, антропогенного впливу на їх життєдіяльність), 
природоохоронне і краєзнавче (шляхом формування активної особистісної позиції 
з питань охорони природи та ознайомлення з природним фондом рідного краю), 
політехнічне (шляхом знайомства зі сферами застосування й особливостями 
вирощування культурних рослин) і естетичне виховання (шляхом розвитку 
почуття прекрасного); 

розвиваюча: розвивати в учнів спостережливість при вивченні особливостей 
будови та визначенні видової приналежності рослин, розвивати пізнавальну 
активність за допомогою організації роботи в природних умовах, самостійність і 
творче мислення при виконанні індивідуальних завдань, пізнавальний інтерес 
завдяки використанню цікавої, практично значущої, нової інформації.  

Опис стежки. Екологічна стежка розташована на території агробіологічного 
комплексу Мелітопольського державного педагогічного університету. АБК був 
створений на базі агробіологічної станції, що відзначила 50-річний ювілей. Комплекс 
включає декілька відділів, серед яких на особливу увагу заслуговує арборетум, 
закладений 1999 р. з ініціативи ректора МДПУ проф. І.П.Аносова групою вчених 
заповідника «Асканія-Нова». Довжина стежки – 2 км, час проходження – 1,5 год. 

Режим використання екологічної стежки. Навчальна екологічна стежка 
передбачає проведення: 

• навчальних екскурсій; 
• навчальних занять; 
• науково-дослідницької роботи. 
На екологічній стежці заборонено: 
• палити багаття; 
• зривати рослини; 
• галасувати; 
• торкатися гнізд і кладки птахів; 
• збирати лікарські рослини; 
• збирати гриби, руйнувати грибниці; 
• проїзд транспорту. 
Геоботанічна характеристика. Клімат – помірно-континентальний, 

середньорічна кількість опадів – 350 мм, максимальна температура – 38-40 0С, 
мінімальна – 28 0С, переважають вітри східного і південно-східного напрямку, 
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середня глибина промерзання ґрунту – 56 см, зими переважають безсніжні і 
малосніжні. 

Структура стежки включає п'ять станцій: 
• дендропарк; 
• рідкісні і зникаючі рослини; 
• агрофітоценоз; 
• лугова рослинність; 
• квітково-декоративні рослини. 
На початку екологічної стежки розташований щит із написом: 

Усі ми пасажири одного корабля по імені «Земля», виходить, 
пересісти з нього просто нікуди. От тому-то всі жителі планети 
повинні спільно рятувати свій спільний дім. Якщо ж у людства не 
знайдеться сил, засобів і розуму, щоб поладнати з природою, то на 
померлій, покритій пилом, позбавленій життя Землі слід було б 
установити надгробний камінь із таким скромним написом: 
«Кожен хотів найкращого для себе». 

Антуан де Сент-Екзюпері 
На кожній станції за маршрутом екологічної стежки вивчено видовий склад 

флори і встановлені екскурсійні об'єкти. У проведенні цієї роботи істотна роль 
належить студентам наукової проблемної групи кафедри методики викладання 
біології МДПУ. 

На станції «Дендропарк» як екскурсійні об'єкти рекомендуються 73 види 
деревних і чагарникових рослин, що є представниками 3 родин відділу 
Голонасінні і 25 родин відділу Покритонасінні. Із 73 вивчених видів 20 – це види 
місцевої аборигенної флори, 20 видів інтродуковані з Північної Америки, 9 видів 
походять з Азії, 8 видів – з Китаю, по 2 види інтродуковані із Середземномор'я і 
Японії, по одному виду – з Ірану, Греції, Балкан і Близького Сходу.  

На станції «Рідкісні і зникаючі рослини» як екскурсійні об'єкти 
рекомендуються 8 видів дендрофлори і 4 види квітково-декоративної флори. Із 73 
вивчених видів дендрофлори арборетуму МДПУ 5 видів є тими, що охороняються 
і занесені в Червону книгу СРСР (альбіція ленкоранська, тополя бальзамічна, тис 
ягідний, бузок угорський, платан східний), 3 види є реліктовими рослинами (тис 
ягідний, керрія японська, гінкго дволопатевий). Із 94 вивчених видів квітково-
декоративних рослин 4 види належать до групи рослин, що охороняються 
(горицвіт весняний, тюльпан Шренка, тюльпан дібровний, пролісок білосніжний).  

На станції «Агрофітоценоз» як екскурсійні об'єкти рекомендуються 61 вид 
польових культур, що належать до 16 родин відділу Покритонасінні. По групах 
польових культур вони розподілені таким чином: зернові – 12 видів, зернобобові – 
9 видів, бульбоплоди – 2 види, коренеплоди – 5 видів, баштанні – 7 видів, олійні – 
13 видів, ефіроолійні – 10 видів, прядильні – 3 види.  

На станції «Лугова рослинність» як екскурсійні об'єкти рекомендуються 23 
види, що належать до 7 родин відділу Покритонасінні. 

На станції «Квітково-декоративні рослини» як екскурсійні об'єкти 
рекомендуються 94 види, що належать до 26 родин. Із них 22 родини належать до 
класу Двосім’ядольні Magnoliopsida, а 4 родини – до класу Односім’ядольні – 
Liliopsida. 27 видів належать до родини Айстрові, 11 видів – до родини Лілейні, 7 
видів – до родини Розові, по 4 види – до родин Амарилісові і Касатикові, по 3 
види – до родин Макові, Гвоздичні, Капустяні, Маслинкові, Жимолостеві. 
Більшість квітково-декоративних рослин інтродуковані з різних центрів 
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походження. Із Північноамериканського центру – 12 видів, із Середземномор'я – 9 
видів, з Південно-Європейського центру – 8 видів, з Малайзійського центру – 5 
видів, по 6 видів – вихідці з Китаю, Японії і Мексики, з Африки – 2 види. Слід 
зазначити, що 53 види квітково-декоративних рослин арборетуму є трав'янистими 
багатолітниками, 19 видів – однолітники, 18 видів – напівчагарники і 4 види – 
дволітники. 

У процесі розроблення екостежки нами зібрано і систематизовано 
інформаційний матеріал по екскурсійних об'єктах кожної станції з метою 
підготовки і проведення екскурсій для різних груп екскурсантів. 

Нами також розроблено методику організації самостійної пізнавальної 
діяльності учнів на кожній станції. 

Апробація запропонованої екостежки відбулася шляхом організації і 
проведення екскурсії з учнями 6 – 7 класів Костянтинівського НВК № 1 «Таврія» 
(учитель біології – О.П.Біленька). Екскурсоводами на стежці були студенти 43-ї 
групи хіміко-біологічного факультету МДПУ.  
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АГРОБІОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ  
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ПСИХОЛОГІВ-ПРАКТИКІВ 
 
І.Г.Денисов 
 
Розкрито проблеми комплексної підготовки практичного психолога і місце в 

цій системі агробіологічного комплексу. Розглядаються практичні рекомендації 
щодо розвитку особистісної самосвідомості майбутніх фахівців у галузі 
практичної психології, значення екопсихологічного компоненту в розвитку 
самосвідомості особистості. 

 
The article is dedicated to the problems of the complex teaching of the practical 

psychologist and Agro-Biological Complex place in this system. The author considers 
the practical recommendations for the development of person’s self –consciousness of 
future specialists in the Practical Psychology branch. The main attention is paid to the 
value of ecopsychological component in the development of the person’s self – 
consciousness. 

 
Актуальність теми дослідження зумовлена тими фактами, що сучасна 

система підготовки практикуючого психолога зорієнтована здебільшого на 
оволодіння ним певною системою теоретичних знань, спеціальних умінь і технік. 
У процесі вдосконалення власного професійного досвіду більшість практикуючих 
психологів обирає певний набір технік, який, на їх думку, є більш досконалий. 
Така професійна позиція призводить до того, що психолог перетворюється на 
користувача методик, а його робота набуває автоматизму і стає стандартизованою 
відносно проблеми клієнта і засобів її розв‘язання. Однак успіх професійної 
діяльності психолога залежить значною мірою від його особистісних 
характеристик, до яких, перш за все, можна віднести систему цінностей, загальну 
і професійну культуру, самосвідомість, світогляд, вміння творчої реалізації 
власного підходу до роботи тощо. Тому поряд із світоглядною та професійною 
підготовкою майбутніх фахівців особливого значення набуває особистісна 
підготовка психолога-практика, метою якої є формування професійно значущих 
якостей особистості, її гуманістичної спрямованості, патріотизму, психологічної 
культури, здатності до професійної ідентифікації. 

Реалізація ідеї створення національної системи соціально-психологічної 
служби потребує вирішення головного завдання – підготовки 
висококваліфікованих фахівців у галузі практичної психології. Особливості 
суспільного життя ставлять жорсткі вимоги до особистісних і професійних 
якостей психолога-практика. Проблема освітньо-кваліфікаційної характеристики 
сучасного психолога, побудова моделі його особистості активно досліджується 
науковцями [2; 3; 4; 5; 6]. 

Цілком виваженою і досконалою можна вважати думку М.Й.Боришевського: 
“Наше сьогодення вимагає від національної вищої школи взагалі і від кожного 
навчального закладу, спираючись на кращі традиції і досягнення професійної 
освіти та психолого-педагогічної науки, кардинально переглянути сам підхід до 
організації навчально-виховного процесу, до змісту фахової підготовки і 
виховання студентської молоді, до розробки і впровадження перспективних 
технологій навчання” [2].  
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Перші роки навчання у ВНЗ спрямовані на створення і формування системи 
загальноосвітніх знань. Значне місце в цій системі займає формування 
особистісної самосвідомості, складовою якої є усвідомлення себе в 
навколишньому середовищі. Виконання цього завдання включає виховання 
екологічної культури і передбачає висвітлення тією чи іншою мірою питань із 
психології, культурології, екології, ознайомлення студентів з екокультурними 
цінностями рідного краю та Батьківщини. Важливо всіма засобами залучати 
студентську молодь до системи екологічного виховання, що існує у навчальному 
закладі, орієнтувати студентів на активну участь у діяльності щодо збереження і 
поліпшення екологічного стану довкілля. Особливого значення це набуває у наш 
час, коли спілкування з природою часто обмежується переглядом телевізійних 
програм.  

Значне місце в комплексному екопсихологічному вихованні посідають 
екскурсії у природу, ознайомлення з експонатами виставок і музеїв, колективний 
перегляд і обговорення фільмів тощо. Однак, на наш погляд, ніщо не може так 
вплинути на розвиток екологічної культури, як практична робота на 
агробіологічній ділянці.  

Усі можливості агробіологічного комплексу сприяють реалізації 
особистісного підходу до виховання психолога-практика.  

Розроблення особистісного підходу – дуже складна теоретична і практична 
проблема. Гуманістичний підхід дає змогу сприймати людину як ”відкриту 
можливість” самоактуалізації. У межах гуманістичного напряму людина 
розглядається як неповторна унікальна цілісність, якій притаманний певний 
ступінь свободи від зовнішньої детермінації завдяки тим цінностям, якими вона 
керується. Гуманістичний підхід у розумінні сутності особистості пов’язаний з 
іменами К.Гольдштейна, А.Маслоу, Дж.Олпорта, К.Роджерса, Р.Мей, Е.Фрома, 
К.Хорні, В.Франкла та ін. Сучасні вимоги до формування особистісного підходу 
представлені у дослідженнях таких відомих психологів, як К.О.Абульханова-
Славська, В.В.Давидов, В.О.Моляко, І.С.Якиманська, О.Г.Асмолов, В.В.Столін, 
В.О.Татенко, Т.М.Титаренко та ін. Питання необхідності особистісного підходу у 
психології та педагогіці неодноразово порушувались у працях 
В.О.Сухомлинського, І.С.Кона, А.В.Петровського, Б.О.Федоришина, І.Д.Беха та 
ін. Складовими гуманістичного підходу до розвитку особистості є питання, 
пов’язані з усвідомленням соціальних, культурних, естетичних і екологічних 
цінностей. 

Особистісний підхід дедалі більше утверджується як ключовий психолого-
педагогічний принцип організації навчально-виховного процесу. Однак рівень 
його науково-методичного обґрунтування не задовольняє педагогів і психологів 
[2]. Особистісний підхід є своєрідним методологічним інструментарієм, основу 
якого становлять сукупність вихідних концептуальних уявлень, цільових 
настанов, методика психодіагностичних та психолого-технологічних засобів, що 
забезпечують глибоке, цілісне розуміння пізнання особистості, її розвиток. 
Особистісно орієнтована освіта реалізується через діяльність, метою якої є 
саморозвиток суб’єктів навчального процесу, розкриття їх внутрішнього творчого 
потенціалу. Зміна змісту освіти на сучасному етапі розвитку вищої школи веде до 
зміни її технологій, надає їй особистісної спрямованості. Саме в цей час ми 
повинні замислитися над тим, що психологія як наука іноді штучно пов’язується 
із системою філософських дисциплін. При цьому зовсім не враховуються 
міжпредметні зв’язки психології (і навіть власне її формування) із системою 
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біологічних дисциплін. Виправити це допоможе виховання у психологів-
практиків усвідомлення своєї приналежності до навколишнього середовища, 
розуміння себе як біологічного виду, який має закономірності розвитку і 
взаємозв’язки з іншими біологічними видами. 

Усі засоби і форми екопсихологічного виховання можна використовувати, 
якщо вони збагачують екопсихологічну культуру студентської молоді, 
розвивають у неї екологічні компоненти самосвідомості, інтереси, творче 
ставлення до природи, допомагають перетворенню знань на переконання, 
розвивають емоційне сприйняття навколишнього середовища. Використання 
різноманітних форм і засобів екопсихологічного виховання у навчальних закладах 
потребує чіткого виділення основних цілей і завдань на різних етапах вищої 
освіти. 

Серед різноманітних технологій, що особистісно орієнтовані, ефективним 
щодо вирішення проблем фахової підготовки психологів-практиків є 
використання групової психокорекції у вигляді методу активного соціально-
психологічного навчання, розробленого Т.С.Яценко [9]. 

Професіоналізм психолога-практика значною мірою залежить від рівня його 
соціально-перцептивної компетентності. Для фахівця у галузі практичної 
психології здатність об’єктивного сприймання плинного соціально-перцептивного 
матеріалу, як зазначає Т.С.Яценко, є однією із найважливіших. “Такою є перша й 
доконечно потрібна умова, аби психолог став практиком. І це зрозуміло, бо він 
працює з тим, що бачить, чує, сприймає, відчуває” [9, с.7]. Однак наявність 
деструкцій у суб’єкта призводить до викривлень реальності, спотвореного 
сприйняття об’єктивної дійсності. З іншого боку, психолог повинен звертати 
увагу й об’єктивно інтерпретувати факти розбіжності декларованих якостей 
особистості і реальної її поведінки. 

Перш за все це стосується самого психолога-практика. Декларована 
поведінка веде за собою стереотипізацію у ставленні психолога до клієнтів, що 
призводить до професійного виснаження і втрати професіоналізму.  

Особистість відображає реальність характерним для неї чином. У 
суб’єктивному ставленні представлені соціальна позиція конкретної людини, її 
потреби, настанови, мотиви тощо. У ставлення особистості до навколишнього 
світу і навколишніх людей вплітаються емоції. Вони є невід’ємною частиною 
усієї сфери відносин людини, надають особистості своєрідної індивідуальності. 
Вибір людиною тієї чи іншої лінії поведінки в кожній конкретній ситуації 
передбачає сприймання та оцінювання головних її елементів: партнера, самого 
себе і ситуації контексту загалом. Таке діагностування наявної ситуації шляхом 
оцінювання стану її головних елементів утворює найсуттєвіший результат 
соціальної перцепції [9, с.95]. 

На чуттєвому й логічному рівнях виникає настанова на дальшу фіксацію в 
людині певних властивостей. Цікаві експериментальні дослідження про 
регулюючий вплив настанови на процес відображення і взаємодії представлені в 
роботах О.О.Бодальова. У процесі міжособистісного сприймання на ґрунті 
стереотипізації виникають ефекти ореолу, первинності, новизни. Вони призводять 
до схематизму, спрощеності людського сприймання. 

Проблема адекватності міжособистісного розуміння, точності сприймання 
існує як практична проблема. Її розроблення й актуальність пов’язані з 
необхідністю підвищення соціально-психологічної компетентності працівників у 
сфері “людина-людина”. Особливого значення набуває ця проблема при 
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підготовці майбутніх психологів-практиків. Соціально-перцептивна підструктура 
особистості психолога-практика має свої особливості. Специфіка потребує від 
спеціаліста глибокого психологічного розуміння життєвої ситуації клієнта, 
механізмів міжособистісної взаємодії, особливостей власного образу в очах 
клієнта та розвиненої особистісної рефлексії [4, с.51]. Усе це загалом складає 
професійну ідентифікацію психолога-практика. 

Професійна ідентифікація – це необхідна умова професійної самосвідомості 
особистості. Вона передбачає прийняття провідних професійних ролей, цінностей 
та норм, що спонукають особистість до ефективної практичної діяльності [6]. 

Професійна самоідентичність особистості формується шляхом рефлексії 
навчально-професійних інтересів, цілей, очікувань, дій, досягнень, результатів, 
якостей, що становлять потенціал професіонала, цінностей майбутньої 
професійної діяльності тощо [5]. Формування професійної самоідентифікації 
психолога передбачає усвідомлення ним своєї соціальної ролі, розуміння 
очікувань соціуму щодо його професійних функцій та результативності роботи. 
Саме тому формування позитивної мотивації щодо оволодіння професією 
психолога, усвідомлення необхідності самопізнання може допомогти студентам у 
визначенні життєвих цілей, пошуку шляхів їх реалізації. 

Шлях до професіоналізму в галузі практичної психології проходить через 
виховання самосвідомості психолога-практика.  

Процес розвитку самосвідомості створює умови для рефлексивного 
самосприйняття, особистісного й професійного становлення, розвитку 
професійної самосвідомості, виникнення нових знань, оцінок, відносин 
особистості. Практична й теоретична робота на агробіологічному комплексі дає 
можливість забезпечувати рефлексивні знання, спрямовані на розуміння 
індивідуальної неповторності себе як соціально-біологічної істоти серед 
різноманіття соціально-біологічних істот, своїх тотожностей та відмінностей. 
С.І.Богомолов писав: “Основний, найзагальніший метод гуманізації будь-якого 
заняття з конкретної дисципліни полягає у тому, щоб залучити студента, його 
душу, його інтелект до активного процесу пізнання і цим зробити його творцем не 
тільки свого особистого щастя, але й тих людей, заради яких він живе...” [7, с.78]. 

Більшість визначень поняття “ідентифікація” свідчить про те, що під ним 
розуміється самоототожнення особистості з певним зразком, людиною, групою, 
формування власної ідентичності, індивідуальності, а також фундаментальний 
механізм не тільки когнітивної, а й афектної та регуляторної сфер психіки, 
особистості загалом [4, с.494]. 

Дослідники ідентифікації підкреслюють домінування в ній функції 
оцінювання [4, с.492-493]. Формування еталонів та стереотипів поведінки 
забезпечує взаємодію, уніфікує і полегшує спілкування та взаємне пізнання. 
Особливість оцінної функції полягає в тому, що вона здійснюється після дії, що 
надає їй пасивно-змістового характеру. За межі оцінювання виходить механізм 
інтерпретації як розумове завдання. Інтерпретація трактується як оцінна 
процедура свідомості, пізнання і мислення, тобто розкриття суті, значення 
процесів і явищ [5]. Перехід від оцінювання до адекватної інтерпретації підвищує 
взаєморозуміння між партнерами по спілкуванню. 

Близьким за змістом до ідентифікації є явище емпатії, яке також виховується 
у процесі спілкування з природою. Дослідники цього феномена підкреслюють 
його емоційну складову. Емпатія пов’язана з проникненням у переживання 
іншого суб’єкта шляхом “відчування”. Основними формами емпатії вважають 
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співпереживання та співчуття. Співпереживання передбачає переживання 
суб’єктом тих самих почуттів, які відчуває інша людина шляхом ототожнення з 
ним. Співчуття – це формальне переживання почуттів іншої людини безвідносно 
до власного стану [4, с.99]. Крім зазначених форм, виокремлюють такі види 
емпатії: 1) емоційна, в основі якої – механізми проекції і наслідування моторних 
та афективних реакцій іншої людини; 2) когнітивна, що базується на 
інтелектуальних процесах порівняння, аналогій тощо; 3) предикативна, що 
трактується як здатність до передбачення афективних реакцій іншої людини у 
конкретних ситуаціях [4]. 

Розуміння інших пов’язане з розумінням самого себе. Використання 
особистого досвіду для пояснення внутрішнього стану інших людей призводить 
інколи до суб’єктивності, помилок в інтерпретації, викривлень. Емпатійні 
тенденції суб’єкта залежать значною мірою від умов виховання, соціального 
оточення, сформованої системи цінностей тощо. Здатність до емпатійного 
розуміння розширюється тим більше, чим більше ми довіряємо своїм почуттям, 
словам, імпульсам, уяві, чим глибшим є наш інтерес до кожної людини, чим 
багатшим і різноманітнішим є уявлення про інших.  

Важливу роль у процесі самопізнання та розуміння людьми один одного має 
також механізм рефлексії. У соціально-психологічному витлумаченні рефлексія – 
це усвідомлення індивідом того, як його сприймають та оцінюють 
співрозмовники, як він розуміє інших шляхом роздумів над собою, а також 
самопізнання внутрішніх актів і психічних станів [6]. На думку І.С.Кона, це не 
просте знання або розуміння іншого індивіда, а знання того, як він розуміє свого 
партнера, своєрідний подвоєний процес дзеркального відображення один одного, 
глибоке, послідовне взаємовідображення, змістом якого є відтворення 
внутрішнього світу партнера по взаємодії, причому у цьому внутрішньому світі, 
своєю чергою, відбивається внутрішній світ іншого [6]. 

У сучасній психології рефлексія досить активно теоретично й 
експериментально вивчається, проводиться аналіз ролі рефлексії у спілкуванні, 
науковому пізнанні, навчанні, розвитку самосвідомості тощо. Особливий інтерес 
останнім часом викликає феномен професійної рефлексії, її місце в різних видах 
професійного мислення і діяльності та взаємозв’язок із професійною 
майстерністю [4, 5, 6]. 

Важливою складовою особистісної рефлексії є екологічна рефлексія як 
механізм самосвідомості, акт дослідження свого внутрішнього світу і поведінки у 
зв’язку з розумінням своєї біологічної цінності і неповторності у навколишньому 
середовищі. Особистість визначається стосовно конкретних явищ, сфер 
діяльності, окремих людей і соціальних груп, природного оточення, екологічних 
цінностей тощо. Саме цінності розкривають способи бачення світу, є 
світоглядними, ідеологічними орієнтирами, відіграють суттєву спонукальну роль 
у життєтворчості. Зіставлення себе зі світом є життєвим самовизначенням 
особистості, а рефлексія є порівняльно-оцінним механізмом [4, с.123]. 

Перспективи розвитку суспільства значною мірою пов’язуються з творчою 
самореалізацією молоді, її ціннісними орієнтаціями, загальною культурою. 
Особистість є суб’єктом екопсихологічної діяльності, вона може активно 
впливати і зазнавати впливу тієї соціологічної спільноти, до якої належить. 

Студентська молодь – дуже динамічна суспільна група. Вона діалектично 
поєднує в собі сильні й слабкі риси, перебуваючи в стані соціального росту, у 
процесі фізичного, політичного, морального та психологічного розвитку. 
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Виходячи з цього, особливе значення має практична діяльність в екологічному 
вихованні студентів-психологів з використанням можливостей агробіологічного 
комплексу. Тільки при врахуванні особливостей студентської молоді як об’єкта та 
суб’єкта екопсихологічного виховання, особливостей їх життєдіяльності та 
спілкування з навколишнім екологічним середовищем можна сформулювати 
принципи екопсихологічного виховання у процесі навчально-виховної діяльності 
у ВНЗ на сучасному етапі.  
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ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО  
КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ  
БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
Т.Є.Христова, Є.О.Казаков, О.Є.Пюрко, С.М.Казакова  
 
Запропоновано педагогічну технологію виховного навчання в системі 

безперервної біологічної освіти на основі гуманізації та демократизації 
навчально-виховного процесу. Представлено блочну програму вивчення біології, 
що передбачає застосування нестандартних форм навчання, поєднання теорії з 
практикою завдяки використанню оригінального навчально-наукового комплексу. 

 
In this article the authors offer the pedagogical educational technology in the 

long-life biological education system on the basis of educational-training' humanization 
and democratization process. The block program of learning Biology is given here. This 
program provides non-standard teaching using, joining of theory with practice at the 
expense of the original Training-scientific complex using. 

 
Концептуальною основою навчання, зокрема біології, має стати формування 

особистості, яка не тільки володіє певною сумою знань, але й зможе застосовувати 
ці знання на благо собі, суспільству, людству [6].  

Біологічна освіта формує у молодого покоління поняття про життя як 
найвищу цінність, а про людину – як складову частину живої природи. Вивчення 
основних біологічних законів сприяє засвоєнню думки: збереження біосфери – 
обов'язкова умова не тільки існування, а й розвитку суспільства. Рівноправне і 
гармонійне співіснування з природою, еволюція людини й біосфери – категоричний 
імператив, що ставить живі системи в центр наукової картини світу, який потребує 
біологізації науки і культури. Тому в сучасних умовах зростає значення 
інтеграційних і неперервних процесів у біологічній освіті для підготовки молодого 
покоління до життя в суспільстві [4].  

Нами розроблена педагогічна технологія виховуючого навчання в системі 
неперервної біологічної освіти з метою формування освіченої, порядної людини, 
яка добре володіє основними біологічними категоріями, може правильно 
використовувати їх у повсякденному житті [3, 5].  

Гуманістична система навчання і виховання виходить з того, що кожна 
людина має індивідуальний неповторний набір можливостей та природжену 
потребу в гармонійній узгодженості й цілісності їх розвитку на основі 
координування всієї когнітивної структури людини. Повною мірою цьому сприяє 
запропонований нами інтегрований курс "Природа, людина, екологія", головною 
метою якого є створення умов для виявлення та розвитку в учнів індивідуальних 
якостей, формування загальнолюдських духовних цінностей при поетапній 
реалізації принципів біологічної освіти: спочатку в 1-4 класах учнів готують до 
введення принципів за допомогою штучно дібраних прикладів (прихована фаза; 
потім у 5-8 класах дається опис принципів у доступних для школярів визначеннях 
(конкретно-визначена фаза); у 9-10 класах формулюються всі ці принципи та 
демонструється їх дія на біологічних прикладах (абстрактно-визначена фаза; у 
старших класах показують застосування цих принципів не тільки в біології, але й у 
психології, соціології, економіці тощо (фаза переведення). Ми вважаємо, що 
вивчення біології має відбуватися за такими блоками:  
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І. Натуральна природа (2 год. на тиждень).  
1 клас. Пори року. Відображення сезонних змін у житті рослин і тварин.  
2 клас. Погляди стародавніх учених на природу.  
3 клас. Об'єкти та явища природи.  
4 клас. Природні системи. Біогеоценози.  
IІ. Природничонаукові знання про навколишній світ (2 год. на тиждень). 
5 клас. Основи цитології та гістології.  
6 клас. Царства: Бактерії, Гриби, Рослини, їх будова, особливості 

життєдіяльності, поширення, значення у природі та житті людини.  
7 клас. Царство Тварини. Еволюція основних систем органів тварин; значення 

у природі та житті людини.  
8 клас. Людина та її здоров'я. Основи гігієни та фітотерапії.  
9 клас. Еволюція органічного світу на планеті.  
ІІІ. Екологія (2 год. на тиждень).  
10 клас. Від Геракліта до Дарвіна. Дарвінізм та сучасна теорія еволюції.  
11 клас. Генетика. Цитологія. Селекція. Генна та клітинна інженерія.  
12 клас. Ембріогенез. Антропогенез. Біосфера та її межі.  
У 1 класі вивчаються зміни в житті рослин, тварин у різні періоди року. До 

цих занять розроблено серію оригінальних біологічних казок. Для дітей цього віку 
властиве предметно-образне мислення, тому одним із домашніх завдань є 
відображення отриманої інформації через індивідуальний малюнок. У 2 класі 
викладаються погляди стародавніх учених на природу. Навчальні дисципліни 
дібрані таким чином, що відбувається "занурення" учнів у певну епоху за різними 
предметами (біологія, математика, музика тощо). З об'єктами та явищами природи 
діти знайомляться у 3 класі. У цей період діяльність учителя спрямована на 
формування в учнів просторового мислення у процесі вивчення рослин, тварин, 
людини та явищ природи із застосуванням різноманітного наочного та 
дидактичного матеріалу. У 4 класі розглядаються природні системи та біоценози. 
Учні вчаться з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки у природі, чому сприяє гра як 
дидактичний прийом для вирішення пізнавальних завдань та проблемних ситуацій.  

Для учнів 1-4 класів нами розроблений урок-загадка на тему "Птахи – наші 
друзі". Мета уроку: формувати поняття про різноманітність птахів різних 
екологічних груп, їх значення у природі та житті людини, виховувати інтерес до 
вивчення живої природи, екологічну культуру учнів; розвивати вміння працювати з 
додатковою літературою, виділяти спільні та відмінні ознаки, аналізувати, 
порівнювати, робити висновки.  

Підготовка до проведення цього уроку починається заздалегідь і полягає у 
визначенні індивідуальних завдань для учнів, забезпеченні їх відповідною 
літературою, проведенні консультацій щодо виконання цих завдань.  

Індивідуальні завдання:  
• дібрати загадки про типових представників птахів різних екологічних груп 

Мелітопольщини;  
• підготувати яскраві малюнки-відгадки із зображенням птахів, про яких 

ітиме мова;  
• користуючись Червоною книгою України, підготувати повідомлення про 

рідкісні види птахів, що живуть на півдні України і підлягають охороні;  
• знайти в літературі або скласти самому поетичні рядки, які можна було б 

використати як епіграф до цього уроку.  
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Учні, які не отримали індивідуальних завдань, розподіляються на дві команди 
і беруть участь в уроці як гравці.  

Урок розпочинається з оголошення теми, мети та епіграфа. Далі вчитель по 
черзі дає слово учням, які готували загадки про різні екологічні групи птахів. 
Паралельно з відгадуванням на дошці вивішуються малюнки із зображенням птаха, 
про якого йде мова. Потім учитель пропонує учням блок питань про цю екологічну 
групу: загальні характерні ознаки зовнішньої будови птахів (форма дзьоба, крил, 
хвоста, нижніх кінцівок), особливості способу життя, характерні представники, 
значення у природі та житті людини тощо. З'ясування цих питань відбувається у 
формі змагання між двома командами.  

Далі вчитель надає слово учневі, який працював із Червоною книгою України. 
Він повідомляє про птахів півдня України, яким загрожує вимирання і які 
підлягають охороні. Виступ супроводжується демонстрацією кольорових слайдів. 
На цьому етапі гравці команд можуть набрати додаткові бали.  

У заключній частині заняття вчитель підсумовує вивчений матеріал, роботу 
учнів за індивідуальними завданнями, якість роботи команд, підраховує набрані 
бали і виставляє оцінки.  

Біологічні об'єкти доцільно вивчати на різних рівнях організації живої матерії: 
від молекулярного до біосферного. Тому в 5 класі передбачається вивчення основ 
цитології та гістології. Для формування загальнобіологічних понять про будову, 
функції клітини та її органоїдів ми використовуємо електрифіковану таблицю-
схему, яка дає змогу з'ясувати особливості структури і функції окремих органоїдів і 
клітини загалом. Ознайомлення з основними царствами органічного світу та їх 
складовими відбувається у 6 (бактерії, гриби, рослини), 7 (тварини) і 8 (людина) 
класах. Послідовно в еволюційному плані розглядаються питання будови, 
особливості функціонування і значення найважливіших представників 
систематичних категорій, а також специфічність органів та систем живих 
організмів. У 9 класі доцільно вивчати еволюцію рослинного і тваринного світу на 
планеті. Вивчення розвитку органічного світу проводиться за періодами й ерами 
розвитку нашої планети; учні ознайомлюються з теоріями та гіпотезами 
походження Землі. Уроки відбуваються у вигляді конференцій, симпозіумів, 
екскурсій до краєзнавчих та історичних музеїв. Отримані знання сприяють 
формуванню в учнів творчого мислення, активізації розумової діяльності, 
закладають основи для екологічної освіти і природоохоронного виховання 
школярів.  

Для учнів 5-9 класів ми пропонуємо урок-виставу "Єдність і протилежність 
процесів фотосинтезу і дихання". Сценарій цього заходу розробляють самі учні, 
вчитель скеровує і стимулює цю роботу. Спочатку учні опрацьовують наукову та 
науково-методичну літературу, а потім, згідно зі своїми творчими здібностями, 
розробляють сценарій. До складу групи учнів, які готують цей урок, входять 
художники, поети, сценаристи, режисери.  

Подаємо короткий опис сценарію.  
Дійові особи:  
Вуглекислий газ – дуже спритний молодик. Кисень – кмітливий і відважний. 

Органічні речовини – найголовніші та найважливіші. Хлорофіл – веселий красень-
юнак. Дихання – спокійний статний чоловік. Вода – маленька і приємна молодичка. 
АТФ – енергійна дама.  

Усі учасники мають костюми певного кольору, на капелюхах – хімічні 
формули або назви. У виставі беруть участь також Суддя, Адвокат, Прокурор. 
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Вистава побудована таким чином, що над процесами фотосинтезу і дихання 
відбувається суд. Прокурор звинувачує їх, а Адвокат – захищає, пояснюючи, які 
значення ці процеси мають не тільки для зеленої рослини, а й для життя на Землі 
взагалі.  

Обладнання: зелена гілка, фрукти та овочі на підносі, каламутна вапняна вода, 
скляний ковпак, іграшкова та жива миші. На підлозі лежить великий зелений 
листок, навколо нього розміщені столи для учасників судового процесу.  

На початку вистави всі глядачі опиняються на лісовій галявині серед зеленої 
трави та листя, де знайомляться з веселим молодим красенем Хлорофілом та 
іншими учасниками процесу фотосинтезу. Далі з’являються Суддя, Прокурор і 
Адвокат. Починається розгляд справи Хлорофілу. З’ясовується його 
місцезнаходження в рослині, характер роботи, значення в житті живих істот. Потім 
Адвокат детальніше спиняється на участі Хлорофілу та його помічників у процесі 
фотосинтезу. Однак Хлорофіл звертає увагу суду на інший важливий процес – 
Дихання. З’являється Дихання зі своїм почтом. Суд дізнається про особливості 
цього процесу, його хімізм і робить висновок, що фотосинтез і дихання – два 
протилежні процеси. Далі Адвокат за допомогою учнів пояснює Судді та 
Прокурору, як впливають на Фотосинтез і Дихання фактори зовнішнього 
середовища. Суд виправдовує процеси Фотосинтезу і Дихання, звертає увагу на їх 
велике значення не тільки для зелених рослин, а й для кругообігу речовин на 
планеті.  

