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педагогічних працівників Охтирської 

міської ради Сумської області» 

 

СІМ ЧУДЕС СУМЩИНИ 

 

Можна вивчати місцевість за підручниками, можна познайомитися з нею 

через вікно поїзда або прочитати інформацію в Інтернеті... Шляхів вивчення є 

багато, але якщо ви хочете залишити глибокі та незабутні враження у душі, 

полюбити і пізнати рідну землю по-справжньому, – вирушайте в туристичний 

краєзнавчий похід, в захоплюючу мандрівку лісовими і польовими стежками! 

Саме так і зробили вихованці гуртків туристсько-краєзнавчого напряму 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді. Під керівництвом Валентина Сталинського, керівника гуртка 

«Спортивний туризм» ОМЦПО-МАН, та Галини Альжинської, методиста 

туристсько-краєзнавчого напряму Охтирського закладу позашкільної освіти, 

вони вирушили у краєзнавчий велопохід ІІ категорії складності по території 

Сумської області. Оскільки 2019-й був оголошений роком Сумської області, то 

актуальність заходу була викликана ще більшою необхідністю пропаганди 

туризму і туристичної привабливості Сумщини. Велопохід був проведений за 

підтримки управління молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації. 

В завдання експедиції входило практичне закріплення вмінь та навичок 

техніки володіння велосипедом, здобутих на заняттях гуртка, моніторинг 

сучасного стану семи чудес Сумщини та здійснення заходів щодо їх охорони, 

картографування об’єктів, прищеплення любові до історії рідного краю. 

Пізнавально-туристичний похід тривав з 3 по 13 липня 2019 року. Його 

маршрут пролягав через наступні населені пункти: м. Кролевець – м. Глухів – с. 

Соснівка – с. Шалигине – с. Нова Слобода –  м. Путивль – Спадщанський ліс 

(музей техніки) – м. Буринь – м. Конотоп – с. Шаповалівка – м. Ромни – с. 

Пустовойтівка – с. Кулішівка – смт. Недригайлів – с. Великі Луки – с. Межиріч 

– с. Токарі – м. Лебедин – м. Тростянець – м. Охтирка. Загальна протяжність 

маршруту склала 520 км. 

Під час велопоходу діти відвідали сім чудес Сумщини: Трьох-

Анастасіївську церкву (м. Глухів), Софроніївський монастир (с. Нова Слобода 

Путивльського району), Поле Конотопської битви (між с. Соснівка і с. 

Шаповалівка Конотопського району), Посульські кургани (с. Пустовійтівка 

Роменського району), пам’ятник мамонту (с. Кулішівка Недригайлівського 

району), Круглий двір (м. Тростянець),  Свято-Покровський кафедральний 

собор (м. Охтирка). Ці сім найцікавіших краєзнавчих об’єктів Сумської області  

були визначені у квітні-травні 2007 р. під час проведення з метою збереження 

пам’яток і пам’ятних місць обласної акції «Сім чудес Сумщини».  



10 
 

Крім цього учасники велопоходу побували у Спадщанському лісі на 

Путивльщині; у м. Кролевець скуштували яблук з кролевецької яблуні-колонії – 

пам’ятки природи загальнодержавного значення та відвідали музей ткацтва із 

славнозвісними кролевецькими рушниками; у с. Великі Луки Лебединського 

району насолоджувалися пахощами різнотрав’я степового природного 

заповідника «Михайлівська цілина», а поблизу с. Межиріч милувалися красою 

озера Шелехівського – гідрологічної пам’ятки природи загальнодержавного 

значення; у с. Пустовійтівка Роменського району побули у музеї Петра 

Калнишевського – останнього кошового отамана Запорізької Січі, а в с. Нова 

Слобода Путивльського району – в незвичайному музеї культури, першому 

етнографічному музеї на Сході України; у м. Конотоп оглянули авіаційний 

музей просто неба; у м. Тростянець завітали до «Парку Тростянецького» – 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва з мальовничими озерами і 

загадковим кам’яним Гротом Німф;  біля м. Глухова відвідали чоловічий 

монастир – Глинську пустинь, а в м. Путивль – жіночий (Мовчанський) та ще 

багато інших цікавих історичних, екологічних, краєзнавчих об’єктів. 

Ще одним із завдань походу було зібрати інформацію про загиблих воїнів 

у зоні АТО в рамках підготовки до щорічної березневої краєзнавчої 

конференції учнівської молоді «Герої сучасності – серед нас», яку проводить 

обласний  центр  позашкільної освіти  та  роботи з  талановитою  молоддю.  У  

с. Кулішівка Недригайлівського району вихованці зустрілися з Грибеник 

Софією Іванівною – мамою загиблого Грибеника Сергія Вікторовича, а в с. 

Рябушки Лебединського району – з Ляшко Валентиною Іванівною, мамою 

загиблого Ляшка Андрія Андрійовича.  

Учасники велопоходу поповнили свої знання з географії, історії, біології, 

фізично загартувалися, а також сповнилися гордістю за свою Батьківщину, яка 

має багаті природні, історичні, культурологічні надбання. 

Метою туристсько-краєзнавчої експедиції було здійснити моніторинг 

стану збереженості семи чудес Сумщини, ознайомившись з ними наживо. І 

тому, візуально вивчивши відомі пам’ятки краєзнавства, юні туристи-

краєзнавці зробили наступні висновки: 

1) Трьох-Анастасіївська церква відзначається пишнотою, вишуканістю 

й доброю збереженістю інтер’єрного декору, гарним іконостасом. Вона чарує 

зір архітектурними формами, з великим смаком декорованими ззовні. 

2) Зруйнований в кінці минулого століття і розграбований у часи 

радянської влади Софроніївський чоловічий монастир був переданий 

релігійній общині за незалежності України і відреставрований у 1999 р. 

Сьогодні тут можна помилуватися Надбрамною Покровською церквою, 

відвідати печери, де колись молились монахи, напитися цілющої води із 

святого джерела. 

3) Поле Конотопської битви внесено з 2009 р. до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України (до переліку об'єктів культурної спадщини 

національного значення). Знаходиться у чудовому стані. У 2008 р. в 

с. Шаповалівка, на місці битви був встановлений хрест і  капличка. Також 

відкрита експозиція, присвячена битві. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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4) Щодо Посульських курганів, то сьогодні, на жаль, можна 

спостерігати невтішну картину: багато історичних поховань встигли відійти у 

власність приватних землевласників і, не зважаючи на намагання жителів 

поселення зберегти пам’ятник, пам’ятка поступово знищується місцевими 

агрофірмами. 

5) Пам’ятник мамонтові, відреставрований у 1957 р., знаходиться у 

задовільному стані. Він став символом Недригайлівського району. Самі 

мешканці Кулішівки стверджують, що пам’ятник має ще й магічну властивість. 

За їхніми словами, якщо його тричі обійти за годинниковою стрілкою і загадати 

бажання, то воно обов’язково здійсниться.  

6) У Круглому дворі у 2000 р. протягом трьох місяців були проведені 

реставраційні роботи першої черги. Круглий двір перетворився із руїни в 

окрасу міста. Зараз у ньому проводяться різні культурні акції, щоліта проходить 

фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця». 

7) Свято-Покровський кафедральний собор – оригінальна історико-

архітектурна пам’ятка, культова споруда є традиційно популярною у туристів, 

що відвідують Сумщину. У теперішній час собор відреставрований 

(реставраційні роботи тривали з 1990-х 11р.. по 2001 р.), тому знаходиться у 

привабливому вигляді. 

За матеріалами експедиції складено електронну 

карту маршруту з місцями розташувань визначних 

краєзнавчих об’єктів та місцями ночівель.  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dnfqueomcni

pfmtk  

З підсумками та висновками експедиції можна 

ознайомитися в охтирських газетах «Прапор перемоги» 

№ 39 від 26 вересня 2019 р. та «Роксолана» № 32 від 7 

серпня 2019 р., Недригайлівській районній газеті «Голос Посулля» № 58 від 26 

липня 2019 р., обласній газеті Глухівського видання «Кур’єр» № 26 від 10 

липня 2019 р. 

Окрім того, інформація про похід розміщена на офіційних сайтах 

Охтирської міської ради  http://omvk.sm.ua та КЗ «Охтирський міський центр 

позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді» оmcpo-

man@ukr.net; на сторінках соціальної мережі Facebook: природного заповідника 

«Михайлівська цілина», Державного історико-

культурного заповідника «Посулля», Друзів Сеймського 

РЛП, особистої сторінки Галини Альжинської. 

Звіт про похід був презентований 27 вересня 2019 

р. в Охтирському краєзнавчому музеї під час зустрічі за 

круглим столом «Архітектурні пам’ятки міста Охтирки» 

з нагоди відзначення Всесвітнього Дня туризму та 

висвітлений під час виступу у прямому ефірі 

Охтирського радіо цього ж дня, а також на підсумковій 

конференції обласного етапу Всеукраїнських змагань зі спортивних 

туристських походів серед учнівської та студентської молоді 30 листопада 2019 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dnfqueomcnipfmtk
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dnfqueomcnipfmtk
http://omvk.sm.ua/
mailto:оmcpo-man@ukr.net
mailto:оmcpo-man@ukr.net
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р. в Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; а також на каналі YouTube: https://youtu.be/nN2Xs3yolMY 
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Андрущенко Інна Анатоліївна, 

учитель української мови та літератури 

КО (установи, закладу) «Шосткинська  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1  

ШМР Сумської області»; 

Стегайло Тетяна Анатоліївна, 

художній керівник народного 

фольклорного ансамблю «Любисток»              

КО (установи, закладу)  

«Шосткинський міський центр естетичного  

виховання ШМР Сумської області»; 

Галіч Софія Олегівна,  

учениця 10 класу КО (установи, закладу)  

«Шосткинська спеціалізована  

школа І-ІІІ ступенів №1 ШМР Сумської 

області» 

 

ОСОБЛИВОСТІ СВЯТ ЛІТНЬОГО ЦИКЛУ  

(ТРІЙЦІ , КУПАЛА) НА СІВЕРЩИНІ 

 

У період ХХ – початку ХХІ ст. відбувається поступове зростання інтересу 

науковців до джерел традиційної етнокультури в регіональних проявах. 

Народні звичаї, обряди, традиції святкування завжди були невід’ємною 

частиною повсякденного життя, тому й стали засобом збереження української 

ідентичності. 

З метою дослідження традиційної народної русальної та купальської 

обрядовості Сіверщини нами було опрацьовано роботи фольклористів, 

етнографів, мистецтвознавців, зібрано інформацію від носіїв фольклору під час 

пошукових експедицій, визначено спільні й відмінні елементи русальної та 

купальської обрядовості в селах Шосткинського району Сумської області. 

Споконвіку люди вшановували дерева та рослини. За стародавніми 

віруваннями, українці вважали, що зможуть захистити майбутній урожай і 

зелені ниви від небезпечних польових духів, мавок, русалок, якщо гіллям клена, 

берези на Зелені свята заклечуть свою хату, хлів, подвір’я та ворота. Рижакова 

Євдокія Федорівна, мешканка села Собичеве, розповіла: «Пошлі березини 

нарубали і стежку усадили, обсажували на Троєцю. Явори рвали, клечення 

липове, це ж ми у хатах понатрушуємо, двор витрусим. У нас хати були такі 

малесенькі». 

І Зеленим святам, і святу Івана Купала властиве прикрашання обрядового 

деревця – «роно» (на Трійцю), «купайлиці» (на Купала) стрічками, паперовими 

квітами, вінками. Катерина Дем’янівна Савченко, мешканка села Собичеве, під 

час нашої фольклорної експедиції повідомила: «Тільки це на Троїцю «роно», 

казали «роно», наряжаєм березу таку у цвєти, лєнти прив’язуєм». Жителька 

того ж села Ващенко Євдокія Дмитрівна згадувала: «Коли іще ж ми малі були, 

це було березу вбирають в лєнти, вєнкі, у цвєти, дітвора ж, ми гуляємо. Хто 
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сало жарить, хто кисєлю молошного, і гуляємо, Троєцю справляємо. І носемо 

гуртом на річку, на Михалківщину, кидаємо березу, шо наряжали». 

У селі Собичеве на Зелені свята одну з дівчат прикрашали зеленню, 

робили з неї Куста: «Нарядили Куста, щоб травичка була густа». Ходили від 

хати до хати, заходили у двір з побажаннями господарям: «Дай Бог і на той рік 

Трійцю діждати, то будемо знову Куста вбирати». Їх пригощали яєчнею, 

пирогами. Звичай обдарування Куста кожною родиною схожий на щедрування: 

«Вітайте Куста, як святиню, він вас збереже від негоди. Наш Куст та даром 

зілля не носить, до того заходить, хто добре попросить». 

У русальному та купальському святкуваннях на Сіверщині, як і в Україні 

в цілому, надзвичайно важлива функціональна роль води та вогню. Ці дві стихії 

виступали в ролі джерела благ. Обряди, пов’язані з водою, які виконувалися на 

честь літнього сонцевороту, мали магічний характер. За народними 

віруваннями, як на Зелені свята, так і на Купала активізувалися надприродні 

сили – русалки, мавки, які виходили з води, бігали по полях, чинячи шкоду 

засіяним нивам, гойдалися на гілках. За спогадами носіїв фольклору, на Трійцю 

заборонялося навіть заходити у воду: русалки могли цього дня «забрати до 

себе», залоскотати й потопити дівчат і дітей.  

Важливим елементом як Русального, так і Купальського святкування 

були дівочі ворожіння на вінках, що пускалися на плесо. Саме вода, за 

народними віруваннями, спрямовувала рух вінків, а отже, вказувала в той бік, 

звідки слід було чекати майбутнього нареченого. На Купала хлопці 

виловлювали з води вінки, сплетені дівчатами, часом могли і їх скупати, бо 

вода вважалася в цей день цілющою. 

Основні атрибути Купальського свята – Купало (Купайло) й Марена – 

теж символізують єдність двох стихій – води та вогню. До свята Івана Купала 

молодь завчасно ретельно готувалася: робила опудала із соломи або готувала 

деревця (називали їх «Мареною» або «Купайлом»), плела із живих квітів вінки, 

збирала хмиз, готувала солому на вогнище, через яке ввечері дівчата й хлопці 

стрибали, таким чином проводячи своєрідний ритуал очищення. У селах 

Собичеве й Локотки, замість багаття, нагрібали купу піску або кропиви. 

Євдокія Ващенко згадувала: «На Купала все робили: і плигали, отак у кучу 

нагрібуть кропиви і перепригують через кропиву, огню не клали. Штанів не 

було, плигали, обжарить усе, і падає ж». 

З давнини колесо уособлювало сонце. Пускання його ніби утверджувало 

перехід від сонцевороту літнього до зменшення життєдайної сили світила. У 

селі Клишки хлопці обмазували колесо з возу (а пізніше – шини з машин) 

дьогтем, обвивали соломою та пускали з пагорба в бік річки. Вогняне, воно 

швидко котилося, розсипаючи іскри.  

У Клишках хлопці ставили в лісі на галявині дві гойдалки. Одну з них 

називали «гутателі». Молодь ділилася на пари (хто з ким зустрічається) і 

розкачувалася на цій гойдалці. На іншій каталися всі охочі.  

Любила молодь і пожартувати. Савченко Катерина Дем’янівна поділилася 

спогадами: «На Купала хлопцям, які не женються, в трубу закідали глухої 

кропиви, дідів колючих, соломи. Було не залізу, а Вєрка Лукічева, їє посадім на 
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плечі, вона по соломі злізе, і заткне. Тітка подпалила – і дим пішов у хату». 

Мати лаяла сина, а дівчата з хлопцями сміялися з парубка, співаючи: 

 Ой, летіло помело через наше село, стовпом дим. 

 Сіло спочивати на Іванову хату та й горить. 

 А Іванова голова запалилася та й курить. 

На відміну від Трійці, у святкуванні Купала брали участь і діти. 

Полюбляла малеча гратися в «Баранця». Хлопці брали «дровину з рогами», 

чіпляли на неї дзвоника, приходили до дівчат, які питали: 

- Хто йде? 

 - Військо! 

 - Навіщо? 

 - Водяника бити! 

 - А чим бити? 

 - Рогами! 

 - А що на рогах? 

 - Божа вість! 

 -Не треба водяника бити, ми його спужаємо! 

Хлопці ловили дівчат й обливали водою.  

На відміну від хороводів, що виконувалися під час святкування Трійці, на 

Купала їх водили як дівчата, так і жінки, і хлопці.  

З метою узагальнення та систематизації інформації, отриманої під час 

фольклорних експедицій, нами було створено порівняльну таблицю «Спільні й 

відмінні елементи русальної та купальської обрядовості в селах 

Шосткинщини». 

Обряд 
Населений пункт 

Собичеве Макове Локотки Клишки 

Зелені свята 

Прикрашання 

деревця, 

завивання вінків 

робили «роно»: 

прикрашали зрубану 

березу стрічками, 

паперовими квітами, 

вінками 

завивали 

вінки з 

польових 

квітів 

завивали вінки з 

польових квітів; 

у лісі зв’язували 

верхівки двох 

молодих дерев 

- 

Ворожіння на 

долю. Пускання 

вінків на воду 

ставали парами, при 

цьому дівчина 

пускала на воду 

вінок, парубок кидав  

поряд гілляку  

- - - 

Кумування 

дівчина обирала собі 

куму й 

обмінювалася з нею 

намистом і 

хустками, ішли 

співаючи по двоє до 

лісу. 

- - - 

Водіння Куста 

дівчину прикрашали 

зеленню, робили з 

неї Куста, ходили по 

- - - 
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хатах і віншували 

господарів 

Івана Купала 

Прикрашання 

деревця  
- - - 

робили 

купальське 

дерево 

«купайлицю»: 

зрубану березу 

прикрашали  

 стрічками, 

паперовими 

квітами 

Виготовлення 

«солом’яного 

опудала» 

робили із соломи 

опудало, яке 

ввечері спалювали  

- - 

робили із соломи 

опудало, яке 

ввечері 

спалювали 

Ворожіння на 

долю. Пускання 

вінків на воду 

- 

дівчата 

пускали на 

воду вінки із 

свічками 

- 

дівчата пускали 

на воду вінки із 

свічками 

Стрибання через 

вогнище або 

купу піску з 

кропивою 

серед вулиці 

нагрібали купу 

піску, встромляли в 

неї кропиву й 

реп’ях -«дід» та 

перестрибували 

через це «вогнище» 

біля озера 

розводили 

вогнище із 

хмизу та 

перестрибува-

ли парами 

серед вулиці 

нагрібали купу 

піску, 

встромляли в неї 

кропиву й 

реп’ях -«дід» та 

перестрибу-вали 

через це 

«вогнище» 

біля озера 

розводили 

велике вогнище 

та 

перестрибували 

парами 

Пускання коліс 

із пагорба 
- - - 

хлопці 

обмазували 

колесо з возу 

(пізніше – шини 

з машин) 

дьогтем, 

обвивали 

соломою та 

пускали з 

пагорба в бік 

річки 

Розваги молоді 

- катання на 

гойдалках (ставили 

дві гойдалки за 

селом: «гутателі»- 

для закоханих пар, 

друга- для всіх 

охочих); 

- жарт над 

неодруженим 

хлопцем (дівчата й 

хлопці пучком 

соломи затикали 

- - 
катання на 

гойдалках 
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димар хати, у якій 

проживав 

неодружений 

парубок) 

Участь дітей у 

святах 
гра «Сторож» - 

замовляння на 

врожай огірків; 

ігри «Сторож» 

та «Баранець» 

- 

Дослідження традицій, обрядів Сіверщини є актуальним для розуміння, 

збереження та відродження народних свят як виразного світоглядного 

підґрунтя української культури. З цією метою на основі зібраної інформації 

нами було розроблено сценарії фольклорних дійств «Ой Купало-розкупало» та 

«Ой Троїця – зелен-свято», а також знято на міській ТРК «Акцент» фільм «Ой 

Троїця – зелен-свято» [http://surl.li/rdtn]. Нині на теренах Сіверщини триває 

відродження святкування Трійці та Купала, проводяться масштабні 

етнофестивалі: «СіверЕтноФест», «Сіверське перевесло», «Купальські 

передзвони на хвилях Есмані» тощо. Народний фольклорний ансамбль 

«Любисток» є постійним учасником зазначених заходів, а також знайомить із 

культурою Сіверщини народи Білорусі, Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини, 

Чехії, Туреччини під час міжнародних фольклорних форумів. 

Українські національні свята, традиції, звичаї – своєрідне сховище 

нашого генофонду. Отже, їх треба якомога швидше фіксувати, ретельно 

вивчати й відновлювати, бо саме вони є основою нашого відродження. 
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Антиков Олександр Сергійович, 
керівник гуртка «Моє рідне місто», 

комунального закладу - центру позашкільної 

роботи Путивльської міської ради  

 

ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ПРИ ВИХОВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО УСВІДОМЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ  

(НА ПРИКЛАДІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗЕЮ ОСВІТИ ЦПР) 

 

У круговерті сучасного життя, коли матеріальна складова стає 

домінантною, потік інформації, що обрушився, буквально заполоняє під собою 

людину, гонка за міражами позбавляє життєвих сил, усе більша кількість людей 

починає замислюватися про зміст свого буття, проявляє бажання вирватися з 
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порочного кола прагнень. Природно, що система народної освіти не може 

залишатися осторонь, тому що вона відіграє велику роль у формуванні 

підростаючої особистості. 

Особливу роль у справі виховання юних громадян України відіграють 

позашкільні гуртки туристсько-краєзнавчого профілю. 

Слово «патріотизм» походить від латинського слова «patrio» – 

Батьківщина – країна батьків, країна твого народу. Патріотизм – це підсвідоме 

відчування любові до всього, що нам рідне і близьке. 

Дуже важливо, коли патріотизм у підростаючого покоління виховується 

не тільки на підручниках історії, в яких, чого гріха таїти, багато претензіозного, 

коньюктурного, а на живих традиціях, легендах твого міста, села, відчуття того, 

що історія творилася не десь там далеко, а тут, на твоїй землі, твоїми 

близькими, рідними людьми. І тут важливу роль відіграють створені при 

навчальних закладах музеї. 

