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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, 



Агробіологічний комплекс як навчально-дослідницьке середовище  
 

Постметодика, № 4-5, 2005 21

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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