Вистава супроводжується піснями про фотосинтез і дихання, танцями Кисню, 
Вуглекислого газу та інших виконавців.  

Цей вид уроку, з одного боку, стимулює пізнавальну активність учнів, 
розвиває їхню фантазію і творчі здібності, а з іншого – дає змогу в нестандартних 
умовах зробити висновок про вивчений матеріал, значно розширити обсяг знань з 
таких важливих і складних тем, як "Фотосинтез" і "Дихання".  

У 10 класі передбачається вивчення основ дарвінізму, сучасної теорії еволюції 
та ознайомлення з основними концепціями стародавніх та сучасних учених про 
походження і розвиток життя на Землі. Екскурсія до історичного заповідника 
"Кам'яна могила" дає змогу наочно й образно висвітлити цей матеріал. Заняття 
проводяться у вигляді уроків-лекцій, конференцій, диспутів, на яких учні в процесі 
спілкування виробляють свої переконання і вчаться відстоювати їх перед 
опонентами. У 11 класі вивчаються питання цитології, генетики, генної та клітинної 
інженерії. Для розвитку творчого мислення використовуємо активні методи 
навчання: створення конкретних ситуацій, інциденту, "мозкової атаки", 
"занурення", що доповнюють традиційні методи та форми навчання. Навчальний 
матеріал 12 класу включає вивчення ембріогенезу, антpoпогенезу, біосфери та її 
меж.  

Для реалізації творчого підходу до навчання, розвитку самостійності 
розумових здібностей для учнів старших класів ми пропонуємо групову гру "Що? 
Де? Коли?", яку можна використовувати для вирішення теоретичних і практичних 
завдань. Наприклад, після вивчення екологічного матеріалу можна поставити такі 
проблемні запитання:  

• Відомо, що сосна є евритопним видом і здатна пристосовуватися до різних 
умов існування. Поясніть, чому на піщаному гpyнтi корінь сосни росте вглиб, а на 
болоті її коренева система поверхнева. До яких умов середовища пристосовується 
рослина у такий спосіб?  
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• Якою екологічною закономірністю можна пояснити такі явища: загроза 
замерзнути значно більша у морозну погоду із сильним вітром, ніж у безвітряну; 
спеку легше переносити при сухому, а не при вологому повітрі?  

• Знаючи закономірності взаємодії екологічних чинників, як можна 
підтримувати оптимальні умови життя культурних рослин і свійських тварин?  

Питання ставить учитель, а учні самостійно шукають на них відповідь. Таким 
чином, діти поступово набувають навичок наукового пізнання і творчої діяльності.  

Польова практика з біології повинна стати невід'ємною частиною навчально-
виховного процесу у школі. Тому ми пропонуємо, крім екскурсій, передбачених 
шкільною програмою, ввести після кожного року навчання польову практику з 
біології. Основними завданнями цієї форми навчання є вивчення біогеоценозів 
місцевості, їх видового та систематичного складу, екологічних груп живих 
організмів, взаємовідносин в угрупованнях. Заняття з польової практики повинні 
відбуватися на лоні природи.  

Для здійснення цієї програми з біології нами успішно використовується 
Навчально-науковий комплекс з біології [1, 2], складовими якого є: біологічний 
кабінет, оформлений згідно з програмою, який має препараторську для підготовки 
занять; автоматизований вегетаційний майданчик, на якому можна моделювати 
життєві процеси рослин у стабільних, контрольованих умовах; система захищеного 
ґрунту для вивчення життєдіяльності рослин у заданих експериментатором умовах; 
наукова лабораторія, що має сучасне обладнання для проведення наукових 
досліджень; приміщення для науково-технічної творчості та пошукових робіт; 
природний біогеоценоз із водоймищем для екскурсій з учнями молодших класів та 
наукових досліджень флори та фауни різних екологічних груп із школярами 
старших класів; автоматизована оранжерея для поглибленого вивчення 
життєдіяльності рослин, формування естетичних та етичних якостей. 

Ми вважаємо, що така педагогічна технологія неперервної біологічної освіти 
в Україні допоможе виховувати молоде покоління, яке матиме глибокі теоретичні 
знання, навички науково-дослідної роботи, вмітиме нестандартно мислити, 
розумітиме цінність навколишнього середовища і бережно ставитиметься до нього, 
буде здатним активно діяти у мінливих умовах сьогодення.  

 
Література 
1. Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2000. – 272 с. 
2.  Казаков Є.О., Казакова С.М. Навчально-науковий комплекс з фізіології рослин // Тези доп. 

ІІ з’їзду Укр. тов. фіз. росл. – К.: Б.в., 1993. – С. 83- 84. 
3. Казаков Е.А., Христовая Т.Е., Казакова С.М. Непрерывность формирования творческого 

мышления по биологии в школах нового типа // Непрерывность развития профессионально-
творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Мaт-лы междунар. 
методич. конф. (Мелитополь, 25-27 мая 1997 г.). - Киев - Мелитополь: Б.и., 1997. – С. 42-44.  

4. Христова Т.Є., Казаков Є.О., Казакова С.М., Кондрашова В.М. Гуманізація біологічної 
освіти у школах нового типу // Нові педагогічні технології з проблем гуманізації та 
демократизації навчально-виховного процесу в освітніх закладах: Мат-ли міжнар. науково-практ. 
конф. (Черкаси, 27-28 січня 1998 р.). - Черкаси: ЧОІПОПП, 1998. – С.68-69.  

5. Христова Т.Є., Казаков Є.О., Казакова С.М., Пюрко О.Є. Інтеграція біологічної освіти в 
системі "школа-вуз" // Допрофесійна педагогічна підготовка учнівської молоді в контексті 
реалізації цільової комплексної програми "Вчитель": Зб. науково-практ. мат-лів Всеукр. конф. 
(Кривий Ріг, 8-10 квітня 1998 р.). – Дніпропетровськ: Б.в., 1998. – С. 68-71.  

6. Христова Т.Є., Казакова С.М. Педагогічна технологія виховуючого навчання в системі 
неперервної біологічної освіти // Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти: 
Мат-ли третьої міжнар. науково-практ. конф. (Чернівці, 17-19 листопада 1999р.) – Чернівці: 
Б.в., 1999. – С. 182-185. 



Агробіологічний комплекс як навчально-дослідницьке середовище  
 

Постметодика, № 4-5, 2005 34

АГРОБІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ  
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 
 
Ю.В.Кармишев 

 
Розглянуто значення представників герпетокомплексів для підготовки 

вчителя-біолога. Висвітлено роль самостійних практичних занять студентів під 
керівництвом викладача. 

 
In this article author considers the meaning of Herpetology complexes 

representatives for the biology teachers training. The main attention is attracted to the 
independent student’s lessons under teacher’s guidance.  

 
Одним із актуальних питань сучасності є вивчення стану тваринного світу, 

особливо у перетворених людиною ландшафтах. У наш час фахівці-біологи дедалі 
частіше звертаються до проблеми співіснування людини і тварин. Уже з’явилися 
видання, присвячені цьому питанню [2]. Вивчення тваринного світу, зокрема у 
перетворених людиною ландшафтах, сприяє формуванню бережливого ставлення 
до природи, що є важливим при підготовці майбутнього вчителя-біолога.  

Безсумнівно, що однією з найважливіших складових процесу навчання і 
підготовки фахівців є закріплення на практиці знань, отриманих під час 
теоретичних занять. Потрібно, щоб студент міг самостійно проводити 
спостереження у природі, а також володів методами експериментальної роботи в 
лабораторних умовах. Усе це вкрай необхідно як майбутньому викладачу-біологу, 
так і початківцю-досліднику. Досягненню цієї мети повинна сприяти комплексна 
теоретична і практична підготовка, що починається в навчальних аудиторіях, а 
закінчується у польових умовах під час польових практик.  

Враховуючи вигідне розташування агробіологічного комплексу 
Мелітопольського державного педагогічного університету (околиця міста, вихід 
на річку Молочну) та особливості біології представників різних груп тварин, крім 
таких «класичних об’єктів», як комахи, можна запропонувати для студентських 
досліджень земноводних (жаба озерна, ропуха зелена) та плазунів (ящірка прудка, 
вужі водяний та звичайний, черепаха болотяна). Ці тварини є численними не 
тільки у межах Мелітополя, а й на значній частині півдня України. Крім того, ці 
тварини легко переносять утримання в штучних умовах. Таким чином, студенти 
мають змогу спостерігати життя земноводних та плазунів не тільки у природі, а і 
в лабораторних умовах. Деякі особливості життя цих тварин можна вивчати 
тільки в тераріумі. Після проведених досліджень тварини повертаються у місця їх 
існування у природі.  

Знання, отримані під час проведення таких досліджень, є дуже корисними 
для майбутніх учителів у позакласній роботі в школі, а також при вивченні 
окремих тем біологічного циклу. Студенти вчаться проводити екскурсії у природу 
з елементами наукових досліджень, оформляти біологічний кабінет та дослідні 
лабораторії. Усе це повинно сприяти закріпленню знань, отриманих під час 
теоретичних занять. 

Однією з перешкод, що заважає використовувати земноводних і плазунів в 
навчальній роботі, на мою думку, є недостатня обізнаність учителів з біологією 
цих тварин та брак доступної науково-популярної літератури. Деякі кроки з 
популяризації знань про цих тварин здійснені працівниками МДПУ [3] і різними 
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вченими спільно з аматорами [1, 4]. Однак, незважаючи на це, подібної літератури 
не вистачає. 

Агробіологічний комплекс МДПУ, враховуючи його вигідне розташування, 
став одним із осередків польових практик із зоології та екології, а також 
проведення наукових досліджень амфібій та плазунів студентами і викладачами 
кафедри екології. Найважливішим моментом, на мою думку, є те, що дослідники 
мають змогу працювати не тільки в лабораторії, а й спостерігати за тваринами у 
природних умовах на територіях, що межують із комплексом. Таким чином, 
можна проводити фенологічні спостереження (річна та добова активність), 
вивчати деякі екологічні особливості (живлення, розмноження, відношення до 
температури, вороги і паразити, теоретичне та практичне значення для людини 
тощо) і проводити найпростіші дослідження з мінливості й систематики 
земноводних та плазунів.  

Студенти навчаються самостійно ставити проблему й обґрунтовано обирати 
тему майбутнього дослідження, складати план своїх дальших дій. Під час цієї 
роботи студенти-біологи набувають навички отримання первинних даних та 
статистичної обробки цих матеріалів за допомогою сучасної комп’ютерної 
техніки. Дуже корисним є те, що дослідження можна проводити впродовж року: 
влітку – у польових умовах, а взимку – в лабораторіях та комп’ютерних класах. 
Отримані результати студенти вчаться осмислювати й робити висновки за 
допомогою керівника. Результатом такої діяльності є курсові та дипломні роботи, 
що їх студенти з успіхом захищають і використовують під час роботи в школі. 
Крім цього, студенти навчаються робити наочні експозиції, фоторепортажі, 
колекції, необхідні при вивченні теоретичного курсу, а також під час педагогічних 
практик. 

Територія агробіологічного навчального комплексу є основою для 
закріплення й поглиблення знань, передбачених програмами із зоології, екології, 
біорізноманіття, таксономії та фауни рідного краю. Після проходження практики 
значна кількість студентів успішно співпрацює з еколого-натуралістичним 
центром та школами міста і району з метою організації та проведення позакласної 
роботи юннатів, організації природоохоронної діяльності та екологічного 
виховання молоді. За допомогою студентів-біологів уточнюються списки і 
поширення рідкісних земноводних та плазунів регіону. Ці дані використовуються 
фахівцями при складанні Червоної книги України. Унаслідок того, що амфібії 
реагують на зміну хімічного складу водойм, що виявляється у зміні забарвлення, 
розміру, темпів росту, їх з успіхом можна використовувати для проведення 
екологічного моніторингу стану водойм міста і району. У цій діяльності допомога 
підготовлених студентів та юннатів може бути значною. Під час такої праці, крім 
набуття теоретичних знань, студенти практично допомагають певним фахівцям і 
організаціям зберігати біологічне різноманіття і поліпшувати навколишнє 
середовище нашої країни. Знання, отримані під час виконання дослідницької 
роботи, з успіхом використовуються також при проведенні уроків із зоології та 
екології, оформленні шкільного «живого куточка», організації натуралістичної 
роботи.  

Під час практичних занять студенти вивчають також досвід 
природоохоронної діяльності за рубежем. Наприклад, у Росії в деяких регіонах 
уже декілька років проводиться акція «Обережно! Жаба!». Під час цієї акції учні, 
студенти і викладачі проводять роз’яснювальну роботу серед населення, 
встановлюють попереджувальні знаки у місцях масових сезонних міграцій жаб, 
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оскільки значна частина цих корисних тварин може гинути під колесами 
автотранспорту. Під час пересихання деяких водойм члени екологічних патрулів 
збирають і переносять в інші водойми пуголовків та дорослих тварин (жаб, ропух, 
тритонів), чим практично сприяють збереженню біологічного різноманіття 
регіону. Дуже важливим елементом такої роботи є те, що студенти й учні 
набувають навичок реальної природоохоронної діяльності, навчаються бережно 
ставитися до довкілля. 

Під час проведення практичних занять із представниками герпетокомплексів 
рідного краю можна запропонувати такий перелік питань, на які насамперед треба 
звернути увагу: 

1. Видовий склад амфібій та плазунів регіону. 
2. Представники герпетокомплексів як зручний об’єкт спостережень у 

шкільному «живому куточку». 
3. Зелені жаби – індикатори стану водойм. 
4. Місце амфібій і плазунів в екосистемах регіону. 
5. Господарське значення амфібій і плазунів. 
6. Мінливість і таксономічний статус представників герпетокомплексів 

регіону. 
7. Методики статистичної обробки даних. 
8. Екологічне моделювання і прогнозування стану навколишнього 

середовища.  
При вирішенні цих питань здійснюється тісна співпраця між викладачем і 

учнем. Враховуючи завдання дослідження, викладач допомагає визначити мету і 
план проведення дослідження, здійснює контроль за виконанням дослідження. 
Враховуючи власний досвід, відзначмо, що найбільш цікаві і значні результати 
отримуються тоді, коли наукові інтереси викладача і студента збігаються. 

 На основі вищесказаного можна зробити висновок, що саме польові 
практики і практичні заняття у біологічних комплексах сприяють доброму 
засвоєнню теоретичних знань із таких основних біологічних дисциплін, як 
зоологія, екологія, біорізноманіття, охорона навколишнього середовища, 
екологічний моніторинг тощо. Під час практичних занять студенти не тільки 
вдосконалюють отримані знання, а й навчаються методик польових спостережень 
і самостійних наукових досліджень. Слід приділяти більше уваги організації саме 
самостійної практичної діяльності студентів під керівництвом викладача в 
лабораторіях і на польових практиках. Практична робота повинна мати таку ж 
вагу, як і аудиторні теоретичні заняття. Тільки так можна сформувати фахівця-
біолога, який не тільки сам вдосконалюватиме свої знання, а і зможе організувати 
учнів для виконання наукових досліджень. Усе це потребує дальшої розробки і 
публікації методик польових досліджень в різних галузях біології. 
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ВИКОРИСТАННЯ АГРОБІОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ  
ТА БОГАТИРСЬКОЇ БІОСТАНЦІЇ  
ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
О.І. Кошелєв, Л.В. Пересадько, В.О. Кошелєв, С.М. Заброда,  
О.М. Ніколенко, Л.В. Дядченко 
 
Розглянуто досвід організації і проведення екологічної освіти з 

використанням агробіологічного комплексу та біологічної станції для 
безперервного багатоступеневого процесу екологічної підготовки студентів 
університету та слухачів Малої академії наук. 

 
The experience of Ecological education with the using of Agro-Biological 

Complex and Biostation organizing and carrying out for uninterrupted leveled process 
of ecological education of University students and listeners of the Small Science 
Academy is considered. 

 
 
Вступ 
Людство перебуває на порозі нової екологічної кризи, викликаної 

глобальним антропогенним забрудненням середовища. Гостро постає питання 
щодо формування нового екологічного мислення. Шлях до нього пролягає 
через високу екологічну культуру, ефективну екологічну освіту, яка в третьому 
тисячолітті стала необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного 
розвитку. Екологічне виховання й інформування населення, підготовка 
висококваліфікованих фахівців названі приоритетними у програмних 
документах найвизначнішого міжнародного форуму ХХ ст. в Ріо-де-Жанейро 
(1992), присвяченого навколишньому середовищу і сталому розвитку, одним із 
найважливіших і необхідних засобів здійснення переходу до гармонійного 
розвитку всіх країн світу. Це положення підкреслюється і в останніх 
міжнародних документах (Міжнародний звіт “Ріо+5”, “Керівництво з 
підготовки національних доповідей про виконання країнами “Порядку денного 
на 21 сторіччя” тощо), у Концепції екологічної освіти України, затвердженої 
МОіН України (2001р.), яка є елементом Концепції гармонійного розвитку 
держави і набуває сьогодні ваги актуального і важливого державного 
документа. Підготовка фахівців, громадян та школярів із високим рівнем 
екологічних знань, екологічної свідомості й культури на основі нових критеріїв 
оцінювання гармонійних взаємовідносин людського суспільства й природи є 
одним із головних важелів вирішення надзвичайно гострих екологічних і 
соціально-економічних проблем сучасної України [1–19]. Важливу роль в 
екоосвіті, окрім теорії, мають практичні навички, формуванню яких сприяють 
спеціалізовані біологічні комплекси, польові тренінги, практики, школи-
семінари.  

 
Матеріал і методика 
Мета. Основою цієї роботи є аналіз багаторічного досвіду роботи хіміко-

біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного 
університету, інших структурних підрозділів університету в галузі екоосвіти та 
виховання молоді, зокрема досвід цієї роботи на АБК МДПУ впродовж 1988 – 
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2002 рр., проведення літніх таборів еколого-натуралістичного центру 
“Простір” на Степанівській науково-польовій базі в 1996 – 2004 рр., 
екологічних тренінгів МАН, які проведені на Богатирській біостанції МДПУ у 
2000 – 2004 рр. На природничих факультетах МДПУ стали традиційними 
Тижні біології, присвячені екологічним проблемам, «круглі столи»дискусії для 
студентів. У березні 2003 р. проведено читання пам’яті академіка 
В.І.Вернадського. Для аналізу стану екоосвіти Лабораторією соціальних 
досліджень МДПУ у січні 2003 р. було проведено анкетування “Студент про 
екологічну освіту та культуру”. В опитуванні взяли участь 250 студентів 
денної форми навчання хіміко-біологічного, природничо-географічного, 
соціально-гуманітарного факультетів, а також 38 викладачів-кураторів 
академічних груп, що забезпечило репрезентативність вибірки [10]. У лютому 
2004 р. в МДПУ проведено єдину кураторську годину “Біобезпека світу: 
стратегія виживання людства”. 

Практична робота з екоосвіти зі студентами та школярами впродовж 
багатьох років ведеться на Агробіологічному комплексі (АБК) МДПУ і 
Богатирській біологічній станції МДПУ. Нижче подається їх коротка 
характеристика. АБК розташований у межі м. Мелітополя на правому березі р. 
Молочної за адресою: вул. Леніна, 1. Зоокомплекс АБК у 1987 – 1999 рр. 
включав десятки вольєрів сучасного типу, де  утримувалися птахи різних порід 
(свійська курка – майже 30 – 40 порід у різні роки; свійський індик – 6 – 8 
порід; свійська качка – 4 – 8; свійський гусак – 4 – 6; свійський голуб – 15 – 20 
порід), свійські кролики – 8 – 12 порід; нутрії – 6 – 10 порід. Було побудовано 
інкубаторний цех, інтенсивно проводилася племінна робота з птахами, зокрема 
хвилястими папужками. Були побудовані вольєри для утримання (а в 
перспективі планувалося масове розведення) рідкісних видів птахів, внесених 
у національну Червону книгу (дрохва, журавель степовий, хохітва, огар, 
галагаз, орел степовий, сокіл-балабан і ін.), мисливських і господарсько-
важливих видів (сіра куріпка, крижень, цесарка, павич, перепілка японська та 
ін.). Як екзотичні види впродовж різних років утримувалися: амурський тигр, 
вовк, лисиця, золотий, сріблястий і алмазний фазани. На жаль, через соціально-
економічні проблеми в країні ці роботи були повністю згорнуті, племінне 
поголів'я свійських птиць продане, а особини рідкісних видів птахів передані в 
українські зоопарки.  

Богатирська біологічна станція розташована на правому березі 
Молочного лиману (поблизу с. Алтагир Акимівського району Запорізької 
області), у штучному лісі. Вона включає житловий чотириповерховий корпус-
гуртожиток, корпус навчальних лабораторій, їдальню, допоміжні будівлі. 
Богатирський штучний ліс розміщений на піднятому плато і надлиманній 
терасі, вкритій соловими пісками, що добре пропускають крізь себе атмосферні 
опади, водночас ускладнюючи капілярне підняття вологи і її випарювання. 
Видовий склад дерев та чагарників включає близько 100 видів. У штучних 
лісових насадженнях створюється своєрідний мікроклімат, який відрізняється 
від навколишнього водним, температурним і світловим режимами. Ці 
особливості добре помітні у північній частині Богатирського лісу, 
розташованій на північних пологих схилах. Тісний і складний взаємозв’язок 
рослин лісу між собою та з тваринами, а також із середовищем проживання 
виявляється в чіткому поярусному розташуванні рослин та тварин, а сусідство 
міст і села дає змогу ознайомитись з наслідками діяльності людини у природі. 
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Степанівська наукова польова база розташована на південному березі 
Азовського моря (близько с. Степанівка Приазовського району) біля засади 
Степанівської коси. Коса оголошена ландшафтним заказником обласного 
значення. На лимані і косі під час сезонних міграцій тримаються тисячі 
перелітних птахів 80 – 100 видів. Проводяться їх багаторічні обліки, 
відловлювання та кільцювання за участю студентів і школярів.  

 
Результати та їх обговорення 
Основні принципи нового екологічного мислення під назвою 

«Озеленення нашого Я», або «глибинна екологія», зведено до таких: людина не 
може жити поза планетою, поза біосферою; людина – складова частина 
природних або окультурених екосистем; людина стала глобальною 
деструктивною (або руйнівною) силою на планеті; триває процес глобального 
антропогенного забруднення середовища, що ставить людство під загрозу; 
настав час думати глобально, діяти локально; кожний біологічний вид має 
рівне з людиною право існувати на планеті; триває процес коадаптації людини 
і біосфери, тобто взаємопристосування; необхідно дотримуватися законів 
екології Б.Коммонера: а. Усе взаємопов’язане з усім; б. Усе повинно кудись 
діватися; в. Природа знає краще; г. Ніщо не дається дарма [4, 5, 6, 11, 12, 13, 
14]. 

Нові підходи в екологічному мисленні можливо розглянути на прикладі 
зміни підходу до охорони птахів [3, 4, 18]. Птахи – це дещо більше, ніж 
корисний ресурс, який стосується задоволення людських потреб, або 
найважливіша частина екосистем, більше, ніж мисливський трофей, ніж 
винищувачі шкідливих комах, більше, ніж істоти, які приносять насолоду 
людині своїм забарвленням та співом. Передусім, птахи мають власні 
внутрішні цінності, бо мають власні цілі та зацікавлення. Птахи мають 
моральне право на життя, волю, відтворення, якісні умови існування, захист 
від небажаних страждань. Кожна пташка, навіть найменша, має право на 
життя. Гасло «Збережімо птахів для сучасного та майбутнього людства» є не 
тільки застарілим, а й саморуйнівним [2]. Для захисту птахів настав час 
використовувати заклики демократичного лібералізму (захист прав та свободи 
різноманітних видів дикої природи), а також застосовувати етичні принципи 
добра, обов'язку, чемності, щастя, розуміння внутрішньої цінності. При 
розробленні нової птахоохоронної ідеології ХХІ ст. слід ширше 
використовувати релігійні цінності (особливо східних релігій), екологічні 
народні традиції, принципи екологічної етики і “глибинної екології”. Слід 
використовувати такі найважливіші принципи східних релігій: 1. Принцип 
ахімси – не завдавати шкоди будь-яким істотам; 2. Принцип віри у святість 
життя; 3. Принцип доброти та любові до всього живого; 4. Принцип 
толерантності до всього живого [2].  

Основними стратегічними напрямами розвитку екологічної освіти є 
розроблення наукових основ неперервної екологічної освіти на основі 
Національної доктрини розвитку освіти у XXI ст. та Концепції екологічної 
освіти України. Тільки принципи системності і безперервності можуть 
забезпечити умови формування екологічної культури особистості між 
окремими ланками освіти, єдність формальної і неформальної освіти населення 
[13, 14, 15, 17]. Підтримка нових талантів і обдаровань для формування творчої 
та наукової еліти у галузі охорони довкілля здійснюється в Україні в ланцюзі: 
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дошкільні заклади – загальноосвітні школи – еколого-натуралістичний центр – 
секції МАН – ВНЗ – громадські товариства. Ведуться пошук та розроблення 
нових форм еколого-натуралістичного навчання та виховання учнів, учнівської 
молоді та студентів. Завдяки співпраці різних закладів у Мелітополі успішно 
діють Всеукраїнські дитячі екотабори (“Простір”, “Соколятко”) на узбережжі 
Азовського моря, де діти з різних регіонів України беруть участь у польових 
екологічних тренінгах [9, 10, 12]. Студенти МДПУ мають змогу брати участь у 
міжнародних і національних проектах через регіональні відділення декількох 
наукових спілок України (Орнітологічне, Ентомологічне, Теріологічне, 
Географічне тощо), а також шляхом участі в громадських некомерційних 
організаціях, співпрацюють із ВНЗ. Створені різноманітні громадські 
екологічні організації (“Лагуна”, “Біотоп”, “Таврійська заповідна допомога”, 
“Всеукраїнська екологічна ліга” тощо), діяльність яких спрямована на 
вивчення екологічного становища в регіоні та розроблення засобів її 
поліпшення.  

Кожній людині, зокрема школярам та студентам, необхідно відчути та 
взяти на озброєння основні екологічні принципи, які викладені в працях 
М.Ф.Реймерса [14] та М.М.Моїсєєва [13]. Тисячоліттями ми боролися з 
природою, підкорювали її, перетворювали, безжалісно знищували. Ми співали 
гімни тим, хто забирав у нас єство Матері-Природи, яка народила людство. 
Тисячоліттями ми лицемірно закликали: «Люби ближнього!», демагогічно 
просторікували про блага для всіх. І стільки ж років винищували собі 
подібних, середовище життя людства — саму основу його існування. Нас не 
зупиняв навіть шлях до самогубства в результаті глобальної війни або 
екологічного апокаліпсису. Ми не бачили, не хотіли бачити, що, виковуючи 
зброю, не лише вириваємо шматок з рота голодного малюка, жінки, старого, 
але й скорочуємо, а можливо, й позбавляємо людство майбутнього [14]. 
Людство існує й розвивається за рахунок природи, але не шляхом 
протиборства, а шляхом взаємодопомоги — ось основа всього, що існує на 
Землі [7]. Поки люди билися за шматок хліба, їх можна було ще вибачити. 
Коли ж вони намагаються потопити корабель-планету, у якому всі разом 
пливуть, — прощення їм немає. Адже до обітованого берега не дістанеться 
ніхто, ніхто їм не допоможе, лише спільними зусиллями можна прийти до 
благополуччя. Людство створювало собі богів та ідолів, відходило від 
язичницького шанування сил Землі, а наприкінці цього шляху схилило коліна 
перед технічним ідолом, не помітивши, що вже не стара, а змінена нами 
природа диктує нам свої закони [13, 14]. Ми власноруч занесли меча над своєю 
головою. Мільйон транзисторів не замінить шматка хліба голодному, мільярд 
телевізорів не врятує від спраги, трильйон автомашин не дасть ковтка повітря 
тому, хто задихається. Померти під горою технічних цяцьок — доля лише для 
пожадливих йолопів! Викидати 98 % природної сировини й використовувати 
лише 2 — не краща стратегія розвитку; хімія вміє все, то перш за все — 
вбивати. Пестициди знищують не лише «шкідників», вони загрожують усьому 
живому на Землі, і передусім людині. Хімізація сільського господарства 
призводить до безвиході, тут “війна з природою» програна. Необхідні нові 
шляхи до достатку й благополуччя. Всі хімічні забруднення довкілля ведуть до 
людських хвороб і деградації природи, з хімією необхідно бути обережним і 
ще раз обережним [14]. Біосфера Землі повинна бути незмінною. Війни — це 
вічна зима, смерті, ураган, що спопеляє планету. «Мирний» атом теж ні до 
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чого кожній оселі, хай він залишається в стінах ядерних реакторів. Шум — 
ворог номер один, він — фізичний наркотик, він калічить душу і тіло людини. 
Світові потрібна тиша. Радіохвилі несуть одну інформацію й знищують іншу — 
генетичну, вони здатні знищити банк даних життя. Їх місце лише в закритих 
каналах зв'язку. Всесвітнє звалище і стічна яма — Океан — вже задихаються 
від бруду, втрачають здатність до самоочищення. Ріки як артерії планети не 
повинні набухати склеротичними тромбами. Вода повинна текти в них 
кришталевими струмками, а не гнити в брудних клоаках [2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 
14]. Ерозія знищує ґрунти, хімія їх отруює, звалища душать, а без ґрунтів нема 
й не буде процвітання. Без «братів наших менших» ми не можемо існувати, у 
світі одних лише клопів і тарганів людина приречена на загибель. Мережа 
життя єдина, і людина – її частка. Біотехнологія — велике досягнення, але й 
вона несе з собою безліч загроз. Закон екології проголошує: “Винищуючи 
шкідливе, ми викликаємо до життя інше, можливо, не менш шкідливе; 
народжуючи нове, ми витісняємо старе, можливо, більш потрібне всім нам”. 
Лише природна чиста їжа — запорука міцного здоров'я. Невичерпні 
можливості планети — нерозумний і шкідливий міф. Ми живемо на малому 
космічному тілі, будь-яка частина якого не може бути безкінечною. Не природі 
потрібна наша охорона, це нам необхідне її заступництво: чисте повітря, 
кришталева вода. Природа була й завжди буде сильнішою від людини, тому що 
вона її породила. Природа вічна й нескінченна, людина для неї — деталь, а 
Вона для людини — все. Наука повела людство в майбутнє через поле 
небезпечних винаходів, але воно закрутило собі голову псевдопрогресом, у 
якому не залишилося ані грама гуманізму. ”Нам підсовують божевільну 
технізацію під виглядом науково-технічної революції, оголошують про 
надлишок знань, коли ніхто не знає, що станеться з планетою завтра”. На 
порозі — нова епоха, мирна глобальна революція екології, мета якої — 
виживання й благополуччя людства. Людині — людське, природі — природне 
[7, 11 , 12, 14]. Нам потрібні озера, стрічки річок, широчінь і далина водних 
просторів, щоб крізь ревіння моторів і транзисторів могли почути спів ручаїв, 
шелест трав, неповторну тишу природи. Це ресурси і умови нашого життя й 
праці, фундамент економічного процвітання й соціального благополуччя. 
Екологічна криза стала грізною реальністю, це виявляється в аномалії клімату, 
кислотних дощах тощо. Біосфера серйозно хвора, її вразило втручання людини 
в її життя: бездумна технізація, перевертання біогеохімічних циклів, смог, що 
душить людей, озонові дірки над полюсами й чума XX століття — СНІД. У 
поводженні з планетою, із самою людиною потрібні глибокі знання й обе-
режність. Люди повинні знати правду про стан свого вічного дому — Землі, 
оскільки його збереження в їх інтересах. Те, що загрожує тисячам людей, 
повинно бути зупинене; те, що турбує мільйони, повинне бути знищене; 
шкідливе для єдиного виду живого не може бути байдужим для інших, 
особливо — для людини; благо для одних не може обертатися горем для 
інших; будь-який тероризм не допоможе вирішити жодної проблеми [2, 6, 11, 
13, 14]. Це і є парадигми сучасної освіти і ековиховання. 

Людство не може допустити виникнення умов для будь-яких війн; будь-
яких битв з Природою; безграмотного технократизму й волюнтаризму у 
природокористуванні, безконтрольності в демографії; нерозумного 
економізму, технократичного гігантизму; будь-чого, що загрожує біосфері 
Землі [6, 7, 11, 13, 14]. Треба використовувати ресурсозберігальні, економні і 
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маловідходні технології; «замкнуті» цикли виробництва; мініатюрні вироби; 
нові біологізовані шляхи розвитку сільського господарства; заводи без диму, 
фабрики без стоків, автомашини без шкідливих вихлопів; потрібні екологічна 
культура; розум і наука, обережність і мудрість. Зелене світло всьому, що 
зберігає ресурси життя! [14]. 

Здобуття знань – це не той регламентований процес і не ті матеріали, що 
зафіксовані в підручниках, які молодь має впродовж визначеної кількості 
годин заучувати в аудиторіях. Нав’язування людині вивчення тих чи тих 
предметів – диктат. Обов’язкове регламентування навчання за програмою 
означає насправді примусове насадження неуцтва. Усі країни, що зводять 
процес навчання у межі офіційних програм і примушують своїх громадян 
навчатися виключно за офіційно визначеними і ухваленими предметами та 
дисциплінами, чинять над своїми громадянами насильство [1]. Один із шляхів 
розв‘язання цієї проблеми – позашкільні організації дітей [1, 9, 16, 18, 19].  

Сучасний етап розвитку науки і практики характеризується переглядом 
фундаментальних екологічних проблем. На зміну уявленню про безмежність 
компенсаторних можливостей біосфери, технократичним настановам на 
“підкорення природи” висунуті нові погляди неминучості антропогенного 
впливу на зміни природи і коеволюції (синхронного розвитку суспільства та 
біосфери). Біосфера вступає в новий етап коеволюції – становлення ноосфери. 
Усе це відбивається на сучасному стані освіти та культури [11]. 