Це можуть бути музеї як героїв Другої світової війни, так і цілком «мирні» 

трудові напрямки - музей хліба, музей освіти і т.д. 

Найголовніше, що в них накопичується матеріал, що має безпосереднє 

відношення до історії рідного міста, рідного навчального закладу, а не відписки 

на дані зверху постанови. 

У цій роботі, як і у всьому навчально-виховному процесі в цілому  

важлива роль педагога. Адже від його такту, ерудиції, правильно розставлених 

акцентів залежить багато чого. Не боячись пишномовності скажу, що від нас 

залежить якою буде Україна XXI століття. 

Нижче я прагну зупинитися на змісті, методах і формах роботи 

Путивльського музею освіти при ЦПР. 

Музей – особливий механізм соціально-культурної комунікації, 

відновлення культури й взаємодії різних культурних спільностей. Він є однією з 

важливих ланок процесу виховання учнів, сприяє формуванню у молодого 

покоління національної свідомості, громадянських якостей, збереження 

духовної єдності поколінь, історико-культурної спадщини народу, 

удосконалення навчально-виховного процесу, розвитку творчих здібностей 

учнів до пошукової, народознавчої роботи, під час якої учні збирають історичні 

документи, записують спогади старожилів тощо. 

Актуальність роботи музею полягає в необхідності пошуку нових методів 

навчання учнів за єдино правильним принципом – навчання із захопленням, 

навчання з радістю пізнання, навчання з любов’ю до світу, історії, до людей. У 

вирішенні цього завдання допоможе музейна педагогіка – засіб громадянського 

виховання учнів, відновлення історичної пам’яті молодого покоління через 

діяльність музеїв як одного з навчально-виховних центрів.  

На базі музею освіти працює гурток «Моє рідне місто», в якому діти 

набувають навичок фондової, експозиційної, виставочної та масово-

просвітницької роботи. Отримують знання з історії та теорії музейної справи. 

Засвоюють прийоми та методи роботи з пам’ятниками історії і культури, 

природними об’єктами в процесі їх виявлення. 
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Вихованці засвоюють основи дослідницької діяльності. Вони вчаться 

вибирати і формулювати теми дослідження, проводити історіографічний аналіз 

теми, займатися пошуком та збором історичних джерел, їх зіставленням і 

критикою, складанням наукового і довідкового апаратів, формулюванням 

припущень, ідей, займатися їх перевіркою, оформленням висновків свого 

дослідження. В результаті у гуртківців формується аналітичний підхід до 

вирішення багатьох проблем, у тому числі і життєвих, уміння орієнтуватися в 

потоці інформації, відрізняти достовірне від фальсифікації, знаходити 

взаємозв’язки між частковим і загальним.  

Музей освіти – важлива складова навчально-виховного процесу в 

Путивльському ЦПР, яка володіє величезним потенціалом виховної дії на розум 

і душу наших вихованців. Участь в пошуково-дослідницькій роботі, зустрічі з 

цікавими людьми, знайомство з історичними фактами допомагають вихованцям 

дізнатися історію рідного краю, побачити його проблеми зсередини, зрозуміти, 

як багато душевних і фізичних сил вклали їх предки в економіку і культуру 

краю, і усвідомити те, що вони є його частиною. Ці знання виховують у 

гуртківців повагу до пам’яті минулих поколінь, вчать дбайливому відношенню 

до культурної та природної спадщини. Без цього не можна виховати патріотизм 

і любов до своєї Вітчизни, до малої Батьківщини.  

Наш музей – це складний організм. Його результативна діяльність і 

життєздатність цілком залежить від злагодженої творчої роботи колективу 

керівників та гуртківців. В процесі музейно-краєзнавчої роботи діти пізнають 

важливість колективної діяльності, вчаться вибирати своїх лідерів, 

аргументовано дискутувати, керувати своєю ділянкою роботи і відповідати за 

свої вчинки і рішення.   

Головні завдання діяльності музею освіти: 

 Розширення знань педагогів, гуртківців, учнів навчальних закладів міста, 

громадськості району про розвиток освіти в Путивльському краї. 

 Збирання та накопичення матеріалів з розвитку освіти Путивльщини. 

 Вивчення педагогічних наробок педагогів-новаторів Путивльщини. 

 Збір та систематизування матеріалу життєвої, педагогічної діяльності 

педагогів-фронтовиків, педагогів партизанів-ковпаковців, ветеранів 

педагогічної праці. 

 Зберігання та використання пам’яток матеріальної та духовної культури 

нашого краю. 

 Стимулювання розвитку творчих інтересів вихованців до пошукової 

краєзнавчої роботи. 

 Залучення вихованців до проведення культурно-освітньої роботи серед 

школярів та мешканців району. 

Роботу музею організовує рада музею. До її складу входять представники 

відділу освіти, адміністрація ЦПР, керівник та вихованці гуртка «Юні 

музеєзнавці», місцеві історики-краєзнавці. 

Рада музею: 

 Обирає голову, який розподіляє обов’язки між її членами. 
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 Складає й затверджує план роботи музею на навчальний рік. 

 Вирішує питання поповнення фонду музею новими експонатами. 

 Проводить культурно-просвітницьку роботу серед вихованців ЦПР, учнів 

навчальних закладів району та його мешканців. 

 У кінці навчального року звітує про роботу музею на методичному 

об’єднанні натуралістсько-краєзнавчого відділу ЦПР, педагогічній раді 

ЦПР та через засоби масової інформації. 

Основні напрямки роботи музею: 

 Організаційна робота 

 Пошукова робота 

 Фондова робота 

 Наукова робота 

 Культурно-масова робота 

 Інформаційно-методична 

 Екскурсійна діяльність 

 Волонтерська діяльність 

 Робота з екскурсоводами. 

Путивль – місто з 1000-річною історією. Без історії Путивля тяжко уявити 

історію Київської, потім Московської Русі. У роки Другої світової війни 

Путивль нагадав, що з давніх-давен являвся форпостом Батьківщини. 

Тому Путивльський край є перлиною для краєзнавчої діяльності.  

Вихованці гуртка постійно зустрічаються з ветеранами  педагогічної 

праці, колишніми викладачами, директорами шкіл учбових закладів.  Збирають, 

постійно поновлюють експозицію матеріалами.  Вихованці гуртка є постійними 

відвідувачами  Путивльського краєзнавчого музею, музею ім. Р. Руднєва ЗОШ 

№1, музею ім. Г.Я. Базими ЗОШ № 2, героя Радянського Союзу С.В. Руднєва – 

Путивльський педагогічний коледж, музею зброї та Партизанської слави в 

Спадщанському лісі. З фахівцями Путивльського державного краєзнавчого 

заповіднику у нас встановилися тісні зв’язку, вони діляться з нами своїм 

досвідом роботи, тонкощами музейної справи. Один раз на місяць для 

вихованців гуртка проводяться акція на одну з тем з історії Путивльського краю, 

які вихованці обирають самостійно.  Після чого обираються найкращі роботи 

для напрацювання матеріалу та використання у роботі.  

Також проводяться оглядові екскурсії по місту, як для гостей міста так і 

для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

 Городок; 

 Нікольска гірка; 

 Молченський монастир; 

 Спасо-Преображенський собор; 

 Карпова гора; 

 Церква Ніколи Великорецького. 
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Ведеться постійна робота в архівах та бібліотеці краєзнавчого музею.      

Де зібрані раритетні книги з бібліотеки Маклакова – мецената, купця I гільдії, 

почесного громадянина Путивля.  

Ще однією важливою галуззю краєзнавства, якій надається належна уваги 

є дослідження проблем церковної історії та культури в контексті краєзнавчої 

роботи в Україні. 

Проводяться тематичні зустрічі з кандидатом богослов’я, викладачем 

недільної школи в м. Путивль при Мовчанському монастирі, благочинним 

Путивльсько-Буринського благочиння, керівником  просвітницького центру 

подвір’я Глинської пустині у м. Глухів – протоієреєм Олександром 

(Чурочкіним). Він краєзнавець, який дуже дбайливо ставиться до історії 

Путивля.  

Отець Олександр опікується долею православного храму в селі Вощініне, 

який зараз знаходиться в занедбаному стані. Стіни храми розписані власноруч 

видатним митцем Васнецовим. Гуртківці виявили бажання допомогти  в 

прибиранні території біля храму території.  

Проводяться вечора пам’яті Івана Михайловича Рябініна статського 

радника, краєзнавця XIX ст., який залишив  велику літературну спадщину. За 

його книгами ми можемо бачити  яким же був Путивль до початку XX ст., але, 

на жаль, після революційних катаклізмів, війн та негараздів XX ст., було дуже 

багато втрачено безповоротно. 

Ведеться постійна робота в архівах та бібліотеці краєзнавчого музею. Де 

зібрані раритетні книги з бібліотеки Маклакова – мецената, купця I гільдії, 

почесного громадянина Путивля.  

Проводяться зустрічі з діючими поетами прозаїками м. Путивля:                         

А. Луговським, І. Сахаровим, В. Кирєєвим. 

Був проведений вечір пам’яті члена спілки письменників України                       

О. Педяша.  

Планів та мрій на майбутнє багато, дай Бог, щоб вони здійснилися.  

Наш музей є організаційним центром краєзнавчої роботи в школах міста 

та району. Звідси виходять завдання учням Всеукраїнским акціям та 

експедиціям: 

На заняттях гуртка, в експедиціях, походах педагоги намагаються 

достукатися до серця кожної дитини, не залишити її байдужою до красоти 

природи Путивльського краю, його історії, передати із покоління в покоління 

дух путивльської землі. Щоб люди, які підуть у нелегке доросле життя, не 

опинилися в ситуації, описаної у відомій філолофсько-ліричній казці, де є 

діалог Маленького Принца із Квіткою: 

- А де люди? – чемно запитав Маленький Принц. 

- Люди?.. Їх носить вітер. У них немає коріння. 

Як пронизливо й сумно до душевного болю звучать ці слова тепер, коли 

народ народжує «Иванов, не помнящих родства» – людей, що втратили 

духовний зв'язок зі своєю малою батьківщиною, рідним краєм, його культурою. 

 

 



22 
 

Список використаних джерел 

1. Социологический словарь.-М.,-1999.С.23-24;  

2. Энциклопедический словарь.-М.,-1995.-С.227-228. 

3. Музееведение. Музеи исторического профиля.-М.,1998.-С.83-84.  

4. Понтелейчук І.В. Проблема становлення музейної політики в Україні // 

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук. 

пр. – К., 2005.-с 256-260.  

5. «Колос» № 52, газета Путивльського коледжу Сумського НАУ. 

6. «Путивльський краєзнавчий збірник». Випуск-2, Суми, 2006. 

7. Коньшина Г.Є. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному   

суспільстві: Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.03. / Г.Є. Коньшина. - 

Харків, 2008. - 14 с 

8. Чурочкин А.А.  Путивльская земля, Сумы, 2011. 

 

 

Бабенко Валентина Дмитрівна, 

вчитель історії, старший вчитель 

Вільшанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Вільшанської сільської ради 

Недригайлівського району Сумської області 

 

КАЛИНОВА ЗОРЯ ДМИТРА БІОЛОУСА 

 

Переорієнтація сучасної української школи зі знаннєвої на 

компетентнісну має на меті формування в учнів життєвого досвіду, здобуття 

необхідних знань і вмінь та цінностей, потрібних для успішної реалізації у 

швидко змінюваному суспільстві. Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року», Закон України «Про освіту» визначають головною 

стратегічною метою реформування – створення школи, у якій буде приємно 

навчатися, яка даватиме не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. 

Концепція Нової української школи проголошує змістовні орієнтири для 

цілісного розвитку особистості учня і сформовано їх як наскрізні уміння, що є 

загальними для всіх освітніх галузей та обов’язковими для формування в учнів. 

Такі  орієнтири відображають збалансовану взаємодію основних структурних 

компонентів особистості: емоційного («Відчуваю»), мисленнєвого («Думаю»), 

та діяльнісного («Дію»). 

Невід’ємною складовою навчання та виховання школярів є краєзнавство, 

бо йому належить провідна роль у формуванні підвалин духовності людини,  її 

світосприйнятті. Для молодої людини в сучасному глобалізованому світі все 

важче ідентифікувати себе як частину окремої етнічної спільноти. Все частіше 

здається, що поняття «Батьківщина», «національна свідомість», «рідна земля» – 

це щось таке старовинне із музейних схованок. І все ж кожен із нас має 

незримий зв'язок з тим місцем, де народився, зростав, де пройшло дитинство. 

Найважливіший принцип  у краєзнавчій роботі Вільшанської ЗОШ І-ІІІ 
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ступенів: від пізнання – до практичної справи. Через пізнання малої  

батьківщини, її витоків, культури, традицій до відродження нації. Ніколи не 

вичерпається допитливість людини, котра прагне дізнатися, що відбувалося на 

землі, де вона народилася, живе, що було тут до неї, якими  були  її предки, з 

якими труднощами вони стикалися, як їх переборювали – всю різнобарвну 

палітру життя рідного краю. Головним складником успіху краєзнавчих 

досліджень є вибір теми, які є маловивчені, невідомі широкому загалу, цікаві та 

одночасно актуальні для місцевої громади.  

Учні школи беруть участь в пошуковій та дослідницькій роботі, 

приймаючи участь у Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна».  В цьому навчальному році темою 

дослідження  учениці став творчий шлях нашого земляка – Білоуса Дмитра 

Григоровича визначного українського поета, член-кореспондента Академії 

педагогічних наук України, лауреата національної премії ім. Т.Г. Шевченка, 

літературних премій імені Лесі Українки, Олени Пчілки та Максима 

Рильського. За життя Дмитро Григорович був нагороджений орденами 

Вітчизняної війни І ступеня та Дружби народів, Ярослава Мудрого 5 ступеня та 

«За мужність» III ступеня, болгарськими орденами Кирила і Методія І ступеня 

та найвищою державною відзнакою Болгарії – орденом «Мадарський вершник» 

І ступеня, багатьма медалями [1, с.7]. 

Метою краєзнавчого дослідження  було – поглибити знання з історії 

малої батьківщини, дослідити про самобутній український феномен,  славного 

земляка Білоуса Д.Г., який робив добро словом, справою і ще наділений даром 

славити українську землю та українців. Простий, земний, як і кожен із нас, але з 

самого дитинства увібрав зернята доброго, мудрого, вічного, щоб стати їх 

сівачем на все життя. Багато доріг лягало на земних полотнах, а Дмитро вибрав 

одну-єдину: дорогу до слова,  бо він жив у слові, у слові соковитому, влучному, 

народному, у слові вишуканому, добірному, книжному. У слові, зверненому до 

дитини, а разом з тим у слові, адресованому дорослому шанувальнику поезії. 

Це стало його справою, його життєвим кредо. В квітні 2020 року  відзначили 

100-річчя  від дня народження Білоуса Д.Г. 

Предметом дослідження стали спогади родичів, друзів про життя земляка, 

публікації в районній газеті «Голос Посулля» за різний період, матеріали 

Недригайлівського краєзнавчого музею, районної бібліотеки, робота з 

літературними джерелами. 

По кілька разів на рік, при всій своїй завантаженості, приїздив Дмитро 

Григорович на Сумщину. В 1996 році  відомий поет відвідав Вільшанську 

середню школу. Під час виступу перед  учнями наголошував на тому, що 

сучасна Україна переживає такий етап в історичному розвитку, який  вимагає 

від кожного її  громадянина глибокої свідомості, особливої вимогливості у 

ставленні до себе та до свого оточення. Кожен повинен мати моральне 

підґрунтя у людських  стосунках, спиратися на віковічні традиції, на правду, на 

законність і честь. Тож, поет робить припущення, від чого в нашому суспільстві 

відбуваються усі негаразди: 

І чи не тому, що люди нині 
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до землі жорстокі й до небес, 

вибухи нелюдського  в людині 

вибухами стали  на  АЕС. 

Та найбільше учні були вражені, коли Дмитро Григорович прочитав вірші 

«Вільшана», «Ходумент», «Коровинці», «Недригайлів», «Хоружівка», «Тимченки», 

«Терни», «Томашівка». Це населені пункти  нашого району, а Ходумент – нині одна із 

вулиць нашого села. На згадку про зустріч подарував книжечку  «В класі і в лісі» з дарчим 

підписом «Читачам Вільшанської школи.  Які не є шляхи круті – нехай щастить Вам у 

житті. 17.05.1996 р. », яка  зберігається в шкільному музеї. 

Дослідження  було б  далеко не повним, якби  ми не  дізналися про те, як в родині 

Білоусів піклувалися один про одного. В селі Вільшана проживає двоюрідна сестра 

Дмитра Григоровича Подоляка Віра Микитівна, 1928 року народження. В  такому 

поважному віці вона пригадала такий випадок. Сестра Білоус Надія Григорівна працювала 

в Міністерстві легкої промисловості. Була самотньою, без сім’ї, нічим не обтяжена,  багато 

читала, віддавалася  своїй роботі, вимоглива до себе, справедлива до свого оточення, 

людина щедрої душі. Одного разу в кабінет зайшли чоловіки в чорному і запропонували з 

ними пройти. Вона ж, не розуміючи їхнього вторгнення, бере свою сумочку і 

направляється до дверей. Та вони проявляють увагу і зупиняють, нагадуючи, що 

необхідно взяти і плащ, бо це надовго. Без будь-яких  пояснень і мотивацій опинилась  в 

психушці. Для неї це була моральна травма і не тільки. Незважаючи на таку ситуацію, 

вона не дозволяє собі панікувати чи виявити розгубленість, щоранку робить зарядку, 

мобілізує моральні і фізичні сили, адже треба з усіх сил триматись, не розслабитись під 

тиском зловісних обставин, знайти рівновагу в душі, збадьоритись і усвідомити де 

знаходишся. Через певний час її викликають до лікаря, там слід було відповісти  на 

запитання. В кінці цього тестування лікар каже: «Ви ж відповідаєте, як студентка. Дивно!  

Чому ж ви тут?»  І що тут скажеш, хто тут допоможе?  Мучила думка, що два  рідні брати 

в Києві не знають, не відають, що сталося… Одного разу  побачила в коридорі  

відвідувача, сяйнула думка якось передати вісточку брату через нього. З метою 

обережності і таємничості номер телефону написала на обгортці цукерки, яка, можливо, 

буде  поза підозрою під час обшуку відвідувача. Так був налагоджений зв’язок з рідними 

братами – один з них Дмитро поет, другий Олекса – викладач вузу. Потім повідомили 

третього  – Миколу, редактора всесоюзної газети «Патриот  Родины», який жив в Москві. 

Брати, добрі і впливові люди,  визволили сестру, щаслива кінцівка темної історії в  їхньому  

роду.  В кінцевому  підсумку стало відомо, що їй помстився хтось із міністерства  за її 

виступ – протест на партійних зборах, де  вона сміливо поставила  питання: «Чому 

нагороди працівникам міністерства вручають не на зборах привселюдно, а якось ніби 

ховаючись, тихо в кабінетах?»  А ще  той «добродій» хотів  присвоїти її розробки по 

штучному хутрі. Такі були часи. 

Вищою літературною школою і безпосереднє спілкування з Дмитром 

Григоровичем стала творчість для його племінника Григорія Павловича Білоуса, 

письменника і тележурналіста з Черкас. Уявіть собі, що Григорій не закінчував  ніяких   

літературних курсів, але приручився до журналістики. За свою літературно- 

публіцистичну діяльність удостоєний премії імені Василя Симоненка та Міжнародної  

літературної премії імені Григорія Сковороди. Своїм успіхам завдячує  він Білоусу Д.Г. 
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Мабуть цей рід Білоусів із генетичної глибини української нації. Подоляка В.М. 

подарувала  шкільному музею поезію «Терноцвіт» Григорія Білоуса. 

Про літературне краєзнавство Дмитра Білоуса знаний український письменник 

Юрій Мушкетик сказав так: «Поезія Дмитра Білоуса веде нас до наших коренів, без яких 

ми на землі – бур'ян, перекотиполе, люди без роду – племені. У кожного з нас своя Сула, 

свої Курмани, і водночас вони в нас спільні, наші, українські».  

Людина-бджола – такого порівняння ще за життя удостоївся поет за свою невтомну 

працю на літературній ниві. Саме за твори для дітей, написані в кінці 90-х років минулого 

століття, а саме «Диво калинове», «Чари барвінкові», «За Україну молюся», письменник 

був пошанований найвищими літературними відзнаками нашої держави [ 2]. 

Марія Гармаш, випускниця  Вільшанської школи, пригадує, що далекого 1957 року 

разом з її дядею Фененко  Миколою Демидовичем - лікарем, поетом, громадським діячем,  

до них завітав в гості Білоус Д.Г.  Тоді їй вперше в житті була подарована книжечка поета 

«Пташині голоси», яка завжди була з нею. Марія говорить; «Тоді вперше в дитинстві 

відчула красу справжньої поезії і чую душевний голос поета. Для своїх дітей та учнів 

відкривала і чарівний світ природи, і наближала постаті видатних людей ближче до 

сердечок небайдужих  дітей, що і є реальним виховання патріотизму.  А без любові до  

рідної землі, природи, мови й культури втрачається духовна  суть людини, в якому б 

достатку  вона не жила, втрачається і фізичне та душевне здоров’я. Здається ця поезія 

творилася на виріст і на віки великим майстром» [4, с.5]. 

Твори для дітей Дмитра Білоуса залишаються актуальними для багатьох поколінь 

українців. Вони перемандрували до читанок, букварів, хрестоматій, словників, календарів, 

до видань видавництва "Грамота", стотисячним тиражем навчальної книжки "Відлуння 

десятиліть", закордонних журналів. Лише в підручнику "Українська мова" (10-11 кл.) 

використано понад вісімдесят філософсько-дидактичних віршів Білоуса. Ім'я письменника  

внесене до "Книги честі" видавництва "Веселка". Д. Білоус багато років працював над 

укладанням "Антології болгарської поезії" (1974 р.) і в двох її томах переклав понад 300 

творів. Цю працю Дмитро Павличко назвав творчим подвигом поета-перекладача. 

Протягом восьми років, Дмитро Григорович вів  на Українському радіо передачі про мову.   