У загальному ланцюгу безперервної освіти у формуванні творчої 
особистості особливе місце приділяється позашкільним закладам, які у своїй 
роботі можуть використовувати різноманітні інноваційні педагогічні 
технології [1, 15, 16, 17, 18, 19]. Шкільний урок обмежується тимчасовими 
настановами, заняття в гуртках еколого-натуралістичного центру надають 
великі можливості у пізнанні навколишнього світу, відчутті місця у природі, 
впливі на неї. Роль природи в розвитку особистості дитини виявляється у 
вихованні істинної доброти, бережливого та свідомого ставлення до неї. З 
раннього дитинства дитина опановує основи моральних норм поведінки у 
природі. Ставлення до природи – найбільш високий показник моральності. За 
допомогою різноманітних форм навчально-виховного процесу керівник гуртка 
ставить перед дітьми основні завдання: навчитися пізнавати навколишній світ, 
зрозуміти взаємозв’язок явищ у природі, додержуватися етики у ній; зрозуміти 
своє “Я” у природі, його вплив на неї, наслідки втручання людини у природні 
процеси; розуміти, що умови життя людини, її здоров’я залежать від стану 
навколишнього середовища; формувати активну позицію щодо охорони 
природи, розуміння шляхів покращення стану довкілля; значення державних та 
суспільних організацій у виконанні природоохоронного законодавства 
України, активну участь у заходах, пов’язаних з охороною природи; 
пропагувати природоохоронні знання; готувати дітей до активної, посильної 
праці з покращення стану навколишнього середовища, зменшити кількість 
відходів у побуті. Отримані теоретичні знання у школі застосовуються 
гуртківцями за допомогою різноманітних видів практичної діяльності в 
гуртках еколого-натуралістичного центру. Для успішного розв’язання завдань 
безперервної освіти та виховання в циклі природничо-математичних наук 
необхідне комплексне застосування різноманітних форм і методів роботи з 
дітьми, врахування їх вікових та індивідуально-психологічних особливостей. В 
Еколого-натуралістичному центрі створено еколого-краєзнавчий дитячо-
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юнацький клуб “Меодита”, що працює за програмами відповідного профілю, 
які відрізняються від шкільних предметних програм своєю мобільністю. Їх 
тематика розкривається переважно в практичній роботі, екскурсіях, 
спостереженнях та дослідженнях. Досвідчені керівники гуртків розробляють 
власні авторські програми, які апробуються в гуртках еколого-
натуралістичного профілю в позашкільних закладах міста, базових школах та 
представляються на обласний, республіканський конкурс-огляд. Творча 
особистість – головний орієнтир в сучасних умовах суспільного розвитку 
позашкільного закладу. Невичерпним джерелом навчально-виховної роботи 
ЕНЦ та вчителів біології, географії, трудового навчання шкіл міста є регулярні 
зустрічі на семінарах-практикумах, методоб’єднаннях, які проводяться на базі 
ЕНЦ (семінар для вчителів біології з питань екологічного виховання в 
позашкільній роботі, науково-практична конференція для вчителів біології, 
географії, екології – керівників експедиційних загонів, учасників 
Всеукраїнської акції “До чистих джерел” тощо). Пріоритетним напрямом у 
роботі ЕНЦ є екологія і природоохоронна діяльність. Кожен гурток цього 
напряму особливу увагу приділяє екологічним проблемам краю, регіону, 
країни, світу шляхом проведення природоохоронних заходів, масових 
екологічних трудових десантів, вечорів, ранків, операцій, виставок 
(Всеукраїнська акція “До чистих джерел”, Всеукраїнська експедиція “100 чудес 
України”, трудовий десант з метою озеленення заказника “Степанівська коса”, 
міський екологічний марафон, виступ екологічної агітбригади центру тощо). 
Завдяки цьому в учнів формується екологічна свідомість, екологічне мислення, 
на конкретних прикладах і фактах вони отримують розуміння про необхідність 
дотримуватися законів природи.  

Застосування у навчально-виховному процесі сучасних інноваційних 
педагогічних технологій дає бажаний результат, але наразі ми виділяємо низку 
невирішених проблем з екологічного навчання та виховання: брак ефективної 
системи державно-суспільного управління в галузі екологічної освіти та 
виховання; невідповідність бюджетного фінансування та матеріального 
забезпечення потребам розвитку екологічного виховання та навчання; брак 
системи безперервного екологічного навчання та виховання, орієнтованої 
насамперед на дошкільників, школярів молодшого та середнього віку (при 
наявності окремих структурних фрагментів системи); брак розвитку системи 
кадрового забезпечення усіх рівнів та форм екологічного навчання та 
виховання; недостатня розвиненість правового, організаційно-управлінського, 
інформаційного, наукового, навчально-методичного забезпечення екологічного 
навчання та виховання. Хоча затверджено стандарт з екологічної освіти, варто 
вказати на відірваність екологічного виховання та навчання від практичної 
діяльності суспільства; недостатнє використання досвіду міжнародної 
співпраці у вирішенні проблем екологічного навчання та виховання [12]. 
Сучасний етап розвитку позашкільного навчання потребує залучення дітей до 
практичної екологічної діяльності, вдосконалення їх навичок та вмінь щодо 
вивчення та збереження природних комплексів, самостійного проведення 
спостережень у природі. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми стало 
створення табору екологічного напряму. Перший еколого-краєзнавчий табір 
працював улітку 1996 р. на території заказника “Степанівська коса”. 
Результати роботи табору були вражаючими. Упродовж діяльності табору (6 
років) його відвідали понад 1000 юних екологів із багатьох міст України (Київ – 
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Національний еколого-натуралістичний центр, Олександрія, Полтава, 
Запоріжжя, Симферополь, Мелітополь, Рівне, Сміла) та екологи з Білорусії. 
Під час роботи таборів діти разом із ученими проводили моніторингові 
дослідження природних комплексів Північного Приазов’я [12]. Перебування 
екологів у заказнику викликало широкий резонанс серед місцевого населення, 
відпочивальників, громадськості району. Представники адміністративно-
господарських структур були здивовані, що діти можуть зробити стільки 
добрих справ: прибирання прибережних смуг, дотримання ідеальної чистоти на 
території розташування табору, встановлення інформаційних щитів та 
поширення листівок, а головне – діти продемонстрували, що вміють вести себе 
у природі, розуміють її закони. У результаті виконання проекту поліпшився 
стан довкілля в заповідних територіях на місці розташування табору та 
морському узбережжі завдяки таким заходам, як прибирання побутового та 
сміття, викинутого під час штормів, розчищення лісосмуг від сухостою. 
Унаслідок реалізації проекту реноме організації підвищилося, про що свідчать 
відгуки дітей та керівників. Традицією табору стала посвята дітей у юні 
екологи.  

Науково-педагогічні керівники табору “Простір” ЕНЦ розуміли, що в 
умовах дедалі більшого антропогенного впливу на довкілля та виникнення 
різного рівня екологічних проблем завданням невідкладного значення є 
підвищення рівня екологічної освіти та виховання молодого покоління, його 
морально-духовний розвиток. Любов до природи є природженою якістю 
людини, яку необхідно розвивати змалку. Наближення процесу навчання і 
виховання до природи – одне з головних завдань педагогіки, спрямованої на 
розвиток творчих здібностей. Мислення людини, особливо в дитячому віці, є 
образним. Тому від наочності процесу навчання залежить його успішність. Із 
цієї точки зору залучення до еколого-краєзнавчої науково-дослідницької 
роботи школярів має велике значення. З метою посилення соціальної 
значущості досліджень, що здійснювалися під час польової практики, до учнів 
висувались вимоги робити науково обґрунтовані висновки і пропозиції щодо 
результатів обстеження, подавати їх у ЗМІ та місцеві органи влади на розгляд і 
дальше використання (міжрайонна екологічна служба). Діти, здібні до 
наукових досліджень, при підтримці своїх керівників збирали польовий 
матеріал для написання наукових праць, участі у Малій академії наук.  

Екологічний тренінг МАН проводиться на польовій базі – Богатирській 
біостанції МДПУ. Для проведення занять із членами МАН (загін нараховує 60 
чол.) згідно з наказом ректора університету командируються провідні 
викладачі МДПУ. Програма тренінгу включає теоретичні і практичні заняття, 
екскурсії на природу, засвоєння сучасних методик екологічних досліджень. 
Для занять були надані лабораторні приміщення біостанції. Побутові умови 
також сприяють успішній праці, діти проживають в упорядкованих кімнатах.  

Керівниками 12 секцій МАН є 2 професори, 10 кандидатів наук, 2 
аспіранти університету. Для польового екологічного тренінгу розроблені 
навчально-наукові екологічні програми для ботаніків, зоологів, екологів. За 
підсумками II обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 23 
призових місця у 2002 р. посіли випускники МАН; у 2003 р. – 27 призових 
місць.  

Цілі та завдання екологічного тренінгу такі: закріплення теоретичних 
знань у галузі екології рослин і тварин, охорони природи, ознайомлення з 
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флорою і фауною рідного краю, засвоєння сучасних методик екологічних 
досліджень, а саме: вивчення особливостей природних умов регіону, 
ознайомлення з флорою та фауною Молочного лиману, станом та 
перспективою його охорони, ознайомлення з флорою та фауною 
Алтагирського лісу, Тащенакського солончакового поду, агроландшафту, 
вивчення динаміки фауни та флори у просторі та часі. Обговорювалися 
природні умови регіону; лімітуючі екологічні фактори; біорізноманіття (тварин 
і рослин); динаміка біорізноманіття; нові поселені види рослин і тварин на 
Півдні України; види, що зникли; методи польового дослідження рослинних 
спільнот; методи польового дослідження безхребетних і хребетних тварин; 
кільцювання птахів: мета, завдання, результативність; типи екосистем; сукцесії 
та їх види; структура екосистем: видова, просторова, екологічна; поняття про 
консорції, парцели, деми, синузії; дрібні ссавці лісу і їх біоценотичне значення; 
суспільні комахи: життя мурашника; види рослин та тварин, що підлягають 
охороні; Червона книга України; заказники Запорізької області. На практичних 
заняттях проводилося: визначення ґрунтових безхребетних; визначення комах, 
рослин, водних м’якунів, наземних м’якунів, вилов та визначення риб, вилов та 
прижиттєве вивчення рептилій та земноводних; вивчення та дослідження 
пташиних гнізд; кільцювання птахів; визначення слідів ссавців; вивчення 
черепів; методика колекційних зборів рослин та безхребетних. Тематика 
екскурсій включала ознайомлення з районом практики – Алтагирським лісом, 
структурою його лісонасаджень, флорою та фауною Молочного лиману і 
сольових водоймищ та Тащенакського солончакового поду, різновіковими 
насадженнями та мешканцями сосняків Алтагирського лісу; особливостями 
агроландшафтів, мешканцями садків, ланів та городів: колонії птахів-норників 
Радивонівського кар’єру та рудеральна рослинність; синантропні види тварин; 
ознайомлення з організацією та веденням мисливського господарства [8].  

Таким чином, Мала академія наук, у роботі якої беруть участь талановиті 
старшокласники міських і сільських шкіл, які мають нахил до дослідницької 
діяльності, є однією з ефективних форм позашкільної роботи з дітьми. 
Мелітопольське відділення МАН багато років успішно співпрацює з кафедрами 
МДПУ в рамках двобічного договору про співпрацю. Випускники МАН 
успішно виступають з науковими доповідями на міських, обласних і 
всеукраїнських конференціях і олімпіадах, займають призові місця. Видано два 
збірники тез наукових доповідей «Великі успіхи Малої академії» (Мелітополь, 
2003, 2004). Слухачі МАН, які стали призерами олімпіад, після закінчення 
школи приймаються за співбесідою без вступних екзаменів у ВНЗ України, але 
насамперед вони вступають, звичайно, на факультети МДПУ, стаючи кращими 
серед студентів, успішно поєднуючи навчання з науковою роботою на 
кафедрах, беруть участь у студентських олімпіадах, всеукраїнських і 
міжнародних наукових конференціях. 

Немалу роль в зацікавленні дітей наукою відіграють екологічні тренінги, 
що проводяться з 2000 р. у період літніх таборів і мають багатообіцяючу назву 
«Соколятко» та девіз: «Розправ крила і лети!» [9]. 

Два тижні липня у екологічному таборі насичені для школярів не тільки 
серйозними лекціями і екскурсіями, але й спортивно-оздоровчими заходами, 
змаганнями, різноманітними конкурсами, дискотеками, вечірніми бесідами і 
піснями біля багаття. У МАН проводяться заняття за такими напрямами, як 
географія, хімія, історія, правознавство, філологія, біологія й екологія. 
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Екологічні знання необхідні зараз будь-якій освіченій людині незалежно від 
професії. Діти це чудово розуміли, і всі без винятку – чи то майбутні фізики, 
чи то інформатики, чи правовики – захоплено розв’язували екологічні 
проблеми і задачі. Ключовим на тренінгу є вивчення біорізноманіття півдня 
України і шляхів його збереження. Школярі вивчають і спостерігають за 
екологічними явищами в різних екосистемах штучних лісів, солончакових 
подів, Молочного лиману, агроценозів. Вони ознайомлюються в природних 
умовах з характерними представниками місцевої флори та фауни. Особливу 
увагу звертають на ознайомлення з іноземними видами рослин і тварин: 
інтродуційними, акліматизованими й адвентивними, а також тими, що 
розселяються природним шляхом унаслідок зміни ландшафтів та клімату. 
Частина цих видів (а їх уже багато сотень) стала звичайною для півдня 
України. Досить згадати білу акацію, гледичію колючу, айлант найвищий, 
сосну довгоголкову, тополю пірамідальну, катальпу, аморфу кущову, маслину 
сріблясту, скумпію звичайну, а також амброзію високу, щирицю білу, злинку 
канадську і, звичайно, колорадського жука. До складу місцевої фауни увійшли 
птахи: садова горлиця, сірійський дятел, фазан, горихвістка чорна, ссавці – 
єнотовидна собака, алтайська білка, ондатра, норка американська. Новими 
видами, які проникли на територію України впродовж останніх років, стали, 
зокрема: шакал, щедрик, горобець чорногрудий. Вони стали витісняти 
аборигенні види тварин та рослин, що негативно змінює біорізноманіття 
регіону. Іншою небезпекою для збереження біорізноманіття стало масштабне 
скорочення чисельності та зникнення місцевих видів, які віднесені до категорій 
рідкісних та зникаючих і зазначені в Червоній книзі України. Саме на ці 
рідкісні види звертається особлива увага дітей під час екскурсій, оскільки щоб 
зберегти, треба знати, що берегти. Крім цього, діти наочно знайомились з 
унікальними природними об’єктами, наприклад, стовбуром величезної чорної 
тополі – одного із патріархів Алтагирського лісу, який удалось обхопити 
вшістьох.  

Діти здійснювали багатокілометрові походи на світанку в гирло ріки 
Тащенак, у Радіонівський кар’єр, на Шелюгівський под. Щорічно проводиться 
масове кільцювання пташенят річної і малої крячок на островах Алтагирської 
затоки (помічено більше ніж 500 птахів) і горобинних птахів (більш ніж 400 
екз.). Школярі, які вже спеціалізуються в галузі зоології, орнітології та 
екології, прилучаються до таємничого життя пташиних колоній, спостерігають 
за обережними птахами із намету на відстані витягнутої руки, збирають 
матеріал для майбутніх наукових робіт. Надовго запам’яталися дітям нічні 
екскурсії в Алтагирський ліс для ознайомлення з таємницями ночі: піснями 
козодоїв, сов, криками косулі й лисиці. Юні дослідники набувають навичок 
польових досліджень: прочісування, пошуку і картирування гнізд горобиних 
птахів в соснових насадженнях різного віку, нір у колоніях берегової ластівки і 
бджолоїдки в урвищі кар’єру. Ботаніки на солончаках проводили досліди щодо 
стресу в рослин. Із цією метою вони витратили декілька кілограмів солі й 
декілька відер прісної води: одні піддослідні рослини підсолювались, а інші, 
навпаки, опріснялись.  

Під час екологічного тренінгу школярі суттєво поповнюють знання про 
екологічні правила й закони, усвідомлюючи, що людина не може жити поза 
біосферою, природою, що конче необхідні знання та дотримання принципів 
нового екологічного мислення, лейтмотивом якого є визнання рівних прав для 
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людини і всіх живих організмів, які мешкають на планеті. Гнітючими, 
наочними для дітей прикладами нашого нерозумного ставлення до природи 
стають звалища сміття по узбережжю лиману і в лісі, «цвітіння» води в лимані, 
ерозія берегових схилів, трупи загиблих тварин та птахів на автошляхах, 
бродячі та здичавілі кішки та собаки у лісі та на полях, викинуті пластиковий 
посуд та пакети. Нагадуємо другий принцип: думай глобально, а дій локально, 
за власними можливостями та силами. У нашому регіоні накопичилася велика 
кількість екологічних проблем, які призводять до екологічних криз і можуть 
закінчитися екологічною катастрофою. Особливо гостро стоять проблеми 
усихання та засолення Молочного лиману; масове вирубування штучних лісів 
та лісосмуг, із такими зусиллями вирощених у нашій засушливій зоні; 
забруднення р. Молочної, лиману та Азовського моря; засолення 
зрошувальних ґрунтів; будівництва розгалуженої мережі штучних 
зрошувальних каналів, каскаду гігантських водосховищ на Дніпрі; хижацького 
винищування рибних ресурсів, мисливських звірів і птахів; масової загибелі 
тварин на автошляхах. Вирішувати ці проблеми повинні кваліфіковані фахівці-
екологи. З метою їх підготовки у МДПУ на хіміко-біологічному факультеті 
2002 р. відкрито нову престижну спеціальність «Екологія», де вже навчається 
більше ніж 60 чоловік, зокрема випускники міської МАН, для яких екологічні 
стежки Алтагиря стали вирішальними. 

Головними складовими системи екологічної освіти та виховання мають 
бути її формальна й неформальна частини, форми і методи яких різні, а мета 
одна: всебічна підготовка фахівців, здатних визначати, розуміти й оптимально 
вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми регіонів проживання 
на основі наукових знань процесів розвитку біосфери, здорового глузду, 
загальнолюдського досвіду. В основу екологічної освіти покладені принципи 
науковості, неперервності, систематичності, гуманізму. Вона спрямовується на 
поєднання раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з 
природою на базі принципів розуму й свідомості, добра й краси, патріотизму й 
універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного права. Екологічна 
освіта – це сукупність таких компонентів: екологічні знання – екологічне 
мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна культура [1, 
15, 16]. Кожному компоненту відповідає певний рівень (ступінь) екологічної 
зрілості: від елементарних екологічних знань, уявлень дошкільного рівня до їх 
глибокого усвідомлення і практичної реалізації на вищих рівнях. Умовно 
можна виділити узагальнені рівні екологічної зрілості: початковий 
(інформативно-аналітичний), основний (базово-наочний), вищий, профільно-
фаховий (світоглядно-зрілий) [15, 16]. У МДПУ Концепція екологічної освіти є 
складовою загальноуніверситетської Концепції розвитку університету на 2004 – 
2008 рр. (Мелітополь, 2004 р.), її відбито в науковій тематиці кафедр 
природничого, педагогічного та психологічного напряму, вона цілковито 
відповідає принципам, зазначеним вище [15 – 19].  

На хіміко-біологічному факультеті МДПУ ведеться підготовка 
спеціалістів, майбутніх учителів за фахами «біологія – хімія», «хімія – 
біологія», «біологія – практична психологія», «біологія – фізвиховання», а 
також «екологія». У навчальних планах із цих спеціальностей міститься 
широкий перелік дисциплін екологічного змісту: для рівня “бакалавр” – 
“Екологія та охорона природи”; для рівня “спеціаліст” – “Методика 
викладання екології”, “Актуальні проблеми охорони навколишнього 
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середовища”, «Екологія людини». За вибором студентів читаються спецкурси 
екологічного змісту: “Біорізноманіття”; “Екологічна анатомія рослин”; 
“Адаптаційно-екологічний синдром у рослин”; “Основи заповідної справи”, 
“Екологічні експертизи” тощо. На 8 кафедрах факультету здійснюється 
екоосвіта та виховання студентів із першого по п’ятий курси та магістрантів. 
Для магістрантів викладаються такі екологічні дисципліни: “Глобальні 
проблеми людства”; “Нове екологічне мислення”; “Урбоекологія”, 
“Популяційна екологія”, “Екологічне право”. Для забезпечення навчального 
процесу підготовлені методичні рекомендації: “Червона книга України”; 
“Основи заповідної справи”; “Глосарій із соціоекології”, “Біорізноманіття”, 
“Екологія у правилах і законах”. Створені і поповнюються навчальні 
екологічні відеотеки (близько 160 фільмів).  

Дані соціологічного опитування студентів МДПУ показали ефективність 
системи екоосвіти, що здійснюється в регіоні і включає ланки: школа – ЕНЦ – 
МАН – ВНЗ – громадські організації. Студентів турбує екологічний стан у 
світі, Україні та регіоні, їм не байдужі умови довкілля, у якому вони живуть. 
На запитання: “Наскільки хвилює Вас проблема екології в Україні?” 63,3 % 
студентів відповіли, що їх вона значно хвилює, 26,6 % хвилює в певному 
розумінні. Суттєвих розбіжностей по факультетах і спеціальностях не 
виявлено. На запитання: “Наскільки Ви інформовані щодо екологічної 
проблематики?” 78,3 % респондентів відповіли, що достатньо інформовані, 10 % – 
глибоко інформовані. Щодо оцінювання якості навколишнього середовища 
респонденти вважають: 76,7 % – довкілля погане у всьому світі, 85 % – погане 
в країні, 83,4 % – погане в області, 83,4 % – погане у місті й районі. Однак на 
запитання про рідкісні рослини і тварини, занесені до Червоної книги України, 
половина респондентів може назвати не більше 5 – 10 найменувань, 45,8 % 
можуть назвати лише 1 – 3 види. Тому для біологів упроваджено обов’язкові 
курси: “Основи екологічних знань”, “Основи заповідної справи”, 
“Біорізноманіття”; “Основи соціальної екології”, “Актуальні проблеми 
охорони навколишнього середовища”. Що стосується обізнаності з 
екологічною ситуацією в області та районі, то показники знижуються з 52,5 % 
до 40,8 % по області і до 21,6 % по району; це становище також необхідно 
виправляти. На запитання: “Чи впливають сьогодні і якою мірою екологічні 
проблеми на Ваше здоров’я?” 58,3 % респондентів вважають, що екологічні 
проблеми дуже впливають на їхнє здоров’я, але 38,3 % вважають, що не дуже. 
На запитання “Які Вам відомі агентства й організації, що займаються 
природоохоронною діяльністю?” 50,8 % студентів указують на такі 
природоохоронні агентства й організації, як Green Peace, Партія Зелених, 48,3 % 
не знають жодної, 30 % називають хоча б одну природоохоронну організацію у 
місті (Біотоп, УТОП тощо); 28,3 % відомо про існування деяких 
природоохоронних акцій, 39,7 % респондентів не вказують жодної. 
Відповідаючи на запитання “Дайте визначення таких понять: «екологічна 
культура», «екологічна криза», «екологічна свідомість», «ноосфера», 
«коеволюція», 61,7 % наводять визначення поняття “екологічна криза”, 22,5 % – 
“екологічна культура”, 18,3 % – “екологічна свідомість”, 45 % – “ноосфера”, 5 % – 
“коеволюція”. 45,8 % студентів вважають, що у них невисокий рівень розвитку 
екологічної культури, 37,5 % – досить високий. На запитання про форми 
виховання у дітей любові та доброго ставлення до природи 50 % студентів 
указують на бесіди, екскурсії, особистий приклад, 46,7 % не дали жодної 
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відповіді. 40,8 % респондентів називають такі якості особистості, притаманні 
людині з високим рівнем розвитку екологічної культури: любов до природи, 
охайність, гуманність, співчуття, 59,2 % не надали жодної відповіді. На 
запитання: “Хто найбільшою мірою вплинув на формування Вашої екологічної 
культури?” 43,4 % респондентів зазначили: «батьки і близькі родичі», 44,6 % – 
«викладачі університету», 39,3 % – «вчителі шкіл», 31,3 % – «здебільшого я 
сам». Найбільшу увагу питанням формування екологічної культури, на думку 
студентів, приділяють викладачі профілюючих біологічних кафедр (46,7 %), 
35,8 % указують на суспільно-гуманітарні кафедри, але не називають прізвища 
викладачів, 7,5 % відзначають психолого-педагогічні кафедри та їх викладачів. 
Щодо необхідності дисциплін, які впливають на формування екологічного 
виховання у майбутніх вчителів, то 72,5 % опитаних називають “Основи 
екології”, 47,5 % – “Вікову фізіологію та шкільну гігієну”, 73,2 % – “Актуальні 
проблеми охорони навколишнього середовища”, 69,7 % – “Охорону природи”, 
63 % – “Екологію людини”, 52,5 % – “Основи раціонального природо-
користування”, 85 % – “Екологічну психологію”, 59,2 % – “Соціальну екологію”, 
52,5 % – “Краєзнавство”, 47,8 % – “Основи заповідної справи”, 47,5 % – 
“Генетику людини”, 44,9 % – “Біорізноманіття та шляхи його збереження” [10]. 

Студенти оцінюють ступінь своєї готовності до екологічної освіти так: 
45 % – «недостатньо високий», 42,5 % – «достатньо високий». Беруть участь у 
роботі природоохоронних організацій лише 10,7 % опитаних респондентів, 
85,8 % такої участі взагалі не беруть. Щодо дій з охорони довкілля, у яких 
особисто брали участь, респонденти відзначають такі: 18,3 % припинили 
користуватися продуктами, виробництво яких зашкоджує природі, 10 % 
агітували за кандидата, який мав екологічну програму, 61,7 % нічого не робили 
(чи є сторонніми спостерігачами, 77,5 % не брали участі під час навчання в 
університеті у жодних природоохоронних заходах, 22,5 % брали участь. Із 
запропонованих природоохоронних заходів університету лише 46,7 % 
опитуваних брали в них участь; зокрема 27,5 % – писали реферати, 6,7 % – 
курсову роботу, 3,3 % – дипломну роботу [10]. В екологічних громадських 
організаціях міста (Всеукраїнська Екологічна ліга, Меотида, Біотоп тощо) 
беруть участь лише 150 – 200 студентів (0,65 %). Одержані результати 
наводять на думку, що в навчальному процесі слід активніше використовувати 
нові курси і форми роботи зі студентами, особливо залучати їх до участі в 
громадських екологічних заходах та організаціях у місті, регіоні [1, 10]. 

Науковій тематиці кафедр хіміко-біологічного факультету властивий 
упродовж останніх років екологічний характер. Кафедра зоології та екології 
виконала теми: “Біорізноманіття та збагачення фауни урбанізованих та 
синантропних ландшафтів України”, “Поліморфізм у природних та 
синантропних популяціях тварин Північного Приазов’я і перспективи його 
використання для моніторингу навколишнього середовища”. Викладачі і 
студенти також брали участь у виконанні наукових тем НДІ Біорізноманіття, у 
виконанні грантової екологічної комплексної теми “Сучасний стан 
біорізноманіття та господарське використання Стенсівсько-Жебриянських 
плавнів дельти Дунаю” у Дунайському біосферному заповіднику. На наукових 
семінарах розглядаються екологічні питання та проблеми спільно з відділами 
іхтіології, герпетології, орнітології НДІ Біорізноманіття: “Стан Молочного 
лиману та шляхи його врятування від екологічної кризи”, “Охорона рептилій 
степової зони України”, “Ресурси гусеподібних птахів, їх використання та 
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охорона”. На кафедрі неорганічної хімії та методики викладання хімії 
виконувалися наукові теми: «Проблеми навколишнього середовища 
Приазов’я», «Вплив промислових стоків м. Мелітополя на екологічний стан 
Молочного лиману». Велику увагу на факультеті приділяють роботі студентів 
у проблемних наукових студентських групах. Тематика їх досліджень 
відповідає плановим науковим темам кафедри: «Екологія та поведінка 
хребетних тварин в антропогенних і техногенних ландшафтах півдня України»; 
«Фауна та екологія комах півдня України» тощо. Студенти проблемних груп 
щорічно беруть участь в 3 – 8 експедиціях, посилено працюють на АБК, 
польових стаціонарах у Степанівській та Алтагирській біостанціях. Кафедри 
беруть активну участь в організації та проведенні всеукраїнських студентських 
олімпіад із біології. Тематика дипломних робіт останніх років також відповідає 
екологічній спрямованості.  

Викладачі кафедр беруть участь у проведені регіональних виставок 
“Голуби та декоративні птахи”, “Рослини Мелітопольщини”, “Дні птахів”, 
“Різдвяні обліки птахів”, “Міжнародні жовтневі обліки птахів”; щороку навесні 
проводять екскурсії для старшокласників міста та району з метою 
ознайомлення їх із тваринним і рослинним світом нашого краю до зоомузею та 
ботанічного музею МДПУ, читають науково-популярні лекції в школах 
області. Щорічною є університетська олімпіада учнів “Інтелектуал”, разом із 
Запорізькою ТРК проводяться юнацькі конкурсно-пізнавальні програми 
“Мудрагелі”, “Телеерудити”. У квітні щорічно викладачі університету 
проводять Тиждень біології у ліцеї “Творчість”. 

Велике значення в екоосвіті у МДПУ відводиться НДІ Біорізноманіття 
наземних та водних екосистем України, створеного при МДПУ 1998 р., 
працівниками якого є багато викладачів. Наукова тематика НДІ 
Біорізноманіття має суто екологічну спрямованість. Відділи розробляють 
питання біорізноманіття, охорони та управління фауністичними та 
флористичними комплексами півдня України. До виконання наукових тем 
активно залучаються студенти університету (20 – 28 чоловік щорічно), які 
потім виконують курсові та дипломні роботи екологічної спрямованості. 
Співробітники НДІ та викладачі МДПУ виступають на ТБ, сторінках газет, 
радіо, читають лекції екологічного напряму для населення та школярів, 
друкують плакати, буклети, брошури. Проведено регіональний 
природоохоронний марафон “Збережімо водно-болотяні угіддя та їх 
біорізноманіття”. У межах марафону відбулися: святкування всесвітнього дня 
ВБУ, День птахів, День пам’ятників природи, Дні відкритих дверей у зоомузеї 
МДПУ та краєзнавчому музеї м. Мелітополя, святкування Дня Землі, Дня 
охорони навколишнього середовища, тренінг студентів-біологів, створення 
відеофільму про водно-болотяні угіддя півдня України. У краєзнавчому музеї 
проведено еколого-біологічну гру “Ерудит” для школярів міста, акції з 
висадження дерев, встановлення шпаківень; також відбулася загальноміська 
екологічна науково-практична конференція “Мелітополь сьогодні. Яким він 
буде завтра?”. 

2002 р. на хіміко-біологічному факультеті вперше здійснено набір на 
спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” (0708), 
підготовлено навчальний план, що включає перелік дисциплін, які 
відповідають державному стандарту, розроблено 16 нових екологічних 
дисциплін, зокрема 8 базових та 8 спеціальних, програми літньої практики з 



Агробіологічний комплекс як навчально-дослідницьке середовище  
 

Постметодика, № 4-5, 2005 51

екології для студентів 1 – 2-го курсу. На кафедрі анатомії і фізіології людини 
та тварин немає спеціальних екологічних дисциплін, але здійснюється 
екологізація всіх курсів. Так, у курсі “Валеологія” проводиться екологічна 
освіта при вивченні розділів “Екологія і здоров’я”, “Проблеми здоров’я в 
сучасному суспільстві”. На кафедрі ботаніки також здійснюється екологізація 
всіх курсів; наприклад, у курсі “Анатомія рослин” є розділ “Внутрішня та 
зовнішня будова рослин різних екологічних груп”; у курсі “Систематика 
рослин” є розділ “Екологічні групи грибів, водоростей, вищих рослин”; у 
“Фізіології рослин” розглядаються питання фотосинтезу, водного режиму, 
мінерального живлення на прикладі різних екологічних груп. На кафедрі 
методики викладання біології та основ сільського господарства викладається 
навчальна дисципліна “Методика викладання екології”. На кафедрі загальної 
педагогіки базова програма з педагогіки включає розділ “Основи екологічної 
освіти учнів”, де розглядаються питання екологічної освіти, принципи 
екологічного виховання, система формування екологічної культури в сучасних 
умовах. На кафедрі хімії і хімічної технології базові та робочі програми мають 
деякі аспекти екоосвіти. На кафедрі неорганічної хімії розроблено новий курс 
“Хімія довкілля” для слухачів магістратури [1, 10]. 

Наукова тема кафедри ботаніки “Особливості рослинного покриву 
засолених грунтів північно-західного Приазов’я: формування, функціонування, 
охорона та практичне значення» (2001 – 2005 рр.) включає також багато 
екологічних питань. У науковій темі кафедри анатомії та фізіології людини і 
тварин «Адаптація серцево-судинної системи учнів середньої школи та ДЮСШ 
до різних фізичних навантажень» розглядаються питання із екології людини. 
Наукова тема кафедри методики викладання біології та основ с/г 
«Використання нових педтехнологій в навчальному процесі з біології у 
середній школі» включає питання екологічної освіти і виховання (розділи 
«Педтехнологія безперервного формування екологічних понять на уроках 
біології, 6 – 7 класи», «Про екологічну освіту в позакласній роботі», «Про 
соціально-методичні наслідки екологічної кризи довкілля» тощо). На кафедрі 
неорганічної хімії та методики викладання хімії виконано наукову тему 
«Проблеми навколишнього середовища Приазов’я» (1996 – 2001 рр.), зокрема 
розділ «Вплив промислових стоків м. Мелітополя на екологічний стан 
Молочного лиману». Крім того, кафедрою виконується тема «Стан викидів 
оксидів азоту в атмосферу при хімічній обробці металів азотокислими 
розчинами». До цієї роботи залучаються також і студенти, наслідком чого 
стали дипломні роботи екологічного змісту.  

На кафедрі хімії і хімічної технології наукова тема прямо не пов’язана з 
екоосвітою, але викладачі часто звертаються до питань екології у своїй 
науковій роботі [1, 10]. Тематика їх досліджень відповідає плановим науковим 
темам кафедри та підрозділів НДІ Біорізноманіття, наприклад: «Екологія та 
поведінка хребетних тварин в антропогенних і техногенних ландшафтах півдня 
України»; «Фауна та екологія комах півдня України» тощо. Студенти 
проблемних груп щорічно беруть участь у 3 – 8 експедиціях, посилено 
працюють на польових стаціонарах у Степанівській та Алтагирській 
біостанціях, 8 чоловік було зараховано за сумісництвом на грантові теми. 
Упродовж 3 років ними опубліковано 18 наукових робіт, зокрема 4 роботи 
самостійно. На кафедрі анатомії та фізіології людини і тварин працюють дві 
проблемні групи (14 чоловік), які мають екологічну спрямованість: «До 
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питання про патологію молочної залози в жінок м. Мелітополя»; «Вплив 
нітритів і нітратів на організм тварин». Упродовж 3 років опубліковано п’ять 
робіт з екологічної тематики. На кафедрі ботаніки діє 5 проблемних груп із 
загальною кількістю 50 студентів. Усі теми наукових робіт мають екологічну 
спрямованість, наприклад: «Варіації будови листа різних екологічних 
голофітів Приазов’я» тощо. На кафедрі зоології є щорічно 2 – 4 групи з 12 – 18 
студентів, які займаються розв’язанням екологічних проблем регіону. На 
кафедрі хімії та хімічної технології студентська проблемна група працює над 
проблемою забруднення навколишнього середовища відходами хімічних 
виробництв. На кафедрі методики викладання біології та основ сільського 
господарства дві проблемні групи працюють за темами: “Сучасні проблеми 
екології”; “Безперервна спадкоємна екоосвіта”. Робота проблемних груп 
спрямована на розроблення програм безперервної екоосвіти в системі 
“навчальна школа – середня школа – ВНЗ”. 