Мільйонам слухачів він цікаво розповідав про власні спостереження, перевиті науковою 

думкою та великою любов'ю до нашого рідного слова. «Про красу української мови»,  «З 

однієї колиски»,  «Українська народна пісня», «Про словники», «Мовні засоби  гумору й 

сатири», «Мова молодих письменників», – ось далеко не повний перелік тем, розкритих 

для масової аудиторії. Ті передачі в захопленні слухала вся Україна і вчилася любові до 

рідної мови. Філолог за освітою, патріот по духу, Д.Г. Білоус постійно дбав про розвиток 

українського слова. Слово, як  любив казати поет – величезна сила. Слово виховує, слово 

лікує, слово губить, слово знищує, слово  окрилює, слово, зрештою перемагає. В його 

творчості на першому місці завжди була та земля, де він народився і вчився любити її 

синівською любов'ю. Все, що створив Зодчий Слова, залишається на віки у спадок 

людству.  Звичайно, все можна знищити, але  Слово знищити важко, його новаторську 

творчість у будівництві священного Храму Поезії. Не випадково Д.Г. Білоус, особливо для 

шкільництва, на довгі роки став мудрим порадником, помічником, своєрідним святим  

Літературним Миколаєм [ 1, с. 5]. 

Кожна книжка, мов золотим зерном, пересипана назвами сіл, міст, річок 

Посульського краю, а ще – його традиціями, прислів’ями, переказами. Свої вірші він ніби 
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водою з Сули поливав… На заощаджені кошти ( від книг, продажу дачі – 100 тисяч 

гривень) Дмитро  Білоус заповів збудувати в Курманах церкву, на місці зруйнованої 

більшовиками. Його заповіт виконано  – 19 грудня 2011 року  заяскрів золотим куполом 

Свято-Миколаївський Храм УПЦ КП, як зримий  пам’ятник великої д у х о в н о ї  

спадщини видатного українця. [5, с.7] 

Ім’я його означає «присвячений богині землеробства». Не орав і не обробляв 

Дмитро Білоус пшеничного поля – він орав і обробляв поле словесне. Вкладав душу й 

силу свого надзвичайного таланту в збереження, розвиток і захист української мови. Усе 

своє життя він поклав на вівтар служіння Україні. Свою шляхетну справу він залишив нам 

– землякам-патріотам. Бережімо українську мову – генетичний код нашої нації.  

Низький уклін Вам, Дмитре Григоровичу, не тільки за премійовані «Диво 

калинове» й «Чари барвінкові», а й за кожне слово, залишене в спадок майбутнім 

поколінням, що як ті краплини живлющої і цілющої води допомагає нам жити на світі 

українцями [ 2, с.3]! 

На підставі поданої вище інформації, представляється можливим виділити основні 

особливості шкільного історичного краєзнавства на сучасному етапі – суспільно-корисна 

спрямованість та пошуково-дослідницький характер. Разом з тим позаурочна робота 

значно розширює можливості для формування в учнів кожної зі складових історичної  

компетентності, а саме  просторової, хронологічної, інформаційної, аксіологічної, логічної, 

комунікативної. Робота над дослідженням сприяла визначенню духовних орієнтирів, 

формуванню патріотичної свідомості. В ході експедиції учениця дійшла висновку, що: 

життя поета у Слові, життя в ім’я України стало унікальною сторінкою духовної 

спадщини нашого народу, його безцінним скарбом. При підведенні підсумків  обласного 

етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна»  робота її була визначена серед лауреатів конкурсу. Зібраний матеріал може бути 

використаний на позакласних заходах з метою виховання патріотизму у сучасних учнів. 

Таким чином, потрібно досліджувати історичне минуле свого  рідного краю і 

пам’ятати про видатних  земляків, які зробили вагомий внесок у розбудову української 

державності. Почуття любові до  «малої Батьківщини» є важливим чинником формування 

активної життєвої позиції підростаючого покоління. 
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КРАЄЗНАВСТВО СУМЩИНИ В КОНТЕКСТІ  

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: СТАН І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

 

Пізнай свій край… себе, свій рід, 

свій нарід, свою землю – і ти побачиш 

свій шлях у життя. Шлях, на якому  

найповніше розкриються твої здібності… 

Григорій Сковорода 

 

Слова українського просвітителя, філософа надзвичайно актуальні для 

кожного з нас, бо ми, українці, маємо знати історію свого народу, свого 

коріння, імена славетних земляків. Портрет на стіні дідуся і бабусі, назва 

вулиці, церква поруч – це не просто данина традиції, це пам’ять про тих, хто 

творив історію, з кого варто брати приклад. Знання минулого свого краю – 

священний обов’язок кожної культурної та освіченої людини. Дбайливе 

ставлення до історії своєї країни, історії свого краю – то ознака цивілізованості 

суспільства. Тому одним із важливих аспектів творення сучасного освітнього 

простору при вивченні Історії України є краєзнавчі дослідження. Теоретичні та 

практичні аспекти застосування історії рідного краю в освітньому процесі 

досліджували методисти-історики: М. Кузін, М. Лисенко, О. Стражев, П. 

Уховська  та вчені-історики: Т. Завгородня, С. Золотухіна, О. Сухомлинська, М. 

Чепіль [4, 307]. 

Незважаючи на увагу численних дослідників до використання 

краєзнавчих матеріалів на заняттях, у сучасних умовах діджиталізації 

освітнього процесу заслуговують розгляду сучасні форми і методи 

комплексного вивчення славетного минулого українського народу. 

Мета статті. Проаналізувати сучасні форми, методи краєзнавчих 

досліджень як ефективного засобу підвищення інтересу здобувачів освіти до 

Історії України. 

Саме історичне краєзнавство сформувалося як одна з провідних 

історичних дисциплін, яка насичує історичну науку новим фактичним 

матеріалом, дає можливість простежувати політичні, економічні, соціальні та 

культурні процеси на рівні регіонів, окремих населених пунктів. Термін «край» 

в українській мові ототожнюється з отчою домівкою, «сторононькою», яку 

оспівували поети, змальовували художники. Для українців він має виняткове 

значення ще й тому, що складає кореневу основу топоніму «Україна» [6, 31]. 

Становлення краєзнавчого руху на українських землях розпочалося у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Цьому сприяла діяльність 

статистичних комітетів земств у губерніях, зокрема чернігівського [2, 195]. 

Цікаво, що в Наддніпрянській Україні у XIX ст. був поширеним термін 
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«батьківщинознавство» («родиноведение»), проте у західних регіонах України 

здебільшого використовувалося поняття «краєзнавство». Політична, культурна 

еліта українського суспільства виявляла неабиякий інтерес до місцевих 

історичних досліджень, зокрема І. Франко вбачав у краєзнавстві і засіб 

наукового пізнання краю, і «перший ступінь, першу прикмету раціональної 

освіти», і виховання причетності до «живого свідомого і об’єднаного 

організму» [2, 196]. 

На початку 1920-х рр. «батьківщинознавство» було витіснено терміном 

«краєзнавство», під яким розуміли як наукові пошуки, так і громадський рух, 

спрямований на вивчення історії певного краю та захист культурної спадщини. 

Вітчизняні наукові пошуки активізувалися зі створенням у листопаді 1918 р. 

Всеукраїнської академії наук та наукових товариств у її складі. У 1921 р. 

організовано Першу Всеросійську конференцію наукових товариств з вивчення 

місцевого краю, а у 1925 р. утворено Український комітет краєзнавства як 

постійний діяльний орган [2, 196].  

У 1927 р. було утворено Конотопське товариство краєзнавців. З середини 

1930-х рр. до початку 1960-х рр. через історичні обставини відбувається 

занепад краєзнавчого руху. У період «відлиги» зростає інтерес до історії міст і 

сіл, свідченням чого є видання 26-томної «Історії міст і сіл Української РС». 

На хвилі національного піднесення суспільства у березні 1990 р. в Києві 

відбувся Перший Всеукраїнський краєзнавчий з'їзд, що відродив Всеукраїнську 

спілку краєзнавців як повноправну спадкоємицю Українського комітету 

краєзнавства. Головою правління спілки було обрано доктора історичних 

наук, академіка АН України П. Тронька, з 2012 р. цю посаду обіймає Реєнт О.П. 

З 1993 р. Всеукраїнська спілка краєзнавців поновила випуск репресованого 

журналу «Краєзнавство» [2, 203]. 

24 квітня 2010 р. в актовому залі Сумської обласної наукової 

універсальної бібліотеки відбулася Установча конференції Сумської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України. Основною метою 

діяльності Всеукраїнської спілки краєзнавців є розвиток національного 

краєзнавчого руху, залучення до пізнання рідного краю широких верств 

населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі в Україні та за 

кордоном, створення й оприлюднення документально-публіцистичних і 

науково-популярних творів із історії та культури краю [7]. 

Звісно, благодатну ниву для використання краєзнавчого матеріалу на 

заняттях серед навчальних дисциплін становить Історія України. 

Використовуються різноманітні форми і методи краєзнавчої роботи: тематичні 

екскурсії до музеїв, пам’ятними місцями населених пунктів, навчально-

практичні роботи з документами, архівними матеріалами, науково-пошукова 

робота в Малій академії наук, зустрічі з відомими земляками, збирання усної 

історії, виконання проектів, участь у студентських конференціях та інша 

дослідницько-пошукова робота.  

Безпосередньо пов’язати минуле з конкретними історичними речами, 

пам’ятками допомагають екскурсії. Великою популярністю користуються на 

Сумщині будинок-музей А.П. Чехова, музейно-виставковий центр 
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«Тростянецький» з «Музеєм шоколаду», національний історико-культурний 

заповідник «Глухів». Відчути подих комуністичної епохи допоможе Парк 

радянського періоду – музей просто неба, перегорнути сторінки партизанського 

руху часів Другої світової війни ˗ Музей партизанської слави історико-

краєзнавчого заповідника «Путивль».  

Тематичні екскурсії, запропоновані працівниками Сумського обласного 

краєзнавчого музею, що відповідають віковим особливостям здобувачів 

фахової передвищої освіти, допомагають розширити інформаційну, 

аксіологічну, просторову компетентності при вивченні Історії України. 

Користуються популярністю «Слов’янські старожитності Сумщини», «Історія 

краю з найдавніших часів до початку ХХ ст.», «Матеріальна культура і побут 

українців середини ХІХ – початку ХХ ст.», «Сумщина в роки Другої світової 

війни», «Події Української революції 1917-1921 років на Сумщині», 

«Революція Гідності та АТО: сумський вимір». Улюблена виставка «Суми і 

сумчани на рубежі XIX – на початку XX ст.» дає змогу здобувачам освіти 

відчути себе гімназистами минулого століття при вивченні теми «Українські 

землі в складі Російської імперії в 1900-1914 рр.». Студенти відвідують 

стилізовану чотири-кімнатну квартиру представників середнього класу, 

знайомляться з побутом, звичаями та традиціями сумської інтелігенції. Міські 

світлини ваблять відвідувачів прогулятися знайомими вулицями, завітати до 

магазинів, ознайомитися з рекламою популярних товарів та послуг початку XX 

століття. Екскурсія залишає неймовірні враження у студентів та бажання 

займатися краєзнавчою роботою в майбутньому. 

Унікальні твори мистецтва Сумського обласного художнього музею імені 

Никанора Онацького доповнюють картину соціально-культурного та 

побутового життя українців. Перелік музеїв міста Суми доповнюють сучасні, 

новаторські: Музей історії грошей, Приватний музей «Причал Одіссея » , 

Перший музей посуду, Музей в катакомбах у садибі Суханових.  

В умовах карантинних обмежень популярності набуває «Віртуальний гід» 

– мобільний застосунок, що оживляє спеціальні таблички. Віртуальні гіди І.Г. 

Харитоненко та Г.К. Кондратьев розповідають про 47 пам’яток архітектури 

міста Суми [1]. Серед 9 міст України історико-природні пам’ятки Сум відмічені 

на інтерактивному путівнику містами, культурними пам’ятками та 

туристичними об’єктами України «OpenUkraine» [5]. 

Виконання історичних проектів, написання науково-дослідних робіт в 

Малій академії наук, створення генеалогічного родинного дерева вимагає від 

здобувачів освіти роботи з архівними матеріалами. Полегшують залучення 

молоді до архівних пошуків, збирання документів, речових пам’яток, на основі 

яких шляхом зіставлення з даними сучасності можна показати значні зміни, які 

сталися в рідному краї, Путівники Державного архіву Сумської області, що 

містять відомості про склад і зміст фондів. Сьогодні працювати з архівними 

джерелами теж можливо в онлайн-режимі, зокрема переглянути світлини 

метричних книг, газетний фонд, картки біржі праці (1941-1943 рр.), актові 

записи про смерть радянських військовополонених та інші фонди установ, 

організацій, підприємств до 1917 р., радянської доби та часів незалежності.  
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Для об'єднання історичних, архівних, краєзнавчих, бібліотечних джерел 

області створено інтернет-ресурс «Сумський історичний портал». 

Запропоновано досить широкий інструментарій, зокрема розділ «Джерела» 

розподілений на усні, письмові, зображувальні, медіа документи, періодику. У 

розділі «Методика» розміщені «Уроки краєзнавства» та «Уроки патріотизму» 

(«Сумщина в Українській революції 1917-1921 рр. Видатні військові та 

державні діячі», «Особливості вивчення теми "Конотопська битва" на уроці 

історії України») [8]. 

Широку популярність в останні роки отримав краєзнавчий квест як 

різновид інтелектуально-логічних ігор. Квест у перекладі з англійської означає 

«пригоду». Основною ідеєю цієї захоплюючої гри є цілеспрямований пошук 

захованих, зашифрованих об’єктів шляхом виконання чи розгадування певних 

завдань, що вимагає від гравців розумових зусиль, правильної логістики, 

швидкого прийняття рішень та швидких дій відповідно. Сумський клуб 

мандрівників спільно з центральною міською бібліотекою ім. Т.Г. Шевченка 

запрошують дізнатися більше цікавого про рідне місто під час краєзнавчого 

квесту «Родзинки міста Суми». За допомогою різних онлайн-платформ та 

застосунків (GoogleBlogger, Quest, Jimdo) можна створювати веб-квести з 

використанням краєзнавчих матеріалів.  

Робота з краєзнавчими матеріалами на заняттях допомагає здобувачам 

освіти глибше усвідомити хід і значення окремих подій, відчути дух минулого. 

Окрім того, великого значення набуває залучення студентів до архівних 

пошуків, збирання документів, зустрічей з живими очевидцями подій, що є 

важливим для формування в них національної самосвідомості, загальної 

культури, світоглядних орієнтирів, дослідницьких навичок. Використання на 

заняттях краєзнавчих досліджень сприяє формуванню в студентів національно-

культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та 

громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті осмислення 

соціального та морального досвіду минулих поколінь. 
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КРАЄЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО 

 ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 

Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління завжди 

було одним з найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність 

– найбільш благодатна пора для виховання почуття любові до Батьківщини. 

Патріотизм – одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особистості. У 

школярів повинне вироблятися відчуття гордості за свою Батьківщину і свій 

народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого. Багато що 

потрібне від школи: її роль в цьому плані неможливо переоцінити. 

Патріотичне виховання школярів – це систематична і цілеспрямована 

діяльність з формування в учнів високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності своїй Батьківщині, готовності до виконання громадянського обов'язку і 

конституційних обов'язків по захисту інтересів України. 

На жаль, в даний час шкільне національно-патріотичне виховання 

практично зійшло, як мовиться, «нанівець». Цьому за останні роки сприяли 

немало чинників: посилене насадження ЗМІ думки про помилковий шлях 

розвитку України, відсутність загальної державної, базової ідеології тощо.  

Виховання у молодих поколінь почуття любові до Батьківщини, активної 

громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. 

Безумовно, виховання підростаючого покоління – основа стабільного розвитку 

https://open-ua.com/ru/sumy_region/sumy/
https://open-ua.com/ru/sumy_region/sumy/
http://nsku.org.ua/?page_id=5613
http://history.sumy.ua/
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країни в майбутньому. Тому пріоритетним напрямком виховання дітей та 

молоді в національній системі освіти повинно бути патріотичне виховання.  

Надійним фундаментом, на якому успішно формуються національна 

свідомість і самосвідомість, патріотизм є краєзнавство, яке пронизує своїми 

різноманітними функціями освітньо-виховний процес і грає суттєву 

педагогічну роль в  національно-патріотичному вихованні підростаючого 

покоління. Використання краєзнавчого матеріалу у виховній роботі є одним з 

джерел збагачення учнів знаннями рідного краю, виховання любові до нього і 

формування громадських понять і навичок, адже патріотизм починається з 

виховання любові до своєї малої батьківщині – села, міста в якому народився і 

звідки беруть початок твої корені. Виховання почуття патріотизму можливе 

через вивчення  історії свого рідного краю, історії сім'ї, вшанування пам'яті 

предків, вивчення культурної спадщини свого народу.  

Науково-педагогічні засади краєзнавства як засобу національно-

патріотичного виховання заклав К.Д. Ушинський, який підкреслював 

необхідність розвитку у дітей „інстинкту місцевості", уміння бачити її в цілому, 

з усіма особливостями її природи, історії, життя і вважав, що використання 

місцевого краєзнавчого матеріалу повинно вивести дитину з ближніх околиць у 

неосяжну країну. Він писав, що не з курйозами і диковинами науки повинна в 

школі ознайомитися дитина, а навпаки, треба привчати її знаходити цікаве в 

тому, що її постійно і скрізь оточує, і тим самим показати їй на практиці зв'язок 

між наукою і життям [4, 127]. 

До проблеми використання краєзнавчого матеріалу у освітньому та 

виховному процесах у різні часи звертались видатні педагоги О. Духнович, Б. 

Грінченко, К. Ушинський, С. Русова, Г. Ващенко, А. Макаренко, В. 

Сухомлинський. 

Відомий вчений-географ О. Барков надавав винятково важливого 

значення краєзнавству як могутньому засобу патріотичного виховання. Він 

вважав, що між Батьківщиною і рідним краєм існує нерозривний зв'язок. Любов 

починається з рідної місцевості, розширюється до меж всієї країни. Любов до 

рідного краю живить любов до всієї Батьківщини. 

На жаль, в методиці виховної роботи у школі сьогодні цьому питанню 

приділяється недостатньо уваги як в теоретичному, так і практичному аспектах, 

але, незважаючи на це, проблема використання краєзнавчого матеріалу є 

актуальною, важливою і невід’ємною складовою у процесі національно-

патріотичного виховання підростаючого покоління. 

Краєзнавчий матеріал відіграє важливу роль, оскільки пов’язує історію, 

природу, життя й побут окремого населеного пункту з всією країною в цілому, 

допомагає усвідомленому засвоєнню учнями найскладніших питань соціально-

економічного, політичного й культурного розвитку країни загалом. 

Використання краєзнавчого матеріалу дає змогу вирішити кілька 

важливих навчально-виховних завдань: 

 вивчення і усвідомлення історії та культури рідного краю;  

 виховання патріотичних та державницьких почуттів та якостей, 
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 розвиток національної свідомості; 

 більш глибоке пізнання природи своєї місцевості та її екологічних 

 проблем; 

 формування екологічної культури, виховання дбайливого ставлення 

 до природи, розвиток альтернативного екологічного мислення; 

 знайомство з архітектурними пам’ятками регіону, формування  

 естетичних смаків та почуттів; 

 вироблення вміння приймати відповідальні рішення, коректно вести 

 дискусію й аргументовано відповідати на запитання. 

Значення краєзнавчої роботи у закладах освіти полягає у тому, щоб 

віднайти, обґрунтувати і розкрити усю сукупність особливостей, зосереджених 

на певній місцевості, і подати повну інформацію про життя цієї місцевості в 

історичному, географічному, біологічному, соціальному, економічному 

аспектах. Адже патріотизм починається з виховання любові і дбайливого 

ставлення до рідної землі, – своєї “малої батьківщини”, її історії, поваги до 

народних традицій і звичаїв, фольклору, любові до рідної природи. Нема в 

людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилась, землі, на якій зросла… 

Щоб по-справжньому любити рідний край, його слід добре знати, необхідно 

вивчати його історію, мову, культуру. Щодо дидактичного значення 

краєзнавства, то воно забезпечує наочність виховної роботи, активізує учнів, 

підвищує їх прагнення до самостійності в роботі, прищеплює їм практичні 

навички і вміння, формує наукове світорозуміння, залучає до посильної участі в 

громадському житті, а через нього сприяє розвиткові особистості.  

Шкільне краєзнавство включає в себе не тільки набуття учнями готових 

знань, але й самостійну роботу, пошуково-дослідницьку діяльність під 

керівництвом учителя чи вихователя. Неабияку зацікавленість учнів 

викликають екскурсії по рідному селу, місту чи області, розповідь про 

історичне минуле безпосередньо на місцях події.  

Особливістю краєзнавчої роботи є те, що вона ставить вчителів та учнів у 

положення дослідників. Тому обов’язковою її частиною є участь у пошуково-

дослідницькій діяльності як вчителя, так і учнів. При цьому переслідуються 

цілі: наукове дослідження краєзнавчого об’єкта, залучення учнів до 

дослідницької діяльності і використання зібраних матеріалів у освітньому та 

виховному процесах. Дослідницький метод виховує в учнів прагнення до 

самостійного пошуку та критичного ставлення до зібраного матеріалу. 

Краєзнавсто є важливою складовою національно-патріотичного 

виховання молоді, оскільки дає розуміння витоків рідного краю й більш 

глибоко розкриває картину історико-культурних подій у межах того чи іншого 

регіону, виробляє у школярів відчуття гордості за свою Батьківщину і свій 

народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого [3, 77]. 

Виклики сьогодення актуалізують національно-виховний аспект 

краєзнавства, вимагають застосування поряд з традиційними інноваційних 

методик та технологій роботи. Сучасний підхід до організації краєзнавчих 

досліджень полягає в застосуванні нових форм і методів роботи, які поєднують 
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навчання та виховання в одне ціле шляхом перетворення теоретичних знань на 

конкретні практичні вміння й навички. В основі такого підходу лежить 

конкретизація, розкриття й підтвердження наукових понять фактами через 

пізнання малої батьківщини – «рідного краю». Новітні технології не лише 

сприяють формуванню систематичних знань, але і стимулюють пізнавальний 

інтерес, ініціативу, допомагають краще зрозуміти нові поняття й засвоїти вже 

відомі. Краєзнавча діяльність дає змогу її учасникам максимально виявити свої 

можливості для розвитку та самовдосконалення. Нетрадиційні форми 

гурткових занять, креативні підходи до виховних заходів дозволяють 

випробувати свої сили, використати отримані знання, принести реальну 

користь, публічно показавши результат.  

Краєзнавство наближає історичний процес до маленьких життєвих світів, 

до повсякденного життя звичайних людей. Сьогодні, коли українське 

суспільство потребує ґрунтового, всебічного осмислення та відображення 

історичного минулого, краєзнавчі матеріали особливо актуальні, оскільки: 

‒ по-перше, вони є тим ланцюгом, який пов’язує вивчення глобальних 

подій історії з подіями малої батьківщини – рідним краєм; 

‒ по-друге, завдяки краєзнавству відбувається залучення молоді до 

пошукової, науково-дослідницької діяльності; 

‒ по-третє, очевидний виховний аспект краєзнавчих матеріалів у 

формуванні громадянської позиції, почуттів патріотизму, збереженні 

пам’яті до минулих подій, гордість за здобутки предків, вшанування 

людей старшого покоління та виховання небайдужості. 

Проведення краєзнавчої роботи включає різноманітні форми і методи, як 

інноваційні, так і традиційні, що дозволяє всебічно та поглиблено досліджувати 

краєзнавчі об’єкти. Доповнення традиційної екскурсії інноваційним майстер-

класом, організація під час тематичного походу квесту, презентація на 

книжковій виставці власних публікацій посилює ефективність заходу, сприяє 

перетворенню учнів на активних учасників виховного процесу. Завдяки синтезу 

традиційних та інноваційних методів учасники краєзнавчої діяльності не тільки 

поглиблюють та поширюють знання про історію свого народу та краю, але 

відчувають себе співучасниками славетних подій, долучаються серцем до 

минулого, вчаться дієвої любові до країни. 

Отже, патріотизм – якість особистості, яка формується через систему 

міцних знань про рідний край: його природу, культуру, населення (звичаї, 

традиції, вірування), історію тощо. Тобто це цілісне, повне сприйняття крізь 

свідомість особистості території, що і сприяє формуванню глибоких 

патріотичних почуттів, гордості за свою землю. Краєзнавство є тією галуззю 

знань, яка дає повну інформацію про рідний край як з огляду природничих 

дисциплін, так і наук суспільних. Краєзнавчий принцип забезпечує підвищення 

ефективності патріотичного виховання в освітніх закладах, успішному 

опануванню знань про природу й життя людини, допомагає формувати 

практичні вміння і навички. 

Таким чином, саме краєзнавство посідає важливе місце у процесі 

національно-патріотичного виховання молоді у закладах загальної середньої 
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освіти, за допомогою матеріалів рідної місцевості сприяє вихованню у 

підростаючого покоління почуття національної свідомості, патріотизму, 

високої моральності, розвиває естетичні, екологічні та фізичні якості учнів, 

впливає на їхню духовно-моральну спрямованість. 
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ЕСЕ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТСНОСТЕЙ ХХІ СТОЛІТТЯ НА ОСНОВІ КРАЄЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПОДІЙ ІСТОРІЇ НОВІТНЬОГО ЧАСУ. 

 

Радою Європи визначені ключові компетентності ХХІ століття, серед них  

політичні і соціальні компетентності. Також сформульовані ключові 

компетентності нової української школи, кожна з них є невід’ємною частиною 

творчої результативної праці учителя, та головним залишається і буде 

залишатися пошук шляхів успішної реалізації компетентністного підходу. Він 

полягає в підборі ефективних методів, прийомів навчання і форм організації  

навчальної діяльності.   

Одним із прийомів організації навчальної діяльності вчителем історії є 

залучення здобувачів освіти до написання есе на основі краєзнавчого матеріалу. 

Краєзнавчий матеріал є не лише засобом доповнення знань до основного 

начального матеріалу, а також і засобом формування ключових 

компетентностей ХХІ століття. 

Для учнів написання історичного есе на основі краєзнавчих матеріалів 

завдання надзвичайно складне, сам процес передбачає проведення кропіткої 

праці  по збору історичного матеріалу, а в процесі написання поставивши 

головну ціль теми її необхідно довести, або спростувати оперуючи фактичним 

матеріалом, а не власними домислами. Отже не дивлячись який стиль 

написання обраний така праця містить під собою певну наукову основу, сприяє: 
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розвитку логічного мислення, аналітичних здібностей, розуміння того, що 

підростаюче покоління є громадянами незалежної, суверенної держави Україна. 

суспільство якої робить європейський вибір демократичної правової держави. 

Вашій увазі пропоную есе написане учнем 10 класу Паливодою Єгором 

Вікторовичем, яке за результатами всеукраїнської олімпіади: «Єдина Україна: 

історія поборницького поступу» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка увійшло до кращих есе.  

Тема есе: «Пам’яті Аніщенка О.Г. Ми пам’ятаємо не тільки його справи, а 

і його душу». 

 План 

І. Вступ. 

ІІ. Основна частина: 

1) Біографічна довідка. 

2) «…не заради кар’єри, а за Вітчизну і своїх людей». 

3) «…хто як не я? Хто буде захищати Україну». 

ІІІ. Висновок. 

Сучасники сьогодення продовжують писати історію нової держави 

Україна, захищаючи її суверенітет і територіальну цілісність від збройної 

агресії Росії на території Донецької і Луганської областей ціною власних 

життів. 

Ці події, на мою думку, є надзвичайно важливими не лише у розумінні 

відстояти територіальну цілісність, її цілковиту незалежність, не дати 

можливості Росії впливати на зміну нашого європейського вибору, а і одним із 

ключових чинників формування у нас, підростаючого покоління, національної 

самосвідомості, патріотизму, бажання зробити нашу державу процвітаючою та 

успішною. 

Звичайно, ми вивчаємо на уроках історії України державотворчі процеси 

на теренах нашої держави в минулому, та ніщо так не заділо мої почуття і 

душу,  як зустріч 17 лютого 2021 року із побратимами по зброї випускника 

нашої школи, полковника Управління СБУ в Сумській області Олександра 

Григоровича Аніщенка, що загинув у зоні АТО 5 травня 2014 року, адже його 

життєвий шлях, учинки та і загалом життєва позиція – відстоювання ідеї 

правової держави Україна та її соборності.  

Олександр Аніщенко народився в Сумах 17лютого 1969 року в сім’ї, де 

мати Зінаїда Миколаївна була росіянкою, а батько Григорій – українцем. 

Навчаючись у середній школі №4, вирізнявся серед своїх однолітків 

бажанням добре вчитися, не завжди все виходило, але намагався розбиратися і 

робити самостійно. Займався спортом, його спортивні захоплення були 

різнобічними: плавання на довгі дистанції, єдиноборства, рукопашний бій, 

карате, неодноразово брав участь у різних спортивних змаганнях, виборюючи 

призові місця. Службу в армії проходив у внутрішніх військах, потім вступив 

на факультет фізичного виховання Сумського державного педагогічного 

інституту ім. А.С. Макаренка. Навчаючись, паралельно працював учителем 

фізичного виховання в рідній йому школі, захоплювався пожежно-прикладним 

спортом, виступаючи на змаганнях за збірну команду Сумської області. 
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Оскільки добре зарекомендував себе в спорті та мав вищу освіту, йому 

запропонували працювати в СБУ. За роки служби він постійно працював над 

зростанням професійної майстерності, єдиний із усієї України повністю 

пройшов останню у своєму житті атестацію співробітників СБУ, у тому числі і 

рукопашний бій на «відмінно», за що отримав одну із своїх нагород. Займався 

самоосвітою, його цікавило все: від філософії та психології до таємниць 

світобудови. 

У повсякденному житті був люблячим сином, чоловіком, батьком, 

захоплювався господарюванням на дачі, вирощував квіти, мав книги з 

ландшафтного дизайну, умів готувати страви і шити, любив підводну 

риболовлю. 

2013 року з початком революції Гідності підрозділ Сумської СБУ 

«Альфа»  відбув у відрядження до м. Києва, групу очолював Аніщенко О. Г. 

Кульмінацією подій революції гідності стало 18 лютого 2014 року, коли 

влада готувала спецоперацію «Бумеранг». Брат Олександра згадує розмову 

після прибуття з Києва. «Саме тоді альфовцям був даний наказ зачистити штаб 

Євромайдану ‒ Будинок профсоюзів. Олександр, не замислюючись, заявив: 

«Мої бійці участі брати не будуть». «Тоді хай пишуть рапорти на звільнення», ‒ 

була відповідь керівництва. «Я відповідаю за цих хлопців, і я подам у відставку. 

Вони молоді, у них все життя попереду», ‒ відповів мій брат генералу». 

Після цього «Альфа» зібралася і поїхала. Це було не тільки рішення 

командира, це була загальна думка колективу. Коли «альфовці» вже проїхали 

Пирятин, Олександрові зателефонували з Києва і сказали: «Людей достатньо, 

можете їхати». «А ми вже поїхали», - відповів він. 

Батько Григорій Аніщенко згадує також розмову із Олександром після 

Києва, коли керівництво йому сказало: «Що ж ти, Сашо, псуєш собі кар’єру?». 

На що він відповів: «Нічого, я не за кар’єру, я за Вітчизну, за своїх людей»  

На мою думку, це був не просто вчинок, а свідома життєва позиція! 

Можливо, навіть відмова брати участь в операції вплинула на весь подальший 

хід історичних лютневих подій 2014 року. Даний епізод є прикладом активної 

громадянської позиції, частиною державотворення правової держави. 

Після зміни влади було прийнято рішення залишити Аніщенка О.Г. і 

інших бійців на службі в підрозділі Сумської СБУ. 

Навесні 2014 року бійцям підрозділу «Альфа» запропонували 

добровільно взяти участь в Антитерористичній операції на сході України, яка 

розпочалася 16 квітня 2014 року. Перед відрядженням батько Олександра, ніби 

відчуваючи трагедію, говорив йому: «Ти уже два роки можеш бути на пенсії. 

Достатньо». На що Олександр відповів: «Батьку, хто, якщо не я? Хто буде 

захищати Україну?» 

Найвідомішим епізодом АТО на сході України початку травня 2014 року 

було бойове зіткнення 5травня біля населеного пункту смт. Семенівка. 

Один із учасників бою, начальник управління спецназу СБУ «Альфа», 

згодом згадував, що 5 травня, наблизившись до мосту перед в’їздом до  

Семенівки, близько 9год.10хв. ранку розпочався вогневий контакт із 

бойовиками. Бій був хаотичний і затяжний, ворог  вів вогонь із «зеленки», 
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почали підтягуватися інші бойовики, тоді з боку м. Ізюма був негайно 

висунутий увесь наявний резерв на двох БМП, до якого входили і бійці 

сумської «Альфи». Близько 13 години вони вступили в бій з бойовиками не- 

визнаної ДНР. У ході бою, який тривав більше години, Полковник Аніщенко 

О.Г., маючи поранення, рятував тяжко пораненого товариша Руслана 

Лужевського, намагаючись його помістити в БМП. Саме в цей момент він 

отримав пряме попадання із гранатомета. Побратими розповідали рідним, що 

Олександр побачив наведений ворогом гранатомет на БМП і  свідомо не 

заховався, бо в машині перебували поранені товариші по зброї. Таким чином, 

він урятував їм життя. Виходить, що Олександр свідомо загинув, рятуючи 

життя товаришів. 

Аніщенко О.Г. загинув як справжній офіцер, поклав свідомо своє життя 

за Україну, за життя своїх побратимів. Для когось ця подія  сприймається як 

звичайний епізод у подіях АТО, але тільки не для мене. Це боротьба  за 

цілісність НАШОЇ України, її волю і незалежність! Упевнений, таких прикладів 

самопожертви можна навести тисячі, але саме у цьому є декілька особливостей: 

це була перша втрата українського народу військового такого високого рангу, 

Олександр за національністю в паспорті був записаний росіянином. На 

противагу старшому братові, який узяв у паспорті національність «українець», 

Олександр у документі вказав національність «росіянин», сказавши матері 

Зінаїді Миколаївні: «Значить я стану росіянином. Щоб все було порівну». 

У повсякденному житті Олександр завжди займав високоморальну 

громадянську  життєву позицію, був прикладом для інших, позитивно впливав 

на становлення правильного відношення до життя. Під час поховання 7 травня 

на Почесній алеї громадян центрального кладовища м. Суми були присутні 

декілька тисяч сумчан – рідні, близькі, знайомі і просто не байдужі люди. Не 

ховали своїх сліз бійці «Альфи», після відспівування плакав і батюшка Олексій. 

Зінаїда Миколаївна згадувала, як під час поховання перед нею впала на коліна 

незнайома жінка і стала дякувати за Сашу. Вона сказала, що колись він зробив 

її сина зовсім іншою людиною в позитивному розумінні цього слова. 

На меморіальній дошці викарбувано слова: «Я хочу, щоб Ви пам’ятали не 

лише мої справи, а й мою душу». За добу перед фатальним боєм Олександр 

зробив такий запис у своєму щоденнику, який він постійно вів і до якого 

записував свої думки. Що мав на увазі Олександр – сказати важко. На мою 

думку, це не лише багатогранне поняття офіцерської честі, це сенс його 

щоденного життя, обов’язок перед державою, суспільством, родиною. 

Його подвиг являється прикладом для наслідування нашим і майбутнім 

поколінням українців, яскравим зразком жертовності заради України! 

20 червня 2014 року указом Президента за особисту мужність і героїзм, 

виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі та незламність духу Олександра 

Григоровича нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 

(посмертно). 
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2 вересня 2014 року за рішенням Сумської міської ради співробітнику 

Центру спеціальних операцій СБУ полковнику Олександру Аніщенку 

посмертно присвоєно звання Почесного громадянина міста Суми. 

15 вересня 2014 року у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м. Суми відкрито 

меморіальну дошку полковнику СБУ Олександру Аніщенко. 

2 січня 2015 року указом Президента за виняткову мужність, героїзм і 

самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальній 

цілісності України, вірність військовій присязі Аніщенко О.Г. удостоєний 

звання Героя України. 

27 травня 2015 року рішенням сесії Сумської міської ради на пропозицію 

педагогічного колективу ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 4м. Суми було прийнято 

присвоїти  даній школі ім’я Героя України Аніщенка Олександра Григоровича. 

5 травня 2016 року у м. Суми  вулицю Антонова було перейменовано на 

вулицю Олександра Аніщенка. 

У березні 2017 року Апеляційний суд Сумської області постановив, що 

Аніщенко О.Г. загинув при виконанні службових обов’язків «унаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України». 

Слава Україні! Героям слава! 

Список використаних джерел 

- В Сумах похоронили офіцера СБУ, который спасал под. Славянском 

раненного (рос.). «Комсомольская правда в Украине». Процитовано 8 

липня 2014. 

- Героям Слава: Сумы прощаються с Александром Анищенко (рос.) 

«Панорама». Процитовано 8 липнч 2014. 

- Близкие погибшего «альфовца»: «Саша чувствовал, что не вернется, и 

словно прощался с нами» (рос.). «Факты». Процитовано 8 липня 2014. 

- Указ Президента України від 20 червня 2014 року №543/2014 «Про 

відзначення державними нагородами України» 

- Указ Президента України від 2 січня 2015 року №1/2015 «Про 

присвоєння О. Аніщенку звання Героя України» 
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Гєльмінтінов Андрій Акрямович, 

директор Лебединського міського  

художнього музею імені Б.К. Руднєва» 

 

КАПНІСТИ: ЖИТТЯ У ПОРТРЕТАХ (ІЗ КОЛЕКЦІЇ  

ЛЕБЕДИНСЬКОГО МІСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ) 

 

Історія колекції Лебединського міського художнього музею ім. Б.К. 

Руднєва своїм корінням сягає часів наказного Гетьмана України Павла 

Полуботка, чий розкішний маєток в селі Михайлівка понад два століття 

залишався чи не найбільшим осередком культури та мистецтва на 

Лебединщині. 

Традиції Павла Полуботка продовжили його нащадки – Коробовські, 

Іваненки, а згодом і Капністи, що успадкували михайлівський маєток у 

середині ХІХ століття. Проте, найбільший внесок у поповнення мистецької 

колекції, без сумніву, зробив граф Василь Олексійович Капніст (1838-1910), 

який майже все життя провів у Михайлівці, примножуючи колекцію творів 

мистецтва. Хист батька до колекціонування творів мистецтва перейняв і його 

син – останній володар Михайлівки – граф Олексій Васильович Капніст (1879-

1958). 

Опис його зібрання залишив Григорій Лукомський («Михайловка» – 

усадьба графа А.В. Капниста», журналъ «Столица и усадьба», 1916 г), який 

перед початком Першої світової війни (1914-1918) відвідав михайлівський 

маєток графа Капніста. 

«Галлерея портретовъ гетмановъ и предковъ Капнистовъ – Иваненковъ, 

Полуботковъ, Коробовскихъ. Изъ портретовъ особенно важны и интересны: 

портретъ Павла Полуботка и его жены;…портреты гетмановъ Апостола, 

Иваненки, (портретъ раб. Молинари), кн. Долгорукаго, княгини Долгорукой, 

рожденной Коробовской, по первому браку, Иваненко, Миклашевской (дочери 

Полуботка) и мужа ея. Портреты невелики по размеру, въ хорошихъ, хотя 

позднейшихъ  рамахъ. Не плохи вазы, канделябры Николаевской эпохи и 

картина «Св. Себастыан». [4] 

… Картины въ доме собраны были дедомь и частью отцомъ нынешняго 

владетеля дома. Итальянской, голландской и фламандской школъ (Рубенса (?) 

«Пророкъ Илья») живописи полотна разсеяны по всему дому, причемъ есть 

несколько ценныхъ и въ доме графини В.В. Капнистъ. Итальянцы XVIІ и XVІІI 

вековъ, (Пуссэнъ) перспективисты – Бибіена, Панини, Гварди и даже Веронезъ 

(?) изъ Славгородка кн. Голицыной». [4] 

І, хоч, значна частина цієї колекції, як і сам маєток Капністів в селі 

Михайлівка, зникли у вихорі бурхливих подій першої половини ХХ століття; 

те, що залишилося, і сьогодні вражає мистецтвознавців та дослідників своєю 

цінністю. 

Проте, Лебединський художній музей завдячує Капністам не лише 

живописними та графічними роботами, з михайлівського маєтку походять й 

антикварні меблі стилів бароко, рококо, класицизм, ампір та модерн, а також 
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численні бронзові підсвічники, колекція фарфору та предметів декору, що у 

листопаді 1918 році сформували основу музейної колекції та забезпечили славу 

музею далеко за межами області. 

Вже більше століття Лебединський міський художній музей ім. Б.К. 

Руднєва ретельно оберігає пам’ять про представників роду Капністів – останніх 

володарів Михайлівки та нащадків козацького роду Павла Полуботка. Пам’ять 

про них живе у більш, ніж 100 музейних предметах із маєтку Капністів в селі 

Михайлівка, серед яких лише 2 (два) портрети членів династії – «Портрет 

Олексія Капніста», середина ХІХ століття (розмір 73х56 см, полотно, олія) та 

«Портрет Василя Капніста», 1910 (розмір 74,5х57 см, полотно, олія), що 

приходилися дідом та батьком останньому володарю Михайлівки – Олексію 

Васильовичу Капністу (1879-1958). 

Перший із них – підполковник Воронезького піхотного полку, 

Миргородський повітовий проводир дворянства та член Союзу благоденства 

Олексій Васильович Капніст (1796-1867) був різнобічно яскравою особистістю 

та одним із найбільш «истовых малороссов», що присвятили своє життя 

служінню рідній землі. 

Молодший син поета та драматурга Василя Васильовича Капніста – 

Олексій перетворив свій маєток у Ковалівці (на Полтавщині) в осередок 

просвітництва в Україні. У Капніста часто гостювали Микола Гоголь, Микола 

Гнедич, збиралися майбутні декабристи Сергій Муравйов-Апостол, Михайло 

Бестужев-Рюмін, Михайло Лунін, Павло Пестель. Олексій Капніст став одним 

із утаємничіших у справи українського Опору першої половини ХІХ століття, 

зокрема Південного таємного товариства. [2] 

В липні 1843 року Олексій Капніст познайомив Рєпніних з Тарасом 

Шевченком, з яким підтримував тісні зв’язки. Саме у Рєпніних в Яготині та 

маєтку Олексія Капніста відбулася передача естафети історико-революційного 

досвіду змагань за свободу одного покоління наступному. 

Олексій Капніст набагато випередив свій час, і це помітно на полотні, що 

написане невідомим майстром в традиціях камерного портрета початку XIX 

століття. Він являє глядачеві не зовнішній антураж моделі, а багатство його 

внутрішнього світу. Ніщо не вказує на високе соціальне становище особи. 

Перед нами світська людина благородної зовнішності, заглиблена у свої думки. 

Портрет доволі лаконічний та не буяє деталями. Головний акцент в ньому 

ставиться на обличчя героя – відкритому, спокійному, яке виявляє природний 

розум та розважливість. 

Капніст показаний приватною особою – без нагород і відзнак, в 

повсякденному одязі. Максимально безпристрасна, врівноважена інтерпретація 

іміджу героя, перевірена композиція, характерна для класицизму, витончено-

вимогливий колорит портрету підтверджують приналежність героя до нової 

епохи. 

Модель, наче живе на полотні. Поєднання світла і тіні висвічує 

внутрішній світ героя. Задній план портрета являє собою поєднання сірого та 

світло-рожевого кольору, що створює ефект нескінченності. Сама постать 

Олексія Капніста за допомогою такого прийому немов занурена в безмежність 
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простору. Колорит картини загострює враження. Світлими плямами є лише 

обличчя та біла сорочка. 