Кафедра здійснює консультації, спільні дослідження з педагогами шкіл 
сільської місцевості з метою надання методичної допомоги вчителям при 
проведенні шкільних профорієнтаційних та екологічних заходів; читаються 
науково-популярні лекції у Токмакській СШ № 41, ЗОШ м. Молочанська, ліцеї 
“Творчість”, у ЗОШ с. Балки. Відділення довузівської підготовки та 
додаткових спеціальностей співпрацює з міськими та районними відділами 
освіти Запорізької області, а також міськими і районними відділами освіти 
близько розташованих регіонів Херсонської області, АР Крим, про що 
укладено угоди. Відділення веде різнопланову профорієнтаційну роботу, 
зосереджує увагу на найбільш проблемних спеціальностях, особливо екології і 
біології [1]. 

Екологічна освіта повинна спиратися на солідну матеріально-технічну 
базу. До послуг викладачів та студентів МДПУ багатий бібліотечний фонд, що 
постійно поповнюється новинками, відеокласи, комп’ютерні класи, доступ до 
мережі Інтернет. Є можливість усунути дефіцит навчальної літератури за 
допомогою переходу на електронні версії підручників, наукових видань. 
Бібліотека має велику кількість науково-популярної літератури. У 2000 – 2004 рр. 
у бібліотеці були влаштовані тематичні виставки літератури, присвячені 
екологічному вихованню та освіті, а саме: “Гармонія життя”, “Азбука 
природи”, “Дивовижний світ рослин”, “Еталони природи”, “Живе минуле 
Землі”, “Ніжні супутники” тощо, які зацікавлюють студентів, особливо 
заочного відділення, та вчителів біології. Останнім часом оформлено 
одержання електронної версії РЖ “Біологія” яка коштує значно дешевше, ніж 
друкована. Комп’ютерна база університету дає змогу використовувати її всім 
зацікавленим підрозділам і користувачам, друкується бюлетень “Новини 
науки” з мережі “Інтернет”. 

Велику просвітницьку та природоохоронну роботу здійснюють викладачі 
МДПУ та працівники НДІ як члени національних та міжнародних наукових 
товариств і робочих груп: Українського товариства охорони птахів, Робочих 
груп щодо журавлів, деркача, куликів, гусей; Ботанічного, Герпетологічного, 
Гідробіологічного та інших товариств. Здійснюються два спільних проекти 
“Розвиток екологічної освіти засобами Інтернет “Ekozoonet” та “Збереження 
ландшафтного та біологічного біорізноманіття басейну р. Молочної”. До цих 
досліджень залучаються студенти і школярі. Результати досліджень 
використовуються в навчальному процесі. 
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Відповідно до “Програми соціально-економічного, науково-технічного, 
національно-культурного розвитку Запорізької області на 2000 – 2010 рр.” 
ведеться робота щодо створення національного природного парку 
“Приазовський”. Його метою є збереження цінних природних та історико-
культурних комплексів; створення умов для організованого туризму, 
відпочинку, рекреаційної діяльності; проведення наукових досліджень, 
розроблення рекомендацій щодо раціонального природокористування; 
проведення екологічної освітньо-виховної роботи в регіоні. Ці питання 
розглядаються під час екологічних тренінгів. 

У МДПУ діють лабораторія комплексного краєзнавства; педагогічна 
лабораторія; соціологічна лабораторія; лабораторія медико-біологічного 
моніторингу, які також активно займаються екоосвітою студентів. 
Традиційними стали екскурсії школярів та студентів у міський парк, 
краєзнавчий музей м. Мелітополя, музей університету [1, 10]. 

Кардинальних зрушень у покращенні екологічної ситуації ще не 
відбулося; жодна із загальнодержавних та регіональних програм не 
фінансується у повному обсязі. Тому стратегічними напрямами національної 
державної політики на 2004 – 2010 роки є екологізація всіх сфер 
життєдіяльності населення у контексті національної безпеки України; 
реалізація Концепції екологічної освіти України, широке впровадження в 
освітню мережу програм і методів навчання з охорони навколишнього 
середовища [1 – 11]. 

  
Висновки 
Як свідчить багаторічний досвід МДПУ, ефективність екологічної освіти 

забезпечується її неперервністю: сім’я – дитсадок – школа – ВНЗ – громадські 
екологічні організації. Співпраця ВНЗ з іншими організаціями здійснюється на 
основі двосторонньої угоди та на громадських засадах. Необхідне створення 
регіональної координаційної екологічної ради, розроблення комплексних 
програм екоосвіти. Важлива роль відводиться набуттю практичних навиків під 
час занять на АБК, Алтагирській біостанції, Степанівській науково-польовій 
базі.  

Велику увагу у МДПУ приділяють пропагуванню екологічних знань та 
інформуванню жителів міст і селищ, висвітленню екологічних проблем 
регіону, цікавих біологічних фактів, досліджень, результатів наукових 
експедицій у радіорепортажах, телевізійних новинах, пресі. Використовуються 
такі газети, як “Інтелект” (МДПУ), “Мелитопольские ведомости”, “Место 
встречи”, “День” тощо.  

Кафедри біологічного циклу та НДІ Біорізноманіття привертають значну 
увагу підготовці та виданню науково-популярних посібників, книжок, брошур, 
буклетів та плакатів для студентів та жителів регіону. У газеті “Інтелект” 
(МДПУ) відкрито постійну рубрику “Екологічна освіта та виховання”. 

Рівень обізнаності студентів ВНЗ з екологічними питаннями та 
вихованості й екологічної культури є недостатній, що пов’язано з невеликим 
обсягом годин навчальних екологічних дисциплін, слабким залученням 
студентів до участі в екологічних заходах та програмах, акціях. Соціологічне 
опитування показало, що самооцінка студентів щодо екологічної 
інформованості та рівня розвитку екологічної культури дещо завищена.  
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Формування нового екологічного мислення в студентів та школярів слід 
поглиблювати шляхом розроблення та читання нових екологічних курсів, 
зокрема таких: “Екологічна етика”, “Екологічна естетика”, “Екологічна 
культура”, “Екологічна психологія”, “Екологічне право та політика”, 
“Збереження біорізноманіття”, “Рідкісні тварини та рослини рідного краю” 
тощо. Перспективи для активізації формування майбутнього педагога 
полягають у тому, що студенти і школярі висловлюють потребу і бажання в 
необхідності набути знання з проблем екологічної психології, екологічного 
права і краєзнавства. Цьому сприяє проведення літніх польових практик, 
екологічних тренінгів і таборів. 
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ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
«ДЕКОРАТИВНЕ КВІТНИКАРСТВО»  
В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 
 
О.В.Куліш  
 
Висвітлено роль декоративного квітникарства в організації навчання як 

одного із методів підвищення рівня знань студентів. Доводиться, що  оволодіння 
основами наукових знань про живу природу неможливе без тісного зв’язку із 
самою природою та практичного застосування цих знань у повсякденному 
житті. 

 
The role of decorative floriculture in education organizing as one of the methods 

to rise the level of students knowledge is enlightened.   
It is proved that getting basic knowledge about  alive nature is impossible without 

close connection with the nature itself and this knowledge practical application in 
everyday life. 

 
Соціально-економічні умови суспільства потребують професійної 

підготовки фахівців-педагогів нового типу, які мали б широкий кругозір, творчий 
потенціал, були здатні забезпечити високий рівень знань школярів. До важливих 
кваліфікаційних вимог належать „професійна мобільність та адаптація в умовах 
світового простору”.  

Згідно із Законом України „Про загальну середню освіту”, проектом 
„Концепції 12-річної середньої освіти” зміст шкільної освіти, зокрема біологічної, 
потребує реформування: гуманізації і гуманітаризації навчання, інтеграції змісту, 
посилення функціональності знань та диференціації навчання. 

Тому підготовка майбутніх учителів біології неможлива без вивчення не 
тільки основних знань, але і нових питань позакласної і позашкільної роботи з 
біології, яка проводиться у школах і позашкільних закладах [3, 4]. Це має на меті 
здобуття додаткової позашкільної освіти дітьми та учнівською молоддю, 
сприяння творчій самореалізації, інтелектуальному і духовному розвитку, 
підвищенню інтересу учнів до додаткової освіти, підготовці їх до активної 
професійної і громадської діяльності.  

Позакласна, позашкільна та позаурочна робота спрямована на виховання й 
розвиток індивідуальних якостей особистості, яка за своєю природою схильна до 
того чи іншого виду діяльності. Одним із них є квітникарство як галузь 
рослинництва, що займається вирощуванням рослин, необхідних для озеленення 
довкілля. 

Кафедрою методики викладання біології, що працює на базі АБК, 
впроваджено курс декоративного квітникарства, який дає змогу поглибити знання 
студентів із біології, екології, сприяє трудовому, екологічному й естетичному 
вихованню, усвідомленню необхідності охорони та вивчення природи. Знання з 
квітникарства необхідні вчителю-біологу для формування практичних навичок 
роботи на пришкільній ділянці, квітнику, догляду за квітами у кабінетах школи. 

Матеріальна база АБК тісно пов’язана з навчальним процесом курсу. 
Студенти мають змогу засвоїти певні знання на квітниках, пришкільній ділянці, 
саду, теплицях АБК. Ведеться систематична практична робота з вирощування 
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розсади квітів, догляду за рослинами у парниково-тепличному комплексі, 
складання гербаріїв, оформлення квітників і газонів. 

Метою нашої роботи є поглиблення і розширення обсягу знань студентів із 
ботаніки, біології, квітництва, трудове й естетичне виховання, формування 
переконання про необхідність охорони і вивчення природи. Програмою 
передбачено вивчення практично всіх груп рослин, що використовуються в 
озелененні та оформленні інтер’єру (однорічні, дворічні, багаторічні квітково-
декоративні рослини, кімнатні та оранжерейні рослини); вивчення росту і 
розвитку, основ агротехніки, використання в аранжуванні, особливостей догляду 
за рослинами на навчально-дослідній земельній ділянці, озеленення приміщень 
кімнатними рослинами, використання їх на уроках, позаурочних та позакласних 
заходах. 

Курс «декоративне квітникарство» включає практичні, лабораторні, 
самостійні заняття, досліди, екскурсії. 

Основними завданнями курсу є: формування наукового світогляду, розвиток 
навичок догляду за рослинами, набуття вмінь із науково-дослідної роботи, 
виховання естетичного та художнього смаку, любові до природи та її охорони. 

Викладач звертає увагу на розвиток індивідуальних творчих здібностей 
студентів шляхом проведення творчих завдань, нестандартних уроків, 
конференцій, написання рефератів, проектів озеленення, фітодизайну приміщень, 
створення картотеки рослин, складання календаря безперервного цвітіння. Під час 
практичної роботи студенти навчаються аналізувати й узагальнювати отримані 
знання з метою застосування при створенні квіткових композицій і букетів, 
збирання, очищення і зберігання насіння квітів, виготовлення колекцій насіння, 
плодів декоративних дерев і кущів, вирощування розсади, закладання розсадника, 
оформлення виставок, подарунків, етикетування кімнатних рослин, 
пересаджування кімнатних рослин, боротьби зі шкідниками і хворобами 
кімнатних рослин, складання плану озеленення території школи та позашкільного 
закладу. 

Велике значення має проведення на базі АБК дослідів, фенологічних 
спостережень за квітково-декоративними рослинами. Результати дослідницької 
роботи студенти оформляють у вигляді щоденників спостережень, наочних 
посібників, використовують у рефератах, курсових і дипломних роботах. 

Значна увага кафедри приділяється такій формі роботи, як екскурсії, що 
поглиблюють знання про світ квітів, посилюють відповідальність за природу. 

Екскурсії проводяться насамперед у квітники, сквери та сади АБК; парки, 
зелені господарства, на виставки квітів, у природу, в тепличний комплекс, 
квітникові павільйони, зелену зону міста, шкільні квітники. 

На екскурсії студенти знайомляться зі складом квітника, технікою догляду 
за ним, визначають знайомі рослини, форми квіткових насаджень: клумби, 
рабатки, бордюри, міксбордери та альпінарії.  

У зошитах студенти креслять ескізи квітника. Під час екскурсії викладач 
приділяє увагу кімнатним рослинам. При цьому студенти вивчають ті рослини, 
що повинні бути в шкільному кутку живої природи: бальзамін, цинія, агератум, 
віола, різні сукуленти, гіацинти, каланхое тощо [1, 5]. Щодо кожної рослини 
складається короткий опис, зазначаються особливості її використання в школі, 
агротехнічні характеристики. Наприклад: «Аспарагус – родина лілійних. 
Демонстрування редукованих листків як приклад пристосування до посушливого 
клімату. Батьківщина – Південна Африка. Бегонія – родина бегонієвих. У школі 
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вивчається при опрацюванні теми „Листок, Стебло”. Батьківщина – о. Ява. Герань – 
родина геранієвих. У школі: розмноження, дослід із фотосинтезом. Батьківщина – 
Південна Африка».  

Студенти отримують знання й закріплюють навички про кімнатні рослини у 
куточку живої природи, який відведено під окремий кабінет. 

Питання декоративного квітникарства розглядаються також на заняттях із 
польової практики, яка теж проводиться на базі агробіологічного комплексу. 
Студенти вивчають вимоги до організації території квітника, розробляють схеми 
дослідів, уроки та заходи з квітковими рослинами. Практика передбачає і 
практичну частину: роботу у квітниках, посів, догляд, вирощування рослин. 

Згідно з шкільною програмою, важливо націлити студентів на те, щоб вони 
пов’язували роботу учнів на квітниках із закріпленням понять із морфології, 
систематики рослин. Наприклад: родина складноцвітих (айстри, майорці, 
гайлардія, жоржини, хризантеми, чорнобривці); родина хрестоцвітих (левкої, 
алісум, лакфіоли); родина пасльонових (петунія, пахучий тютюн) тощо. 

При організації території квітника необхідно враховувати такі правила: 
1. Добір рослин за висотою. 
2. Добір рослин за часом цвітіння. 
3. Добір рослин за кольором квіток або листків. 
4. Вимоги щодо догляду рослин. 
Розпочати роботу треба з креслення плану території квітника. На плані 

позначають усі елементи квітника: доріжки, клумби, рабатки, місце для 
декоративних дерев та кущів. Щоб розбити квітник на території ділянки, треба 
мати рулетку, косинець, кілки, довгу мотузку, шнур, лопату. Спочатку розмічають 
кілками місце доріжок, рабаток. Потім розбивають клумби, міксбордери, 
висаджують одиночки. Наприкінці розбивки оформлюють доріжки та газони. Цю 
роботу краще проводити восени, щоб навесні тільки висаджувати необхідні 
рослини. 

Враховуючи сучасні завдання біологічної освіти, молодому вчителю 
необхідно забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості, сформувати 
новий світогляд дітей на природу. Цьому сприяють не тільки заняття з фахових 
методик, але й курси з допоміжних дисциплін, що їх можна реалізувати на 
кафедрах з відповідною матеріальною базою. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА  
ПРОВЕДЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
О.В.Левада, В.В.Молодиченко, О.С.Арабаджи, О.М.Левада  
 
Висвітлено основні підходи до організації і проведення польової практики з 

метеорології на основі використання обладнання стаціонарної метеостанції, яка 
розташована на агробіологічному комплексі МДПУ. 

 
The main approaches for the organizing and carrying out the field practice in 

Meteorology on the base of using the stationary Meteostation equipment are 
enlightened in this article. This Meteostation is situated on the territory of Agro- 
Biological Complex of Melitopol State Pedagogical University. 

 
Важливе місце у підготовці сучасних учителів географії та біології належить 

польовим практикам, під час яких відбувається поєднання теорії і практичної 
діяльності. У цьому напрямі Мелітопольський державний педагогічний університет 
має здобутки і добрі приклади. Майже 15 років у складі агробіологічного комплексу 
університету (АБК) діє метеорологічна станція, яку обслуговує кафедра фізичної 
географії. Технічні можливості станції досить значні: дають змогу отримувати 
прогнозну інформацію про стан погоди на 3 – 4 дні, а також проводити регулярні 
спостереження за окремими фізичними показниками атмосфери, робити 
короткострокові прогнози. 

Метеорологічна станція змонтована на метеомайданчику АБК, а радіоприймач 
для прийому карт погоди встановлений безпосередньо на кафедрі фізичної географії, 
що дає змогу впродовж навчального року регулярно вести спостереження за погодною 
ситуацією. Ураховуючи технічні можливості апарату ФЗП-21, спостереження можна 
вести цілодобово, що дуже важливо при проведенні польових практик із метеорології 
та сезонних спостережень у природі. Саме під час цих практик набуваються знання 
про фізичні основи явищ і процесів у атмосфері та шарі взаємодії атмосфери і земної 
поверхні, визначається їх вплив на об’єкти природи, виробництва та діяльності 
людини. 

Таким чином, метеорологічна станція університету є бінарним модулем для 
проведення регулярних спостережень за метеорологічними величинами, як-то 
температура, щільність і тиск повітря; швидкість і напрямок вітру; кількість, висота і 
потужність хмар; кількість та інтенсивність опадів; вологість повітря; метеорологічна 
дальність видимості; потоки променистої енергії і тепла. Окрім метеорологічних 
величин досліджуються й ще атмосферні явища: туман, гроза, ожеледь, пилові бурі, 
заметіль, роса, іній, а також такі величини, які прямо не відбивають властивостей 
атмосфери чи атмосферних процесів, але тісно пов'язані з ними. Такими є температура 
ґрунту або поверхневого шару води, випаровування, висота і стан снігового покриву, 
тривалість сонячного сяйва, сонячне і земне випромінювання, атмосферна електрика. 

Метою цієї публікації є визначення і формулювання основних методичних 
положень проведення метеорологічних спостережень на базі стаціонарної метеостанції 
МДПУ під час польової практики з метеорології та сезонних спостережень у природі. 

Польова практика з метеорології і кліматології завершує в курсі загального 
землезнавства вивчення розділу "Атмосфера і клімати Землі". У процесі практики 
студенти розширюють і закріплюють теоретичні уявлення про взаємозв'язок 
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метеорологічних елементів і взаємодію нижніх шарів атмосфери з підступаючою 
поверхнею. 

Головне завдання практики – навчити студентів працювати з метеорологічними 
приладами, організовувати і проводити метеорологічні і мікрокліматичні 
спостереження, аналізувати і опрацьовувати отриманий матеріал, складати кліматичну 
характеристику району практики і характеристику мікроклімату природного 
комплексу, який вивчається.  

На польовій практиці студенти набувають навичок організації класної і 
позакласної роботи з географії: ознайомлюються з методикою шкільних спостережень 
за погодою, організацією мікрокліматичних спостережень у географічному гуртку, 
вивчення клімату місцевості, де розташована школа тощо. На польовій практиці з 
метеорології і кліматології студенти вивчають метеорологічні прилади, їх будову, 
принцип дії, методику спостережень, проводять стаціонарні і маршрутні 
мікрокліматичні спостереження, оформляють і складають звіт. 

Виходячи з досвіду проведення польової практики з метеорології та сезонних 
спостережень у природі, враховуючи технічні можливості метеостанції, нами 
розроблені практичні роботи, що їх студенти виконують самостійно. 

Кожна практична робота включає завдання, стислу характеристику приладів та 
основні визначення і рекомендації щодо роботи. На практичній роботі з вимірюванн я 
температури повітря і ґрунту студенти знайомляться з поняттям „температура повітря” 
і механізмом нагрівання повітря, зі шкалами термометрів та методикою переведення 
температури з однієї шкали в іншу; вивчають будову приладів, правила їх 
встановлення і роботи; опрацьовують результати спостережень. При проведенні 
практичної роботи використовують термометр строковий, максимальний, 
мінімальний, термометр-пращ, термограф, ґрунтові термометри. 

 Для самостійного опрацювання та закріплення матеріалу розроблені контрольні 
запитання: «Чим викликана необхідність використання двох рідин для наповнення 
резервуарів термометрів? Які особливості будови й роботи максимального та 
мінімального термометра? Як працювати з термометром-пращом? Чим відрізняється 
термометр Савинова від інших термометрів? Які складові частини має термограф?» 
тощо. 

Особливе місце займають питання щодо мікрокліматичних спостережень у 
природі, за якими розроблено програму, що включає спостереження за температурою і 
вологістю повітря на висоті 20, 50 і 250 см над поверхнею ґрунту. Якщо доводиться 
обмежитися двома висотами, то залишають 20 і 250 см. Спостереження за вітром 
проводять на висоті 200 см і 100 (50) см. При використанні ґрунтових термометрів 
вимірюють температуру ґрунту на глибинах 5, 10, 15 см (на яких більш різко 
виражений добовий хід температури), а також на поверхні грунту: строкову, 
максимальну і мінімальну температуру. При встановленні надґрунтових і ґрунтових 
термометрів рослинність не порушується. 

Для вимірювання температури і вологості повітря користуються аспіраційним 
психрометром Ассмана, який підвішують на жердину діаметром близько 5 см і 
завдовжки 230 – 240 см. Жердину заглиблюють у грунт так, щоб її висота дорівнювала 
190 см. На вбиті у жердину гвіздки підвішують психрометр (психрометри) в 
горизонтальному положенні за допомогою шнура з таким розрахунком, щоб вони 
знаходилися на заданій висоті 20, 50 і 150 см над земною поверхнею. Шнур 
прив'язують до психрометра одним кінцем за шинку, іншим – за розтруб і на шнурі 
роблять петлю, щоб прилад не ковзав і тримався горизонтально. 
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Швидкість вітру визначають за допомогою анемометра, а напрямок – за 
допомогою стрічки-вимпела (довжина легкої стрічки 0,5 – 0 ,8 м), стрічка відхиляється 
вітром у бік, протилежний до напрямку вітру. При спостереженні необхідно мати 
компас. Якщо немає анемометра, швидкість вітру можна визначати за шкалою 
Бофорта. 

Стаціонарні мікрокліматичні спостереження ведуться одночасно на всіх точках 
через кожні 2 години, охоплюючи основні кліматологічні строки (1, 7, 17, 19 год.). 

При спостереженні за температурою і вологістю повітря за 4 хв. до 
спостереження літом (взимку за 30 хв.) змочують батист на правому термометрі 
психрометра. Ключем заводять вентилятор, підвішують психрометр на жердину і в 
строк роблять відліки. Спостереження ведуться у такому порядку: 

• якщо психрометрів два або три, то змочують і заводять їх послідовно, 
починаючи з нижнього приладу (спочатку на висоті 20 см, потім 50 см і 150 см); 

• через 3 хв. у такій же послідовності роблять перший відлік по кожному 
психрометру ("сухому" і "змоченому" термометрам), зразу ж записуючи відліки; 

• швидко відраховують спочатку десяті частки по "сухому" і "змоченому" 
термометрам, а потім цілі градуси;  

• після перших відліків додатково проводять у тому ж порядку через 2 хв. 
повторні відліки і записують їх;  

• потім, якщо погода суха, тепла, термометри знову змочують (удень одного 
змочування вистачає на 8  – 10 хв., уночі – на 20 хв.) і заводять, через 3 хв. записуюючи 
третій відлік. 

Якщо є лише один психрометр, то ним користуються для вимірювання на всіх 
висотах, послідовно переміщуючи його знизу вгору три рази. 

При спостереженні слід дотримуватися таких умов: 
• щоб сонячне проміння не потрапляло на резервуари термометрів, їх 

установлюють резервуарами "від сонця" або застосовують затінюючий екран; 
• відносно вітру прилад розташовують так, щоб вітер не зменшував швидкість 

транспірації; 
• спостерігач повинен підходити до приладу з підвітряного боку; 
• під час відліку при швидкості вітру більше ніж 3 м/с слід надягати на головку 

приладу вітровий захист; 
• забороняється братися руками за трубки, що прикривають резервуари 

термометрів. 
Анемометр установлюють на жердині так, щоб його вісь була вертикальна, а 

площина циферблата була паралельною до напрямку вітру. Після встановлення 
анемометра вимірювання слід проводити через 1 – 2 хв., щоб швидкість анемометра 
прийшла у повну відповідність із швидкістю вітру. 

У проміжках часу між спостереженнями за приладами ведуть спостереження за 
хмарами та іншими атмосферними явищами. 

Маршрутні мікрокліматичні спостереження проводять у час найбільших 
вертикальних градієнтів метеоелементів: удень – між 11 – 14 год. і вранці – перед 
сходом сонця. Для цього обирають день із ясною погодою. Спостереження 
проводяться по мірі пересування від точки до точки. Спостереження на кожній точці 
ведеться двічі – при ході "туди" і "назад". Таким чином відносно кожної точки 
отримують дві серії спостережень, із яких береться середній показник. 

Для отримання кінцевих результатів спостережень здійснюється обробка даних 
спостережень. Для барометра і термометра вводяться поправки, після чого отримують 
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виправлені величини. Вологість повітря обчислюється за психрометричними 
таблицями, швидкість вітру визначається за перевідними таблицями. 

Після введення поправок і відповідних розрахунків складають зведені таблиці 
мікрокліматичних спостережень температури і вологості повітря, температури ґрунту, 
швидкості і напрямку вітру, хмарності, атмосферних явищ, стану поверхні ґрунту. 

Для порівняння спостережень над швидкістю вітру обчислюють коефіцієнт 
зміни швидкості (відношення швидкості вітру на мікрокліматичних точках до 
швидкості вітру на опорній точці). При цьому опорна точка визначається до початку 
спостережень і на ній проводяться спостереження синхронно із спостереженнями на 
кожній точці. 

У таблицях відзначається стан погоди у період мікрокліматичних спостережень. 
Оскільки найбільш різко мікрокліматичні особливості виражені у ясну погоду, за 
похмурої погоди вони значно згладжуються. 

При обробці матеріалів спостережень будується гіпсографічний профіль, на який 
наносяться точки спостережень і результати вимірювань метеорологічних елементів. 

На базі зведених таблиць стаціонарних і маршрутних спостережень будують 
графіки добового ходу метеорологічних елементів, які наочно ілюструють 
взаємозв'язок одних метеоелементів з іншими, і роблять аналіз мікрокліматичних 
особливостей досліджуваного природного комплексу. За даними таблиць і графіків 
з’ясовують вплив на мікроклімат форм і елементів рельєфу, крутизни і експозиції 
схилів, характеру підстилаючої поверхні (поле, луки, ліс, галявина, болото, водойма, 
тип ґрунту, його стан), мікрокліматичні відмінності у різний час доби і при різних 
типах погоди (сонячної, похмурої, перемінної), добовий хід метеоелементів на різній 
висоті від земної поверхні. 

Вертикальний масштаб 1:500.  
Горизонтальний масштаб 1:10 000 
 

Мал. 1. Розташування мікрокліматичних точок 
 
Метеорологічні і мікрокліматичні спостереження завершують складання звіту. 

При написанні звіту студенти використовують дані, отримані під час практики і 
запозичені з метеорологічних довідників, атласів та інших літературних джерел. 

При складанні звіту студенти повинні показати вміння аналізувати отримані 
матеріали спостережень, робити узагальнення і висновки з тих метеорологічних 
процесів, що спостерігаються, використовувати спеціальну літературу. 

Звіт складається за таким планом: 
1. Вступна частина (положення району практики, завдання практики і час 
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проведення спостережень, використані прилади і організація роботи). 
2. Короткий опис клімату району практики (характеристика 

кліматоутворюючнх факторів: географічне положення району практики, характер 
підстилаючої поверхні, особливості будови рельєфу, радіаційний режим, особливості 
атмосферної циркуляції; характеристика клімату за окремими елементами і по сезонах 
року за даними метеостанції, де проводиться практика). 

3. Погода за період спостережень: а) загальний опис погоди; б) відхилення від 
"норми" за окремими елементами; в) основні типи погоди. 

4. Аналіз ходу спостереження за метеорологічними елементами на стаціонарних 
точках спостереження і на мікрокліматичному маршруті (температура повітря, ґрунту, 
вологість повітря, швидкість і напрямок вітру, кількість і форми хмар), виявлення 
впливу мікрорельєфу, характеру підстилаючої поверхні на показники метеорологічних 
елементів. 

5, Характеристика мікрокліматичних особливостей ключової ділянки: а) коротка 
фізико-географічна характеристика території ділянки (профілю); б) опис 
мікрокліматичних майданчиків (точок); в) аналіз мікрокліматичних відмінностей за 
основними елементами і строками для основних типів погоди; г) господарське 
оцінювання мікрокліматичних умов ділянки. 

Аналіз мікрокліматичних варіацій, виявлених упродовж періоду польових 
спостережень, – основна частина звіту. Аналіз проводиться на основі складеної 
зведеної таблиці мікрокліматичних особливостей ділянки (профілю). Аналізуються 
відмінності між мікрокліматичними точками в температурі повітря, вологості повітря, 
напрямку і швидкості вітру, температурі ґрунту та інших елементів мікроклімату, над 
якими проводилися спостереження. Щодо кожного з метеорологічних елементів 
дається опис виявлених у результаті спостереження особливостей, вказуються 
причини їх зв'язку з фізико-географічними особливостями місцеположення 
мікрокліматичних майданчиків. 

6. Опис проведення шкільної екскурсії на метеорологічну станцію. 
7. Висновки. 
У цій частині звіту викладаються основні результати метеорологічних і 

мікрокліматичних спостережень. 
Наприкінці звіту наводиться список літератури, використаної при написанні 

звіту. 
Текст звіту ілюструється зведеними таблицями метеорологічних і 

мікрокліматичних спостережень, зведеними графіками ходу основних метеоелементів 
і температури ґрунту, спорідненими графіками, які показують взаємозв'язок 
метеоелементів, розою вітрів, планом розташування точок мікрокліматичних 
спостережень (мал.1), гіпсографічним профілем маршрутних мікрокліматичних 
спостережень. 
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РОЛЬ ПОЛЬОВИХ ПРАКТИК  
У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ  
 
Т.А.Логвина-Бик 
 
Розглянуто шляхи організації польових практик,  спрямованих на фахову 

підготовку вчителів біології. Визначено мету польової практики з дисципліни 
“Шкільний курс біології та методика його викладання”, особливості проведення 
її на базі агробіологічного комплексу. Особливу увагу приділено використанню 
технології адаптивного управління навчальним процесом, що створює умови для 
розвитку і самореалізації студентів у процесі навчання. 

 
This article observes questions of field practice organizing those are directed on 

the special training of Biology teachers. The aim, the methods of teaching and the 
peculiarities of teaching practice in subject “School course of Biology and methods of 
its teaching” on the base of Agro-Biological Complex are determined. The special 
attention is paid to using of Adaptive management technology of the educational 
process, that makes the conditions for the development and self-realization of students 
in the process of education. 

 
Від часу заснування хіміко-біологічного факультету Мелітопольського 

державного педагогічного університету змінювалися профілі підготовки 
спеціалістів. Хіміко-біологічний факультет існує з 1975 року, і складовою 
навчального процесу у підготовці фахівців з багатьох спеціальностей і 
спеціалізацій постає проблема знайомства та систематичного дослідження 
процесів у природі, вивчення її елементів. Дисципліна “Шкільний курс біології та 
методика його викладання” виступає системою взаємопов'язаних розділів курсу 
“Біологія”, спрямованих на комплексну методичну підготовку майбутнього 
викладача біології та екології.  

Розробленням методичних питань із біології займалися О.К.Богданова, 
В.І.Кузнєцова, Т.А.Логвина-Бик, І.В.Мороз, О.В.Мукосєєва, А.А.Сарафанова, 
А.В.Степанюк, М.М.Сидорович, В.І.Шулдик та інші вчені. До системи 
методичної підготовки з біології входить польова практика. Основна мета 
польової практики: сформувати у студентів хіміко-біологічного факультету 
знання, вміння та навички, які потрібні для організації та проведення досліджень 
на шкільній навчально-дослідній ділянці, а також поглибити теоретичні знання і 
практичні вміння та навички, які необхідні для викладання біології у школі та 
організації позакласної і позашкільної роботи зі школярами з біології. Отримані 
навички допоможуть майбутнім учителям правильно організувати і спланувати 
територію навчально-дослідної ділянки та дослідницьку роботу учнів на ній, 
навчити школярів з повагою ставитися до всього живого. Базова програма 
польової практики з дисципліни “Шкільний курс біології та методика його 
викладання” розроблена та складена автором статті для студентів ІІІ – IV курсів 
хіміко-біологічного факультету для спеціальностей “Біологія і хімія”, “Біологія та 
практична психологія”, “Біологія та фізичне виховання”, “Хімія та біологія”.  

Агробіологічний комплекс МДПУ був створений  1997 р. на базі 
агробіологічної станції, яка існує вже понад 50 років. Він і став основним 
осередком проведення навчальних практик із біології. Перлиною агробіологічного 
комплексу є дендрологічний парк – арборетум, який було закладено  1999 р. На 
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сьогодні тут нараховується понад 150 видів та порід дикорослинних, культурних 
дерев і чагарників – представників  рідної для нас флори, так і рідкісних і навіть 
екзотичних рослин. Студенти – майбутні вчителі хімії, біології, географії, екології 
– мають змогу на базі АБК проводити свої досліди та дослідження, наукові 
експерименти, а також набувати навичок ведення сільськогосподарської роботи. 
Агробіологічний комплекс став не тільки осередком проведення фенологічних 
спостережень, а й дослідження ефективності біолого-активних речовин та 
селекційної роботи. Польові практики з біологічних дисциплін на базі АБК 
тривають протягом усього навчального року, а в зимовий період частина 
досліджень проводиться у приміщені теплиці та куточка живої природи. 

 Навчально-дослідна земельна ділянка закладу освіти є базою для 
проведення навчальних та практичних занять, передбачених програмами з 
природознавства, біології, трудового навчання, засвоєння знань, формування 
вмінь і навичок, організації позакласної юннатівської, дослідницької, 
природоохоронної роботи, продуктивної праці учнів. Польова практика з 
дисципліни “Шкільний курс біології та методика його викладання” сприяє 
поглибленню знань із таких предметів, як фізіологія рослин, систематика рослин, 
методика викладання біології, сільське господарство, екологія, генетика з 
основами селекції тощо. Зручність цієї навчальної бази полягає в тому, що 
місцевість має степові ділянки, на невеликій відстані протікає річка Молочна, і 
все це зумовлює можливість проведення комплексних польових практик з усіх 
біологічних дисциплін. Окрім фахової досконалості, польові практики дають 
змогу проводити республіканські семінари та науково-практичні конференції. 
Польові практики завершуються виконанням індивідуальних завдань, тестовим 
контролем знань, підготовкою дидактичного матеріалу до уроків, розробленням 
фрагментів уроків та екскурсій, практичних робіт, захистом індивідуальних звітів 
під час підсумкової конференції з польової практики, представленням 
фотоматеріалів та колекційного матеріалу – колекцій, гербаріїв, які 
використовуються у процесі дальшого навчання як наочний матеріал.  