Обличчя героя, обрамлене гладко зачесаним чорним волоссям, написане в 

теплих тілесних тонах, з проступаючим на щоках рум’янцем. Камерність 

портрета підкреслена напівобертом голови праворуч. Підсилюють ефект 

вигнуті брови над замріяними, спрямованими вдалину ясно-блакитними очима. 

Портрет дивує своєю невигадливістю, безпосередністю і в той же час 

любовним і шанобливим ставленням художника до героя, умінням підкреслити 

своєрідність особистості, представивши на перший план значення 

внутрішнього світу. 

«Портрет Олексія Капніста» належить до числа перших експонатів 

художнього музею, що поступили із розграбованого палацу Капністів у 

Михайлівці. Через численні пошкодження він довго не експонувався. Лише 

після реставрації 1987 року портрет зайняв своє місце у другому залі 

художнього музею [2]. 

Інший портрет – «Портрет графа Василя Капніста», виконав харківський 

художник Іван Микитович Святенко, який зобразив графа в традиціях 

парадного портрету кінця XIХ століття. 

Соціальне становище графа підкреслюють численні нагороди та ордени. 

Утім, перед нами не лише відображення особи високого рангу. Ми бачимо ще й 

людину благородної зовнішності, заглиблену у свої думки. Портрет суворий і 

не вирує зайвими деталями. Головний акцент майстер робить на обличчі свого 

героя – відкритому та спокійному [1]. 

Художник представив нам вже давно не молоду але надзвичайно 

харизматичну особистість у чверть оберту. Ледь помітний нахил голови, чіткий 

жест руки, що стискає рукавичку, передають внутрішню силу і впевненість. 

Проникливий погляд видає в зовнішньо спокійній людині – натуру зі сталевим 

характером. 

Широка муарова стрічка червоного кольору, блиск позументів та 

численні ордени вносять у картину нотки парадності. На темному полотні 

мундира, вишитого позолотою, сяють ордена Св. Олександра Невського, Св. 

Володимира (ІІ класу), Св. Анни, хрест Св. Георгія (ІІІ класу) та хрест за участь 

у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. 

Тло картини дуже делікатне, ненав’язливе і вторинне. Воно жодним 

чином не повинно відволікати увагу глядача від головної особи. При цьому, 

завдання фону – підкреслити психологічні риси та характер портретованого, 

створюючи відчуття урочистості та гармонії в межах картини. 

При детальному розгляді портрета стає очевидним, що перед нами 

неординарна робота в історичному та культурному плані. Майстерність і 

вишукана техніка живопису підтверджують, що Святенко був блискучим 

портретистом. І це якнайкраще презентує образ господаря Михайлівки. 

Василь Капніст – граф, предводитель дворянства Харківської губернії та 

один із найбільших її землевласників. Крім того, Василь Олексійович – 

доводився онуком відомому російському літератору Василю Васильовичу 



43 
 

Капністу. Все життя він примножував сімейну колекцію творів мистецтва, 

котра сформувала основу експозиції Лебединського художнього музею [1]. 

Одночасно із портретом Капніста, Святенку також був замовлений і образ 

його дружини – Варвари Василівни (уродженої князівни Рєпніной). На жаль, 

він був втрачений при пожежі у ЗОШ №1 (колишній жіночій гімназії), якою 

опікувалася Варвара Капніст. 

Трагічну долю «Портрету Варвари Капніст» могли розділити не лише 

інші портрети роду Капністів, а й вся мистецька колекція та меблі із маєтку 

Капністів, якби не щасливий випадок та музейний працівник із Харкова – Борис 

Кузьмич Руднєв. 

Руднєв розумів, що у кривавій круговерті війни та політичної 

нестабільності постала загроза знищення безцінних скарбів, що знаходилися в 

панських палацах, яким оголосила війну партія більшовиків. Тоді, разом з 

розгромом  старовинних садиб гинули щедро розсіяні на українськім терені 

осередки духовної культури, палали бібліотеки, спопелялись твори мистецтва –

  це був жорстокий і всеохоплюючий погром української культури. Лебедину 

тоді пощастило, що в місто перебрався справжній цінитель мистецтва і 

досвідчений музейний працівник Б.К. Руднєв. Значною мірою завдяки йому 

виник широко знаний в Україні  художній  музей в Лебедині, а портрети 

Капністів, як і інші твори мистецтва, меблі та декор – зайняли своє почесне 

місце в експозиції Лебединського міського художнього музею, що з 2008 року 

носить ім’я свого засновника та першого директора – Бориса Кузьмича Руднєва 

[5]. 
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ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО–ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ 

СТРАШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У  ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ  

З РІДНИМ КРАЄМ 

 

Постановка проблеми. В умовах сучасних кардинальних змін у галузі 

дошкільного виховання, що відбуваються на фоні активного реформування 

шкільної та дошкільної освіти,  на сьогоднішній день, останні зміни в Україні, 

стала соціокультурна ситуація ставлять нові вимоги та потреби до формування 

особистості дитини з перших років її життя. Формування патріотизму, 

національної свідомості, громадянської позиції, успадкування молодим, 

сучасним поколінням історичного та історично-культурного досвіду 

українського народу є одним із провідних завдань сучасного дошкільного 

виховання.  

Процес ознайомлення з рідним краєм у формуванні патріотизму грає не 

останню роль. Завдяки процесу ознайомлення з рідним краєм дитина збагачує 

багаж знань з історії рідного краю та у дитини формуються патріотичні почуття 

та любові до рідного краю [3].  

Оскільки, дана діяльність дошкільного виховання забезпечує виховання 

національно-патріотичних почуттів, плекає громадян – патріотів України, тому 

виховання національно-патріотичних почуттів у процесі ознайомлення з рідним 

краєм є одним із актуальних завдань сучасного дошкільного виховання. 

Аналіз останніх публікацій.  На важливості патріотичного виховання у 

дошкільній освіті наголошували у власних наукових працях класики 

педагогічних наук, такі як Г. Ващенко, Б. Грінченко, О. Духанович, І. Огієнко, 

С. Русова, В. Сухомлинський та К. Ушинський. Проте, сучасні науковці не 

залишили тему патріотичного виховання дошкільників осторонь. Сучасні 

науковці у своїх працях також, приділяють увагу важливості патріотичного 

виховання у дошкільному навчальному закладі [6].  

Важливість проблеми виховання патріотичних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку  на сучасному етапі розглядали видатні світові та вітчизняні 

науковці, такі як Н. Базидевич, Б. Гільзентрахт, А. Давлєтшина, О. Денисюк,  

М. Качур, Л. Никонова та інші науковці. На необхідності формування 

національної свідомості у процесі виховання національно-патріотичних 

почуттів наполягали такі видатні дослідники та науковці як: Т. Бондаренко,              

В. Борисов,  О. Кришко, В. Кузь, К. Чорна, І. Бех та інші [5]. 

Мета статі. Основною метою статті є вивчення формування та виховання 

національно-патріотичних почуттів старших дошкільників у процесі 

ознайомлення з рідним краєм. 
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Матеріали та методи досліджень: У роботі представлені результати 

дослідження діяльності ДНЗ «Струмочок»  з виховання національно-

патріотичних почуттів у старших дошкільників у процесі ознайомлення з 

рідним краєм. 

Виклад основного змісту статі. Виховання національно-патріотичних 

почуттів є одним із пріоритетних завдань сучасного дошкільного виховання 

молодого покоління. Через виховання національно-патріотичних почуттів у 

дитини формується не тільки національна самосвідомість, знання та розуміння 

історії рідного краю, де проживає дитина, але і виховується любов до 

Батьківщини, бережне відношення до історичних пам’яток та об’єктів рідного 

краю [1].  

Видатний педагог А. Макаренко у патріотизмі вбачав самовіддану працю 

особистості як члена колективу. Він розкрив сутність людських стосунків у 

колективі підкресливши необхідність патріотичного виховання – любові до 

Батьківщини та праці на благо навчання [2]. 

У вихованні національно-патріотичних почуттів дітей старшого 

дошкільного віку у процесі ознайомлення з рідним краєм доцільно 

використовувати реальні історичні місця та пам’ятки історії, народні місцеві 

звичаї та обряди, традиції, фольклору місця проживання (міста, села, району, 

тощо) [4]. 

Дослідження виховання національно-патріотичних почуттів старших 

дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм проводилось на території 

ДНЗ «Струмочок» села Слобода, Конотопського району Сумської області. 

Дослідження проводилось у період 2020-2021 навчального року. 

Виховання національно-патріотичних почуттів у процесі ознайомлення з 

рідним краєм проходило на основі вивчення історії та відвідування історичних 

та історично-культурних місць села Слобода: «Червоний» будинок, шкільний 

музей Слобідського НВК та пам’ятник воїнам загиблим під-час бойових дій на 

території залізничного вокзалу у роки Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 

років.  

За результатами проведеного дослідження у роботі ДНЗ «Струмочок» 

було виділено основні методи та шляхи виховання національно-патріотичних 

почуттів у дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з рідним 

краєм. Розглянемо більш детально: 

1. Проведення екскурсій. Для виховання національно патріотичних 

почуттів у своїй діяльності вихователі ДНЗ проводять екскурсії до історичних 

та історично-культурних місць села. Екскурсії проводяться під-час прогулянки 

старшої дошкільної групи, або під-час літнього оздоровчого періоду спільно з 

учнями першого класу. Таким чином, під час ескурсій діти мають змогу почути 

розповідь екскурсовода та вихователя про історичне минуле рідного краю, 

основні історичні події рідної місцевості та побачити особисто історичні 

пам’ятки. 

2. Виховання національно-патріотичних почуттів на групових 

заняттях. У Слобідському ДНЗ на заняттях з ознайомлення з соціумом 

проводиться виховання національно-патріотичних почуттів у форматі 
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«вихователь  - група». Вихователь на заняттях наводить історичні дані рідного 

краю, розповідає дітям про історичні події місцевості та закріплює інформацію 

за допомогою наочності та ТЗН: картини, малюнки, демонстрування книг, 

атласів, показ уривків кінофільмів про історію рідного краю та демонстрація 

презентацій. 

Для закріплення сприйнятої дитиною інформації вихователь на заняттях 

використовує не тільки теоретичну частину, але і включає практичну 

діяльність. Наприклад, на заняттях з образотворчого мистецтва діти виконують 

художню діяльність на основі сприйнятого матеріалу поданого вихователем. 

Дана діяльність позитивно впливає на виховання національно патріотичних 

почуттів та любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку. У 

дитини таким чином не тільки формується почуття патріотизму, гордості за 

Батьківщину, любов до рідного села та України, але і успішно формується база 

знань з історії рідного села та основних історичних подій рідної місцевості. 

3. Проведення пізнавальних та виховних бесід з дітьми. Для 

виховання національно-патріотичних почуттів у процесі ознайомлення з рідним 

краєм вихователі ДНЗ «Струмочок»  проводять пізнавальні та виховані бесіди з 

дітьми старшого дошкільного  віку. Під-час бесід вихователь подає інформацію 

у «патріотичному» стилі розповіді матеріалу, таким чином у дитини 

формується не тільки почуття патріотизму, але і формується база знань у 

дитини з історії та дитина таким чином проходить процес ознайомлення з 

рідним краєм. Для формування та узагальнення знань, дітям старшого 

дошкільного віку додаються навідні питання по суті наданої інформації 

вихователем, а також, питання до дітей на роздуми, що позитивно впливає не 

тільки на засвоєння інформації дитиною, але і на виховання національно-

патріотичних почуттів, а також любові до рідного краю та України. 

З 11 березня 2020 року Україна та її навчально-виховний процес так само 

як і інші сфери країни перебувають у режимі карантину. Дані зміни в країні 

наклали відбиток на всі види діяльності держави, а також на режим роботи 

закладів освіти у тому числі і закладів дошкільної освіти та виховання [5]. 

Тому, діяльність закладів дошкільної освіти, та процес національно-

патріотичного виховання також зазнали карантинних змін та піддались 

корегуванню. 

За введення карантинного режиму у діяльності дошкільного закладу 

стали не можливими проведення екскурсій та зустрічей-спілкування, через 

ризик захворюваності на коронавірус. Тому, у Слобідському ДНЗ виховання 

національно-патріотичних почуттів відбувається наступними шляхами: 

- Проведення закритих бесід – спілкування з дітьми. З метою 

виховання любові до рідного краю та Батьківщини з дітьми старшого 

дошкільного віку проводять бесіди з ознайомлення з рідним краєм, його 

історичними та визначними місцями; 

- Проведення занять з виховання національно-патріотичних почуттів 

на групових заняттях. У Слобідському ДНЗ на заняттях з ознайомлення з 

соціумом, малювання, проводиться виховання національно-патріотичних 

почуттів у форматі «вихователь – група». 
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Національно-патріотичні почуття у дітей старшої дошкільної групи 

формуються через спадщину яка передається віками від покоління до покоління 

– це культурні, естетичні, духовні цінності, що виявляються у героїчних 

вчинках, історичних подіях рідного краю, у милуванні природою рідного краю, 

гордості, радості за добрі вчинки [4]. 

Висновки. Таким чином, виховання національно-патріотичних почуттів у 

дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з рідним краєм є 

одним із пріоритетних напрямків у роботі з дітьми у дошкільному навчальному 

закладі. Провівши власне дослідження методів та форм здійснення виховання 

національно-патріотичних почуттів на базі дошкільного навчального закладу, 

було виявлено наступні форми та методи виховання національно-патріотичних 

почуттів старших дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм на 

основі проведення занять, бесід, вивчення історії та відвідування історичних та 

історично-культурних місць села Слобода, а також, «Червоний» будинок, 

шкільний музей Слобідського НВК та пам’ятник воїнам загиблим під-час 

бойових дій на території залізничного вокзалу у роки Великої Вітчизняної 

Війни 1941-1945 років. 
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МУЗЕЙ ПИСЬМЕННИКІВ СУМЩИНИ – СУЧАСНИЙ ШКІЛЬНИЙ 

ОСЕРЕДОК ВИВЧЕННЯ КРАЄЗНАВСТВА 

 

В умовах сучасної школи доводиться вигадувати чимало методів та форм 

роботи зі здобувачами освіти, щоб навчальний процес їх зацікавлював, був 

прив’язаним до життя, актуальним, насиченим різноманітною інформацією. 

Зараз важко здивувати школярів монотонною розповіддю, конспектуванням чи 

читанням книги. Це все в минулому. Чого ж прагнуть усі учасники освітнього 

процесу? 

Згідно з Концепцією Нової української школи її основним компонентом є 

новий зміст освіти, який покликаний формувати  в здобувачів освіти необхідні 

для успішної самореалізації в суспільстві навички, так звані компетентності. На 

уроках учитель має застосовувати такі методи навчання, які сприятимуть 

цьому, а саме: ігри, дослідницькі проєкти, експерименти, групові завдання, 

екскурсії [1, с. 45]. Звичайно, роль пошуково-дослідницької краєзнавчої роботи 

у закладах освіти неухильно зростає.  

Одним із шляхів оновлення змісту літературної освіти, зокрема 

краєзнавчої, є посилення практично-діяльнісної та творчої складових у змісті; 

орієнтація освітніх програм на набуття ключових компетентностей та на 

створення ефективних механізмів їх запровадження [6, с.5]. Учитель має 

впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології, які модернізують 

процес навчання, підвищують його ефективність, мотивацію учнів до навчання. 

Відомо, що вчитися буде той, хто має мотивацію, не втратив зацікавленості  до 

навчання.  

Чудовим методом вплинути на свідомість здобувачів освіти, їх бажання 

читати та аналізувати, творчо розвиватися, уміти висловлювати свою думку, 

налагоджувати комунікацію з іншими є робота шкільного музею. У 

комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені 

Д. Турбіна працює аж три музеї різних напрямків: музей історії школи, музей 

матері та сім’ї, Музей письменників Сумщини. Вони сприяють розвитку 

творчих здібностей учнів, умінню досліджувати та знаходити інформацію, 

оформлювати пошукові роботи, а також допомагають покращити рівень 

ораторського мистецтва школярів, здатність представляти результати своєї 

роботи відвідувачам та гостям закладу.  

Зупинимося докладно на роботі Музею письменників Сумщини. 

Відзначимо, що він працює в закладі з 2013 року, але про його роботу відомо 

вже не тільки учням та відвідувачам закладу, а й мешканцям міста Суми та 

Сумської області. Розвивається музей у кількох напрямках, серед яких 

відзначимо такі: 
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• Організація  роботи пошукових груп  «Сумські краєзнавці», «Янголи», 

«Земляки», «П’ятнашка»;   

• Збір, вивчення та упорядкування матеріалів, пов’язаних з літературою 

рідного краю;   

• Проведення творчих зустрічей з письменниками Сумщини; 

• Розробка колажів, буклетів, фотозвітів, проєктів за творчістю 

письменників Сумщини; 

• Створення мультимедійних презентацій за творчістю письменників 

Сумщини; 

•  Опрацювання матеріалу, зібраного пошуковими загонами, його обробка, 

узагальнення та систематизація;  

• Створення та оформлення експонатів Музею; 

• Підготовка (електронних, рукописних, друкованих) випусків шкільної 

газети, журналів та альманахів на літературну тематику;  

• Зйомка телевізійної передачі, короткого відеофільму, буктрейлерів на 

літературні теми;  

• Виготовлення тематичних світлин, колажів, афіш, рекламних постерів, 

малюнків;  

• Написання інтерактивних коментарів до твору;  

• Функціонування сайту «Сум’яночка»; 

• Формування вміння працювати з довідниками, художньою літературою; 

• Проведення листування з письменниками-земляками. 

Метою пошукового загону є залучення учнівської молоді до вивчення 

історії рідного краю, архівних матеріалів, розширення кругозору учнів щодо 

постатей, які відіграють значну роль у розвитку держави, виховання 

патріотизму, почуття вдячності та пошани до митців рідного краю шляхом 

збору матеріалів про них, уміння аналізувати літературні твори, висловлювати 

думки щодо розвитку письменства Сумщини. 

Учні школи мають змогу зустрітися із письменниками рідного краю, 

поставити будь-які запитання, зануритися у світ чарівної поезії та прози. 

Гостями Музею письменників Сумщини були такі знані постаті: Олексій 

Столбін, Володимир П’янков, Сергій П’ятаченко, Вікторія Аш, Євген Положій, 

Артем Шутько, Юрій Ош, Ольга Воробйова, Людмила Ромен, Григорій 

Єлишевич, Олександр Вертіль, Надія Позняк, Анна Коршунова, Василь 

Будянський, Надія Кириленко, Владислав Івченко, Тамара Герасименко, 

Григорій Єлишевич, Богдана Гусак, Петро Нестеренко.   

Рада Музею активно співпрацює з СДПУ імені А.С.Макаренка, 

Сумською організацією НСПУ, Обласною науковою бібліотекою, Міською 

бібліотекою імені Т.Г. Шевченка. Волонтерські та пошукові загони збирають 

краєзнавчий матеріал та пропагують любов до рідного краю та України, 

літератури та фольклору регіону. 

Дослідження, проведені пошуковим загоном «Сумські краєзнавці», 

учителі, студенти та школярі використовують на уроках історії, літератури, 

художньої культури, країнознавства; екскурсоводи проводять цікаві та 

змістовні заходи, присвячені визначним датам та ювілеям письменників 
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Сумщини; для батьків та гостей школи влаштовуються вікторини, творчі 

зустрічі, круглі столи, відеопривітання та фотовиставки.  

Для здобуття навичок досліджувати та пізнавати необхідне, розвитку 

інтелектуальних здібностей, творчого потенціалу школярів використовуємо 

пошуково-дослідницькі методи в рамках роботи Музею письменників 

Сумщини. У закладі постійно діють експозиції, присвячені письменству 

Сумщини, літературним пам’яткам краю, представлені видання, які 

висвітлюють історичний шлях краю, його природу, проблеми, а також художні 

твори про місто Суми. Під керівництвом учителя української мови та 

літератури Гончаренко С.О. школярі зібрали краєзнавчі матеріали про 

письменників регіону, ювілейні зустрічі, події, заходи, літературні премії: «Іван 

Низовий – письменник, журналіст, громадський діяч», «Поетична майстерня 

Тамари Герасименко», «До 140 річниці  з дня народження О. Олеся», «Гумор  

Г. Єлишевича – на часі», «Олександр Вертіль – майстер поетичного слова», 

«Дмитро Білоус для дітей», «Образи поезій Людмили Ромен», «Художній світ 

Сергія П’ятаченка», «Євген Положій – лауреат «Коронації слова». 

Найбільш доступною й цікавою формою вивчення рідного краю є 

екскурсія, оскільки в ній переважають елементи живого споглядання [5, с. 168]. 

З метою глибшого засвоєння здобувачами освіти історичних та літературних 

подій, формування пам’яті про величне минуле свого народу, у закладі було 

організовано екскурсії до м. Батурина, м. Ніжина, м. Харкова,  м. Києва, м. 

Канева, по Сумах та області. Учні привозять з музеїв України книги, буклети, 

листівки, газети, підписані працівниками на знак співпраці зі шкільним музеєм. 

Ніщо так не зацікавлює здобувачів освіти, як спілкування наживо з 

письменниками Сумщини: діти спілкуються на рівних, беруть інтерв’ю, 

автографи, ставлять проблемні запитання, цікавляться творчістю, літературою, 

мистецтвом, а за результатами дружніх зустрічей пишуть статті до шкільної 

газети, на сайт, у фейсбук, дякуючи неординарним особистостям краю за науку, 

цікаві розповіді, можливість доторкнутися до прекрасного – поезії чи прози, 

подарунки, які поповнюють експонати Музею письменників Сумщини. 

Займаючись пошуково-дослідницькою роботою, молодь переконується у 

необхідності творчого підходу до власної діяльності, вибору свого 

майбутнього. Самостійно відшукуючи шляхи і способи розв’язання проблем, 

діти опановують навички дослідження, пошуку, творчості, які їм неодмінно 

знадобляться у майбутній професійній діяльності. 

Вважаємо, що роботу з пошуку матеріалів, присвячених вивченню історії 

та культури рідного краю, необхідно продовжувати та популяризувати. Це 

збагачує духовний світ молоді, дає можливість їм не тільки отримати певні 

знання, а й уміння ними оперувати, бути готовим змінюватись та 

пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти 

інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж 

життя. Саме робота в музеї письменників Сумщини сприяє формуванню в 

школярів уміння вчитися. Це вміння формується шляхом компетентнісно-

орієнтованого підходу до навчання. Саме розвиток в особистості життєво 

важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у 
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сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові 

ринку праці, подальшому здобутті освіти.  
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Гумен Світлана Федорівна, 

викладач вищої категорії, старший викладач, 

голова циклової комісії суспільних дисциплін, 

Сумський будівельний коледж 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ 

ФОРМ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

«Пізнай свій край..., себе, свій рід,  

свій нарід, свою землю - і ти побачиш свій шлях у життя...»  

Григорій Сковорода  

Багато методистів вважають, що головним методологічним принципом 

патріотичного виховання має бути пізнання і усвідомлення молодим 

поколінням своєї Малої Батьківщини. 

«Батьківщина без нас обійтися може, ми ж без неї – ніщо» [9, c. 131]. 

Цю велику істину, на яку звертав увагу В.О. Сухомлинський, повинна розуміти 

і відчувати кожна дитина. Будь-який учень, студент, що цікавиться 

краєзнавством, може вибрати собі заняття до душі. Одними із напрямків 

краєзнавчої роботи, яка проводиться в коледжі є художнє та історичне 

краєзнавство. Об’єктом художнього краєзнавчого пошуку можуть стати 

скульптура, архітектура, художні ремесла, усна народна творчість, музичний 

https://cutt.ly/Fbcovp3
http://osvita.ua/school/lessons_%20summary/edu_technology/41269/
http://www.oblosvita.mk.ua/attachments/article/3935/
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фольклор, різьба по дереву, мистецтво танцю і тому подібне. Предметом уваги 

краєзнавців-істориків є історія міст, селищ, окремих будівель, видатних 

особистостей, підприємств, шкіл, соціальних процесів і явищ, населення, тощо. 

Але одним із найважливіших етапів краєзнавчої роботи в навчальному 

закладі є використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії. Педагогічна 

практика та науково-педагогічні дослідження доводять, що його використання 

у навчальних цілях загострює увагу учнів та студентів до фактів та явищ 

навколишньої дійсності, допомагає виробленню в них самостійного творчого 

мислення, умінь і навиків для практичного використання. Завдяки краєзнавству 

викладач має змогу активізувати навчально-виховний процес, максимально 

наблизити його до реальної дійсності [2, c. 179].  

Використовуючи краєзнавчий матеріал на заняттях історії, викладачеві 

необхідно керуватися певною методологією. Насамперед доцільно керуватися 

тим, що краєзнавчий матеріал є частиною, яка веде до загального, а загальне 

може існувати в розмаїтості часткового. Іншими словами, будь-який край – це 

невід’ємна частина нашої держави, а його історію треба розглядати у 

взаємозв’язку з її історією. Без урахування загальних закономірностей і 

встановлення зв’язку між подіями, що відбулися у тому чи іншому краї, 

вивчення локальної історії буде однобічним. Вивчаючи історію краю чи будь-

який краєзнавчий об’єкт, завжди потрібно дотримуватися рівноваги між 

локальними і загальноісторичними явищами. Ефективність роботи викладача 

передбачає: 

• єдність теорії і практики у шкільному краєзнавстві; 

• систематичне використання краєзнавчого матеріалу на заняттях і 

позааудиторній роботі, відсутність сезонності, спадкоємність у 

краєзнавчій діяльності учнів та студентів від класу до класу та від групи 

до групи, масовість, перспективне планування краєзнавчої роботи у 

масштабі закладу освіти; 

• взаємозв’язок аудиторної і позааудиторної роботи [4, c. 57]. 

Важливим елементом використання краєзнавчого матеріалу на заняттях 

історії є дотримання викладачем принципу відбору й систематизації матеріалу з 

історії краю. Для навчально-виховної мети потрібно відбирати такі факти 

місцевої історії, котрі були б науково достовірними, допомагали правильному 

розумінню закономірностей розвитку історичного процесу, були типовими для 

краю, віддзеркалювали умови його життя, що склалися історично, впливали не 

лише на свідомість, але й на почуття молоді, пробуджували в них інтерес до 

історії краю і держави загалом, мали важливе освітнє і виховне значення.  

Форми використання краєзнавчого матеріалу на заняттях історії можуть 

бути різними: це краєзнавчий урок, урок у шкільному музеї, урок-екскурсія, 

урок-бесіда, робота в науковому гуртку з краєзнавства. 

Сьогодні дуже важливо вдаватися до методів і засобів, які мають 

найбільший вплив на підростаюче покоління, які ґрунтуються на 

демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і 

сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості. Саме до 
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таких методів належать: проектна діяльність, метод відкритої трибуни,  

методики колективних творчих справ, традицій. 

Сучасні інноваційні форми і методи роботи з учнями та студентами, 

зокрема – метод творчих проектів, дає можливість залучати молоде покоління 

до гурткової пошукової роботи. Метод творчих проектів розвиває також 

організаторські та комунікативні здібності студентів, відповідальність, 

критичне мислення, креативність, вміння працювати в колективі. 

Використовуючи саме дослідницький метод, студенти стають не просто 

споживачами готової інформації, а співучасниками творчого процесу. Хоча 

вони й не зроблять нових наукових відкриттів, зате частково повторять шлях, 

який пройшла наука. Очевидно, що не можна ототожнювати дослідницьку 

роботу вчених і студентів. У коледжі краєзнавча робота підпорядковується 

навчальній меті, а в науковому дослідженні в центрі уваги – об’єкт 

дослідження. 

Краєзнавча проблематика студентських досліджень має свою специфіку. 

Краєзнавчі об’єкти або теми маловивчені, особливо історія населених пунктів, 

підприємств, окремих особистостей, історичних періодів розвитку краю, 

культурно-просвітніх інституцій. Юний історик-краєзнавець не має готового 

тексту, в якому розкрито тему, що його цікавить. Він повинен сам взяти участь 

у його написанні. Для цього самостійно провести справжню наукову роботу: 

опрацювати періодику, відвідати музей, провести інтерв’ю. 

Важливе значення для виконання історико-краєзнавчої роботи у коледжі 

посідає чітко розроблена викладачем послідовність її реалізації. До 

найважливіших її елементів можна віднести: 

• розподіл тем і видів роботи; 

• розробка і затвердження загального плану роботи, визначення термінів 

його виконання; 

• підготовка програми збору матеріалу; 

• визначення форм підведення підсумків роботи з кожного розділу плану; 

• виявлення і вивчення документальних джерел, що зберігаються в місцевих 

архівах і музеях; 

• виявлення інформаторів: учасників і очевидців історичних подій, 

краєзнавців, учених; 

• збір предметів матеріальної і духовної культури, перевірка на 

достовірність; наукова оцінка; 

• систематизація наукового матеріалу; 

• педагогічна і методична обробка й оформлення матеріалу; 

• використання зібраного матеріалу в навчально-виховному процесі [2, c. 

268]. 

У цілому історико-краєзнавчі дослідження охоплюють питання, 

розроблювані не тільки історією, а й іншими суміжними науками. Історик-

краєзнавець комплексно вивчає край на основі джерел, пошуків і використовує 

дані інших спеціальностей. Він вивчає перш за все особливості фактів та явищ 

у конкретному місці. Проте місцевий матеріал лише тоді становить цінність, 

коли вивчається не ізольовано від історії всієї країни. Цінність місцевих 
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досліджень у тому, що в них простежуються певні особливості історичного 

процесу країни. Має свою специфіку і методика опрацювання краєзнавцем 

джерел, виявлення цінних осередків, що знаходяться в особистих архівах; 

більша питома вага джерел, що відіграють допоміжну роль у звичайних 

історичних дослідженнях (фото-, фонодокументів); вивчення краю 

здійснюється не лише по джерелах, які зібрані у сховищах, а й шляхом 

особистих спостережень. [7, c. 91] 

Історики-краєзнавці звертаються до археологічного вивчення краю, 

спираючись на матеріали, які є у краєзнавчих музеях чи знайдені під час 

розкопок науковими експедиціями, а також до аналізу різних історичних подій 

на основі архівних документів, літописів, законодавчих актів, звітів, 

статистичних даних, спогадів, листів, місцевої преси, матеріалів діловодства, 

карт, особистих документів учасників подій, фото -, кінокадрів, звукозаписів, 

речових предметів, етнографічних джерел, пам’ятників історії та культури, 

ономастики тощо. Все це дає можливість всебічно пізнати край, визначити 

місце і роль жителів регіону у тих чи інших історичних подіях [7, c. 101]. 

Прикладом пошуково-краєзнавчої роботи, яка вирішує завдання 

патріотичного виховання молоді, можуть слугувати наступні проекти студентів 

коледжу: «Діяльність ОУН-УПА на Сумщині в 1941-1944 рр.», «Волокитинська 

порцелянова мануфактура А.М. Міклашевського», «Український стиль» Георгія 

Нарбута», «Творча спадщина Никанора Харитоновича Онацького», «Героями 

не народжуються – героями стають», «Сумщина в роки національно-

демократичної революції 1917-1921 рр.», «Видатний український архітектор і 

суспільно-політичний діяч – Сергій Тимошенко» і ін. 

В даному контексті саме при вивченні подій Української революції 1917-

1921 років досить актуальним є використання на заняттях історії творчих 

краєзнавчих проектів. Студентська молодь активно долучається до такого виду 

діяльності адже, на прикладах власних героїв, прагне зрозуміти складність 

історичної ситуації, в якій опинилося українське населення в умовах 

громадянської війни. Говорячи про героїв і подвижників Українського 

визвольного руху, на основі цих досліджень, ми можемо сміливо стверджувати, 

що серед них були і наші земляки: Олександр Греков, Павло Зайцев, Олександр 

Коваленко, Георгій Нарбут, Іван Литвиненко, Микола Янчевський, Сергій 

Тимошенко і багато інших, поки що не досліджених прізвищ. Величні слова 

належать відомому українському письменнику М. Рильському: «Хто не знає 

свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних 

людей свого народу, той сам не гідний пошани».  
Надбання наших предків не повинно втратити свого значення. Минуле, 

сьогодення і майбутнє тісно пов’язані між собою. Історія дає нам можливість 

пізнати самих себе. Це не просто інформація про минуле і не довідник про те, 

що було, а захоплюючий процес пізнання себе і своїх предків. Історія показує 

нам, яке глибоке коріння має наше життя. Незнання минулого неминуче 

призведе до не розуміння сучасного і майбутнього. А пізнати давнину ми 

зможемо лише тоді, коли вивчимо історію рідного краю, нашої «малої» 
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батьківщини. Саме з таких історій можна скласти, як із цеглинок, великий 

будинок історії нашої країни. 

Отже, краєзнавство є важливим та ефективним напрямом гуманітарної 

освіти і виховання. Краєзнавство у навчальних закладах як джерело додаткових 

знань і виховний засіб є визначальним чинником залучення учнів та студентів 

до вивчення своєї місцевості, забезпечення розуміння зв’язку глобальних, 

національних і регіональних аспектів у вирішенні сучасних проблем. 

Використання краєзнавчих матеріалів у викладанні шкільних предметів і 

практичне застосування набутих знань про рідний край надають широкі 

можливості для підвищення інтересу учнів та студентської молоді до 

культурно-історичної спадщини українського народу, формування світогляду і 

національної гідності молоді. 
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Гуппал Тетяна Олексіївна, 

вчителька історії 

Комунального закладу Сумської обласної ради 

«Сумська обласна гімназія-інтернат  

для талановитих та творчо обдарованих дітей» 

 

ЗРУЙНОВАНІ ХРАМИ МІСТА СУМИ. МОНІТОРИНГ 

ВТРАЧЕНИХ СВЯТИНЬ 

 

Віддавати шану історії та культурі своїх предків – неминучість для 

людини, яка хоче називатись цивілізованою. Історія – це пам'ять поколінь, це 

духовна спадщина українського народу. Час наполегливо кличе нас в глибини 

вітчизняної історії та культури. Настає пора відкрити духовні скарбниці рідного 

міста, адже для істориків, краєзнавців наразі є важливим не тільки донести 

наступним поколінням історичні факти, а й викликати інтерес до минулого, 

спонукати молодь критично мислити, давати моральну оцінку певній 

історичній ситуації, формувати поняття національних цінностей. 

Своя доля й історія є у кожного людського творіння, навіть коли воно 

було зруйновано. На вулицях сучасного міста привертають увагу пам’ятні 

знаки релігійного характеру, каплиці поряд із світськими спорудами, що 

нагадують нам про змінені, втрачені, а інколи й забуті храмові споруди. Коли 

ми говоримо «втачені храми», пригадуємо негативне ставлення радянської  

влади до релiгiї, котре спричинило руйнування церков, знищення творiв 

релiгiйного мистецтва, конфiскацiю церковного майна. Церкви закривались або 

перетворювались в клуби, музеї, архiви, складськi приміщення, а церковні діячі 

підлягали тотальним репресіям. Не оминула ця доля й сумські храми, серед 

яких були справжні шедеври архітектури, осередки духовного життя наших 

предків. В кінці 20-х років минулого століття почалися закриття релігійних 

споруд за пропозиціями місцевого населення. Якщо уявити собі мислення 

більшості людей тих років, то це не здивує. У державі, що проповідувала 

держаний атеїзм, церква була символом минулого, культові споруди перестали 

становити для людей історичну та архітектурну цінність. Проте й за таких 

важких умов українська iнтелiгенцiя й духовенство намагалися зберегти 

нацiональну культурну спадщину. Ми маємо сьогодні лише уривчасті 

свідчення, старі світлини, архівні документи, що розповідають про красу й 

велич сумських церков, що безжалісно зруйновані більшовицьким урядом.   

Сумчани й гості нашого міста полюбляють відпочивати в сквері 

Покровської площі та не всі, на жаль, знають, що колись на цьому місці була 

одна з найвеличних храмових споруд  Покровська церква. Про цю церкву 

відомо, що вона була закладена в 1783 році, а вже через сім років, в 1790-му - 

освячена. Церква була першим храмом, що зведений за межами міської 

фортеці. Молились в цьому храмі полковник Герасим Кондратьєв, гетьман 

Самойлович, князь Голіцин, Петро І, в 70-х роках ХVІІІ століття її відвідав 

український філософ-просвітитель Григорій Сковорода. Покровська церква 

була полковим храмом Сумського Слобідського козачого полку, а з 1765 року - 
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Сумського гусарського полку. Також відомо, що поряд з Покровською церквою 

існував Введенський храм, який був боковим. Як і багато сумських церков, 

церква Покрови Пресвятої Богородиці була зруйнована з приходом до влади 

більшовиків. У 20-і роки минулого століття церкву закрили й використовували 

для господарських потреб. В 1932 році Покровська церква була  підірвана. В 

кінці 30-х років, коли руйнували храм, на розбирання ганяли місцевих 

студентів. Хто відмовлявся це робити загрожувала вся «краса» того періоду. А 

в сусідньому гуртожитку для студентів сільгосптехнікуму, будівля якого і нині 

знаходиться поряд з універмагом, горище було завалене богослужебними 

книгами з Покровської церкви, якими студенти топили печі взимку. В роки 

фашистської окупації тут влаштували шибениці для сумських підпільників. В 

50-х роках ХХ століття на місці Покровської церкви розбили сквер, а на місці 

вівтарної частини храму установили скульптурну групу «Партизанський рейд». 

В жовтні 2008 року за ініціативи Сумської єпархії УПЦ, міського управління 

архітектури були частково розчищені фундаменти Покровської церкви. 22 

жовтня 2008 року була освячена капличка на честь Покрови Богородиці. В 

серпні 2009 року міська влада повернула історичну назву Покровській площі. 

Ще одна з найкрасивіших церков міста не пережила 30-х років ХХ 

століття. Церква Різдва Богородиці не була в числі самих давніх храмів нашого 

міста. По церковним актам, вона була освячена в 1681 році й знаходилась на 

Холодній горі, на тому місці, де зараз стоїть Будинок культури СНВО. 

Потрібно сказати, що засновники міста Герасим і Андрій Кондратьєви багато 

уваги приділяли будівництву храмів в Сумах, і є підстави передбачати, що 

благодійником храму Різдва Богородиці був саме Андрій Кондратьєв. Він 

заснував при храмі й школу. Будувався храм, як вказують джерела, 

«стараннями причти і прихожан». До речі є ще одна дата закінчення 

будівництва – 1815 р. В наш час, коли будівництво можуть почати ударними 

темпами і покинути через змінених обставин, варто задуматися, скільки 

цілеспрямованості і спокійного завзяття потребувалося для будівництва такого 

храму і подальше його утримання. В 30-х роках минулого століття  почалось 

планомірне знищення храмів і других культурних споруд, черга дійшла і до 

церкви Різдва Богородиці. Сумчани розповідали, що підірвати храм вдалось 

лише з другої спроби. Перший раз завезли декілька підвод вибухівки, 

заложили, шарахнули на все місто. Але підготовлених підривників, напевно, 

тоді не було, тому перший вибух тільки привернув до себе увагу місцевих 

жителів. В стінах храму утворилися тріщини, але він встояв. Другим вибухом, 

більш потужним, будову все таки зруйнували. Ще деякий час існували 

підвальні приміщення, які ліквідували лише після Другої світової війни. Від 

церкви нічого не залишилося. Коли на місці храму побудували Палац культури, 

в новобудові з'явилася тріщина. Всі віруючі після цього довго не зважувалися 

навіть підійти до цього Палацу! А в 2005 році архієпископом Сумським і 

Охтирським Марком була освячена каплиця Різдва Богородиці, в пам’ять про 

зруйнування церкви. 

На площі Незалежності, що є серцем міста, привертає увагу пам’ятний 

знак у вигляді хреста. Саме на цьому місті стояла Миколаївська церква, що 
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була побудована в 50-х рр. XVII ст. Зводилась сумська Миколаївська церква 

завдяки старанням і пожертвам прихожан. В перше десятиліття комуністичної 

влади церква не функціонувала і стала першою жертвою антирелігійної 

кампанії в місті Суми, в 1930 р. її було повністю зруйновано. В 1999 р. за одним 

із проєктів реконструкції сучасної площі Незалежності передбачалося за 

християнським звичаєм встановити на місці Миколаївського храму капличку. 

На сьогодні місце, на якому колись стояв багатостраждальний храм, зайнято 

новобудовами.  

Як бачимо, кожен храм має свою історію. Залишилось помітити, що, по 

попереднім підрахункам, на Сумщині зруйновано більше 600 православних 

храмів. Тож наразі важливим завданням для істориків, краєзнавців, вчителів 

стає не тільки донести наступним поколінням історію культурної й духовної 

спадщини, а й формувати  навички критичного осмислення минулого, 

ціннісного світогляду, усвідомлювати важливість збереження пам’яток історії 

та культури. Важливо забезпечити процес культурного та духовного 

самовизначення й розвитку дитини, сприяти розвитку відчуття бути 

особистістю, котра будує власне життя, орієнтуючись на загальнолюдські 

цінності.  
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ВАСИЛЬ ШУКАЙЛО (ВЛАДИСЛАВ БОЙКО)  

НА ЛІТЕРАТУРНІЙ КАРТІ СУМЩИНИ 

 

«Небагато, либонь, серед майстрів красного письменства  таких, чий 

талант  поєднував би вдатність до веселого дотепництва і мрійної поетичності. 

А його Божий дар був саме такий – подвійно щедрий і коштовний. А ліричною 

кебетою збагатив Владислава рідний край, ліси й луки понад швидкоплинним і 

чистим Пслом», – таку характеристику дала редакція газети «Сільські вісті» 

колишньому господарю «Веселої світлиці» гумористу Владиславу Бойку, 

відомому  під псевдонімом Василь Шукайло.  
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Владислав Бойко народився 8 вересня 1939 року в родині агронома і 

вчительки в селі Михайлівка  Лебединського району Сумської області. Цього ж 

року батьки розлучилися. Сам письменник згадував: «Мама неохоче згадувала 

про батька, і не мені судити про їхні стосунки. Працював він агрономом МТС 

(машинно-тракторної станції), був, кажуть, непоганим фахівцем і людиною не 

без гумору. У війні участі не брав через хворобу легень і невдовзі помер від 

сухот. Світлин його у нас не збереглося, і я не маю уявлення про його 

зовнішній вигляд. Дядько Тихін якось казав мені, що з роками я все більше 

стаю схожим на батька». Навесні 1939 року, незадовго до народження 

Владислава, у Михайлівці був похований його дядько, старший брат матері – 

Віталій, який працював у Сибіру лісовим інженером, але, тяжко захворівши, 

приїхав помирати в Україну. Владислав Бойко у книзі «Ти моя непогасная 

зоре...» (2009) писав: « Поховали його на михайлівському цвинтарі. На високій 

горі над дорогою. Колись, уже в 60-х роках, моя мама, сама вже серйозно хвора, 

повезла мене на його могилу. (Мені було на той час років 23-24, й ми жили в 

Лебедині, за 12 км од Михайлівки). Розшукали. На могилі стояв невисокий 

дерев’яний стовпчик із випаленим написом «Шукайло Василий Антонович» – і 

дати народження й смерті».  

Виростав з мамою Лучезарою Антонівною, бабусею Агнією Яківною  та 

старшим на дев’ять років братом Юрієм. Під час окупації України 

фашистською Німеччиною разом із сім’єю перебував в евакуації  в 

Узбекистані. Після визволення Сумщини повернулися в рідні місця. «По 

поверненні восени 43-го в Україну, нам так і не вдалося дістатися до села, у 

якім мати вчителювала перед війною і де я народився: прибувши поїздом до 

залізничної станції Боромля, змогли доїхати лише до Малого Висторопа, що за 

сім кілометрів від станції. Там мама й пропрацювала вісімнадцять років 

директором школи, аж до передчасного виходу на пенсію. А мені Малий 

Вистороп став другою моєю малою батьківщиною, бо саме в ньому я фактично 

почав свідоме життя: зріс, провів  дитинство і перші юнацькі роки». Тут навесні 

1945 року від схвильованої матері дізнався  про закінчення війни. Тут у 1946 

році пішов до першого класу. Тут у 1957 році на сільському цвинтарі знайшла 

вічний спочинок бабуся Агнія. 