Під час польової практики студенти навчаються складати загальний план 
шкільної навчально-дослідної ділянки, добирати овочеві, польові, квітково- 
декоративні культури для кожного відділу навчально-дослідної ділянки з 
урахуванням вимог шкільної програми з біології, правильно складати план і 
проводити урок на шкільній ділянці, набуваючи навичок роботи з рослинами, 
проводити екскурсії, здійснювати фенологічні спостереження, організовувати 
натуралістичну роботу.  

У процесі вивчення основ біологічних наук, проходження польової практики 
студенти знайомляться з різними підходами й аспектами природоохоронної 
справи та екологічного виховання на основі пізнання явищ живої природи, 
біологічних об'єктів та довкілля. Як наслідок реальних протиріч між живою 
природою і людським суспільством виникають екологічні проблеми, висуваються 
гіпотези та прогнози щодо можливих змін у природних біологічних системах. 
Студенти розробляють моделі “екологічної безпеки людини”, пропонують заходи 
і рекомендації щодо охорони природи, створюють Червону книгу рослин та 
тварин Мелітопольщини та Азово-Чорноморського басейну. Польова практика 
передбачає проведення різних форм та видів занять зі студентами: лекцій, 
практичних занять, перегляд відеоматеріалів про живу природу, проведення 
фенологічних спостережень та дослідів, догляд за кімнатними рослинами та 
клумбами, прокладання та оформлення екологічних стежок, реалізацію ігрових 
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форм діяльності (конкурси та турніри “Знавці природи рідного краю”, свято 
“Зелений дивосвіт навколо тебе”, гра “Пізнання природи”, прес-конфенція “У 
відповіді перед майбутнім”, мітинг “Дбаймо про довкілля вже сьогодні”, бліц-
турнір “Ерудит”, усний журнал “Чисті джерела”). Найбільш цікавими для 
студентів 3 – 4 курсу були питання зоологічної вікторини, а саме:  

1. Які ссавці фауни України знищують шкідливих комах у повітрі, які – на 
поверхні Землі і які – під землею? 

2. Чи можна годувати овець гречаною соломою? 
3. Які ссавці України сплять узимку вниз головою? 
4. Які види ссавців завезені в Україну з метою акліматизації? 
При проведенні занять із польової практики використовуємо технологію 

адаптивного управління навчальним процесом. Спираючись на результати 
дослідження Т.І.Шамової [5], можна виділити такі підходи до визначення поняття 
“управління”: управління як цілеспрямований вплив однієї системи на іншу 
(однієї людини на іншу чи на групу) з метою переведення її у новий якісний стан; 
управління як специфічна діяльність із реалізації цілей організації; управління як 
взаємодія суб’єктів на основі прямого та зворотного зв’язку, органічного 
поєднання змін суб’єктів, що впливають один на одного.  

Сучасне управління навчальним процесом у ВНЗ здійснюється в умовах 
постійних змін довкілля, що передбачає пристосування до них. 

Складовими дидактичного аспекту технології адаптивного управління 
навчальним процесом із польової практики на рівні “викладач – студент” є:  

1) спільне визначення мети навчального процесу, отримання бажаних 
результатів з урахуванням специфіки навчального закладу, індивідуальних 
прагнень студентів; 

2) моделювання змісту занять з урахуванням навчальних, виховних і 
розвивальних завдань та вимог навчальних програм; 

3) узгодження спільної навчально-пізнавальної діяльності викладача та 
студентів, моделювання та структурування навчального процесу; 

4) регулювання якості навчального процесу та корекція відповідно до 
визначеної мети. 

Технологія адаптивного управління при проведенні польової практики 
створює умови для розвитку і самореалізації студентів у навчальному процесі, що 
забезпечує наступність між різними ланками освіти та створює умови для 
професійного зростання майбутніх учителів. Під час польової практики студенти 
вчаться враховувати конкретну ситуацію, особливості людини, такі якості 
особистості, як комунікабельність та спостережливість. 

Підсумовуючи викладене, можна підкреслити, що підготовка майбутніх 
учителів має ґрунтуватися на поєднанні міцного та глибокого засвоєння 
теоретичних знань з основних фахових дисциплін та практичних вмінь і навичок 
студентів, яких вони набувають саме під час польової практики з дисципліни 
“Шкільний курс біології та методика його викладання”. Студенти вищих 
навчальних закладів, які оволодівають біологічними спеціальностями, повинні 
досконало володіти знаннями з базових дисциплін, навчитися опрацьовувати 
науковий матеріал та вільно володіти дидактичними та методичними розробками. 
Польова практика посідає провідне місце і необхідна для професійної підготовки 
майбутнього вчителя біології. Теоретичні знання під час практики 
конкретизуються, збагачуються новим змістом, розвиваються, надають студентам 
вміння та навички, необхідні для самостійного і творчого розв’язання методичних 
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завдань у різних ситуаціях навчально-виховної роботи з біології у школі. Основне 
призначення польової практики – формування сукупності методичних умінь.  

Таким чином, доходимо висновку, що фахівці, які розробляли питання 
викладання природничих дисциплін, а особливо біології, основну увагу 
зосереджували на визначенні їх змісту, формулюванні головних цілей, обсягу 
навчального матеріалу, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, 
а особливо – польових практик. Історичний аналіз проблеми дослідження дає 
підстави для підтвердження взаємодії викладача та студентів у навчальному 
процесі, завдяки чому створюються сприятливі умови для саморозвитку, 
самовираження та самореалізації особистості кожного студента. Саме в цьому 
особлива цінність досвіду роботи для наукового розроблення ефективних 
способів організації взаємодії викладача та студента. Дальше дослідження цієї 
проблеми ми бачимо у розробленні методу моделювання для занять із польової 
практики та технологічних прийомів організації навчального процесу, 
класифікації методичних підходів організації навчально-виховного процесу при 
вивченні біології.  
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ЕКОСТРЕС ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  
ЖИТТЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 
 
Л.М.Марковець, Г.В.Марковець 
 
Розглянуто проблему стресу життя сучасного педагога й екологічні 

складові стресу життя.  Диференційовано 10 основних стрес-сфер сучасного 
педагога за силою їх вияву. 

 
The article is devoted to the problems of modern teacher “life stress” and its 

ecological components. 10 basic stress – spheres of modern teacher on the level of its 
powermanifestation are differentiated.  

 
Проблема стресу є пріоритетною в сучасному суспільстві. Не проминуло і 

століття, як цей термін у його нинішньому розумінні ввійшов у науку, а стресові 
стани вже стали повсякденним явищем, своєрідним «тлом» життя і діяльності 
майже кожного члена суспільства. 

Кількість публікацій із проблематики стресу сягла декількох десятків тисяч і 
далі зростає. Вивчаються психофізіологічні, соціально-психологічні, емоційні, 
інформаційні й інші аспекти стресу. Розглядаються проблеми регуляції, 
профілактики й управління стресовими станами. Досліджується, яким саме чином 
стрес впливає на соматичне і психологічне здоров'я людини тощо.  

Розроблено значну кількість методик із діагностики стресу. До них належать 
шкала Г.Андерсона «Життєві події і стрес» [1], «Шкала рейтингу соціальної 
адаптації» Х.Холмса і Р.Рае [2], «Шкала побутових утруднень» Д.Кеннера [3], 
інструметарій стресових детекторів Т.Кокса [4], шкала «Симптоматика стресу» 
Дж.Гринберга [5] тощо. 

Ці методики охоплюють широкий діапазон стресорів, але майже всі вони 
мономодальні, у них немає комутуючого початку, який дав би змогу 
проаналізувати співвідношення різних груп стресорів. У нашому дослідженні 
представлено спробу це зробити. 

Проблематика роботи визначалася нами у зв'язку із з’ясуванням місця 
екологічної складової в суспільній свідомості сучасних педагогів. Згідно із 
даними ЮНЕСКО професія вчителя належить до стресогенних, але опукла 
відповідь на питання про обсяги небезпеки для тих, хто займається цією 
професією і яка специфіка стресу у вчителів в Україні так і не отримана. У зв'язку 
із цим нами визначено проблематику нашої роботи – з‘ясувати складники «стресу 
життя» сучасного українського педагога і місце в ньому екологічної складової? 

 Основна мета роботи була сформульована як вивчення всього спектру 
стресорів, що впливають на педагогів, і виявлення специфіки дії екологічних 
чинників на формування в них стресу життя.  

 Експериментальна частина нашого дослідження проводилася із залученням 
студентів заочного відділення Мелітопольського державного педагогічного 
університету, які працюють шкільними вчителями. На першому етапі було 
проведено вільне анкетування, у якій опитуваним пропонувалося відповісти на 
питання про те, які причини призводять до виникнення в них стресових станів. 
Результати цього етапу наведено в наших публікаціях [6, 7].  

За матеріалами цього анкетування розроблено стандартизовану анкету, у 
якій респондентам пропонувалося відповісти на питання про те, як саме 
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впливають на їх стан і самопочуття ті або інші причини. Вплив кожного із 
стресорів оцінювався за параметрами інтенсивності, частоти і значущості. Перші 
два з них оцінювалися за 5-бальною шкалою, остання – за 4-бальною. У 
результаті першого етапу дослідження було встановлено, що декілька сотень 
окремих стресорів можуть бути згруповані в 10 основних сфер. Саме ці сфери 
представлені нами в стандартизованому опитувальнику у вигляді спеціалізованих 
субшкал. 

У таблиці 1 представлено зведені дані, отримані нами за результатами 
опитування 187 студентів-заочників віком 25 – 47 років. 

Екологічні чинники були включені у дев'яту і десяту субшкали. Матеріали 
щодо них представлені в таблицях 2 і 3. 

 
 

Таблиця 1 
 

Вплив стресорів на стан і самопочуття педагогів 
 

 Зміст шкал опитувальника Стать Інтен-
сив-
ність 

Час-
тота 

Зна-
чу-
щість 

Сумар-
ні 
показ-
ники 

Сфера професійної (трудової) діяльності 
педагога 

     

Ж 15,346 15,293 16,187 3798 Сумарні показники 
Ч 16,00 15,82 15,00 4764 

Сфера професійного вдосконалення (отримання 
більш високого рівня професійної підготовки, 
напр., у ВНЗ, проходження курсів підвищення 
кваліфікації, семінарів, тренінгів, самоосвіти 
тощо) 

 

    
Ж 14,772 14,494 15,48 3314 Сумарні показники 
Ч 16,545 14,455 13,274 3174 

Сфера полікомунікативної взаємодії особи із 
соціальним середовищем (на макро- і 
мезорівнях) 

 
    

Ж 14,761 14,867 14,226 3121 Сумарні показники 
Ч 15,091 16,273 14,183 3483 

Сфера побутового спілкування (комунікативні 
взаємодії особистості із соціальним оточенням)      

Ж 13,72 13,333 14,12 2582 Сумарні показники 
Ч 15,181 15,272 13,727 3182 

Сфера інтимно-особистісного спілкування 
(комунікативні взаємодії в колі значущих осіб – 
членів сім'ї, родичів, знайомих та ін.) 

 
    

Ж 16,68 14,907 16,799 4177 Сумарні показники 
Ч 15,818 14,455 15,728 3596 

Сфера матеріально-фінансового забезпечення 
людиною себе і своїх близьких      

Ж 17,707 17,787 17,88 5631 Сумарні показники 
Ч 16,001 15,909 15,182 3864 

Біолого-фізіологічна, медична сфера (хвороби, 
фізична і психічна цілісність людини, 
психосоматичні відхилення) 

 
    

Ж 16,508 15,933 16,788 4415 Сумарні показники 
Ч 16,181 15,272 15,636 3863 
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Сфера особистісних детермінант стрес-
провокуючої поведінки (комунікативні 
настанови особистості, специфічні властивості і 
якості, особливості «я»-концепції, рефлексії 
тощо) 

 

    
Ж 14,787 14,653 15,186 3290 Сумарні показники 
Ч 17,727 17,546 15,273 4750 

Екологія сфери існування і її порушення      
Ж 15,108 15,067 16,201 3687 Сумарні показники 
Ч 13,728 14,272 13,363 2618 

 «Мерфі-сфера» (форс-мажорні обставини, 
екстремальні й непрогнозовані події, 
катастрофи, аварії тощо) 

 
    

Ж 23,118 18,28 20,973 8863 Сумарні показники 
Ч 23,18 20,272 20,365 9569 

 
 

Таблиця 2 
Вплив стресорів на стан і самопочуття педагогів 

(з урахуванням екологічних чинників) 
 

 
Екологія сфери існування та її порушення 

Стать Інтен-
сив-
ність 

Час-
тота 

Зна-
чу-
щість 

Сумарні 
показ-
ники 

Ж 1,32 1,1867 1,427 2,235 Незручності, спричинені курцями 
Ч 0,818 1 1 0,818 
Ж 1,427 1,4933 1,56 3,324 Шум, що заважає роботі або відпочинку 
Ч 1,091 1 1 1,091 
Ж 0,8 0,9867 1,053 0,831 Різкі зміни настрою під впливом погоди 
Ч 1,364 0,636 0,909 0,789 
Ж 1,267 1,5467 1,52 2,979 Проблеми, викликані неблагополучною 

екологічною ситуацією Ч 1,909 1,909 1,636 5,962 
Ж 1,373 1,3867 1,507 2,869 Неякісна питна вода 
Ч 1,182 1,091 1 1,290 
Ж 1,627 1,64 1,987 5,302 Поганий клімат 
Ч 0,727 1,273 1,364 1,262 
Ж 1,667 1,6667 1,853 5,148 Забруднення повітря 
Ч 1,455 1,727 1,273 3,199 
Ж 2,147 2,0267 1,987 8,646 Радіаційне забруднення 
Ч 1,818 2 1,545 5,618 
Ж 1,84 1,68 1,707 5,277 Отруєння ґрунту пестицидами, важкими 

металами тощо Ч 2 2,091 1,727 7,222 
Загальна невлаштованість середовища 
існування Ж 1,64 1,4533 1,6 3,813 
 Ч 1,364 1,545 1,909 4,023 
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Таблиця 3 
Вплив стресорів на стан і самопочуття педагогів 

(з урахуванням екологічних чинників) 
 

 «Мерфі-сфера» (форс-мажорні обставини, 
екстремальні і непрогнозовані події, 
катастрофи, аварії тощо) 

Стать Інте-
нсив-
ність 

Час-
тота 

Зна-
чу-
щість 

Сумарні 
показни
ки 

Ж 1,773 1,6267 1,56 4,499 Стихійні лиха 
Ч 1,909 1,545 1,727 5,094 
Ж 1,613 1,3067 1,533 3,231 Техногенні катастрофи 
Ч 1,818 1,455 1,455 3,849 
Ж 2,093 1,76 1,947 7,172 Грабіж, крадіжка, розбійний напад 
Ч 2,636 2,364 2,273 14,164 
Ж 3,12 2,4 2,867 21,468 Раптова важка хвороба близької людини 
Ч 3 2,909 2,455 21,425 
Ж 3,853 2,68 3,293 34,004 Смерть близької людини 
Ч 3,727 2,636 3,273 32,155 
Ж 2,773 2,0267 2,307 12,965 Втрата домашнього улюбленця 
Ч 2 1,818 1,727 6,279 
Ж 1,787 1,5067 1,8 4,846 Зміна місця проживання 
Ч 1,545 1,636 1,091 2,758 
Ж 2,533 1,7733 2,293 10,300 Зрада подруги або друга 
Ч 2,545 2,091 2,182 11,612 
Ж 1,96 1,5733 1,84 5,674 Руйнування ідеалу 
Ч 2 2,091 2 8,364 
Ж 1,613 1,6267 1,533 4,022 Витрата часу даремно 
Ч 2 1,727 2,182 7,537 

 
Отримані нами результати цінні перш за все не сукупністю об'єктивних 

показників, а інформацією про суб'єктивне ставлення педагогів до тих стресорів, 
із якими їм доводиться стикатися. 

Таблиця отриманих результатів дає змогу легко диференціювати 10 
основних стрес-сфер сучасного педагога за силою їх вияву: (1) форс-мажорні 
обставини, екстремальні ситуації тощо; (2) матеріально-фінансове забезпечення 
вчителем себе і своєї сім'ї; (3) професійно-педагогічна діяльність; (4) здоров'я; (5) 
особисті характеристики, що провокують стресову поведінку; (6) спілкування з 
близькими людьми; (7) особливості відносин особистості і держави; (8) 
професійна підготовка, навчання; (9) екологія і її порушення; (10) побутове 
спілкування. 

Як видно з таблиць, тендерний чинник має яскраво виражений вплив на 
кінцеві результати обстеження. Так, жінки, у середньому, у півтора-два рази 
більш високо оцінюють різні чинники як стресогенні, ніж чоловіки. Ситуації, з 
якими опитаним доводиться стикатися постійно, описані і схарактеризовані 
набагато повніше і ретельніше, ніж ті, з якими стикатися доводитися рідше або ж 
уявлення про які суто гіпотетичні. 

Педагоги – члени суспільства, тому їх хвилюють ті проблеми, що 
стосуються решти його членів. До цих проблем належать насамперед 
незахищеність інтересів громадян державою; неповага до особистості простого 
громадянина з боку владних структур; приниження простого народу владою; 
соціальна несправедливість; нехтування держави правами особистості; брак 
захисту права на працю, права на отримання заробленої платні; брак у державі 
реальних механізмів ефективного захисту цивільних прав; невпевненість в 
завтрашньому дні; незахищеність перед перспективою появи нових директивних 
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документів, спрямованих на погіршення життя народу; брак «світла в кінці 
тунелю» тощо. 

Вельми хвилюють педагогів і такі явища, як конфлікти з колегами; 
непорозуміння з ними; неповага колег; тиск оточуючих; поганий моральний 
клімат; роз'єднаність педколективу; невідповідність знань, отриманих у ВНЗ, 
реаліям професійної діяльності; зменшення престижу педагогічної професії; брак 
упевненості в завтрашньому дні; брак видимих результатів роботи; брак 
перспектив кар'єрного зростання тощо. Вельми значущими для них є і такі стрес-
чинники, як конфлікти з керівництвом; неповага керівництва до працівника; 
нестача взаєморозуміння з адміністрацією; недооцінка здібностей працівників 
керівництвом; несправедливі покарання; авторитарність керівництва, 
протистояння керівництва колективу, адміністративні втручання у педагогічний 
процес. 

Екологічні проблеми є серйозним приводом для тривоги сучасних педагогів, 
що підтверджено матеріалами нашого дослідження. Щоправда, порівняно з тими, 
які перераховані вище, їх значущість для педагогів не така велика. 

 Перспективи подальших досліджень ми бачимо в здійсненні періодичного 
моніторингу стану суспільної свідомості сучасних педагогів. Наявність 
інструментарію, підготовленого нами за матеріалами цього дослідження, 
проведення постійних обстежень педагогів нададуть можливість вивчення 
динаміки стресу життя сучасних педагогів і простежити ті зміни, яких у його 
структурі зазнаватиме екологічний стрес. 
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ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК АКТИВНИЙ ЗАСІБ  
ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ  
ЕКОЛОГІЧНОГО ГУМАНІЗМУ 
 
О.В.Мацюра, А.М.Солоненко 
 
Обґрунтовано використання навчально-екологічної стежки для формування 

екологічної свідомості та основних принципів екологічного гуманізму в 
навчальному процесі. Висвітлено історичний аспект появи та розвитку 
екологічної стежки. Розкрито роль спостереження як дидактичного методу 
навчання, що сприяє засвоєнню екологічних знань за допомогою екологічної 
стежки. 

 Implementation of such educational component as ‘ecological path’ in 
educational process aiming for the ecological consciousness and basic principles of 
ecological humanism forming is grounded. The historical aspect of creation and 
development of ecological path is shown. The observation method is presented as the 
basic didactic principle that promotes the mastering of ecological knowledge by the 
means of ecological path.  

 
Загальним завданням екологічної освіти є формування екологічної 

свідомості особи. Вона конкретизується на рівні трьох основних завдань 
екологічної освіти:  

а) формування адекватних екологічних уявлень; 
б) формування відношення до природи; 
в) формування системи умінь і навиків (технологій) взаємодії з природою. 

До методів формування екологічних уявлень належать методи екологічної 
лабілізації, екологічних асоціацій, художньої репрезентації природних об'єктів 
тощо.  

Згідно із цими методами процес формування екологічної свідомості 
особистості має три етапи: лабілізації; освоєння адекватних екологічних 
технологій; персоналізації природних об'єктів.  

Розвитку ціннісних орієнтацій сприяє виконання учнями практичних робіт 
оцінного характеру. Для екологічної освіти велике значення мають передбачені 
освітньою програмою [3] роботи на місцевості, що супроводжуються 
оцінюванням характеру впливу людини на довкілля.  

На їх основі у свідомості учнів виробляється звичка правильно, критично 
оцінювати свою поведінку у природі, вчинки інших людей, обирати лінію 
поведінки, відповідну законам природи і суспільства. Обізнаність учнів із 
правилами поведінки у природі і дотримання їх під час екскурсій, туристичних і 
краєзнавчих походів свідчать про ступінь сформованості еколого-етичної 
свідомості школярів [4]. 

В екологічній освіті не меншу роль, ніж етичне, має естетичне виховання, у 
якому істотне значення належить природничо-науковим предметам.  

На цих уроках учні збагачуються новими естетичними враженнями, чому 
сприяють різноманітні засоби навчання (картини, кінофільми, діафільми тощо), 
що формують образи територій, різних об'єктів природи, розвиваючи в дітей 
емоційну сприйнятливість до краси, зокрема прекрасного у природі, естетичне 
сприйняття довкілля. 
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Отже, зміст шкільного курсу природничо-наукових дисциплін сприяє 
екологічному вихованню школярів і має для цього значні можливості. У їх 
реалізації і підготовці екологічно грамотного покоління основна роль належить 
учителю, його творчій ініціативі. 

В умовах екологічної катастрофи, що насувається, величезного значення 
набувають екологічна освіта і виховання людей різного віку і професій [5]. 
Наукова основа охорони природи включає різноманітні галузі природничо-
наукових і гуманітарних знань, серед них основне місце посідає екологія, яка, 
своєю чергою, тісно пов'язана з іншими біологічними і географічними науками. 
Однією з основних причин незрілості екологічної свідомості людей потрібно 
вважати недостатньо ефективну систему їх екологічного виховання. Головна 
умова успіху екологічного виховання – необхідність комплексного характеру 
висвітлення екологічних явищ. 

Навчальні предмети містять значний обсяг природничо-наукових і 
гуманітарних знань, систематизація яких і розвиток на міжпредметній основі з 
урахуванням психологічних особливостей мислення, пам'яті й уваги 
старшокласників дають змогу сформувати загальний підхід до розгляду картини 
світу і виховати усвідомлене прагнення до активної суспільно-корисної 
діяльності. 

 У зв'язку із цим одним з основних моментів є діяльність і спілкування у 
природному середовищі, що сприяють виникненню оптимальних умов 
формування умінь і навичок на базі екологічних знань [6]. 

 Навчально-екологічна стежка – спеціально обладнана з освітньою метою 
природна територія, на якій створюються умови для реалізації системи завдань, 
що організують і спрямовують діяльність учнів у природному оточенні. Завдання 
виконуються під час екскурсій, а також польового практикуму.  

Маршрут екологічної стежки обирається таким чином, щоб у ньому були 
представлені не тільки ділянки незайманої "дикої" природи, але й антропогенний 
ландшафт. Це дає змогу проводити порівняльне вивчення природного і 
перетвореного середовища, вивчати характер перетворюючої діяльності людини, 
навчатися прогнозувати різноманітні наслідки такої діяльності. 

Екологічна стежка розрахована на три категорії візитерів: 
• педагогів і студентів; 
• дошкільників, учнів шкіл, училищ; 
• батьків, відпочивальників, організованих в екскурсійні групи тощо [7]. 
Навчальна екологічна стежка відвідується організовано під керівництвом 

екскурсовода. Проте за наявності спеціально розроблених буклетів-путівників 
можливе самостійне ознайомлення з експозицією стежки. Протяжність навчальної 
стежки зумовлюється часом тривання екскурсії, який становить для дорослих 
(старшокласників) 2 – 2,5 год. (відповідно довжина маршруту – близько двох 
кілометрів). Для малюків проводяться ознайомлювальні екскурсії на відрізку 
маршруту тривалістю 30 – 40 хв.  

Уперше поняття «природна», або «екологічна» стежка з'явилося в США [1]. 
На початку століття лісничий Макей Бентон запропонував заснувати щось на 
зразок "заповідника для пішоходів" – прокласти стежку по Апалачському хребту. 
1922 р. пішохідна стежка завдовжки 3 300 км через усі Апалачі, від штату Мен на 
північному заході до Джорджії на південному сході, була готова. І одразу ж вона 
стала улюбленим місцем відпочинку і спілкування з природою багатьох 
американців Сходу США. 
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У Росії 1916 р. в Криму, близько 7 км від Судака вздовж скель було 
вирубано пішохідну стежку. Її називають Голіцинською, оскільки будівництво 
проводилося за вказівкою князя Л.С.Голіцина. Стежку прокладено таким чином, 
що відвідувач може ознайомитися з багатьма природними об'єктами виняткової 
краси і своєрідності. 

Поширення навчальних і навчально-пізнавальних стежок на території 
колишнього СРСР почалося з початку 60-х років минулого століття. Ініціатором 
цієї справи став Тартуський гурток охорони природи – перше студентське 
природоохоронне об'єднання, утворене 13 березня 1958 р. під керівництвом 
Я.X.Ейларта – фахівця з питань теорії і практики охорони природи, зокрема 
створення навчальних стежок [7].  

Поширенню цього досвіду заважали деякі організаційні моменти. Необхідно 
було знайти форму організації освітніх стежок у природі. Причому не можна було 
обмежувати завдання створення стежок поглибленням знань про природу. Час 
визначав інше завдання – цілеспрямованого використання стежок для формування 
екологічної культури населення, зокрема молоді. Це висувало нові вимоги не 
тільки до характеру маршруту стежки, але й до їх організаторів і користувачів. На 
стежках, які одержали назву навчальних та екологічних, основну увагу звертають 
не стільки на знайомство з природними об'єктами, скільки на оцінювання 
діяльності людини відносно довкілля – природного та перетвореного.  

Велика частка стежок нині сформувалася як туристські маршрути вихідного 
дня і достатньо насичена екологічною інформацією (покажчиками, спеціальними 
буклетами).  Основне призначення стежок полягає в рекреації, навчанні і 
вихованні [2].  

Спостереження – це дидактичний метод навчання, засіб розвитку 
інтелектуальної діяльності дитини, основа для формування творчої уяви. У 
процесі спостереження необхідно використовувати дидактичні прийоми, які 
формують уміння аналізувати й синтезувати одержані під час спостережень 
знання. 

На основі проведених уроків-екскурсій, опитувань, анкетування учнів нами 
запропоновано схему проведення спостереження. Процес спостереження можна 
умовно розподілити на 4 етапи, кожен із яких має конкретну мету. Завдяки 
органічному зв'язку з рештою етапів кожен етап слугує досягненню загальної 
мети всього спостереження. 

I етап – підготовчий. Мета – зацікавити об'єктом спостереження. На цьому 
етапі викладач зазначає мету і завдання спостереження, дає завдання до 
майбутнього спостереження. Цей етап може переходити у спостереження, а може 
дещо відставати за часом від початку спостереження. Викликати зацікавлення 
можна за допомогою різних прийомів: а) використання особистого досвіду дітей; 
б) коротка бесіда; в) читання літературного твору; г) розгляд ілюстрацій, 
фотографій, слайдів, малюнків. 

II етап – початок спостережень. Мета – спрямувати довільну увагу учня і 
зосередити її на спостережуваному об'єкті, підтримати інтерес до нього. 
Рекомендується використовувати прийом загадковості, несподіванки; 
різноманітні словесні ігри; мовні логічні загадки. 

III етап – основний. Мета – послідовний розгляд (обстеження) об'єкта і 
осмислення сприйнятого. Рекомендується використовувати прийоми 
фантазування: оживлення, динамізації, збільшення, зменшення, емпатії. 
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IV етап – завершальний. Мета – підбити підсумки і закріпити одержані 
уявлення і знання про об'єкти і явища, а також оцінити способи обстеження 
предмета, якими користувалися учні. 

Перший етап (блок) передбачає визначення індивідуально-психологічних 
особливостей контингенту учнів; стратегічних і тактичних цілей еколого-
освітнього процесу; змісту екологічної освіти учнів; особливостей 
використовуваних еколого-освітніх технологій; вимог до професійної і особистої 
підготовки педагога. 

Другий етап (блок) – визначення суб'єктів еколого-освітнього процесу і їх 
ролі в ньому; психологічних вимог до еколого- і соціально-освітніх програм, а 
також еколого- і соціально-освітнього процесу загалом. 

Третій етап (блок) передбачає експертизу наукового обґрунтування 
програм, оцінювання ефективності і психофізіологічної безпеки їх практичної 
реалізації, для чого проводиться психологічна експертиза психологічних 
закономірностей, що використовуються при утворенні конкретної програми, 
навчально-методичного матеріалу, самого еколого-освітнього процесу, а також 
психологічного портрета учнів та педагога. 

Четвертий етап (блок) передбачає постійне спостереження за еколого-
освітнім процесом із метою виявлення його відповідності бажаному результату; 
виявлення тенденцій і закономірностей психологічного розвитку учнів в умовах 
еколого-освітнього процесу. Такий моніторинг є засобом психолого-педагогічної 
експертизи ефективності створюваного еколого-освітнього середовища. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ  
НА КАФЕДРІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ 
 
В.Д.Мелаш 
 
Розглянуто основні шляхи підвищення ефективності впровадження 

положень Болонського процесу в сучасних умовах роботи вищого педагогічного 
навчального закладу. Висвітлено особливості професійної підготовки майбутніх 
учителів біології, географії, хімії, фахівців з екології відповідно до нових вимог, 
з-поміж яких особливе місце займає інтенсифікація дослідницької роботи 
студентів. 

 
The main ways to increase the efficiency of Bolon process statements fulfillment 

under the modern working conditions of a higher pedagogical educational 
establishment are considered. Features of the future teachers of a Biology, Geography, 
Chemistry, experts in an Ecology training accordingly of new requests, among them the 
special place is occupied by intensification of research work of the students is 
enlightened. 

 
У сучасній Україні відбувається становлення нової системи освіти, 

орієнтованої на входження у світовий освітній простір. Для розвитку вищої освіти 
істотне значення має Болонський процес, що розпочався у Європі 1968 р, і лише 
1988-го був письмово оформлений у Болоньї у вигляді Великої Хартії 
Університетів, підписаній ректорами, які зібралися з приводу святкування 900-ї 
річниці найстарішого у Європі вищого навчального закладу. 

Усвідомлюючи, що майбутнє людства значною мірою залежить від 
культурного, наукового й технічного розвитку, який ґрунтується на університетах 
як центрах культури, знань і досліджень, що знання повинні слугувати 
суспільству, а університети мають навчати майбутнє покоління цінувати 
гармонію в навколишньому середовищі і власне життя, ректори європейських 
університетів визначили основні принципи їх діяльності: 

1. Університет як автономна інституція є історичною спадщиною. Він 
примножує і передає людській культурі цю спадщину за допомогою навчання і 
наукових досліджень, тому університетські дослідження мають бути морально й 
інтелектуально незалежними від будь-якої політичної влади та економічної сили. 

2. Процеси навчання і досліджень мають бути нероздільними. 
3. Свобода досліджень і навчання є основним законом університету, де 

дотримуються принципів толерантності і вільного діалогу. 
4. Університет є місцем формування і збереження європейських 

гуманістичних традицій, де примножуються знання, усуваються географічні і 
політичні бар’єри, відбувається пізнання та взаємовплив різних культур [3]. 

Однією з ключових вимог Болонської декларації, що регламентують 
входження країн у європейський науковий і освітній простір, є підвищення якості 
вищої освіти. Дієвий спосіб досягнення відповідної якості освіти, забезпечення її 
конкурентоспроможності – організація дослідницької роботи студентів.  

Для організації дослідницької роботи студентів Мелітопольського 
педагогічного університету – майбутніх учителів географії, біології, хімії, екології – 
створені всі умови, важливе місце серед яких має матеріальна база 
агробіологічного комплексу (АБК). 
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Агробіологічний комплекс МДПУ був заснований 1951 року біля 
р.Молочної. На сучасному етапі матеріальна база АБК включає тваринницький 
відділ (займається розведенням великої рогатої худоби, птахівництвом, 
свинарством), пасіку та рослинницький відділ, працівники якого вирощують 
зернові, кормові культури і займаються тепличним господарством. 
Агробіологічний комплекс включає також плодовий сад і виноградник. 1999 року 
вченими заповідника «Асканія Нова» та МДПУ з метою створення 
експериментального майданчика для проходження практик із біологічних 
дисциплін в АБК закладено дендрологічний парк (арборетум). Тут нараховується 
понад 150 видів трав’янистих рослин, дерев та чагарників, серед яких є рідкісні 
(занесені до Червоної книги) та реліктові рослини. Гордістю АБК є 
кінноспортивна школа. 

На території АБК розташовано кафедру методики викладання біології, де 
викладаються основи сільського господарства, методика викладання біології, 
екології, валеології, а також проводяться польові практики із цих дисциплін. 

При проведенні польової практики з методики викладання біології з-поміж 
інших вирішуються і такі завдання: ознайомлення студентів із місцем і значенням 
дослідницької та натуралістичної роботи в системі біологічного навчання; 
вивчення особливостей дослідницької роботи на навчально-дослідній ділянці в 
школі, у позашкільних закладах та екологічних таборах; опанування методики 
виготовлення наочних посібників із природного матеріалу та методики 
проведення екологічних екскурсій тощо. Для ефективного і повноцінного 
оволодіння студентами окресленими знаннями та навичками вагоме значення 
мають навчально-дослідна ділянка кафедри та підрозділи агробіологічного 
комплексу. 

АБК є матеріальною базою для роботи проблемної групи “Безперервна 
екоосвіта” (керівник доц. В.Д.Мелаш), що працює на кафедрі методики 
викладання біології понад 10 років. Діяльність її спрямована на реалізацію 
завдань “Концепції екологічної освіти в Україні” [2].  

Мета наукових досліджень проблемної групи – створення матеріальної бази 
та розроблення дидактичного забезпечення системи безперервної екологічної освіти 
у загальноосвітньому навчальному закладі. 