У Малому Висторопі навчалися двоюрідні брат і сестра Владислава – 

Юрій і Світлана. Вони приїхали із Далекого Сходу, оскільки їхня мати, 

молодша сестра Лучезари Антонівни, за безпідставними звинуваченнями була 

засуджена до тривалого ув’язнення, тож племінники перебралися під дбайливе 

крило тітки й бабусі. Більш детально Владислав Бойко написав про це у книзі 

«Журавлина пора»» (2004). 

Після Маловисторопської семирічки, яку закінчив 1953 року, завершив 

середню освіту в Лебединській СШ № 5. Він із теплотою згадував: «У тій 

школі, до речі, мені дуже пощастило на вчительку української мови й 

літератури Галину Іванівну Гузєву, яка чудово знала й любила свій предмет та 

вміла прищепити ту любов і учням». 

У січні 1957 року почав працювати літпрацівником-коректором районної 

газети «Знамя коммунизма» у смт Шалигіне, яке деякий час було районним 
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центром ( невдовзі той район ліквідували і приєднали до Глухівського).  Бойко 

згадував: «Корінне населення цього поліського краю розмовляло колоритною 

мішаниною з білоруських, українських та російських слів. Отож, газета 

видавалася на «общепонятном». ... Колектив у редакції виявився дружним. Як, 

до речі, й уся молодь райцентру, з якою я швидко зійшовся. Ходив вечорами в 

райбудинок  культури, брав участь у самодіяльності, бував на «кальодках» – 

посиділках під місяцем зі співанням частівок і танцями (до речі, вперше почув 

там, як ті частівки у сільських дівчат народжувалися  нібито просто на ходу: 

одна вийде  в коло, проспіває ущипливий куплет, а друга виходить і відповідає  

їй ще ущипливішим. Пам’ятаю лише один, присвячений темі одвічного 

суперництва двох сусідніх сіл – Шалигіне і Кавьонки: «У кавенских ребят 

сапоги пудов по пять, а у шалыгинских ребят сапоги вогнем горят!)». А 

невдовзі з кількома хлопцями та дівчатами все-таки дременув за 

комсомольськими путівками на Донбас ». Там  набував фах муляра. 

У зв’язку з виробничою травмою залишив будову і навесні 1958 року став 

працювати коректором лебединської районної газети «Соціалістичне життя». У 

1960 році, потрапивши під скорочення, перейшов у Недригайлівську районну 

газету «Ленінський шлях», редактором якої був Іван Фотійович Петій. Там 

відбулося знайомство з Григорієм Білоусом, племінником знаного поета 

Дмитра Білоуса. « ... І Грицю я пророкував не менш, а, можливо, й більш 

блискуче літературне майбутнє. І – не помилився у своїх, хай тоді ще наївних 

юнацьких прогнозах.... Творчість  Григорія Білоуса добре відома читачам, 

відзначена літературними преміями», він тривалий час  очолював Черкаську 

обласну організацію Національної спілки письменників України . Ця дружба 

тривала все життя, адже, за висловом Владислава Бойка, «у молодості люди 

сходяться легше, ніж у більш пізні роки».  Згадуючи про цей час, він писав: «... 

Найбільше запали в душу два роки, проведені в Недригайлові – старовинному 

козацькому краї, де пощастило зустріти вірних друзів, пережити чисте палке 

кохання, – і через усе життя трепетно проніс я вдячні спогади про ті незабутні 

дні, що минули на березі красуні Сули, серед працьовитих, співучих, щирих і 

добрих людей.  Ні до, ні після того не довелося мені працювати в такому 

дружному, веселому колективі. Ми всі тоді були молодими...» 

Через два роки, у зв’язку з ліквідацією цієї газети, повернувся до 

Лебедина, де отримав посаду радиста-телетайпіста в реорганізованій 

міжрайонній газеті. Згодом працював на газетній роботі у Конотопі та Шостці. 

Ось як про це згадував Володимир Дудченко, журналіст газети «Життя 

Лебединщини» ( «Соціалістичне життя» в 60-х роках): « ... Влаштуватися на 

роботу, та ще й на творчу, відповідальну, тоді було не менш складно, як і зараз. 

Тому до нашої редакції юний Владислав прийшов зі «скороченої» газети після 

укрупнення невеличких районів. На початку 60-х років минулого століття нас із 

Владиславом об’єднали не тільки журналістська дружба, заочне навчання, 

поезія, рух шістдесятників, а також проблеми, якими жили країна, село, газета. 

Автомобіля у редакції не було, а тому їздили мотоциклом з коляскою і 

власними велосипедами. Під час однієї з таких поїздок на позиченому 

велосипеді журналіст, забувши про застереження, що у велосипеда заслабли 
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гальма, на великій швидкості скочив на міст через Псел. У нього не було перил. 

А назустріч пастухи гнали худобу. Колесо потрапило у якусь щілину, а 

велосипедист з розгону полетів сторчака у воду. Псел у літню пору міліє, це і 

врятувало Владислава. Блискавкою спрацювало золоте правило журналістики: 

потрапивши у воду, рятуй, насамперед, блокнот, щоб вода не розмила записи. 

Це було друге вдале падіння молодого журналіста з небезпечної висоти.  

Уперше юнак обірвався з риштувань новобудови Донбасу, куди поїхав шукати 

романтики. Відтоді обличчя прикрасив невеличкий шрам. Навчений гірким 

досвідом, Владислав став обачнішим і ніколи більше не гарячкував, не 

допускаючи, насамперед, творчих падінь. 

Колектив редакції гідно оцінив його гумористичний настрій і 

поступливий характер, готовність прийти на допомогу іншим і відчуття його 

дружнього ліктя. На ту пору і почали з’являтися критичні віршовані дотепи 

Владислава Бойка. Він прижився у нашому колективі, однак потяг до столиці, 

до культури, де відбувалися головні події, все більше й більше давав про себе 

знати. А ще знайомство зі столичними молодими талановитими поетами і 

прозаїками змусили розпрощатися із провінцією. ... Молодий поет і журналіст 

прибув до Конотопа, де його чекала нова, більш відповідальна посада». 

Ось як сам Владислав Бойко згадував про «лебединський» період: « У 

1962 році я знову повернувся до рідної лебединської, тепер уже міжрайонної 

газети. ... Моя нова посада звучала романтично і трохи смішно: радист-

телетайпіст ( я негайно ж зробив уточнення «теліпайхвіст»). ... Звісно, ніякої 

радіостанції і, тим більше, телетайпа в нашій редакції не було й найближчим 

часом не передбачалося. Був собі звичайний ламповий радіоприймач , який 

наша друкарка Валя опівдні настроювала на певну хвилю і приймала 

повідомлення РАТАУ ( Радіотелеграфного агентства України) для міських та 

районних ( а відтепер уже – міжрайонних) газет. Коли Валя йшла у відпустку, я, 

на той час уже досить добре освоївши друкарську машинку, зазвичай 

підмінював її. Крім того, залюбки виконував усяку іншу поточну  роботу: 

вичитував коректуру, їздив по селах, писав замітки, кореспонденції, нариси, 

репортажі, чергував по номеру, підмінював у разі необхідності відповідального 

секретаря... Вряди-годи писав «датські» вірші – так хтось дотепно охрестив 

віршики, присвячені усяким датам. Особливо я цим ніколи не захоплювався, 

але часом доводилося віддавати данину й такому жанру...». 

У 1960 році  Владислав Бойко вступив на заочне відділення факультету 

журналістики Київського державного (тепер національного) університету ім. 

Тараса Шевченка і 1966 року отримав диплом журналіста. Того ж року 

Шосткинський райком партії порекомендував його на дворічне стаціонарне 

навчання до Вищої партійної школи при ЦК КП України на відділення преси, 

радіо і телебачення. Закінчивши 1968 року цей навчальний заклад, ще рік 

попрацював завідувачем відділу сільського господарства у шосткинській 

міськрайонній газеті «Советское Полесье». 

Шостка теж  залишила помітний слід у житті й творчості письменника: 

«Навесні 1965 року я зі своєю майбутньою дружиною, теж журналісткою 

Валентиною Меншун, з якою ми познайомилися під час спільної роботи у 
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конотопській міськрайонній газеті «Радянський прапор», переїхали в Шостку. 

Для Валентини це місто було малою батьківщиною... Тут вона розпочала 

спочатку робітничу, а потім і журналістську біографію в газеті «Зоря», яку, 

однак, після хрущовських пертурбацій, ліквідували. Але незабаром 

схаменулися й знов відкрили , вже під новою назвою «Советское Полесье». 

Дізнавшись, що відроджене видання буде російськомовним, ми були трохи 

розчаровані – звикли-бо писати і мислити рідною, – проте ходили чутки, ніби  

вирішується питання про дубляж газети ще й українською. Але обіцянка – 

цяцянка: хто ж не знає вислову про тимчасові споруди!.. Залишилася в пам’яті 

атмосфера якогось загального піднесення, передчуття близьких змін на краще.. 

Тоді ще багато хто з нас вірив, що «тимчасові труднощі» ось-ось відійдуть у 

минуле і настане ера здорового глузду. І ми, молоді журналісти, що становили 

тоді кістяк редакції , намагалися наближати її своїми задерикуватими перами. З 

пієтетом писали про людей праці, громили нехлюїв, безгосподарників, 

нечистих на руку людців». 

Однак хотілося рухатися далі. В жовтні 1969 року Бойка запросили на 

роботу до Києва в редакцію сатиричного журналу «Перець», де до цього 

проходив виробничу практику і добре зарекомендував себе як  фейлетоніст. «... 

І я попрощався  із Шосткою. Проте теплі спогади про це чепурне місто, 

мальовничі привітні села, лісові урочища, тихі річки та озера ще й досі 

солодким щемом стискають серце. Хоч родом я сам з Лебединщини – такого ж 

чарівного краю, як і благословенна шосткинська, недригайлівська, конотопська, 

шалигінська земля – одне слово, Сумщина, де довелося мені народитися, жити і 

працювати  і де я залишив часточку свого серця».  

«Перцю» Владислав Бойко віддав 25 років у якості фейлетоніста, 

завідувача відділу, члена редколегії. Заслужений журналіст України, член 

Національної спілки письменників України,  як письменник, спеціалізувався на 

сатирично-гумористичних жанрах, випустив 7 збірок збірок : «Осел-диригент», 

«Боброва шуба», «Сміх на голову», «Соловей на службі», «Трактат про ніс», 

«Журавлина пора», «Ти моя непогасная зоре». Свою першу збірку під 

справжнім іменем, всі інші – під псевдонімом Василь Шукайло. Звідки він 

з’явився, письменник знову ж таки дав відповідь у своїх спогадах:  «Мій 

літературний псевдонім є справжнім прізвищем моєї мами Лучезари Антонівни 

Шукайло, якого вона в заміжжі не поміняла. А от «попівське» ( тобто дане 

священиком при хрещенні)  ім’я Оксана вона згодом, у 15 або 16 років, ставши 

комсомолкою, змінила на більш «ідейне». ... Згодом, на мамину честь, я назвав 

Оксаною свою дочку».  

Творчі здобутки Владислава Бойка були відзначені літературними 

преміями імені Леоніда Глібова та Степана Олійника. За останню книжку «Ти 

моя непогасная зоре» (2009) рада Сумського земляцтва у Києві присудила йому 

літературну премію імені Олександра Олеся. 

Улітку 1995 року розпочав випускати сатиричну газету «Гаківниця», 

потім – «Від вуха – до вуха», брав також участь у випуску тижневика «Веселі 

вісті». Усі ці видання, за браком спонсорської підтримки, проіснували недовго. 

З листопада 1998 року став завідувачем відділу публіцистики письменницького 
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журналу «Вітчизна»  та паралельно – першим заступником головного редактора 

всеукраїнського громадсько-політичного і теоретичного журналу «Трибуна», 

головним редактором якого була його дружина Валентина Іванівна Меншун.  

Підступна хвороба підточила сили письменника, заледве переступив 75-

літній рубіж. Владислава Бойка, який мужньо тримався і до останнього 

працював попри недугу, не стало 16 лютого 2015 року. До цього три роки 

віддав газеті «Сільські вісті» на посту господаря «Веселої світлиці». Знаючи, 

що вже не одужає, все одно знаходив сили для жарту, написавши за кілька 

годин до смерті: «Відсміявся, добрі люди. Вибачайте. Більш не буду...». 

Сумна звістка сколихнула Сумщину, де залишилися його друзі, 

однодумці, вчителі. Серед них і Володимир П’янков, колишній журналіст 

лебединської районки. На сороковини пам’яті Василя Шукайла він написав у 

статті «Тобі, колего, наша шана» такі теплі слова: «Для мене він був не просто 

випадковим слухачем літературної школи при редакції районної газети  50-х 

років, а літературним сином, бо змалечку тягнувся до Слова, яке я викладав. 

Про його шлях у літературу вже мовлено. Юнак спробував знайти себе, 

працюючи в Шалигіному, Конотопі, Шостці, Недригайлові, але лебединські 

корені завжди кликали його, і він віддав рідному краю чимало літ. І вірним 

лишився до скону... Кожна написана ним книжка – це дарунок Лебедину і 

Лебединщині, своєрідний звіт перед Батьківщиною, товаришами по літературі. 

Листи, листи... Їх багато: і юнацьких років, і зрілого віку, і радісні, і сумні. ... 

Ставши доволі відомим в Україні літератором, лебединську газету пам’ятав, як 

першу любов. Наведу дарчі написи на виданих ним творах: «Моєму 

літнавчителю Володимиру Олександровичу П’янкову – з глибокою подякою»; 

«Від одного з тих, хто колись морочив голову своїми римованими карлючками 

(Василь Шукайло він же В. Бойко)»; «Дорогому моєму літ ТАТОВІ від одного 

із пташат гнізда П’янкова». Кожну його книжечку ми, літературознавці, 

зустрічали радісно, читали вголос, обговорювали. А він, дізнавшись про це, 

надсилав вдячні листи із Києва, обіцяв «не складати зброї». І не складав. А 

скільки виступів! А на «Вишневих усмішках» – майже щороку. Якось приїхав 

до Сум на гостини до Григорія Єлишевича. Прийшов до мене, вручив чергову 

книгу гумору й сатири. «Є задума зробити збірку лірики», – і поділився. Була в 

його обличчі якась сірість, тремтіли руки: підкрадалася хвороба Паркінсона. 

«Паркінсончик», – як він сказав, не зрадивши своїй життєлюбній натурі 

веселуна. «Ти щасливий?» – спитав. – «Так! Маю трьох онуків! Видаю власну 

газету, у престижному журналі маю місце, завжди поруч дружина...» А хвороба 

прогресувала.... Поет-лебединець житиме у своїх книжках, численних 

публікаціях, спогадах колег, друзів, земляків. У районному краєзнавчому музеї 

діє виставка, у бібліотеці Лебединської ЗОШ №5, музеї Маловисторопського 

НВК оформлені літературні куточки на честь неординарного сміхотворця. Це 

данина пам’яті і любові до нашого Владислава Бойка». 

 Працюючи у столиці, письменник не поривав зв’язків із малою 

батьківщиною, підтримував молоді таланти. «Василь Шукайло – номер один у 

моєму гумористичному житті, – поділився спогадами  Григорій Єлишевич, 

сумський письменник-гуморист, член НСПУ, НСЖУ та Асоціації діячів 
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естрадного мистецтва. – З його легкої руки наприкінці 80-х років я став 

відомим в Україні фейлетоністом, отримавши посвідчення працівника «Перця». 

Наше знайомство відбулося 1974 року, коли я оббивав пороги багатьох 

редакцій , щоб запропонувати свої гумористичні твори. Випадково дізнався про 

Шукайла. Прийшов до нього, молодий, окрилений, зухвалий, виклавши на стіл  

стосик своїх творів. Владислав Бойко тепло мене зустрів, швидко переглянув 

те, що я запропонував, вибрав кілька творів і пообіцяв, що їх надрукують. 

Звісно, він познайомив мене з колегами по цеху і головним редактором 

Федором Маківчуком, порадивши писати фейлетони. А згодом я увійшов до 

штату найвідомішого в Україні сатиричного журналу як «фейлетоніст». Це 

була велика удача! А скільки я отримав  цінних порад та підказок! 

Приїжджаючи до Києва, залишався ночувати у гостинного перчанина. Наші 

розмови тривали до ранку. Знаючи, що я пишу пісні, він познайомив мене з 

поетом-піснярем Вадимом Крищенком. Часто ми відвідували у Києві визначні 

заходи, з’їзди письменників НСПУ, спілкувалися з непересічними людьми. Я 

пишаюся тим, що мав такого надійного друга й наставника, адже він виховав 

цілу плеяду талановитих журналістів та письменників, вкладаючи в них свою 

душу. Тому Владислава Бойка любили всі, хто знав. Я із задоволенням 

запрошував його на «Вишневі усмішки» до Охтирщини, де він читав свої 

гумористичні твори, був членом журі. Ця дружба тривала майже три 

десятиліття». 

Особливою сторінкою в житті Владислава Бойка була дружба з 

Маловисторопською школою. Через п’ятдесят років після її закінчення у 2005 

році на адресу закладу прийшла збірка «Журавлина пора» з дарчим написом і 

листом, у якому були такі рядки: «Дорогі друзі! Колись, у 1946 році, 

переступив я поріг першого класу Маловисторопської семирічної школи. А в 

1953 році закінчив її. Тут минули мої дитячі літа (моя мати, Шукайло Лучезара 

Антонівна, була педагогом, у 1944-1962 роках – директором цієї школи, і жили 

ми з нею, бабусею та старшим братом тут же, в другому під’їзді шкільного 

корпусу). Навряд чи те, ще дореволюційне, приміщення досі збереглося. Давно 

вже не був я в селі, у якому зріс ( народився в Михайлівці), – збереглась тільки 

тепла вдячна пам’ять про нього й про ті найсвітліші в житті миттєвості, якими 

обдаровує нас дитинство. З теплотою й любов’ю дарую шкільній  бібліотеці 

свою книжку, видану 2004 року. У ній є трохи спогадів і про Малий 

Вистороп...». Звісно, лист відомого письменника, про якого, однак, у селі 

майже нічого не знали, не міг залишитися поза увагою, тому у відповідь 

письменник отримав листа від авторки цієї статті. А незабаром прийшов із 

Києва наступний, датований 16 серпня 2005 року, зворушливий і теплий: 

«Вельмишановна пані Богдано! З усіх листів, які я отримував упродовж 

багатьох років, Ваш – один з найдорожчих. Скільки в душі сколихнулося! Я, 

правду кажучи, надсилаючи свою книжку, так би мовити, в безадресну 

невідомість, навіть не сподівався на таку реакцію. І тепер бачу, яку помилку 

робив, не підтримуючи протягом багатьох літ зв’язків з рідною школою. Ну, що 

сказати? Ось почнеться навчальний рік – напрошуся в гості хоч на один урок...» 

З цього часу зав’язалося листування. Так і не приїхавши на ювілей школи, 
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письменник надіслав святкову телеграму, яка нині прикрашає експозицію 

шкільного музею: «Маловисторопським педагогам та їхнім вихованцям 

найсердечніші щирі вітання! Хай летять Ваші роки в натхненнім труді, хай 

збуваються мрії, палкі, молоді. Хай не в’яне калина, хай сміється дитина, хай у 

кожному серці цвіте Україна. Владислав Бойко».  А в листі від 10 грудня 2005 

року написав: «Не можу собі вибачити, що не кинув усе й не приїхав. А згадки 

випливають з пам’яті одна за одною... Чи дійшла моя телеграма? При 

найменшій нагоді постараюсь приїхати. А тим часом – мій низький уклін і 

найсердечніше вітання усім односельцям. Щиро – Владислав Бойко».  

Його мрія здійснилась 1 вересня 2006 року, коли разом із керівником 

Київського благодійного фонду, редактором газети «Хата», Миколою 

Рудаковим переступив поріг нового двоповерхового приміщення школи. 

Владислав Федорович не тільки провів чудову літературну зустріч, 

подарувавши власні збірки, альманах «Земляки», а й відвідав місця , де минуло 

його дитинство: стару школу, де навчався і жив; кладовище, де похована 

бабуся; вулички, де бігав серед безтурботних однолітків; зустрівся з деякими 

земляками, яких знав і які пам’ятали його. Від’їжджаючи, пообіцяв приїхати 

ще. В його очах було багато суму. Хто ж знав, що це були останні відвідини 

Малого Висторопа. А згодом продовжилося активне листування, до Києва 

линули привітання зі святковими датами, ювілеями – 70-річчям та 75-річчям. 

Останнє, вересневе, вітання 2014 року від імені земляків було надруковано в 

газеті «Сільські вісті» у статті « Не гаси свою усмішку, брате».  

Звістка про тяжку хворобу змусила всіх захвилюватися, й недаремно: в 

лютому 2015 року вийшла стаття-некролог «Згасла усмішка», в якій 

сільськовістяни попрощалися з талановитим колегою. 

Але залишилися книги, численні публікації, фото і листи, які за об’ємом і 

змістом можна прирівняти до художніх творів і публіцистичних статей. Від них 

віє добром і щирістю. А в деяких можна прочитати заповіт майбутнім 

поколінням літераторів: « 29 листопада 2009 року ... Кожне заняття, в тім числі 

й  поезія, взагалі література, потребує професіоналізму. Та коли ж його 

виробляти, як доводиться уривати для неї часинки від основних занять, на які 

ми вчилися і які, зрештою, дають нам шматок хліба. У цьому – вічні, часом 

нездоланні суперечності між «красивим і корисним», з яких доводиться 

обирати, в кінцевому рахунку, щось одне. Правда, є й щасливі поєднання, і 

добре діє той, хто вміє вносити в будь-яку працю частинку поезії. І тоді часом 

нашого слуху торкаються мелодії божественних струн – вони й дарують нам 

солодкі хвилини натхнення. А скільки ж поетичних перлів розсипано у 

народних піснях, у приказках, прислів’ях, примовках, усмішках, – то 

невичерпні джерела для творчості!... Хочеться думати, що новий день засвітить 

нам хай якусь малу свічечку в кінці тунелю посеред справжніх і вигаданих 

криз, епідемій, політичної безпардонності і цинізму, в яких ми всякчасно 

борсаємося».  
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ТВОРЧА СПІВДРУЖНІСТЬ КОСТЯ ГОРДІЄНКА ІЗ 
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Ім’я Костя Гордієнка, українського письменника-харків’янина, лауреата 

Державної премії УРСР імені Т.Г. Шевченка, знане й шановане в Сумській 

області, зокрема на Лебединщині. Про його багаторічне перебування у цьому 

краї, що надихнуло на написання чисельних книг, статей, нарисів, про  творчу 

співпрацю з місцевими літераторами та журналістами, є чимало свідчень. 