Спираючись на розроблену автором цієї статті екологічну програму для 
початкової школи, що вже 10 років успішно діє в школах міст та районів 
Запорізької області і є пропедевтичним курсом з екоосвіти в середній школі [1], 
студентами – членами наукової проблемної групи – підготовлено такі програми: 

• “Рідний край”, 5 кл. (побудована на принципах краєзнавства та народної 
педагогіки);  

• “Екологія рослин”, 6 кл. (враховує принципи краєзнавства і 
прогностичності);  

• “Наше майбутнє”, 7 кл. (ґрунтується на принципах краєзнавства, 
міждисциплінарності); 

• “Екологія людини”, 8 – 9 кл. (побудована на принципах гуманізації та “Я”- 
концепції).  

Усі ці програми супроводжуються практичним блоком, що включає 
практичні роботи, методичні рекомендації для проведення екскурсій, 
фенологічних спостережень та індивідуальних екологічних досліджень. Також 
розроблено щоденник “Юного еколога”, у якому школярі можуть фіксувати свою 
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дослідну роботу, використовуючи матеріальну базу кафедри методики 
викладання біології та агробіологічного комплексу. 

Нині студенти проблемної групи “Безперервна екоосвіта” працюють над 
дидактичним забезпеченням програми факультативу “Екологія” для учнів 10 – 11 
кл. (автор Н.А.Пустовіт). Зважаючи на те, що специфічною особливістю 
викладання екології є широке використання натуральної наочності, проведення 
дослідів і організація спостережень за живими об’єктами, а також екскурсії у 
довкілля, значна частина розроблених студентами занять у межах факультативу 
передбачає використання освітньо-виховного потенціалу структур АБК. 

Крім суто наукової роботи, члени проблемної групи “Безперервна екоосвіта” 
здійснюють просвітницьку місію з популяризації екологічних знань краєзнавчого 
характеру. Так, наприклад, 2004 р. проведено виховний захід “Збережімо природу 
рідного краю” для студентів – мешканців гуртожитку, на якому розглянуто 
питання збереження орнітофауни, герпетофауни, іхтіофауни, рослинних ресурсів 
р. Молочної та її прибережної зони, зосереджено увагу на значенні наукового 
арборетуму агробіологічного комплексу для формування екологічної культури 
учнівської молоді, зокрема пропаганди природоохоронних знань, прищеплення 
шанобливого ставлення до природи рідного краю, прагнення зберігати і 
примножувати її різноманіття.  

Усі результати досліджень проблемної групи “Безперервна екоосвіта” 
використовуються в навчальному процесі у професійно-орієнтованій дисципліні 
«Методика викладання екології» (викладач доц. В.Д.Мелаш) для майбутніх 
вчителів екології [5]. 

На практичних заняттях із цієї дисципліни студенти одержують 
індивідуальні творчі завдання, такі як, наприклад, розроблення екоекскурсії на 
р.Молочну, створення екологічної стежини “Арборетум агробіологічного 
комплексу”, організація екологічної акції “Ні звалищам на річці!”.  

Дослідницькій роботі присвячено і спеціальне заняття “Методика організації 
дослідницької роботи на факультативах з екології”, яке відбувається у формі 
захисту проектів: 

• «Дослідницька робота на природі» (на базі біогеоценозу р. Молочної); 
• «Дослідницька робота з агроекології» (за основу береться навчально-

дослідна ділянка кафедри методики викладання біології та рослинницький відділ 
АБК); 

• «Дослідницька робота із соціальної екології» (орієнтовні теми 
досліджень – “Антропогенний вплив на біогеоценоз р. Молочної”, 
“Природоохоронне та просвітницьке значення арборетуму агробіологічного 
комплексу” тощо). 

При підготовці проекту “Організація дослідницької роботи з агроекології” 
необхідно і доцільно використовувати також матеріальну базу АБК. Слід 
зауважити, що для успішної реалізації цього проекту (зокрема перед 
розробленням і проведенням дослідів) необхідно ознайомити студентів із планом 
дослідницької роботи на навчально-дослідній ділянці, що повинен відбивати 
загальну схему розміщення відділів на ділянці; тематику роботи на ній; перелік 
польових екологічних дослідів за їх напрямами, тематикою та метою; приблизні 
терміни, послідовність виконання робіт та методику обліку одержаних 
результатів [4]. 
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Перед закладкою дослідів екологічного змісту та організацією 
цілеспрямованого спостереження потрібно провести ознайомлення із їх 
специфічними ознаками (наведені нижче). 

Досліди з екології організмів (аутекологічні) можна проводити за трьома 
напрямами:  

а) вивчення впливу абіотичних чинників на рослини;  
б) вивчення впливу біотичних чинників на рослини;  
в) вивчення впливу антропогенних чинників на рослини. 
До складу перших належать такі досліди: з’ясування особливостей росту і 

розвитку рослин, їх урожайності під впливом:  
• температурного чинника (різниця в температурі ґрунту у період 

висівання насіння, прогрівання насіння перед посівом, передпосівний обробіток 
насіння холодом, мульчування, використання захисних тентів); 

• світлового чинника (вплив прямих та розсіяних сонячних променів, 
кольорових та темних тентів, довжини світлового дня, розміщення рядків посіву 
відносно сонячних променів, світла на укорінення живців); 

• чинника вологості (значення вологості ґрунту в житті мезофітів та 
сукулентів); 

• ґрунту як екологічного чинника (вплив структури ґрунту на ріст та 
розвиток коренеплідних, кореневищних, цибулинних, бульбоплідних рослин, 
оптимальної площі живлення, підживлення добривами, розпушування ґрунту); 

• задимленості повітря як чинника (вплив тютюнового диму, випускних 
газів на ріст та розвиток рослин). 

• Визначити роль біотичних чинників у житті організмів можливо за 
допомогою проведення дослідів фітогенного характеру, а саме: 

• визначення впливу сильних фітонцидоносіїв (хрін, часник, пирій 
повзучий, полин гіркий, пижмо звичайне, тагетес, нагідки або інші) на ріст та 
розвиток рослин інших видів;  

• обчислення розмірів фітогенного поля в окремих рослин (хрін, валеріана 
лікарська, парило волосисте);  

• вплив гущини сівби на ріст та розвиток рослин одного виду (морква, 
картопля, салат, нагідки);  

• визначення взаємного впливу рослин при сівбі суміші двох видів рослин 
(овес, горох, жито, кульбаба, подорожник, суниці та часник, картопля, тагетес).  

• Значення антропогенного чинника фактично демонструється на прикладі 
кожного польового досліду з екології, але для акцентування уваги на цю групу 
впливу доцільно закласти спеціальні досліди. Серед них: 

• вплив витоптування на ріст та розвиток, зовнішній вигляд рослин 
(придорожніх та лучних трав); 

• вплив частоти та глибини розпушування міжрядь; 
• вплив штучного зрошування на урожай; 
• вплив пасинкування на урожай; 
• вплив висмикнутих бур’янів (але не прибраних з ділянки) на ріст та 

розвиток, урожай культурних рослин. 
Досліди з популяційної екології можуть бути оформлені у вигляді колекції 

сортів культурних видів (сорти салатів, моркви). 
Спостереження за процесами біоценологічного характеру можна 

організувати шляхом закладки таких дослідів: спостереження за процесом 
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заростання попелища, стежки, купи попелу, сміття, чорного пару, “дарвінівського 
майданчика”; вивчення впливу інтенсивного витоптування, викошування на 
ділянку лучної рослинності; спостереження за послідовністю заселення штучної 
водойми. 

Таким чином, можливості агробіологічного комплексу Мелітопольського 
державного педагогічного університету як матеріальної бази широко 
використовуються в навчально-виховній та науковій діяльності кафедри методики 
викладання біології, що спрямована на реалізацію основних умов функціонування 
Європейських університетів: 

• університет повинен бути навчально-методичним і просвітницьким 
центром регіону; 

• процеси навчання і досліджень мають бути нероздільними; 
• організація дослідницької діяльності студентів – обов’язкова форма 

навчально-виховного процесу вищої школи; 
• необхідна умова забезпечення конкурентоспроможної вищої освіти – 

наявність відповідної матеріально-технічної бази. 
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НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА  
З МЕТОДИКИ ПРИРОДОЗНАВСТВА В СИСТЕМІ 
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
В.В.Молодиченко, Т.Д.Олексенко  
 
Розглянуто основні методи проведення навчально-польової практики з курсу 

“Методика викладання природознавства”, схарактеризовано її програму й 
окремі завдання, головні підсумки проведених під час практики досліджень, 
описано її значення для роботи майбутнього вчителя початкових класів. 

 
Basic methods of study&field practice realization of a course “Methods of 

Environmental study teaching" are considered, the contents of the program, 
characteristic of its separate tasks, basic researches results those were made during the 
practice are characterized, its value for the future teacher of primary classes work is 
described. 

 
 Сучасна школа особливу увагу приділяє навчально-виховному процесу 

у початкових класах, оскільки у початковій школі формуються основні 
наукові уявлення та поняття, необхідні для навчання дітей у загальноосвітній 
школі. 

 Історія педагогічних дисциплін і спадщина відомих учених-методистів 
свідчить про те, що вони завжди надавали важливе значення ознайомленню 
дітей із природою, взаємозв'язками та взаємовідношеннями у природі. Діти 
повинні не тільки мати теоретичні знання, але і практично їх застосовувати 
на дослідній ділянці, у природничому кабінеті тощо. Про необхідність мати 
шкільний сад писав Я.А.Коменський, який пояснював, що “сад надасть 
можливість учням насолоджуватися видовищем дерев, квітів та трав”. Про 
важливе виховне значення роботи в саду писав також Руссо. Значення саду 
для навчання і виховання учнів подається в роботах інших учених (Фребель, 
О.Я.Герд та інші). У садах того часу були не тільки плодові, але й інші 
рослини. Пізніше сади набувають значення пришкільних ділянок [5]. 
Відповідно до сучасного положення про навчально-дослідну ділянку в школі 
до її структури входить ділянка початкових класів [1, 2]. 

 Програми підготовки вчителів початкових класів у педучилищах свого 
часу передбачали вивчення основ сільськогосподарських знань [3]. Сучасні 
програми підготовки таких спеціалістів у вищих навчальних закладах цього 
курсу не передбачають. 

 Навчально-польова практика з курсу “Методика викладання 
природознавства” дає можливість надати студентам необхідні теоретичні 
знання і практичні навички. Нами були складені базова програма практики та 
навчальний методичний посібник до неї, який містить теоретичний матеріал, 
практичні завдання для студентів, необхідну літературу та методичні 
рекомендації до самостійної роботи. Програма і посібник передбачені для 
студентів спеціальності “Початкове навчання”. 

 Зміст практики включає теми, які знайомлять студентів із навчально- 
дослідною ділянкою початкових класів у школі та методикою проведення 
дослідів і спостережень на ділянці, із сезонними роботами на ділянці та 
квітнику. Студенти вивчають морфологічну і біологічну характеристику 
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основних польових й овочевих культур, які рекомендується вирощувати на 
ділянці початкових класів. Програма передбачає ознайомлення студентів із 
різноманітністю квітів кутка природи та квітника, з їх характеристикою та 
особливостями вирощування і догляду. 

 До складу пришкільної ділянки входить сад, тому під час практики 
студенти вивчають плодові та ягідні культури, їх характеристику та сорти. 

 Структура агробіологічного комплексу Мелітопольського педуніверсите-
ту дає змогу студентам не тільки теоретично вивчати матеріал, але і проводити 
практичні роботи: ознайомлювати студентів із морфологічними та біологічними 
характеристиками декоративних дерев і кущів півдня України, здійснювати 
фенологічні спостереження. 

 Наведені нами теми навчально-польової практики відповідають 
сучасному змісту програми “Я і Україна” для початкової школи. 

 Це допомагає професійно підготувати майбутніх учителів до 
викладання предметів “Ознайомлення з навколишнім світом” у 1 та 2 класах 
та “Природознавства” в 3 – 4 класах. 

 Для проведення навчально-польової практики ми активно 
використовуємо місцеві можливості. У Мелітополі знаходиться Український 
науково-дослідницький інститут зрошувального садівництва. Ми проводимо 
екскурсію, студенти в саду знайомляться із сортами черешні, абрикоса, 
персика та інших культур, відвідують лабораторії вчених, знайомляться з їх 
роботою. Наш міський парк ім.Горького – пам’ятка садово-паркової 
архітектури, його насадження мають значну колекцію видів декоративних 
дерев та кущів. Екскурсії до парку входять у програму практики. Студенти не 
тільки вивчають склад рослин парку, але і досліджують його як приклад 
штучного біоценозу, а також проводять фенологічні спостереження. 

До програми практики входить екскурсія на міську метеостанцію. 
Студенти знайомляться з її структурою, приладами метеомайданчика, 
самостійно виконують прості завдання. Система екскурсій під час навчально-
польової практики дає змогу підготувати студентів до проведення екскурсій 
із учнями початкової школи. У зміст практики нами введено заняття на тему 
“Екскурсії в природу з учнями початкових класів”. 

Наш багаторічний досвід роботи з майбутніми вчителями біології та 
створення для них навчального підручника [4] дали змогу розробити 
методичні рекомендації до проведення навчально-польової практики з 
методики природознавства. 

Під час польової практики студенти виконують індивідуальні завдання, 
передбачені змістом практики. Це перш за все складання й оформлення 
гербарію дерев, кущів, трав’янистих рослин нашого краю. Крім того, 
студенти проводять фенологічні спостереження за польовими й овочевими 
культурами на дослідній ділянці агробіостанції, зокрема за деревами й 
кущами у міському парку ім.М.Горького, за плодовими деревами в інституті 
зрошувального садівництва; планують квітник на пришкільній ділянці 
початкових класів і складають перелік та характеристику рослин квітника. 
Студенти набувають навичок догляду за рослинами на пришкільній 
навчально-дослідницькій ділянці початкових класів, складають перелік та 
характеристику кімнатних рослин для кутка живої природи і кабінету 
природознавства, набувають навичок розмноження кімнатних рослин та їх 
вирощування. 
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До кожної теми заняття студенти одержують методичні рекомендації, 
що містять завдання та хід їх виконання, літературу й обладнання. Так, для 
вивчення теми: “Навчально-дослідна ділянка початкових класів у школі. 
Проведення дослідів та спостережень” передбачені такі завдання для 
студентів, як планування відділу початкових класів на пришкільній 
навчально-дослідній ділянці, добір польових та овочевих культур для 
проведення дослідів, визначення тематики дослідів та методики їх 
проведення. Студенти повинні проаналізувати програму з природознавства і 
визначити, як результати дослідів та спостережень на ділянці можна 
використовувати для ознайомлення учнів із природою, для позакласної 
роботи. 

Під час вивчення теми “Різноманітність квітів кутка природи та 
квітника, їх ознаки, особливості вирощування, догляду” студенти повинні 
виконувати такі завдання, як опис видового складу кімнатних рослин для 
кутка природи в класах початкової школи та кабінеті природознавства, 
складання паспорта для 2 – 3 видів кімнатних рослин. Вони розробляють 
рекомендації щодо вирощування та догляду за кімнатними рослинами, 
визначають теми уроків, які передбачають ознайомлення з кімнатними 
рослинами. Завдання включає складання видового опису квітів та плану 
квітника на ділянці початкових класів. Студент повинен навести дані про 
агротехніку вирощування квітів та догляду за ними. Під час проведення 
практики формами контролю є оформлення гербарію, таблиць фенологічних 
спостережень, результатів дослідів, робота студентів щодо догляду за 
рослинами на ділянці, складання плану ділянки початкових класів та 
календарного плану роботи, виконання завдань із кожної теми. 

Після закінчення практики студенти подають звіт про проходження 
практики, що містить такі матеріали: результати польової практики, зошит 
(щоденник) із конспектами всіх занять, гербарій, план ділянки початкових 
класів, квітника. 

Польова практика доповнює знання студентів, які вони одержали на 
перших курсах із ботаніки та зоології, але вона має методичний характер і 
містить теми відповідно до програми початкової школи. Таким чином, 
польова практика створює біологічну і методичну базу майбутнього вчителя, 
яка дає йому змогу грамотно формувати в дітей уявлення і поняття про 
об’єкти і явища природи, розвивати їх мислення та навички. Матеріал 
польової практики надає студентам можливість здійснювати дослідницьку, 
наукову роботу, виконувати курсові й дипломні роботи. Це допомагає їм 
надалі організовувати дослідницьку роботу з учнями початкових класів у 
школі. Сучасний стан природознавства у початковій школі не завжди 
відповідає тому місцю, яке йому відводили відомі вчені-педагоги. Важливість 
природничої освіти та її значення для формування особистості учня у своїх 
працях відзначала відомий український педагог С.Ф.Русова. 1917 р., 
розробляючи основи нової школи, вона підкреслювала, що “…на чолі 
початкової науки повинно стояти природознавство як джерело 
найпотрібнішого наукового знання, як найкраща дисципліна розуму, що 
призвичаює дитину до пильних спостережень, до послідовних висновків, як 
предмет, що має найкращий моральний і естетичний вплив на виховання 
дитини” [6, с.202]. 
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Серед причин, що зумовлюють недостатню увагу до цього предмета в 
наш час, – слабка теоретична, методична і практична підготовка майбутніх 
учителів біологічних дисциплін. Наш досвід показав, що польова практика з 
методики викладання природознавства допомагає вирішувати цю проблему, 
цьому сприяє і агробіологічний комплекс Мелітопольського педуніверситету. 
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ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА  
ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ  
У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
  
М.М.Окса 
 
Розглянуто низку аспектів проблеми екологічної освіти учнів, 

загальнопедагогічної системи у позашкільному навчальному закладі, розкрито 
специфіку їх змісту. 

 
Some problem aspects of pupils ecological education, all-round educational 

system in out of class educational establishment are considered, its specific features 
are disclosed. 

 
Постановка проблеми. Процес створення нових технічних засобів, 

розроблення нових технологій тривалий час мав за мету винайдення потужного 
світу техніки для більш ефективного використання його можливостей. 
Техногенний тип культури, характерний для західної цивілізації, призвів не 
лише до швидкого розвитку економічної і соціальної галузей суспільства, а й 
викликав глобальну екологічну кризу, відчуження людини від природи. 
Сьогодні немає сумніву, що досягнення мети екологічної освіти учнів у 
позашкільному навчальному закладі можливе насамперед за умови 
ефективного засвоєння школярами її змісту, однак оволодіння учнями 
екологічними знаннями, усвідомлення ними важливості проблем довкілля та 
розуміння пріоритету гуманістичних цінностей у стосунках людини з 
навколишнім середовищем ще недостатньо для того, щоб у майбутньому 
молоде покоління змогло попередити дальше поглиблення екологічної кризи. 
Тоді правомірним є висновок, що провідною умовою, яка дасть змогу успішно 
розв’язати цю суперечність, є формування у школярів умінь застосовувати 
здобуті знання на практиці, під час вивчення та оцінювання стану 
навколишнього середовища та власної поведінки і практичної діяльності в 
довкіллі з його збереження. Тобто діяльнісний підхід у реалізації завдань 
екологічної освіти учнівської молоді розглядається нами як незаперечний 
чинник формування всебічно розвиненої в екологічному розумінні особистості. 
Саме активність особистості потрібна нашій школі, адже треба перебороти 
пасивність, що віками вироблялася в нашому народі, і розвинути ініціативу і 
творчі здібності молодого покоління. 

Робота виконана згідно із загальним планом науково-дослідної роботи 
Мелітопольського державного педагогічного університету і практичних 
завдань кафедри загальної педагогіки з підготовки вчителя. 

Ураховуючи означене вище, метою і завданням статті є обґрунтування 
концептуальних підходів до здійснення екологічної освіти учнів у позашкіль-
них навчальних закладах, розкриття сутності та взаємозв'язку і логічної єдності 
її структурних компонентів як педагогічної системи. 

 Нагальну необхідність підвищення ефективності екологічної освіти і 



Агробіологічний комплекс як навчально-дослідницьке середовище  
 

Постметодика, № 4-5, 2005 86

формування екологічної культури особистості ми розглядаємо в комплексі 
взаємозв'язків і взаємозалежностей, тобто у певній системі навчально-
виховних факторів, ураховуючи сутність поняття "система", що походить від 
грецького "systema", під якою розуміється цілісність, яка складається у процесі 
поєднання її частин чи елементів, множина цих частин і елементів з певними 
відношеннями та зв'язками між ними, що в сукупності і створюють завершену 
цілісність [ 1]. 

 Саме екологія як комплексна наука про довкілля, що вивчає 
взаємовідносини і взаємовпливи живих істот між собою та з неорганічною 
природою, яка їх оточує; зв'язки в системах, яким підпорядковане існування 
організмів, та структуру і функціонування цих систем, може бути ефективно 
реалізована як навчальний предмет формами, методами та засобами 
екологічної освіти у позашкільному навчальному закладі лише у певній 
педагогічній системі. 

Під "системою" в сучасній педагогічній науці розуміють виділену на 
основі окремих ознак упорядковану сукупність взаємопов'язаних елементів, що 
об'єднуються загальною метою функціонування і єдністю керівництва і 
виступають у взаємодії із середовищем як цілісна єдність. Ф.П.Корольов, 
розкриваючи сутність поняття системи, стверджував, що "... це не просто сума 
або навіть сукупність елементів, а цілісний комплекс елементів, які перебувають 
у певних зв'язках і відношеннях" [2]. Тому, даючи характеристику сутності 
педагогічної системи, в основі якої лежить саме системний підхід до вивчення 
педагогічних явищ, він виділяв такі її основні ознаки: цілісність, взаємодія 
елементів, зв’язки та відношення, що зумовлюються структурою педагогічної 
системи. Схожої позиції дотримується Л.М.Панчешникова, яка сутність системи 
розглядає через цілісність її складових, а саме як "... сукупність елементів, що 
перебувають у взаємовідношеннях і взаємозв’язках між собою, які створюють 
певну цілісність і єдність” [3]. Своєю чергою, Т.А.Ільїна розглядає цілісність 
як певний "...ступінь взаємозв’язку всіх частин системи між собою, коли зміни 
в одній будь-якій частині ведуть за собою зміни в інших її частинах і у всій 
системі загалом" [4, 17]. Близьким за своєю сутністю до попереднього 
трактування цілісності як системи є визначення В.Г.Афанасьєва, який 
стверджує, що "... цілісність слід розглядати як систему і сукупність об'єктів, 
взаємодія яких зумовлює наявність нових інтегральних якостей, що не 
притаманні частинам, які її складають" [5, 8 – 11]. 

 Отже, означене вище дає змогу зробити висновок, що педагогічна 
система (як і будь-яка інша) несе в собі як загальні ознаки, що характерні будь-
якій системі, так і особливі, специфічні ознаки, притаманні лише їй. До таких 
загальних ознак системи ми відносимо: наявність зовнішньої цілісності; 
складну внутрішню побудову психолого-педагогічних взаємозв'язків і 
взаємозалежностей; визначення цієї системи як підсистеми значно більшої 
(широкої і багатоваріантної) педагогічної системи. 

Специфічні ознаки педагогічної системи в контексті досліджуваної 
проблеми правомірно розрізняти за особливостями функціонування та їх 
функціональним призначенням, інформаційно-аналітичним рівнем і відповідно 
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морфологічною її побудовою. Саме морфологічний принцип як домінуючий 
визначає сутність внутрішньої побудови обгрунтованої нами педагогічної 
системи, де кожна з частин є не лише передумовою, а й результатом впливу 
цілого. Так, В.Ф.Паламарчук, визначаючи одну з головних особливостей 
педагогічної системи, зазначає, що основним її компонентом є людина, яка 
виступає як об'єкт керівництва в цій системі [6]. Водночас, А.Т.Куракін і 
Л.І.Новікова зосереджують увагу на тому, що "...об'єкт як складова 
педагогічної системи і навіть елемент її управління, входить не в одну, а в 
декілька цілісних якісно різних систем" [7]. Отже, ми можемо зробити 
висновок, що комплексність педагогічної системи передбачає наявність як 
унормованих, так і ненормованих інтегративних зв'язків і взаємозалежностей 
особистості дитини і соціально-педагогічного середовища у його межах і 
навіть поза ним, де вона розглядається нами як компонент іншої педагогічної 
чи соціально-педагогічної системи.  

 Це, зокрема, дає змогу стверджувати педагогічну доцільність створення 
таких психолого-педагогічних умов реалізації змісту, форм і методів 
екологічної освіти учнів, як конкретна педагогічна система у межах 
позашкільного навчального закладу, де б цілісний розгляд особистості 
реального учня здійснювався за умови розгляду його як об'єкта і суб'єкта 
навчально-виховного процесу, а весь процес був спрямований на формування 
екологічної культури школярів. 

Правильність такого підходу підтверджується працями М.К.Гончарова, 
який під педагогічною системою розуміє ''...єдність мети, змісту, 
організаційних форм, методів та засобів, які забезпечують формування 
особистості із наперед визначеними рисами, знаннями, поглядами та 
переконаннями [8]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Означене вище та 
результати аналізу педагогічної практики дали змогу Г.П.Пустовіт виділити й 
обгрунтувати ієрархію шести основних структурних компонентів педагогічної 
системи саме у позашкільному навчальному закладі за умови реалізації на 
практиці культурологічної моделі побудови навчально-виховного процесу, а 
саме: учень; педагог (спеціаліст) позашкільного закладу; провідна мета та цілі 
навчання, екологічної освіти учнів; форми, методи, педагогічні засоби 
ефективної реалізації змісту екологічної освіти учнів; науково-методичне 
забезпечення (додаткова психолого-педагогічна, соціально-педагогічна і 
спеціальна інформація, література суто біологічного чи екологічного 
спрямування). Сутність цієї моделі полягає в тому, що центром, її ядром є 
дитина, власне її "Я" (інтереси, потреби, бажання, нахили, можливості), а зміст 
екологічної освіти, мета, форми, методи, методики та педагогічні умови її 
реалізації є тією основою, яка забезпечує інтелектуальний, духовний та 
фізичний розвиток особистості. 

Означені структурні компоненти педагогічної системи здійснюють 
відповідно у її межах шість функцій: функціональну; організаційну; 
комунікативну; гностичну; конструктивну; проективну. Таким чином, в основу 
побудови педагогічної системи було покладено взаємозв'язки структурних і 
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функціональних її компонентів, тобто системний підхід до розкриття 
проблеми. У вітчизняній педагогічній науці системний підхід спрямовується на 
розкриття цілісності педагогічних об'єктів, виявлення в них різноманітних 
типів зв'язків та зведення їх у єдину теоретичну картину. Тобто визначення 
головних елементів, сторін, частин об'єктів як цілісної системи, їх специфіки і 
особливостей дають змогу зробити висновок, що перетворення системи в ціле 
здійснюється саме внаслідок розвитку диференціації і пов'язаних із нею 
інтегральних процесів у межах педагогічної системи, де об'єкт розглядається 
як багатомірна система, що потребує вивчення його з різних боків.  

Схожу за своєю сутністю думку висловлюють А.Т.Куракін і 
Л.І.Новикова, котрі розглядають цілісність і системність як взаємопов'язані 
поняття і трактують "...системний підхід як спосіб сприймання дійсності, що 
допомагає досліднику бачити у об'єкті систему, тобто цілісний комплекс 
взаємопов'язаних компонентів, що створюють особливу єдність із 
середовищем, яке є елементом системи більш високого порядку" [7, 96 – 106]. 

 Тоді розгляд екологічної освіти школярів як системного утворення в 
навчально-виховному процесі позашкільного закладу дає змогу визначити 
основні складові її елементи та встановити специфіку їх змісту, оскільки 
властивості останніх, як підтверджено нами вище, залежать від відповідності 
певній системі, а не навпаки. Тоді правомірним є висновок, що ефективна 
реалізація змісту екологічної освіти в навчально-виховному процесі 
позашкільного закладу і навіть за його межами – безпосередньо в природі – 
забезпечується логічною єдністю елементів педагогічної системи у їх 
процесуальній побудові, провідними серед яких нами визначено: мету 
екологічної освіти учнів на різних етапах їх розвитку; зміст освіти, у побудові 
якого враховано вікові можливості учнів; організаційно-педагогічні форми та 
методи (методики), що дають змогу ефективно реалізувати зміст освіти; 
методичні засоби, які забезпечують ефективне функціонування організаційно-
педагогічних форм та методів навчання і виховання учнів; навчально-виховна 
(інформаційно-аналітична, організаційно-спрямовуюча та корегуюча) 
діяльність педагога (спеціаліста) позашкільного навчального закладу; 
навчально-пізнавальна і дослідницька діяльність та конкретна 
природоохоронна робота учня. 

Отже, мета як перший структурний компонент педагогічної системи, 
якою, за нашим трактуванням, є екологічна освіта учнів у позашкільних, 
навчальних закладах, що реалізується у різноманітних формах і адекватних їм 
методах, є органічною єдністю навчальних, розвивальних та виховних цілей, 
кінцевою метою яких є ефективне формування екологічної культури 
особистості. Сутність цього явища ми трактуємо як процес оволодіння 
школярами різноманітними знаннями про навколишнє середовище (соціальне і 
природне); набуття умінь застосовувати здобуті знання на практиці, досвіду 
розв'язання локальних екологічних проблем; передбачення можливих наслідків 
власної поведінки чи діяльності у довкіллі; вироблення потреби у постійному 
спілкуванні з природою, а також особистій участі у її охороні. Хоча здобуті 
учнями теоретичні знання, навіть глибокі за своєю сутністю, і відіграють про-
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відну роль у формування екологічної культури особистості, проте не менш 
важлива роль належить емоційним реакціям, які визначаються як "діяльність 
оцінювання" інформації, що її опрацьовують школярі. Саме під час оцінювання 
об'єктивні наукові знання про природу набувають суб'єктивного емоційного 
спрямування та певного значення для особистості [10, 52 – 54 ]. 

Нині стало очевидним, що стійкий розвиток суспільства потребує: 
осмислення необхідності притягнення незалежних і незацікавлених експертів 
для оцінювання безпечності техніки, а також обмеження людського пізнання і 
можливостей наукового передбачення; осмислення розбіжності у становищі 
виробників (які не знаходяться у випадку аварії в зоні небезпеки), працівників 
(які свідомо ідуть на роботу на небезпечний об'єкт) і жителів в навколишній і 
віддаленій зонах, які часто не мають уявлення про те, якій реальній небезпеці 
вони підлягають; інформування населення і політичних кіл про нормальний 
стан на небезпечних об'єктах і навколо них, відхилення від норм і надзвичайні 
ситуації; утворення автоматизованих систем контролю за об'єктами в 
нормальних умовах і надзвичайних ситуаціях; необхідності незалежного (від 
експлуатаційних організацій, організацій-розробників, які повинні 
ліквідовувати наслідки аварій тощо), але кваліфікованого нагляду за 
небезпечними об'єктами, а також інтернаціоналізації інформаційного обміну 
про небезпечну ситуацію; осмислення необхідності вільного доступу до 
інформації і на його основі створення можливості вільного вибору індивіда (а 
не вибору "за нього") як важливого принципу демократичного суспільства; 
осмислення необхідності створення надійної та безпечної техніки й 
оцінювання її не тільки можливих негативних наслідків уже після її створення, 
а й до і в процесі її створення. Усі ці положення свідчать про надзвичайну 
важливість якості професійної підготовки еколога, його фундаментальної 
освіти зокрема. 

Краса природи, як стверджує В.О.Сухомлинський, виховує почуття, 
допомагає відчувати красу людини. Пізнання краси природи сприяє пізнанню 
краси в собі, утверджує людську гідність [9, 289]. Отже, ми можемо зробити 
висновок, що тільки такі, особисто пережиті знання стають переконаннями 
особистості і мають спрямовуючу і регулюючу силу поведінки школярів у 
природі. Тому застосування саме активних форм у їх розмаїтті та 
багатофункціональності у позашкільному навчальному закладі, серед яких 
найбільш ефективними є навчально-пізнавальна і дослідницька діяльність 
екологічного спрямування та конкретна природоохоронна робота учнів, що 
здійснюється в системі, наступності і природовідповідності можливостям та 
інтересам особистості, сприяє значному розвитку сфери їх мислення, потреби 
пізнання нового. За такого підходу суттєвою проблемою навчально-виховного 
процесу позашкільного навчального закладу є збереження активності 
особистості в уже освоєних нею на попередніх етапах розвитку видах 
діяльності за умови їх доповнення новим видом, який претендує на положення 
провідного. Це, своєю чергою, спонукає особистість до самостійної пошукової 
діяльності, збагачуючи її емоційну сферу та творчі можливості. Реалізація 
зазначеного вище аспекту в навчально-виховному процесі позашкільного 
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навчального закладу настільки важлива, що ми виділяємо його як самостійну 
цільову настанову.  

Однак загальна картина розкриття сутності першого елемента 
педагогічної системи – мети екологічної освіти учнівської молоді у процесі 
здійснення навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та конкретної 
природоохоронної роботи буде неповною, якщо не розкрити її надзвичайно 
важливе значення у розвитку реальних творчих можливостей школярів. 

 Досвід роботи позашкільних закладів Запоріжжя свідчить, що розвиток і 
становлення ініціативи і самостійності школярів у процесі розв'язання проблем 
екологічного змісту, виховання в них здатності до творчої праці успішно 
відбувається за умови використання активних методів навчання, коли перед 
учнями ставляться або ж виникають завдання, що збуджують їх розум, 
примушують мислити, шукати і знаходити відповідні рішення, звертаючись за 
таких умов до теорії, поповнюючи таким чином свої знання. 

За таких підходів екологічна освіта і виховання учнів у позашкільних 
навчальних закладах базується на ефективному застосуванні у навчально-
виховному процесі різноманітних традиційних й інноваційних активних форм і 
методів, які сприяють формуванню творчої спрямованості особистості, що 
передбачає усвідомлення нею значення передусім творчих, гуманістичних 
потреб, мотивів, цілей, провідних у її розвитку та життєдіяльності; творчої 
самосвідомості, що виявляється в самопізнанні та адекватній самооцінці 
власної поведінки у довкіллі; постійному зростанні потенціалу творчої 
діяльності – бажанні систематично здобувати нові знання у певній галузі, 
вмінні творчо їх використовувати, експериментувати, досліджувати, брати 
участь у збереженні навколишнього середовища. Тому аналіз означеного вище 
дає змогу констатувати, що процес оволодіння учнями екологічними знаннями, 
уміннями і навичками в навчально-виховному процесі позашкільної закладу за 
своєю сутністю є творчим процесом, прямо пов'язаним із інтелектуальним 
духовним і фізичним розвитком особистості, самовираженням та 
самоствердження у соціокультурному середовищі. 

 Другим структурним компонентом педагогічної системи є зміст 
екологічної освіти учнів у позашкільному навчальному закладі, який 
ефективно може бути реалізовано у процесі здійснення учнями різноманітної 
навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та конкретної 
природоохоронної роботи. 

Нами визначено, обгрунтовано та експериментально перевірено два 
ефективні шляхи екологічної освіти учнів у позашкільних навчальних закладах 
за умови активізації навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та 
конкретної природоохоронної роботи учнів. Перший передбачає алгоритм 
розгляду цілісної системи чи цілісного системного еколого-соціального 
утворення (кризової екологічної ситуації, генези популяційних процесів на 
певній території, що вивчається), який здійснюється від загального до 
часткового, тобто від аналізу цілісної системи до аналізу її структурних 
компонентів. Другий шлях полягає у розгляді та вивченні школярами у процесі 
навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та конкретної природо-
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охоронної роботи складових елементів системи, її частин та поєднання на 
етапах узагальнення здобутих знань про них у певне цілісне системне 
утворення. Саме другий шлях є найбільш ефективним у позашкільних 
навчальних закладах, оскільки саме він відповідає принципам екологічної 
освіти, забезпечує формування суспільно-громадського досвіду особистості, її 
інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, набуття специфічних 
навчальних і практичних умінь та навичок з вивчення й охорони довкілля. 

 У такому контексті зміст екологічної освіти визначає предмет і характер 
навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та конкретної 
природоохоронної роботи особистості в довкіллі, що насамперед передбачає 
використання у навчально-виховному процесі різноманітних активних форм, 
методів і методик, які забезпечують ефективне формування практичних умінь і 
навичок розв’язання екологічних проблем навколишнього середовища на 
місцевому рівні. 

Незалежно від обраного виду чи структури навчально-пізнавальної і 
дослідницької діяльності та конкретної природоохоронної роботи її 
педагогічна ефективність буде насамперед залежати від дотримання певних 
вимог, а саме актуальності (значущості особистісної і соціальної), науковості, 
доступності, логічної завершеності тощо. Це насамперед передбачає 
застосування школярами різноманітних активних форм, методів та методик 
проведення дослідження навколишнього середовища як кожного окремо, так і 
в комплексі: спостереження, порівняльно-історичного, аналогії, визначення 
причин та наслідків, визначення мети діяльності людей і груп відповідно до їх 
дій, а також наслідків цієї діяльності в навколишньому середовищі, 
статистичного методу, реконструкції цілого за частинами, експерименту, 
моніторингу. Отже, організаційно-педагогічні форми та методи (методики), які 
допомагають ефективно реалізувати зміст екологічної освіти у позашкільних 
навчальних закладах, є третім структурним компонентом педагогічної системи. 
Тоді четвертим компонентом педагогічної системи є засоби здійснення 
екологічної освіти школярів у позашкільних навчальних закладах. У контексті 
розкриття досліджуваної проблеми такими засобами ми визначаємо 
насамперед (індивідуальну, самостійну чи в колективі) навчально-пізнавальну і 
дослідницьку діяльність та конкретну природоохоронну роботу учнів. За 
такого підходу цей педагогічний засіб є одним із провідних у процесі 
організації діяльності школярів як на занятті в умовах позашкільного 
навчального закладу, так і за його межами – у природі. Він дає змогу 
пробудити в дитині активну цікавість до зовнішнього оточення, інтерес до 
явищ і фактів, і чим більше надається учням можливості бути активними 
дослідниками навколишнього середовища, тим більше зростає їх допитливість, 
інтерес до глибокого вивчення того чи іншого питання науки. 

Це дало нам змогу, передбачивши ймовірний обсяг навчально-виховної 
роботи педагога у процесі екологічної освіти учнів, визначити навчально-
пізнавальну і дослідницьку діяльність екологічного спрямування та конкретну 
природоохоронну роботу учнів (за умови їх логічної єдності, наступності і 
практичної спрямованості) як специфічний засіб, притаманний суто навчально-
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виховному процесу позашкільного навчального закладу. Лише тут цей засіб 
розкривається у всьому розмаїтті форм та методів реалізації. Це забезпечується 
особливістю навчально-виховного процесу цих закладів, у межах якого 
відбувається проектування таких педагогічних методик і технологій, що 
сприяють найповнішій самореалізації особистості у багатогранній 
соціокультурній ситуації, що неможливо забезпечити і здійснити у навчально-
виховному процесі загальноосвітньої школи. 

 За такого підходу навчально-пізнавальна і дослідницька діяльність 
екологічного спрямування та конкретна природоохоронна робота учнів у 
навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу в довкіллі 
має розглядатися у двох якостях: як умова формування і як основний показник 
рівня сформованості екологічної культури школярів. 

П'ятим компонентом педагогічної системи є навчально-виховна 
(інформаційно-аналітична. організаційно-спрямовуюча та корегуючи) 
діяльність педагога (спеціаліста) позашкільного навчального закладу. Залежно 
від форм організації занять (фронтальна, групова, індивідуальна тощо; ступеня 
самостійності у її виконанні, мети, конкретних навчально-виховних і 
конкретних природоохоронних завдань та можливостей учнів вона може бути 
класифікована за ступенем конкретного педагогічного впливу й допомоги в її 
організації. Від повного керівництва до часткового керівництва, від повного 
консультування до часткового консультування в організації і здійсненні 
навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та конкретної 
природоохоронної роботи учнів. Однак слід наголосити, що майстерність 
педагога (спеціаліста) позашкільного закладу виявляється не лише в умінні 
створити умови для ефективного інтелектуального, духовного і фізичного 
розвитку учнів (що є головним), але й в умінні непомітно для школярів 
підтримувати власний авторитет. Учні завжди повинні бачити у педагогові 
найвищу модель компетентності, до якої вони самі повинні прагнути. 

 Як останній, шостий структурний компонент педагогічної системи, якою, 
за нашим трактуванням, є екологічна освіта учнів у позашкільних навчальних 
закладах, ми розглядаємо навчально-пізнавальну і дослідницьку діяльність та 
конкретну природоохоронну роботу школярів. Ми класифікуємо її за такими 
основними рівнями: феноменологічний (має суто пропедевтичне спрямування і 
характерний для початкового етапу роботи учнів у гуртку); аналітико-
синтетичний (є базовим для формування у школярів наукової картини світу і 
розвитку творчих здібностей та самостійності у розв'язанні екологічних 
проблем своєї місцевості); прогностичний (найвищий рівень розвитку творчих 
здібностей, дослідницьких умінь і практичних навичок особистості з вивчення 
й охорони довкілля). Сутність екологічної освіти полягає у визначенні рівня 
зростання самостійної навчальної і практичної діяльності учнів у навчально-
виховному процесі та відповідного зменшення педагогічної допомоги у її про-
веденні. Ієрархія цих рівнів включає повну залежність (вся діяльність і робота 
здійснюються тільки під керівництвом педагога); неповну самостійність (вся 
діяльність і робота здійснюються за допомогою педагога); часткову 
самостійність (вся діяльність і робота здійснюються за розробленим педагогом 
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планом); повну самостійність (зміст і алгоритм усієї діяльності визначаються 
самими учнями, а педагог виконує лише роль консультанта) [10, 55 – 56]. 

Узагальнюючи, слід наголосити на тому, що: 
• екологічна освіта учнів у позашкільних навчальних закладах за умови 

дотримання дидактичних закономірностей побудови навчально-виховного 
процесу спрямовується насамперед на всебічний інтелектуальний, духовний і 
фізичний розвиток особистості, а як результат – на ефективне формування її 
екологічної культури; 

• запропоновані показники готовності до екологічної освіти є 
значущими у підготовці майбутніх учителів; 

• особливий вплив екологічної культури особистості з високим рівнем 
готовності до проведення екологічної освіти в позашкільному навчальному 
закладі мають зв’язки із сильно корелюючими зв’язками: 

• екологічна свідомість; 
• конкретні екологічні поняття; 
• загальнопедагогічні та загальноекологічні знання;  
• практичні вміння і навички в екологічній діяльності.  
 Зрозумілим є те, що в одній статті практично неможливо розкрити й 

детально охарактеризувати всі аспекти поставленої проблеми. Дальших 
досліджень потребують суто психологічні закономірності процесів побудови 
педагогічних систем у позашкільних навчальних закладах, сутнісні 
характеристики створення комфортних умов навчання і виховання учнів у цих 
закладах, проблеми підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів для 
системи позашкільної освіти. 
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З ІСТОРІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
 

Т.Д.Олексенко, В.В.Молодиченко  
 

Розглядається досвід використання АБК для професійної підготовки 
студентів вищого педагогічного навчального закладу. Подано характеристику 
агробіологічного комплексу МДПУ, проаналізовано її роль у підготовці студентів 
з 1951 р. 

 
The experience of Agro Biological Complex using of higher pedagogical 

educational establishment students’ getting ready to their professional activity is 
considered in this article. Characteristics of Melitopol State Pedagogical University 
Agro-Biological Station is given.  Analyse of its role in students training since 1951 has 
been done.  

 
Сучасна мета реформування освіти в Україні орієнтована на особистість, 

розвиток її творчих здібностей, самостійності, ініціативи, прагнення до 
самореалізації та самовизначення. Передбачається максимальна персоніфікація 
та диференціація освіти і виховання дітей. Створюється методична база 
навчально-дослідницької діяльності учнів, розробляються нові підходи до її 
організації. 

Дослідницька діяльність школярів стає формою організації навчально-
виховної роботи, яка пов'язана з вирішенням учнями творчих, дослідницьких 
завдань. 

У працях сучасних учених і методистів доведено: більшість того, що 
цікавить учня, можна знайти в книгах, але ніщо не замінить спілкування з 
людиною, яка навчить його мислити, постійно аналізуючи хід, напрям, розвиток 
своєї діяльності. Такою людиною повинен стати шкільний учитель, що має 
відповідну педагогічну, методичну і базову підготовку у вищій школі [2]. 

Навчально-дослідна ділянка в школі набуває особливого значення для 
формування особистості учня, вона має стати не тільки джерелом певних 
знань, навичок, але й основою залучення до наукових досліджень, методичною 
базою формування природничо-наукового мислення. 

Завдання вищих педагогічних закладів – надати студентам необхідну 
базову освіту з біології, що дасть їм змогу під час педагогічної діяльності 
разом з учнями виконувати агробіологічну роботу на пришкільній навчально-
дослідній ділянці. Студенти повинні мати навички наукової роботи для 
організації і проведення досліджень і практичної діяльності з учнями на 
шкільній навчально-дослідній ділянці. Для організації методичної підготовки 
студентів необхідні певні теоретичні, методичні розробки і матеріальна база. 

 1951 р. у Мелітопольському педагогічному інституті створено 
агробіостанцію для здійснення такої роботи. Навчальний корпус із кабінетами 
грунтознавства, рослинництва і тваринництва споруджено 1957 р., згодом до 
них долучено навчальний корпус методики викладання біології. 

Агробіостанція включала шкільну навчально-дослідну ділянку, квітник, 
дендрарій, колекційну ділянку, сад, виноградник, ягідник, теплиці, ділянку 
фізіології рослин, крільчатник, пташник. Шкільну навчально-дослідну ділянку 
було сплановано відповідно до положення Міністерства освіти про навчально-
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дослідну ділянку в школі. Вона мала ботаніко-рослинницький і зоолого-
тваринницький відділи. Викладачі разом зі студентами перетворили старий 
занедбаний пустир, де було засновано агробіостанцію, на зразкову ділянку. Це 
дало змогу на високому рівні організувати не тільки навчальний процес, але й 
дослідницьку діяльність студентів. Основну роботу здійснювали працівники 
кафедри ботаніки (завідувач кафедри, фізіолог У.О.Петроченко, методисти – 
доцент О.В.Мукосєєва, асистент Л.І.Чернова) та викладачі предметної комісії з 
основ сільського господарства (доцент Г.І.Янін, ст. викладач В.В.Вознякова, 
асистент А.П. Михалевич) та інші. 

На агробіостанції проводилися польові практики з методики викладання 
біології, фізіології рослин, основ сільського господарства. Програми практик і 
методичні рекомендації до їх проведення розроблялися викладачами 
Мелітопольського педінституту. Практика включала опрацювання 
теоретичного матеріалу, передбачала практичну роботу і обов'язково 
проведення досліду на ділянці. Кожний студент мав свою тему досліду, 
здійснював спостереження, оформляв щоденник та гербарій фаз розвитку 
рослин. 

Багаторічний досвід роботи доцента О.В.Мукосєєвої відтворено в 
навчальному посібнику "Викладання біології. Методичні вказівки до вивчення 
курсу "Методика викладання біології" [3]. У ньому розроблено цикл занять і 
детальну методику їх проведення. Студенти ознайомлюються з темою 
"Організація та планування шкільної навчально-дослідної ділянки". Тема 
"Дослідницька робота на шкільній навчально-дослідній ділянці" передбачала 
детальне ознайомлення з тематикою дослідів відповідно до класу, з планом їх 
проведення; надаються схеми дослідів та рекомендації щодо проведення 
фенологічних спостережень над культурними рослинами. Для організації 
роботи на квітнику було розроблено заняття на тему: "Квітництво в школі". На 
ньому студенти вивчали різноманітність видового складу рослин квітника, 
його планування, техніку догляду. Посібник доцента О.В.Мукосєєвої протягом 
багатьох років використовується для проведення польової практики з методики 
викладання біології. 

Для методичної і наукової підготовки майбутнього вчителя велике 
значення мають плодовий сад, ягідник, виноградник. Створення цих насаджень 
на агробіостанції пов'язано з діяльністю доцента Г.І.Яніна, котрий 
використовував їх для організації науково-дослідної роботи студентів. 
Результати дослідів широко використовувалися під час лекцій, публікувалися в 
наукових виданнях. Так, на лекції з теми "Вирощування садівного матеріалу 
плодових порід" наводилися результати розроблення і апробування студентами 
нового способу окулірування в розсаднику [6]. На лекціях із виноградарства 
доцент Г.І.Янін представляв досліди студентів із використання поліетиленової 
плівки для обв'язування щеплень, а також прийом вирощування 
власнокореневих саджанців. Ці досліди сприяли кращій підготовці студентів 
до проведення дослідницької роботи з учнями на шкільній навчально-дослідній 
ділянці, допомагали майбутнім учителям глибше засвоїти знання, розвинути 
потребу у творчій діяльності. 

Агробіостанція включала колекційну ділянку, призначену для 
ознайомлення студентів із широким асортиментом польових та овочевих 
культур, особливостями їх вирощування. Колекційна ділянка була своєрідною 
зеленою лабораторією. Упродовж літа там проводилися практичні заняття 
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студентів, екскурсії учнів різних класів для ознайомлення з різноманіттям 
рослинного світу. У Мелітопольському педінституті колекційна ділянка 
використовувалася під час викладання рослинництва та загального 
землеробства. Під час роботи на ділянці майбутні вчителі набували навичок 
вирощування різних видів сільськогосподарських культур, вивчали їх 
біологічні і морфологічні особливості, агротехніку вирощування. 

Викладачі В.В.Вознякова та А.П.Михалевич розробили методичні 
рекомендації, що містили організацію і методику проведення робіт на 
колекційній ділянці [1]. Студенти закладали різні досліди, матеріал яких 
використовувався для написання курсових робіт. Викладачі навчали студентів, 
як обрати місце для колекційної ділянки, обробити грунт. Майбутні вчителі 
вивчали методику проведення робіт на колекційній ділянці, особливості сівби 
та догляду за рослинами на ділянці. Колекційна ділянка використовувалася для 
проведення дослідів студентів із сортовипробування зернових культур, 
вивчення зернобобових культур на корм, хімічного методу боротьби з 
бур'янами тощо. Робота на колекційній ділянці сприяла формуванню знань 
студентів, їх практичних навичок і давала змогу засвоїти методику проведення 
дослідів на пришкільній навчально-дослідній ділянці. 

Згодом, під час проведення польових практик із методики викладання 
біології та основ сільського господарства методичну підготовку майбутніх 
учителів здійснювали доценти А.М.Калініченко, З.П.Ганич, Т.Д.Олексенко, 
Н.М.Туровцева, асистент С.М.Гранкіна та інші. 

Упродовж 1982 – 1985 рр. закладено новий сад на капельному зрошенні, 
новий ягідник, поновлено склад польових та овочевих культур на пришкільній 
ділянці і колекційній ділянці. Це дало змогу не тільки цікаво проводити 
польові практики, а й створило наукову та методичну базу для підготовки 
студентами курсових і дипломних робіт. Першу дипломну роботу із 
сортовивчення обліпихи захищено 1986 р. (науковий керівник доцент 
Т.Д.Олексенко), що стала переможцем студентських наукових робіт у Києві і 
брала участь у Всесоюзному конкурсі. Багато дипломних робіт, захищених під 
керівництвом доцента З.П.Ганич, було присвячено вивченню біологічних і 
морфологічних ознак польових та овочевих культур, сортовивченню сої тощо. 
Матеріал усіх робіт пов'язано з методичною підготовкою студентів до роботи в 
школі. Дипломні роботи з методики викладання біології студенти виконували 
під науковим керівництвом доцента А.М.Калініченко. Значну кількість 
дипломних робіт виконано під керівництвом доцента Т.Д.Олексенко з таких 
тем: вивчення розвитку сортів черешні та абрикоса в умовах капельного 
зрошення [4], дослідження впливу стимуляторів на утворення кореневої 
системи саджанців ягідних культур тощо. Крім того, виконувалися дипломні 
роботи із сортовивчення пшениці, бобових культур тощо. Наукові роботи 
студентів постійно брали участь у республіканському конкурсі студентських 
робіт і мали нагороди. 

Досвід організації польової практики та керівництва науковою практикою 
студентів дали змогу доценту Т.Д.Олексенко у співавторстві створити 
навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних 
інститутів "Практикум по основам сельского хозяйства" [5]. Для студентів-
біологів V курсу доцент Т.Д.Олексенко розробила спецкурс "Дослідна робота 
на пришкільній навчально-дослідній ділянці", який викладається на кафедрі 
методики біології. 
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Сучасний агробіологічний комплекс сприяє продовженню навчальних та 
наукових традицій, закладених викладачами – засновниками та організаторами 
навчально-методичної бази підготовки майбутніх учителів до роботи в школі. 
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МОВНІ ПРАКТИКИ  
НА АГРОБІОЛОГІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЙОМІВ  
ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ 
 
О.М.Соколова., Н.А.Молодиченко, Т.В.Заброда, С.С.Кірсанова  
 
Розглядаються новітні підходи до проведення мовної практики з іноземної 

мови із використанням методу проектів. Запропоновано її здійснення на базі 
агробіологічного комплексу, що є одним із базових об’єктів “занурення” в 
іноземну мову.  

 
The modern methods for the Language Practice in foreign languages with using 

of the Project Method teaching are considered in this article. 
It is proposed to organize Practice on the base of Melitopol Pedagogical State 

University Agro-Biological Station, which is the basic object of “deepening” in study of 
foreign language. 

 
Мовна практика на спеціальностях «Практична психологія та мова і 

література», «Початкове навчання та мова і література» соціально-гуманітарного 
факультету базується на вимозі варіативної та безперервної освіти, яка висуває, 
своєю чергою, потребу сучасних форм навчання. За основу мовної практики 
береться базовий рівень володіння англійською мовою на 1 – 3 курсах. 

Прийоми інтенсивних комунікативних та практичних методів найбільш 
близько підходять до вирішення проблем, які стоять перед мовною практикою і 
можуть запропонувати життєздатну та гнучку систему навчання, адекватну 
сучасним вимогам суспільства на рівні вищої школи. 

Мета мовної практики – навчання спілкування на іноземній мові у межах 
чотирьох видів мовленнєвої діяльності (мовлення, читання, письма та 
аудіювання). 

Мовна практика активізує набуті раніше знання, навички та вміння в усно-
мовному спілкуванні, розширює тематику, сфери та ситуації спілкування; 
поглиблює лінгвокраїнознавчі та соціокультурні знання шляхом їх реального 
включення у «живе» спілкування, сприяє набуттю студентами навичок 
загальнонавчального, міжпредметного, міжмовного та міжкультурного 
спілкування; створює мотивацію для дальшого вдосконалення навичок володіння  
іноземною мовою. 

Мовна практика може бути організована як виїзна на базі університетського 
викладацько-студентського оздоровчого комплексу «Ромашка», дитячого табору 
та у стінах університету. В університеті можна виділити маршрути для 
проведення окремих занять. Одним із них може слугувати агробіологічна станція 
Мелітопольського державного педагогічного університету. Агробіологічна 
станція являє собою комплекс, який включає: навчальні корпуси для проведення 
занять із ботаніки, біології, зоології, генетики, ботанічний сад рідкісних і 
красивих рослин, посаджений руками студентів та викладачів, тваринницький 
комплекс. Таким чином, агробіостанція може бути базою для заключної роботи 
над темами: «Мій університет», «Моє рідне місто», «Природа та захист 
навколишнього середовища», «Мандрівка». 
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Доцільно застосувати метод проектів, тому що він дає змогу органічно 
інтегрувати знання студентів із різних галузей при вирішенні однієї проблеми, 
застосувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї. 

Але, якщо ми говоримо про метод проектів, то маємо на увазі спроби 
досягнення дидактичної цілі шляхом детального розроблення проблеми. 
Розроблення повинне завершуватися цілком реальним, помітним практичним 
результатом, який оформлено в той чи інший спосіб [2].  

 Використання проектних прийомів не можна назвати новим словом у 
навчанні іноземної мови. Їх переваги давно визнані і широко використовуються у 
навчанні інших предметів – історії, літератури, природознавчих наук. Однак, це 
достатньо нова тенденція у навчанні іноземної мови у нашій країні. 

Навчання з використанням проектних прийомів має низку переваг, оскільки 
передбачає використання широкого спектру проблемних дослідницьких, 
пошукових прийомів, орієнтованих на реальний, практичний результат, який має 
велике значення для кожного студента, допомагає при розробленні проблеми 
врахувати різні фактори й умови її розв’язання та реалізації результатів. 

Однак використання проектних прийомів у навчальному процесі пов’язано з 
певними труднощами. Труднощі, які вчителю необхідно враховувати при 
підготовці і виконанні проектів, можна умовно поділити на дві групи: 

1. Пов’язані з організаційними особливостями проекту та керуванням 
діяльністю учнів. 

2. Зумовлені змістом проекту і його мовним аспектом. 
Існують різні класифікації проектів. Так, Е.С.Палат пропонує таку 

типологію проектів: дослідницькі, творчі, рольові-ігрові, інформативні, проектно- 
орієнтовані, монопроекти, міжпредметні проекти. 

Таким чином, у реальній практиці доводиться мати справу зі змішаними 
типами проектів, або практико-орієнтованими та інформаційними. 

Використання прийомів проектного методу дає змогу створювати на 
заняттях із мовної практики дослідницьку творчу атмосферу, де кожного студента 
залучено в активний пізнавальний процес на основі методики співпраці. 

Групи студентів формуються з урахуванням психологічної сумісності, при 
цьому в кожну групу включено студентів із різним ступенем володіння іноземною 
мовою. Група обирає одне завдання, але при його виконанні відбувається 
розподіл ролей. Кожен студент отримує самостійний відрізок роботи у проекті. У 
процесі виконання проекту студенти доходять висновку, що від успіху кожного 
залежить успіх усього проекту, тому кожен учасник активно вступає у пошук 
нової інформації, інакше це можна назвати «здобування знань» [2]. 

Робота над проектом звичайно займає декілька занять із 72 академічних 
годин мовної практики, а для захисту доцільно виділити одне чи два заняття 
наприкінці практики. 

Робота над творчим проектом на агробіологічній станції включає три етапи:  
• початковий і підготовчий етапи: визначення теми, відбір робочих тем, 

об’єднання в групи, складання плану проектної роботи і формування мети та 
збирання матеріалу; 

• основний етап: аналіз засобів і цілей роботи в групах, пошук джерел 
необхідної інформації та збирання матеріалу, аналіз можливих труднощів; 

• заключний етап: підготовка захисту готових проектів та їх захист, 
обговорення отриманих результатів. 
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Розгляньмо роботу над творчими проектами на прикладі теми «Наш 
університет». Як основу для проектної роботи ми використовували підручник 
«Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів» за 
редакцією В.В.Янсона, Я.В.Свистуна. Серед можливих видів проектної роботи за 
темою: «Excursion to Agro-Bio station» було виділено такі: 

• пошук, вивчення і переклад англійською мовою історії розвитку АБК; 
• дизайн та складання карти АБК; 
• розроблення маршрутів екскурсії по АБК; 
• проведення інтерв’ю та викладання його результатів; 
• оформлення плаката та стінгазети; 
• виготовлення буклету для туристів; 
• написання статті для студентської газети «ZUM»; 
• складання програми візиту іноземних гостей. 
Оскільки специфіка організації і напрямів роботи агробіокомплексу може 

бути пов’язана як із використанням нової для студентів термінології, лексики, так 
і фонетичними труднощами, то виникає необхідність додаткової роботи. Робота із 
усунення таких труднощів може проводитися до і під час виконання проекту 
студентами. Для цього викладачем проводиться відбір лексики та вправ на 
закріплення нової лексики на основі прийомів комунікативного й інтенсивного 
методів. 

На початковому етапі студентам пропонується в прихованому вигляді 
проблема, яку треба виявити і сформулювати. У цьому разі викладач готує і 
ставить тематичні запитання, підводячи студентів до самостійного розв’язання 
проблеми. Результатом роботи є висновок про необхідність проведення екскурсії і 
зустрічі іноземних гостей, що студенти обговорюють колективно. 

Під час дискусії студенти визначають свої інтереси й об’єднуються у групи. 
Наступний етап можна назвати проміжним або підготовчим, він забезпечує 

мовленнєві та мовні вміння студентів. Паралельно реалізується й поетапна робота 
над проектом. Тексти підручників, путівників тощо є змістовною базою для 
розвитку мовленнєвих та дослідницьких умінь студентів. 

Тут також здійснюється міжпредметний зв'язок мови з природничими 
біологічними науками. Також студенти розвивають перекладні вміння, оскільки 
основна інформація про агробіологічний комплекс є на рідній мові. Іншими 
словами, як змістовно-смислова основа, яка дає змогу успішно реалізовувати 
завдання, що стоять перед учителем, виступають тексти різних функціональних 
стилів. Думки, які містяться у цих текстах, можуть слугувати приводом для 
спілкування. 

Отже, на цьому етапі проектної роботи вдосконалюються сформовані 
раніше навички  спілкування іноземною мовою і закладаються основи майбутніх 
самостійних висловлювань студентів. 

Після того як обрано тему, визначено мету проектної роботи, студенти 
переходять до роботи в групах. На цьому етапі зростає самостійність студентів. 
Викладач виступає порадником, консультантом, помічником. 

Для початку кожній групі необхідно визначити маршрут екскурсії по АБК, а 
для цього виокремити об’єкти, які вони хочуть включити в екскурсію, і 
розподілити їх у певній послідовності. 

Для презентації маршруту кожна група готує карту, її дизайн із видами 
головних визначних місць АБК, їх коротким описом та коментарями. Також групи 



Агробіологічний комплекс як навчально-дослідницьке середовище  
 

Постметодика, № 4-5, 2005 101

готують ще один дизайн карти з визначенням туристичного маршруту по АБК, з 
описом туру, готують рекламу туристичної програми. 

Зустріч іноземної делегації, в ролі якої може бути інша академічна група, є 
заключним етапом проекту, становить рольово-ігровий момент проекту. 
Відповідно він потребує попередньої підготовки. Ось чому групі пропонується 
підготувати програму зустрічі гостей, яка може включати: екскурсію по АБК, час 
відпочинку, обід, дискусію з проблем розвитку агробіологічного комплексу.  

Заключний етап містить захист маршрутів та рольову гру «Зустріч 
делегації». Викладач бере на себе роль організатора підсумкових виступів і 
допомагає обрати форму презентації маршрутів екскурсії. На захист 
запрошуються ведучі викладачі і працівники АБК.  

Рольову гру – зустріч гостей та екскурсію по АБК – студенти проводять у 
заключний день мовної практики на агробіологічному комплексі. Як фінальну 
залікову роботу студенти готують буклет-путівник по АБК, у якому 
узагальнюють найкращі результати проектів, який може бути подано у письмовій 
формі, також студенти пишуть статті у студентську газету соціально-
гуманітарного факультету. У результаті спільної роботи здійснюється один 
загальний проект. У процесі роботи групи спілкуються одна з одною, беруть 
участь у колективному обговоренні, пропонуючи свої варіанти. Одночасно вони 
дізнаються багато нового і корисного про минуле і сучасне агробіологічного 
комплексу, перспективи його розвитку; збагачують власний лексичний запас 
англійської мови. 

Проект багато в чому залежить від фантазії студентів, але основою розвитку 
думки залишається реальне усвідомлення сьогоденного реального життя. Процес 
роботи над проектом розвиває у студентів уяву та інтерес до іноземної мови і 
суміжних предметів. Наявність елементів пошукової діяльності, творчості 
створює умови взаємозбагачувального спілкування  рідною та іноземною мовами, 
що базується на міжпредметних зв’язках. 
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АГРОБІОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС  
ЯК ЗУСТРІЧ ІЗ ГЕОКУЛЬТУРОЮ  
У МЕТОДОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА 
 
Т.С.Троїцька  
 
У статті розглядаються можливості геокультурних компонентів, таких 

як агробіологічний комплекс вищого педагогічного закладу, у становленні 
ціннісного ставлення до природи на основі етики відповідальності. 

 
Potential of geocultural components such as agrobiological complex of higher 

pedagogical educational establishment in coming-to-be of valuable attitude to the 
nature on the basis of responsibility ethics are considered in the article.  

 
Постановка проблеми. З-поміж численних детермінант професійної 

підготовки майбутнього педагога до найважливіших слід віднести педагогічну 
реальність, до участі у якій він повинен бути готовим, та світоглядну, етичну 
відповідальність, яка спрямовує власний розвиток учителя і сприяє розвитку 
суб’єктів освітнього процесу, до якого педагог прагне залучитися як фахівець. 

Аналіз останніх досліджень. Теорії професійної підготовки педагогів 
присвячено багато праць дослідників (С.Гончаренко, І.Зязюн, Н.Кузьміна, 
В.Кушнір, В.Лозова, Н.Ничкало, В.Семиченко, С.Сисоєва, В.Сластьонін та ін.), 
предметом ретельного аналізу теоретиків було ставлення особистості до світу 
(Г.Балл, Л.Виготський, Є.Ільєнков, В.Кривих, В.Слободчиков та ін.).  

Мета дослідження. Погоджуючись з авторами аргументованих підходів до 
професійної підготовки педагога, суттєвим складником якої є методологічна, а 
також із концепціями визначення змісту, цілей, організаційних умов та творчих 
начал у професійному зростанні педагога, звертаємо увагу на такий світоглядний 
аспект підготовки, як формування у майбутнього педагога готовності відповідально 
розвивати в учнів ціннісне ставлення до природи, використовуючи в цьому процесі 
всі можливі компоненти. 

Результати дослідження. Відомо, що ціннісна позиція людини стосовно 
природи зазнавала історичних змін і дійшла стану, який ставить під сумнів 
існування людини. “Істинною проблемою людського виду на цій стадії еволюції є 
те, що вона опинилася не здатною в культурному розумінні йти в ногу з часом і 
повністю пристосуватися до тих змін, які вона сама внесла в цей світ. Оскільки 
проблема, що виникла на цій критичній стадії розвитку людини, є внутрішньою, 
вона не знаходиться поза людською істотою, яка розглядається як на 
індивідуальному, так і на колективному рівнях. Отже, і вирішення її повинно 
відштовхуватися, насамперед і головним чином, від внутрішньої сутності людини”, 
– писав А.Печчеї, визначаючи причини сучасної глобальної кризи [4, с.43]. 

У контексті з’ясування шляхів подолання кризи та встановлення 
першопричин порушення гармонії у взаємодії природи і людини слід ретельно 
дослідити інвайроментальні компоненти духовності людини та еволюцію 
аксіологічних засад людства щодо природи. 

На початкових етапах історії людині було притаманне поважне ставлення до 
природи, навіть обожнення її. Світогляд, домінантою якого була природа як 
досконалість, гармонія, логос (закон, порядок), детермінував життєву позицію 
людини – намагання жити в згоді з природою, з’єднатися з нею. Нам здається, що 
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це не було пов’язано тільки з повною залежністю людини від природи, як вважає 
В.Грехньов [1, с.27], а мало глибинні іманентні причини. Доказом цієї думки може 
бути хоча б той факт, що високий рівень античної культури демонстрував таку ж 
поважну моральну позицію людини відносно природи. Головним призначенням 
учених і філософів того часу вважалося пізнання законів, сутності природних 
(космічних) процесів і поєднання життя за допомогою філософії космоцентризму із 
цими процесами.  

Для середньовіччя, на думку М.Павловського, характерне “звернення до 
природи як до богині, божественної матері, абсолютного монарха і, нарешті, як до 
царства природи та царства Бога і людини” [3, с.172]. Однак деякі дослідники 
вважають, що у свідомості людей компоненти світобудови (людина-природа) в цей 
час досягають рівноваги: над природою і над людиною постає Бог [3, с.27]. 
Скоріше за все, розуміючи понад собою і природою Бога, все ж природу людина 
вважала нижчою за себе.  

Розбіжність думок пов’язана, на нашу думку, з етнокультурною варіативністю 
суспільних поглядів, про що свідчать результати етнографічних експедицій, які ми 
здійснили останнім часом. Однак усі дослідники впевнено відзначають початок 
абстрагування і аксіологічного віддалення людини від природи в епоху 
Відродження, коли її самовпевненість із самовизнання себе співтворцем природи 
трансформується у бажання перетворити природу на власний лад, коли природа 
починає сприйматися як місце діяльності людей, певна інертна, мертва сила, що 
потребує підкорення, конструювання її як деякої множини пасивних об’єктів, що 
можуть бути використані і удосконалені людиною [3, с.172].  

У Новий час чітко формується утилітарно-прагматична позиція стосовно 
природи, згідно з якою природа розглядається винятково як споживацька цінність, 
ресурс та додаток до “розуму й інтелекту”. Панування думки, що природа не є 
храмом, а лише майстернею, а людина є в ній працівником, виправдовувала 
величезні за масштабами втручання людей в природу, виштовхувала природу із 
сфери дії моральних регуляторів та спрямовувала її на узбіччя цивілізації. 

З другої половини ХХ ст. намагання людей підкорити природу набуло 
планетарного масштабу і спиралося на доктрину модерну, яка певною мірою 
прогрес людства пов’язувала саме з пануванням людини над природою. Але 
зростання світового науково-технічного прогресу зробило характер антропогенного 
впливу на природу несумісним із її можливостями, що, своєю чергою, призвело до 
порушення процесів коеволюції: обмеженість ресурсів на земній кулі, глобальні 
екологічні катастрофи, погіршення здоров’я тощо зумовили глибоку рефлексію 
людини над самою собою у природі, формування нового типу ціннісної позиції – 
відповідального співвідношення потреб суспільства і можливостей природи, 
визнання того факту, що саме людство є частина природи, переорієнтації поведінки 
з панування над природою на з’єднання з нею на умовах, оптимальних як для 
людини, так і для природи. 

Отже, у нагоді для формування адекватних реаліям аксіологічних поглядів 
стануть філософсько-освітні ідеї Ш.Монтеск‘є, Е.Реклю, П.Кропоткіна, 
В.Вернадського, П.Шардена, А.Печчеї, Д.Медоуза, М.Моїсєєва та ін. 

Жодна ідея не в змозі опанувати свідомість мас без цілеспрямованого 
особистісного впливу на цю свідомість, тому формування нового мислення щодо 
природи стає сьогодні найпріоритетнішим завданням. Це завдання посилюється 
фактором часу, тобто незбіганням темпів наближення небезпеки і усвідомлення 
цього факту. Саме тому всі освітні системи на різних напрямах модернізації 
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навчання і виховання повинні сформувати нову ціннісну позицію стосовно 
природи, яка базувалася б на осягненні принципової єдності суспільства і природи: 

• визнанні генетичного пріоритету природи; екологічного і морального 
імперативу;  

• усвідомленні законів коеволюції, згідно з якими, насамперед, історичні 
процеси завдяки участі свідомості та цільових призначень розвиваються швидше та 
інтенсивніше за природні;  

• на перегляді способів причинного роз’яснення дійсності (у сучасній науці 
дедалі ясніше почала осмислюватися недостатність методів пояснення прямих 
лінійних причинно-наслідкових зв’язків; у складній системі, де взаємодіють багато 
факторів, причини і наслідки часто змінюються за місцем: те, що було наслідком, 
стає причиною і породжує нові наслідки; існують випадкові впливи, які призводять 
до несподіваних ефектів);  

• на орієнтації на внутрішню багатозначність позицій щодо досить складних 
систем (при сприйнятті дійсності людину нерідко стримують раніше набуті 
стереотипи, вона схильна розглядати свою точку зору як істину в останній 
інстанції, тому визнання факту різноманітності, неоднорідності сприйняття в змозі 
сформувати у людини настанову на толерантність до думки інших; мова йде про 
подолання егоцентризму свого мислення і про розвиток децентрованого мислення 
(за Ж.Піаже);  

• на осягненні внутрішньої альтернативності рішень: негативні наслідки 
технічних нововведень невід’ємні від позитивних, тому добро і зло в цьому 
контексті існують одночасно, що потребує при розробленні (і при оцінюванні) 
рішень зваженого підходу;  

• на передбаченні не тільки найближчих, але й віддалених наслідків рішень, 
що ухвалюються;  

• на відкритості розуму відносно нового, емпатії до проблем інших людей; 
гнучкості, критичності і креативності розуму; розумінні етнокультурного характеру 
антропогенного впливу на природу, що зумовлює географічне, історичне і 
соціальне формування природного середовища, а також певної варіативності 
процесу гармонізації стосунків природи і суспільства.  

Як відомо, у формуванні етики відповідальності відносно природи задіяні всі 
освітні інституції, спектр діяльності яких дуже великий. Однак далеко не всі 
організаційні структури виконують функцію розвитку гармонійного ставлення до 
навколишнього середовища, наближення до природи, враховуючи 
психофізіологічні особливості людини, яка навчається, зокрема студента. Доведено, 
що у процесі свідомого спілкування з природою людина сприймає та засвоює її 
гармонійний ритм, що має певну мотиваційну рушійну силу (В.Сухомлинський, 
Е.Гірусов, Є.Нікітін та ін.). 

Саме тому агробіологічний комплекс університету є системоутворюючою 
інтегральною характеристикою взаємодії майбутнього педагога і геокультурного 
простору, у якому аксіологічні домінанти до природи здійснюються шляхом від 
індивідуального до духовно-практичного досвіду людства з метою зростання до 
продуктивної ноосферної діяльності. 

Важко переоцінити семінарські, практичні, лабораторні заняття, що 
відбуваються у природному середовищі, навіть якщо воно є «другою штучною 
природою», оскільки реально реалізуються важливі принципи: 

• єдності свідомості, почуттів і дії; 
• прогностичності; 
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• доповнювальності; 
• міждисциплінарності; 
• взаємозв’язку глобального, регіонального та локального рівнів розгляду 

екологічних проблем тощо [2, с. 112]. 
У загальному вигляді методологією професійної підготовки вчителя може 

бути антропоекологія, яка спрямовує педагога на визнання та осягнення 
багатозначних проявів соціоприродної сутності людини, а модель підготовки 
педагога за допомогою природних комплексів детермінує такі позиції: 

1. Антропологічний підхід у взаємодії учасників освітнього процесу, що 
встановлює гармонійні відносини людини з навколишнім середовищем і природою, 
культурою, соціумом. 

2. Гуманітаризація викладання всіх дисциплін. Усі галузі науки вивчаються 
як феномен культури, у контексті культури як один із її компонентів. У процесі 
навчання (на імітаційних моделях, використовуючи “мозкову атаку”, ділову гру, 
дискусії тощо) здійснюється гуманітарна й екологічна “експертиза” задумів і 
результатів наукових досліджень, їх впливу на ноосферу, обґрунтовується 
необхідність профілактики механічного переносу в людинознавство підходів, що 
притаманні соціології та сучасному природознавству, які мають небезпеку 
відтворення технократичного мислення. 

Як “метапредмет” зміст освіти передбачає спрямованість пізнавальної 
активності студента на себе, поглиблену та систематичну особисту рефлексію. 
Випускник освітнього закладу повинен розуміти себе, у нього необхідно 
сформувати стійку та дійову готовність до самовиховання, самоосвіти. 

3. Екологічна спрямованість соціальної практики студентів. 
Всесвітня підтримка участі молоді в екологічних і гуманітарних акціях 

(“Зелений патруль”, “Блакитний патруль”, “Милосердя”, “Відродження”, 
реставрація й охорона пам`ятників, захист дітей тощо), включення її в різні форми 
непрофесійної екологічної, медико-соціальної діяльності. 

Майбутні педагоги, вивчаючи рідне місто (регіон), знаходять сфери апробації 
своїх здібностей, співвідносять з його потребами перспективи власного 
професійного самовизначення, ініціюють розв’язання екологічних проблем, 
естетизацію місцевого середовища, надають конструктивні пропозиції відповідним 
суспільним організаціям та управлінським структурам, організовують у своєму 
мікрорайоні природоохоронну діяльність, беруть участь в екологічній освіті. 

Від екології природи до екології поведінки та моральності – єдиний 
правильний шлях самозростання педагога, на якому зустрічі з природою 
інтеріоризуються в гуманістичну діяльність. 
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ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Н.М.Туровцева, О.В.Ходан  
 
Ідеться про використання структур АБК при вивченні основ сільського 

господарства  студентами біологічних спеціальностей. 
 
The usage of structures of Agro-Biological Complex of Melitopol State 

Pedagogical University in learning the subject “Basis of Agriculture” for Biology 
learning students is shown in this article.  

 
На сучасному етапі у вищій школі висуваються принципово нові вимоги 

до підготовки педагогічних кадрів для села, зокрема вчителів біології, здатних 
здійснювати професійну орієнтацію школярів на сільськогосподарське 
виробництво або на фермерське господарство, керувати шкільними 
лісництвами, таборами праці та відпочинку, прищеплювати учням любов до 
землі, вміло керувати працею та дослідницькою роботи дітей на навчально-
дослідній ділянці.  

Важливе місце у підготовці майбутніх учителів біології посідає курс 
“Основи сільського господарства”. Він є необхідною складовою професійної 
підготовки студентів, теоретичною основою сільськогосподарського 
дослідництва. Значення цього курсу в навчальному процесі в умовах 
сьогодення зростає у зв'язку з посиленням уваги до трудового навчання та 
дослідницької роботи в загальноосвітній школі. 

Сучасний стан економіки в Україні спричиняє необхідність широкого 
залучення учнівської молоді до науково-технічної творчості, опанування основ 
сучасного промислового та сільськогосподарського виробництва. Тому дедалі 
більше має розвиватися дослідна робота, що допомагає розкрити творчий 
характер праці хлібороба, тваринника, агронома, сільського механізатора. Щоб 
зорієнтувати школяра на свідомий вибір професії та допомогти оволодіти нею, 
майбутній учитель біології повинен вміти розвивати інтерес учнів до 
сільськогосподарської праці, виховувати повагу до трудівників села. 

Предмет "Основи сільського господарства" у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті вивчається на кафедрі методики 
викладання біології. Відповідно до навчального плану курс “Основи сільського 
господарства" розрахований на 216 годин, із яких 38 годин відводиться на 
лекційні, 30 – лабораторно-практичні заняття, 42 – польову практику, решта 
годин виноситься на самостійне вивчення. Курс включає розділи: 
ґрунтознавство, землеробство, агрохімія, рільництво, овочівництво, 
плодівництво та тваринництво [1]. 

Польова практика проводиться у 1 семестрі (жовтень) та 2 семестрі (квітень – 
травень). Основною метою польової практики є закріплення теоретичного 
матеріалу з основ сільського господарства. Студенти опановують уміння та 
навички вирощування основних сільськогосподарських рослин, вивчають 
особливості їх росту та розвитку; закріплюють знання щодо організації 
дослідницької роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці [2]. 

На польовій практиці студенти вчаться застосовувати агротехнічні 
прийоми у процесі викладання біологічних дисциплін у загальноосвітній 
школі, при проведенні факультативів та здійсненні профорієнтації школярів. 
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Кафедра методики викладання біології розташована на території 
arpoбіологічного комплексу (АБК), що створює сприятливі умови для 
навчального процесу, зокрема проведення лабораторно-практичних занять, 
польової практики, а також наукової роботи студентів. 

Загальна площа АБК становить 4,5 га. Структура агробіологічного 
комплексу включає: плодовий сад, виноградник, овочеву сівозміну, теплиці, а 
також тваринницький комплекс. Усі ці структури широко використовуються в 
навчальному процесі при вивченні студентами курсу "Основи сільського 
господарства".  

У плодовому саду ростуть черешня, яблуня, абрикос. 1999 р. за ініціативи 
співробітників кафедри та селекціонерів Інституту зрошуваного садівництва 
імені М.Ф.Сидоренка УААН (м. Мелітополь) тут був закладений черешневий 
сад із 280 дерев. Це колекційний сортовипробувальний сад, який складається із 
30 нових сортів черешні селекції I3C. Посаджені сорти є перспективними для 
інтенсивного садівництва та будуть становити основу промислового 
сортименту черешні ХХІ сторіччя. Ці сорти характеризуються високою 
урожайністю, якістю плодів, адаптацією до умов зростання в степовій зоні 
півдня України. 

Слід зазначити, що на підставі договору “Про співробітництво із селекції 
та сортовивчення черешні, вишні, сливи” кафедра тісно співпрацює з відділом 
селекції цього Інституту. Ось уже 40 років, щорічно під час проходження 
весняної польової практики з основ сільського господарства, студенти хіміко-
біологічного факультету беруть активну участь у селекційному процесі разом 
із науковими співробітниками відділу селекції. За допомогою студентів 
університету проводиться гібридизація черешні, вишні, сливи. Студенти 
беруть участь в ізоляції бутонів, у вибірці пилка, штучному запиленні, обліку 
корисної зав'язі. Уci ці види poбіт допомагають студентам на практиці засвоїти 
теоретичний та практичний матеріал зі створення нових сортів. Селекціонери 
Інституту як вдячність за багаторічну спільну працю один із сортів вишні-
дюків назвали "Університетська". 

У 2000 р. на АБК був посаджений яблуневий сад на карликовій підщепі 
М-9 кількістю 185 дерев. Сортимент саду складається з найбільш поширених 
сортів нашої зони, таких як «Ренет Симиренка», «Голден Делішес», 
«Старкримсон» та «Редстар». На території агробіологічного комплексу 
вирощують також абрикос сорту «Мелітопольський ранній» (60 дерев). 

 2001 р. співробітниками комплексу за участю студентів було закладено 
виноградник площею 0,25 га із сортів «Шасла біла» та «Молдова». 
Виноградник неукривний, кущі сформовані за типом 2-рукавної віялової 
шпалери. 

У плодовому саду та винограднику студенти, використовуючи конкретні 
об'єкти, знайомляться з тими питаннями, які вони вивчають у розділі 
“Плодівництво”: біологічні особливості плодово-ягідних культур, селекція 
плодових рослин, досягнення вітчизняних селекціонерів, будова плодового 
дерева, плодові утворення, ріст та плодоношення, період росту та розвитку 
дерева протягом року, закладка та догляд за садом, відношення плодових 
культур до умов довкілля, обрізка плодових дерев, будова та формування 
виноградного куща, особливості сортів, фенологічні спостереження [1]. 

Також ці об'єкти є базою для виконання студентами курсових та 
дипломних робіт. Тематика наукових po6iт надзвичайно різноманітна. Це 
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вивчення біології цвітіння, запилення та плодоношення, особливості росту 
сортів та їх формування, вплив типів обрізки на piст та плодоношення, добір 
сортів запилювачів для нових перспективних сортів черешні, що виділилися у 
період вивчення з колекцій, фенологічні особливості сортів, скороплідність, 
урожайність та якість плодів, стійкість сортів до шкідників та хвороб. 

У теплицях АБК студенти знайомляться з їх будовою, технологією 
вирощування розсади: підготовкою та висіванням насіння, вибіркою та 
пікіровкою сіянців, доглядом за розсадою. Необхідно відзначити, що ці знання 
та навички знадобляться студентам у дальшій poбoтi. Наявність шкільної 
теплиці дає змогу знайомити учнів із процесами та закономірностями росту 
овочевих рослин та їх плодоношенням. Різноманітність овочевих та 
декоративних рослин у зимовій теплиці надає широкі можливості для закладки 
дослідів узимку та рано навесні, які можна використовувати у процесі 
викладання трудового навчання (зокрема сільськогосподарської праці) та 
біології. Шкільна теплиця може також слугувати основною базою для 
дослідної роботи юннатів [2]. 

Під час вивчення розділу «Тваринництво» студенти відвідують 
тваринницький комплекс, де знайомляться з різноманітними породами 
сільськогосподарських тварин, умовами їx утримання та годівлі. 

До складу комплексу входять: свинарник, корівник, конюшня, пташник. 
Тут утримуються такі породи, як українська біла (свині), червона степова та 
голштино-фризька (велика рогата худоба), українська верхова, будьонівська та 
англійська чистопородна (коні), а також демонстраційна колекція курей: 
породи – полтавська глиниста, адлерська срібляста, кучинська ювілейна. 
Нещодавно співробітниками агробіологічного комплексу розпочато розведення 
нутрій. 

 Особливо велике зацікавлення студентів завжди викликає відвідування 
кінноспортивної школи, яка вже 5 років працює на АБК. Чимало студентів 
відвідують заняття цієї школи. 

Також на території АБК є навчально-дослідна ділянка, до складу якої 
входить колекційна ділянка польових культур розміром 20 на 22 м, що 
закріплена за кафедрою методики викладання біології. Тут зростають основні 
польові культури – зернові, зернобобові, олійні, ефіроолійні, прядильні, а 
також культури, що зовсім не вирощуються в Україні або рідкісні на її 
території: бавовник, кенаф, канатник (прядильні), лялеманція, сафлор, кунжут 
(олійні), фенхель, кмин, аніс (ефіроолійні). Завдяки колекційній ділянці на 
кафедрі для забезпечення навчального процесу необхідним унаочненням 
щорічно оновлюється сноповий, насіннєвий матеріал польових культур, 
виготовляються гербарії. Цей матеріал надається учителям міських та 
сільських шкіл, а також співробітникам еколого-натуралістичного центру 
Мелітополя для використання в навчальному процесі. 

 На цій колекційній ділянці також проводиться польова практика 
студентів МДПУ з основ сільського господарства. Під час практики студенти 
складають список видового та сортового складу колекційної ділянки, а також 
ротаційну таблицю чергування груп польових культур, визначають площу 
полів ділянки та площу ділянок під окремими видами та сортами, 
встановлюють потребу у насінні для закладки колекційної ділянки. Навесні 
студенти здійснюють розбивку ділянки відповідно до розробленого плану 
розміщення груп польових культур по полях, висівають культури та 
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доглядають за посівами, влітку та восени визначають біологічний урожай 
зернових, бобових, олійних і прядивних культур [2]. 

 Отже, структури агробіологічного комплексу Мелітопольського 
державного педагогічного університету є вагомою матеріальною базою для 
забезпечення потреб навчально-виховного процесу з основ сільського 
господарства. Використання їх потенціалу дає змогу підготувати 
кваліфікованих фахівців, обізнаних із сучасними тенденціями розвитку 
сільського господарства України, прийомами агротехніки найпоширеніших 
культур, біологією та особливостями вирощування сільськогосподарських 
рослин і тварин. 
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МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ БАКТЕРІОЗІВ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ  
 
С.І.Шевченко  
 
В умовах агробіологічного комплексу МДПУ на деревах черешні та абрикосу 

вивчено симптоматологію хвороб бактеріального раку кісточкових та опіку 
листків черешні. Результати досліджень можна використовувати для 
ідентифікації типу хвороб, а також на заняттях із ботаніки, мікробіології, 
фітопатології. 

 
Symptomatology of a bacterial cancer illnesses of boned and trusteeship of cherry 

leaves in conditions of Agro-Biological Complex of University on trees of a cherry and 
apricot is studied. The results of these researches can be used for identifying of illness 
type and also in educational process on Botanic, Microbiology, Pthytopatology classes. 

 
Агробіологічний комплекс (АБК) в умовах вищого навчального закладу є 

ідеальним місцем для постановки та проведення досліджень властивостей 
організмів, які вивчаються різними біологічними дисциплінами. Для цього тут 
штучно створені умови для виявлення їх нових властивостей під дією різних 
факторів зовнішнього середовища. 

Одним із таких напрямів є вивчення взаємодії мікроорганізмів та рослин. 
Для постановки дослідів були вибрані сорти кісточкових дерев черешні, 
абрикосу, сливи, вишні, що є найбільш поширеними в господарствах нашого 
регіону. На території АБК Мелітопольського держпедуніверситету висаджено 
близько 200 дерев черешні та абрикосу, що є достатнім для проведення 
попередніх досліджень із виявлення симптомів бактеріозів цих рослин. 
Спостереження за зовнішнім станом дерев проводили упродовж усього 
вегетаційного періоду, ураховуючи всі дані впливу зовнішнього середовища на 
стан дослідних рослин у межах комплексу. Виявлення симптоматичних ознак 
дерев, що призводили до їх передчасного всихання, є першим і основним 
етапом у виявленні причин захворювання рослин. Дані про виявлені аномалії 
стану дерев під час вегетації були занесені в таблиці для їх порівняння.  

Відомо, що у промислових плодових насадженнях півдня України 
найбільш поширеною і вивченою хворобою є бактеріальний рак кісточкових, 
викликаний Pseudomonas syringae [1, 2]. Останнім часом у насадженнях 
черешні відзначено поширення нового захворювання бактеріальної етіології, 
яке істотно відрізняється від бактеріального раку. Головні симптоматичні 
ознаки здебільшого виявляються на листках у вигляді бронзового відтінку по 
краях листової пластинки без видимих пошкоджень штамбу дерева, і тому ця 
хвороба отримала назву «опік листків черешні» [3]. 

Метою цієї роботи було вивчення зовнішнього стану плодових насаджень 
агробіологічного комплексу на предмет виявлення бактеріозів та їх 
ідентифікації, що може бути використане на заняттях із ботаніки в основному 
курсі та спецкурсах із курсу “Ботаніка”, дисциплін за вибором навчального 
закладу з мікробіології та фітопатології й систематики рослин. 

Під час спостережень у насадженнях встановлено, що дерева черешні та 
абрикосу мають аномальні форми листового апарату та штамбу, що 
призводили до всихання дерев. За характером розвитку симптомів їх було 
розділено на дві групи – за оцінкою виразок на штамбі та характеру некрозів 
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на листках. За часом від появи перших симптомів до всихання дерева було 
виділено дві форми хвороби – хронічну та швидкоплинну за типом апоплексії. 
Таким чином, за попереднім зовнішнім оглядом дерева, що мали глибокі 
пошкодження на штамбі, відносили до етіології бактеріального раку, без них та 
з проявами опікових симптомів на листках, – до опіку листків черешні. 

Бактеріальним раком можуть уражатися всі органи і тканини рослини. На 
осьових органах дерева – стовбурі та гілках – хвороба виявляється у вигляді 
великих виразок, які бувають багаторічними. Це призводить до відмирання 
кори. Осередки ракових уражень у корі можуть утворюватися у місцях 
різноманітних пошкоджень, викликаних комахами, гілками дерева під час 
вітру, але найчастіше самою людиною під час механічної обробки дерева. 
Очевидно, через такі пошкодження бактерії можуть проникати до флоеми, 
камбію та ксилеми.  

На початку розвитку хвороби в лубі утворюється зачинене під корою, 
зовні не помітне побуріння, потім під тиском камеді кора у цьому місці 
тріскається, у результаті утворюється виразка, яка потім розширюється уздовж 
поздовжньої осі дерева. Камедь на дереві у пошкоджених місцях може бути 
першим сигналом у розвитку хвороби. Уражена кора із часом тріскається та 
відслонюється від деревини, утворюючи великі рани, що отримали назву 
ракових виразок.  

Ракові ураження в корі займають більшу частину стовбура і часто мають 
однобічний характер. У цьому випадку гілки дерева з цієї сторони всихають, і 
крона дерев стає однобокою порівняно з кронами здорових дерев. Однобокі 
дерева з виразками в саду можуть існувати декілька років, але їх 
продуктивність низька.  

Розвиток бактеріального раку, який призводить до утворення 
односторонніх виразок на стовбурі із частковою втратою крони дерева, що 
існує впродовж тривалого строку, можна віднести до хронічного типу хвороби. 

У насадженнях кісточкових агробіологічного комплексу зустрічається 
інша форма бактеріального раку, при якій немає виразкових уражень кори 
стовбура, і виникає вона швидко – впродовж одного вегетаційного періоду. У 
цьому випадку кора насичується водою чи камеддю, видає характерний 
прокислий запах мигдалю, потім чорніє і відмирає. Нерідко на одному і тому ж 
дереві можуть бути обидва типи ураження кори. Таку форму розвитку хвороби 
можна віднести до швидкоплинного типу. 

На листках хвороба бактеріального раку виявляється у вигляді хлорозу, 
опіків, некрозів, плямистості та дрібнолистості. При швидкоплинному типі 
захворювання ураження листків з’являється раптово. Листки втрачають тургор, 
звисають на гілках дерева та всихають. Засохлі листки довгий час утримуються 
на гілках і не спадають із них. Як правило, такі листки набувають темного 
кольору, згортаються уздовж головної прожилки і при цьому крона дерев 
набуває вигляду немов обпаленої вогнем. Крім цього, на листках хвороба може 
виявлятися у вигляді плям різної форми, що утворюються вздовж прожилок 
листка. Плями мають колір від темно-червоного до коричневого. У 
некротичних плямах тканини руйнуються та випадають, утворюючи дірки в 
листовій пластинці. 

Черешки уражених листків також мають некротичні зони у вигляді темно-
зелених плям, укритих камедистим ескудатом. Надалі плями чорніють та 
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всихають, що призводить до скривлення черешків. Такі форми розвитку 
симптомів на листках та черешках зустрічаються весною. 

У молодих насадженнях черешні, які відзначалися слабким приростом 
пагонів упродовж року, виявлено особливу форму виявлення бактеріального 
раку – хлороз та дрібнолистість. Як правило, таку форму можна зустріти при 
хронічній формі захворювання. Дрібні листки на кроні дерева мають біле 
зафарбування із червоними чи темно-червоними плямами. Дрібні листки 
займають усю крону молодого дерева чи окремі пагони. До кінця літа 
дрібнолистяні пагони відмирають, але наступного року на цьому дереві 
з’являються знову. 

Крім симптомів бактеріального раку, на деревах черешні спостерігається 
поширення симптомів на листках, що істотно відрізняються від них. Із 
симптомних дерев було виділено збудника хвороби, віднесеного Xylella 
fastidiosa [4]. 

Захворювання черешні починає виявлятися в середині червня – на 
початку липня. Супроводжується бронзовим пофарбуванням по краю листової 
пластинки, закрученням її вздовж центральної жилки та передчасним 
опаданням листків. 

На ранніх стадіях розвитку хвороби симптоми з'являються тільки на 
окремих листках чи групі гілок. Спочатку на пагоні заражуються нижні листки, 
потім верхні. 

Прояв зовнішніх симптомів на листках відбувається в декілька фаз. У 
першій фазі захворювання має вигляд слабкого крайового хлорозу чи 
бронзового відтінку, частіше з вершини листової пластинки. Іноді такі некрози 
відділені від здорової частини листка вузькою дифузною некротичною смугою. 
Через декілька днів хлоротичні ділянки темніють, набувають бронзового 
зафарбування. У наступній фазі прогресуючий симптом охоплює листки на 
всіх гілках дерева. За рахунок уражених листків воно набуває специфічного 
кольору. Згодом листки опадають. У середині червня гілки та окремі дерева 
мають вигляд оголених і чітко відрізняються від здорових. У опалих листків 
некротична зона стає темно-коричневою, немов обпалена вогнем – звідси назва 
хвороби “опік листків”. 

Для хвороби не характерні виразки на листках, бруньках, корі пагонів та 
стовбурі. За часом виявлення та динамікою падіння листків із дерева цю 
хворобу можна легко відрізнити від бактеріального раку (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика зовнішніх симптомів 

бактеріального раку кісточкових та опіку листків черешні 
 

Тип хвороби 

Симптоматичні дані Бактеріальний рак 
/Pseudomonas syringae/ 

 
Опік листків черешні 

/Xylella fastidiosa/ 
 

Період виявлення 
симптомів Ранньою весною, восени 

У період плодоношення, 
початок червня – середина 

липня 

Симптоми на листках 

Мають форму локальних 
концентричних некрозів, 
безсистемно розміщені на 

листовій пластинці 

Мають маргінальний 
характер, займають близько 

2/3 листової пластинки 

Локалізація хворих 
листків 

Займають листовий апарат 
окремих гілок чи всього 

дерева 

Перші опікові листки 
з'являються біля основи 
гілок. На молодих деревах 
займають усі основні гілки. 
На старих деревах – окремі 

гілки 

Характер некрозу на 
листках 

Колір стає бронзовим, 
змінюється за рахунок 
ексудату на листках 

Ескудату на листках немає. 
Некротична зона на листках 
у початковій фазі розвитку 
симптому має колір від 
світлого маргінального 
хлорозу до темно-

коричневого в опалих 
листків 

Стан листового 
апарату дерева у 
період розвитку 

хвороби 

Характерний загальний 
хлороз та дрібнолистість. 

Листки з дерева у цей період 
не опадають 

Листки не опадають. Інших 
симптомів немає 

Стан кори осьових 
органів 

Наявні камедітечії, ракові 
виразки, рани Порушень немає 

Особливості 
пробудження бруньок 

Помітні ураження, бруньки не 
розкриваються, покриті 
плівкою ескудату, мають 

виразки камедітечії 

Зовнішніх пошкоджень 
не помітно, бруньки 

розгортаються, камедітечій 
немає 

Стан плодів 
Не сягають нормальної 
величини, зовні мають 
виразки та вм’ятини 

В окремих випадках не 
сягають нормальної 

величини, виразок не мають 

Втрата листового 
апарату Довго утримуються на дереві 

Дерева втрачають листовий 
апарат після періоду 

плодоношення 

Форми протікання 
хвороби та умови 
загибелі дерева 

За рахунок відмирання 
великих ділянок кори 
характерні раптова та 

хронічна форми 

Відмирання дерева настає за 
рахунок втрати листового 
апарату та засихання 

окремих гілок 
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За даними попередніх досліджень установлено, що в саду хворі дерева із 
симптомами опіку листків утворюють осередки з декількох дерев. Упродовж 
тривалого часу не вдавалося встановити етіологію опіку листків черешні через 
неспроможність їх рости на звичайних бактеріологічних середовищах. 

 Наразі на спеціалізованому середовищі з опікових листків була виділена 
нова група бактерій. Результатами інфікування дерев черешні і тестових рослин 
доведена їх патогенність та встановлено їх біохімічні властивості [4]. Успішне 
виділення цих бактерій з інших рослин, що оточують штучні насадження, 
підтверджує наявність широкого кола рослин – резерваторів хвороби [5]. Такі дані 
треба використовувати при проектуванні нових насаджень та проведенні 
санітарних робіт в саду та навколо нього. 

Крім описаних вище хвороб, у насадженнях комплексу були помітні інші 
симптомні дерева невстановленої етіології. Серед них молочний блиск на 
абрикосі та ямчатість деревини черешні. Хворі дерева дуже пригнічені, окремі з 
них усихають в середині літа. Незважаючи на те що з хворих тканин були 
виділені бактерії, причетність їх до відтворення симптомів не доведена [6, 7]. 

Таким чином, у насадженнях агробіологічного комплексу вивчено 
симптоматологію бактеріальних хвороб із встановленою етіологією – це 
бактеріальний рак кісточкових та опік листків черешні. Вивчені симптоматичні 
ознаки хвороб, складена їх порівняльна характеристика. До симптомів 
бактеріального раку можна віднести наявність виразок на корі та листках. Хлороз 
та дрібнолистість у кроні хворого дерева може стати особливою ознакою 
бактеріального раку. Хронічну та швидкоплинну форми хвороби можна 
ідентифікувати за наявності чи відсутності виразок на корі, активності 
камедітечії. За часом виявлення симптомів на листках за їх типом та місцями 
локалізації на листовій пластинці можна виділити назву хвороби. За терміном 
спадання листового апарату з хворого дерева також можна ідентифікувати тип 
хвороби.  

На заняттях із ботаніки при вивченні форми та кольору листової пластинки 
треба враховувати наявність анормальних форм при бактеріозах рослин. 
Анормальні форми дрібнолистості та хлороз листової пластинки не є 
систематичними ознаками виду рослини, тому їх треба враховувати в курсі 
систематики рослин. Широкі виразки кори на штамбі дерева та стан листового 
апарату може стати класичним прикладом симптоматології бактеріального раку 
на заняттях із мікробіології та фітопатології. 
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Г. Сковорода

ПОСТМЕТОДИКА

ПОСТМЕТОДИКА

ДАЛІ»

ПОСТМЕТОДИКА

ЗА»

ПОСТМЕТОДИКА

ПІСЛЯ»

ПОСТМЕТОДИКА

ПОСТМЕТОДИКА

ПОСТМЕТОДИКА

 це
журнал Полтавського
обласного інституту
післядипломної
(постдипломної)
педагогічної освіти,
адресований усім, хто
виховує і вчить, вчиться
чи любить освіту або
просто цікавиться
проблемами школи.

 це
журнал, який прагне
розвивати «
методики полтавських
педагогів:
Г. Сковороди,
Я. Козельського,
І. Котляревського,
М. Остроградського,
В. Короленка,
П. Юркевича,
А. Макаренка,
Г. Ващенка, О. Астряба,
В. Сухомлинського.

 це
журнал, який бажає
виразити те, що
знаходиться «
методикою й
акумулювати в собі
новий досвід хоча й
однієї, але надзвичайно
важливої верстви
нашого суспільства 
батьків і педагогів.

 це
журнал про те, що
потрібно вчителеві
« вузівської
методики  таємниці
його особистісного
знання та фаху, які не
віднайти в численних
методичних книжках.

 це
журнал, який спільно з
усією педагогічною
громадою  вирішує, що
є знання,
і шукає тих, хто знає,
що дає можливість це
вирішувати.

 це
журнал, що прагне
вчити вміння читати і
слухати, вміння жити і
робити справу.

 це
журнал, несумісний з
уявленням про сучасну
педагогіку як мішанину
різнорідних елементів у
шкільній навчальній
програмі  економіки
та еротики, електроніки
та східної містики,
латини та
біоенергетики,
астрономії та астрології,
щоб відразу одержати
пришестя нової ери й
Апокаліпсису.

 це
журнал перш за все не
пісний, а тому в ньому
змішуються жанри і
стилі мовлення, з
іронією підкреслюється
нестабільність і
умовність усіх
методичних систем і
педагогічних
технологій.

 це
журнал не
антиметодики, бо
неможливо відкинути
методику як розділ
педагогіки, а журнал,
який відмовляється від
методик, що нівелюють
особистість та
орієнтовані на так
званого середнього
учня.

 це
журнал з єдиною
стратегією: на базі
плюралізму
педагогічних ідей та
концепцій відшукувати
суть чужого досвіду,
передавати його нашим
читачам у тісному
поєднанні з усіма
фактами життя
Полтавщини, з її
місцевими й
національними
традиціями.

ПОСТМЕТОДИКА

ПОСТМЕТОДИКА

ПОСТМЕТОДИКА

ПОСТМЕТОДИКА

ПОСТМЕТОДИКА

ПОСТМЕТОДИКОЮ.

МЕТОДИКИ.

ПОСТМЕТОДИКИ.

 це
журнал, який не лише
констатує розлад
концептуальних
структур, що визначали
методику недалекого
минулого, але й бачить
у цьому шанс нового:
різноманітність
конкретних
педагогічних
технологій,
конкуренцію різних
парадигм педагогічної
творчості.

 це
журнал, який
усвідомлює, що ми всі
опинилися в тому
пункті історії
педагогіки, коли в ній
стали можливими
радикальні зміни, про
які заявлено в
державній національній
програмі Освіта
УКРАЇНА ХХІ

СТОЛІТТЯ , і
можливість ця тісно
пов язана з

Те, що робиться
сьогодні,  це питання
досвіду і

Те, що може
робитися,  це питання

ОВІДКА «ПМ»: ... (лат. РОST  ДАЛІ, ЗА, ПІСЛЯ)  префікс, що означає наступність.ПОСТ

Для отримання Постметодики  поштою у 2005 році достатньо:

1. Перерахувати 54 гривні на розрахунковий рахунок

35424005000783 в УДК у Полтавській області, МФО 831019, код

22518134, м. Полтава, "ПМ". ПМE2005. Передплата .

2. Увага! Копію платіжного повідомлення або квитанцію

поштового переказу просимо обов язково надсилати редакції,

чітко вказавши свою адресу.

Адреса редакції:
36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64,

Інститут післядипломної педагогічної освіти

«ПМ�2005. Передплата».

Журнал призначається для

Для всіх ціна вільна, а для Вас

Кожний свідомий
громадянин мусить
матеріально й духовно
підтримувати свої
рідномовні журнали як
головні двигуни
наукового вивчення й
збільшення рідної мови.

Іван Огієнко