Зокрема у книзі Віктора Скакуна «Літературна Сумщина» (1995) зустрічаємо 

такі факти: «З містом і Лебединським районом нерозривно пов’язана творчість 

відомого українського письменника, лауреата Державної премії України імені 

Т.Г. Шевченка Костя Олексійовича Гордієнка (н.1899). Родом із села 

Микитинці Хмельницької області. По закінченню Одеської ремісничої школи 

працював на заводі , а згодом – на журналістській роботі, зокрема в редакції 

газети «Вісті ВУЦВКу». Наприкінці 1929 року він, прибувши у творче 

відрядження до Лебедина, пише нарис «Комуна на хуторі Куличці». На цей час 

Кость Гордієнко був уже автором збірок оповідань і повістей «Федько» (1925), 

«Червоні роси» (1926), «Автомат» (1928), «Славгород» (1929). І тоді ж 

письменнику полюбилися щедрі душею люди нашого краю. З тих пір Лебедин 

стає для нього творчою лабораторією. Щороку Кость Олексійович приїздить 

сюди із Харкова, пішки мандрує по селах району, глибоко вивчає життя, 

зустрічається і розмовляє із цікавими людьми, які потім будуть прототипами 

героїв його майбутніх творів. На місцевому матеріалі народжуються повісті 

«Атака», «Артіль», «Зерна» та ін. У них змальовано складні соціальні процеси, 

що відбувалися в тодішньому селі в 30-хроках. Зростання художньої 

майстерності прозаїка засвідчує його роман «Діти землі» (1937), який згодом, 

ґрунтовно переробивши, назвав «Заробітчани». Вершиною творчості Костя 

Гордієнка є романи «Чужу ниву жала» (1940), «Дівчина під яблунею» (1954), 

«Буймир» (1968), за які він удостоєний Державної премії України імені Т.Г. 

Шевченка (1973). Після появи цих творів письменника по праву називають 
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літописцем села нашого століття, співцем народного життя. У романі «Дівчина 

під яблунею» знайшла яскраве відображення зухвала крадіжка чужої слави. Ще 

напередодні Великої Вітчизняної війни у колгоспі «Червона зоря» 

Лебединського району стався такий конфлікт . Голова правління господарства 

звільнив з роботи двох знатних юдей – завідуючого тваринницькою фермою, в 

майбутньому селекціонера, одного з творців лебединської породи корів, 

лауреата Державної премії СРСР Семена Макаровича Гайдаша і дояра-

п’ятитисячника Івана Тимофійовича Хобота. Замість них вирішив послати в 

Москву на Всесоюзну сільськогосподарську виставку свою куму, щоб 

прославити її. Прообразами героїв цього твору є жителі села Токарі-Бережки – 

передова доярка, двічі Герой Соціалістичної Праці Марія Харитоненко 

Савченко, бригадир тракторної бригади, Герой Соціалістичної Праці Яків 

Митрофанович Шульга та ін. Наприклад, позитивний персонаж Текля Завірюха  

з волі автора переходить і в роман «Буймир». Ми бачимо цю дівчину такою ж 

сміливою, завзятою і щирою, як і в мирній буденній праці, так і в боротьбі з 

німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни. 

Останній твір трилогії побудований на матеріалах партизанського руху на 

Сумщині, зокрема в Путивльському, Лебединському районах. «Творча постать 

такого романіста, як Кость Гордієнко, – писав відомий український критик, наш 

земляк Леонід Новиченко, – не може бути охарактеризована без опису його 

тридцятирічних мандрів по селах Лебединського району, що дали матеріал для 

доброго десятка книг письменника». 

Розкривають секрети творчості  К. Гордієнка також В. Брюховецький 

(нарис) та О. Ющенко («Зернослово»). У творчому доробку К.О. Гордієнка – 

понад 40 збірок прози різних жанрів. Він також присвятив кілька теоретико-

критичних праць питанням художнього слова. Серед них – «Лінія пера» (1932), 

«Слово про слово» (1964), «Рясне слово» (1978). В останній роботі Кость 

Олексійович так визначив стиль свого письма: «Із свого творчого досвіду я 

пересвідчився, що найтяжче – це методичне значення буденної роботи. Уміння 

побачити в буденному красу людської душі». За багаторічну плідну літературну 

працю К.О. Гордієнка нагороджено орденами Трудового Червоного Прапора  

двома), Червоної Зірки, «Знак Пошани», медалями. Чимало знань і енергії 

талановитий письменник віддав вихованню молодої літературної зміни. Понад 

тридцять років він керував разом з членом Спілки журналістів України 

Володимиром Олександровичем П’янковим літературним об’єднанням при 

лебединській районній газеті, кілька вихованців якого стали членами Спілки 

письменників, інші – журналістами, вчителями літератури. З часом естафету 

перейняв вихованець К. Гордієнка, член Спілки журналістів України 

Володимир Григорович Дудченко». 

Колишня працівниця районної газети, журналістка Валентина Івашина  

згадувала: «...Воістину святкова атмосфера панувала у нас в редакції, коли 

дізнавались, що в Лебедин приїхав Кость Олексійович Гордієнко. Про те, що 

він дружить з редакцією і її працівниками, я вперше почула в далекому 1966 

році, коли прийшла працювати в газету. А потім доля подарувала мить, коли 

відбулося знайомство з письменником. У розмові був людяним, щирим, 
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неквапливим. Коли ж дізнався, що я родом із Токарів-Бережків, то ніколи не 

минав нагоди , коли бував у нас в редакції, аби не розпитати, як поживають 

його знайомі токарівці, його літературні герої. Звісно, що це була і Марія 

Харитонівна Савченко, і її чоловік, колись знаний на увесь СРСР дояр Іван 

Тимофійович Хобот, і багато інших. Про мою родину теж, було, розпитає. 

Радив учитися на журналіста, бо хто, як не виходець із села, молода людина, 

може тонко описати селянську працю. Тож, як у воду дивився український 

письменник-пророк ... 

Збереглася і листівка з розмашистим почерком Костя Гордієнка... 

Пам’ятаю, як її отримала на початку 70-х років з нагоди 8 Березня. «Бажаю не 

одриватися од землі, од людей. Привіт!». І автограф. Подібне сприйняла як 

благословення на все творче життя. Так і сталося, як гадалося. Тепер вже ця 

листівка – реліквія, яка переходитиме від покоління до покоління...» 

Яскравим доповненням є спогади Володимира Дудченка у збірнику 

«Неповторні миттєвості. З історії Лебединщини» (1994): «Гортаючи 

літературну енциклопедію, знаходжу знайомі прізвища тих, хто трудився в 

нашій газеті. Це насамперед Кость Гордієнко, для якого Лебединщина стала 

творчою лабораторією і якій він віддав півстоліття свого  життя. 

Приїхав він до нас із Харкова, де жив донедавна, ще під час 

колективізації. Звідав тут лихоліття голодомору, але  змушений був про це 

мовчати довгі десятиліття, хоч у своїх творах завжди писав про нужденне 

життя селян. Багато наших земляків із сіл Московський Бобрик, Пристайлове, 

Куличка, Токарі та й із самого Лебедина стали прообразами його героїв, про 

них він писав у райгазеті. Шкода, що не збереглося довоєнних підшивок газет. 

Часто Кость Олексійович розповідав про його велику дружбу з 

секретарем редактора Григорієм Андрійовичем Алексенком. Вони разом 

бували у відрядженнях, обговорювали життєві питання. Підшивка районної 

газети завжди лежала на робочому столі письменника, а вирізки з неї – у 

багатьох папках, які він використовував при написанні своїх творів чи статей до 

періодики. Мені теж пощастило не раз бувати у творчих відрядженнях з Костем 

Олексійовичем. Завжди уважно слухав і запам’ятовував його мудрі повчальні 

розповіді. 

На всіх наших газетних торжествах і святах К.О. Гордієнко був 

найпочеснішим гостем, він ніколи не відмовляв, коли його просили виступити 

перед газетним активом і робсількорами. Часто присилав нам коротенькі листи. 

Радів кожній нашій удачі, радив, допомагав, коли виникала потреба, застерігав. 

Ми всі щиро вітали письменника, коли за трилогію «Буймир» йому була 

присуджена Державна премія імені Т.Г. Шевченка». 

Про високий авторитет письменника також свідчать рядки статті 

«Трудящі вшановують пам’ять кобзаря» із районної газети «Будівник 

комунізму» (№ 53 (310) від 1 травня 1964 року): «В міському сквері, в центрі 

Лебедина, відкрито скульптурне погруддя пам’ятника Т.Г. Шевченку. На 

мітинг, присвячений відкриттю, прибули автор скульптури Яків Денисович 

Красножон, український письменник Кость Олексійович Гордієнко... З палкими 

словами дорогому Тарасу виступає письменник К.О. Гордієнко, учні міських 
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шкіл. Зачитуються вітальні телеграми від Максима Рильського, Степана 

Олійника, Миколи Бажана, Бориса Гмирі та інших діячів культури...» 

Лебединському письменнику-краєзнавцю, члену НСПУ, Борису Ткаченку 

пощастило знати письменника особисто. Тож не раз чув з його вуст про вибір 

типажів, з кого виводив певного героя роману, про його поїздки по 

розтрощених панських маєтках. Він згадував: «Кость Олексійович був бажаним 

гостем у багатьох жителів міста. А найчастіше запрошував на гостину до себе. 

Квартирувався він на окраїні Лебедина по вулиці Будильській, 125. 

Помешкання – одна кімната, ліжко, стіл, скриня з книгами, портрет Т. 

Шевченка і М. Гоголя. А в кутку – вудочки і відшліфована літами коса-

семиручка. Казав: «Люблю, як коса під мантачкою співає». Заняття літстудійців 

письменник влаштовував прямо на квартирі. Сходилися вчителі, студенти, 

газетярі і просто любителі художнього слова. Хазяйка хати тоді випікала пару 

жаровень пирогів з квасолею, і пиріжкоїди всідалися за стіл опановувати 

«таємниці художньої майстерності». Сумський письменник Пилип Трохимович 

Гаврилов, знаючи про ці студії, напоумлював: «Гордієнко – письменник не 

асфальтний, він – з народу, вірніш – з простолюду. Мова його творів – взірець 

українського слова. Тож прислухайтеся до його порад, ловіть відтінки мови, а в 

нього їх безліч. Прочитайте «Чужу ниву жала». Там стільки перлів! І від 

мудрого народного слова, і від народної пісні. Та всі крупні, зернисті. Воістину 

великий учитель». На одному із літературних занять пиріжкоїд-початківець 

запитав, чи годиться вживати вислів  « садили люди картоплі», бо редактор 

газети слово «картоплі» виправив на «картоплю». І Кость Олексійович навів 

приклад зі свого життя. Колись він написав в оповіданні речення: «Білила 

Дарка около…» «Около» по-лебединськи – іменник, це чільна і причілкова 

стіна хати. А редактор став рогом. Це, мовляв, слово російське і означає 

«вокруг». Доказував письменник, доказував свою правоту та так і кинув. А 

одного разу таки доказав. Лебединські бублейниці виготовляли  цукерки 

неймовірної краси і довжини. До третини метра. Та кольоровим папером 

обгорнуті, та золотою стрічкою опоясані, та з китицями на кінцях. Ото 

письменник і написав, як школярик Хведько ішов вигоном і в такт ходьбі 

ляскав себе цукеркою по халяві. 

Редактор наїжачився: «Як це? Цукеркою? По халяві? Нісенітниця!» Кость 

Олексійович не здивувався: звідки тому редактору знати про тонкощі 

лебединських бублейниць . Він, мовляв, крім злежаних харківських «лампа 

сетів», та й тих за талонами, ніяких цукерок не бачив. Довелось привезти з 

Лебедина оберемок того дива. Тоді повірив». 

Близько знаючи письменника, засвідчую його велику людяність і жагу до 

народного слова. В останні роки він збирав пісні про нелегку долю жінки в 

старі часи і мав задум видати збірочку під назвою «Невістчині пісні». Його 

можна було бачити не тільки серед аматорів літератури, а більше – серед селян, 

серед героїв його творів. У 1972 році у великоднє свято Кость Олексійович 

поїхав у село Барабашівку до Григорія Барабаша – у сім’ю головного героя 

повісті «Заробітчани». Лебединців вражала людяність письменника. Де він, там 

і зграйка дітвори. Де він, там і дитячі пустощі. То «Подоляночку» з ними 
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водить, то якусь бувальщину розказує, то цукеркою пригостить. Одним словом, 

велет, людинолюб, а тому й гордість наша». 

Досить цінною є епістолярна спадщина, яка частково збереглася у 

дописах маловисторопського сількора Федора Вінниченка. Із сімнадцяти років 

Федір Петрович пішов на фронт і на все життя залишився інвалідом війни 

першої групи. Та не скорився цей мужній чоловік життєвим незгодам,  знайшов 

у собі сили бути корисним людям. Його зброєю стало перо, а його 

повсякденними заняттями – пошуки тем, матеріалів для написання заміток, 

кореспонденцій до газет. Значний вплив на його становлення, як 

кореспондента, мав Кость Гордієнко, з яким їх пов’язували тривала дружба та 

листування. В одному зі збережених листів знаходимо такі рядки: «24.12.79 

Шановний Костю Олексійовичу! Книга «Розповідають майстри», м. Київ, 1979 

рік, з Вашим автографом: «Ф.П. Вінниченку і його сімейству світлої долі. м. 

Харків, жовтень 1979 р.»  не менше у мене викликала  хвилювання і радості 

піднесення, як у свій час автограф на невеликій книжці «Боброва шуба» Василя 

Шукайла, де він власноручно написав: «Дорогому землякові Ф. Вінниченку – 

моя паперова боброва шуба – на теплу згадку. Лютий 1979 р., м. Київ ». Скажу, 

можливо, й гарячково, що тепле слово – це духовний хліб, а не огріх орача, чи 

грива невдахи косаря. Владислав Бойко (Вас. Шукайло) – гуморист-перчанин, 

це, так би сказати, Ваш пагінець, який у свій час (1960-ті роки) працював у 

нашій райгазеті «Будівник комунізму» та відвідував літературний гурток, яким 

ось уже більше ніж два десятки років керує наш шановний журналіст і поет, 

відомий Вам Володимир Олександрович П’янков. В. Бойко тут в гуртку ступив 

на Вашу літературну ниву, як на таку ниву ступили поети Анатолій Таран, 

Володимир Мордань, Петро Борисенко, байкар Євген Васильченко і ряд 

інших». 

Відомо, що поет Володимир Григорович Мордань, родом із Новоселівки 

Лебединського району, який працював у редакціях газети «Радянська освіта», 

журналів «Україна», «Ранок», старшим редактором видавництва «Музична 

Україна», у вірші  «Лебедин» згадував  про мудрі поради наставника: 

... І він почав без передмови 

зі мною розмовляти. 

І перед мене встало Слово, 

як правда, вузлувате. 

Писать на совість – не на здогад! 

Щоб поряд – віра й честь. 

... Я повертаюся у спогад. 

Як добре, що він єсть! 

Повертаючись до листування Федора Вінниченка з Костем Гордієнком, 

можемо з упевненістю сказати, що це були споріднені душі, для яких була 

важливою доля села. У всіх листах письменник цікавиться станом полів, як на 

них вплинули погодні умови, як хлібороби вирішують нагальні проблеми, яка 

доля його знайомих, про яких писав у своїх книгах. 

В Ірпінському листі від 28 червня 1979 року він писав: «Шановний 

Федоре Петровичу! Спасибі за докладного листа, за газету «За кадри» (газета 
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Маловисторопської сільської ради. Прим. ред.), – читаю не тільки я, а й мої 

товариші. Ви не написали, чи багато дощ зачепив сіл, чи весь район, і чи добре 

промочив землю, чи поправиться буряк, кукурудза, соняшник, трави (хіба 

другий укіс), чи багато заготовили скотині корму і на що є надія. Яка озимина і 

який намолот? Чи вижили ячмінь, овес? Що чути з гречкою, просом? І чи 

думають по дощах сіяти кукурудзу скотині? І чи виспіють молочні качани, поки 

треба буде звільнити поле під озимий клин... У нас новини такі: в ніч на 19-те 

була злива. Безнастанні спалахи і вода з годину, а після того і по цей день ні 

одної краплини, а пече так, що дихать нічим – +32! Чи передав Вам В. П’янков 

книжку? На тім бувайте здорові. Вашому сімейству привіт. К. Гордієнко ». 

А ось рядки з іншого листа, які так хвилюють автора «Заробітчан», – про 

його героїню. «...Да, коли можна, напишіть мені, що чути про Олену 

Удовиченко з Бобрика. Чи жива вона, бо я вже кілька разі писав, та не 

відповідають. Привіт матері! К. Гордієнко, 19.IV.-80 р. м. Харків». 

За деякий час сількору вдалося у своєму листі порадувати автора 

«Заробітчан» тим, що  його «героїня» – Олена Удовиченко – жива, ще досить 

бадьора за віком. Про це він довідався у її односельця Андрія Івановича Кадная 

– викладача історії  Маловисторопського радгоспу-технікуму. Відповідь не 

забарилася: « Шановний Ф.П.! Ми з Олексієм (Олексою) Ющенком читаємо із 

задоволенням Ваші листи, де пишете про село і побут, і передаємо привіт і 

добрі побажання Вам і всім добрим трудовим людям. В нашій стороні, тобто в 

Київській області, жита виросли вище голови. Як тільки їх збирати? Та ще й 

виложило пшениці, а пристроїв  до комбайнів, щоб збирати полеглі хліба, нема. 

Це я прочитав у газеті «Сільські вісті». Що чути у вас? ... Я це літо вволю 

накосився, тут багато дикої трави. Чи не засилосував дощ лугові трави понад 

Пслом? ...Спасибі, що сповістили про Олену Удовиченко. Щось вона мені не 

одписує, та добре, що жива, бо одного разу був застав її дуже хворою. Є люди, 

що їм легше прополоти гектар буряків, ніж написати листа... Думаю, що на 

садовину цього року урожай середній, хоч дерева і окріпли. Які будуть новини, 

давайте знати. Бувайте здорові. Ваш К.Гордієнко, 18.VIII.-80 р., м. Ірпінь». 

За рік Гордієнко знову згадує в листі про свою героїню: « Доброго 

здоров’я, Федоре Петровичу! Спасибі, що підвеселили мене озимим полем, бо 

така була лиха зима, що дивно, як визимували хліба. Завжди радьтеся із 

нашими хліборобами. Колись люди були неграмотні, але розумніші за 

грамотних чиновників... А тепер хліборобська грамота увійшла в кожну хату, 

але є ще хліборобський досвід, до якого треба прислухатися, а не 

командувати... За зиму я ослаб, на літо думаю поїхати в Ірпінь і «налягти» на 

косу, вона мені прибавляє здоров’я. Хотілося б іще об’їхати лебединський край, 

навідати кожну хату. Одержав листа від Удовиченкової з М. Бобрика, вона ще 

мотається, а ось її чоловік ослаб. На з’їзді письменників я не був, а що обрали 

мене в правління, то без мене... На тім бувайте здорові, родичам привіт, хай 

весна буде щедра на врожай. 25.IV.81 р. » 

Серед цінних експонатів, переданих шкільному музею 

Маловисторопського ЗЗСО журналістом, колишнім працівником лебединської 

районки Володимиром П’янковим, є газета «Соціалістичне життя » (№ 56 від 
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16 липня 1944 року) з оповіданням Костя Гордієнка «Несокрушимий рід», 

рукописи статей Ф. Вінниченка «Косар на ниві» та «Однин з когорти 

лауреатів». Перша – про незабутню літературну зустріч «як для 

маловисторопчан, так і для учнівської молоді Маловисторопського 

сільгосптехнікуму, до яких завітали українські письменники Кость Гордієнко, 

Василь Минко та поет Олекса Ющенко». Друга – про вшанування 120-річчя з 

дня смерті Шевченка та розповідь про лауреата Державної премії УРСР імені 

Т.Г. Шевченка, побудована на уривках із листів. Деякі з них були опубліковані 

в газеті «Будівник комунізму» (нині «Життя Лебединщини»). 

Кость Гордієнко не хотів поривати з Лебединщиною, тому писав: 

«Спасибі, Федоре Петровичу, Вам і всій рідні, що не забуваєте мене. Як би мені 

ще хотілося одвідати Лебедин і оселитися десь над рікою, навідати теперішніх 

людей, походити по селах, порадіти із нових осель і достатків... Дивно, але в 

суворі тридцяті роки для мене це не було проблемою, чи тому, що був молодий, 

чи, може, тому, що люди були бідніші і прихильніші? Дивні лебединці, мені не 

пишуть. Є люди, яким написати листа тяжче, ніж викорчувати пенька... А 

новин за цей час чимало набігло – подій і звершень, будов і явищ... я і досі не 

знаю, як виглядає тепер Лебединське озер, на якому десятки років одводив 

душу... Ніхто не написав мені, чи впорядкували Пристайлівську школу, яка 

вимотала в мене нерви, не написали про смерть Зеленського ( Олексій 

Андрійович Зеленський працював фотокореспондентом у редакції. Раптово 

помер наприкінці 1981 р. Прим. ред.). А в нього я мав надію оселитися в 

Михайлівці над рікою... На жаль, немає моїх старих друзів – голів комун, 

колгоспів, комнезамів, інспекторів-дідів, зав. хат-лабораторій...20.Х. 82 р., м. 

Харків »; «Спасибі, друже Федоре Петровичу, що подали звістку і прислали 

газету. Дивне якесь середовище: не то ліниве, не то сонне, знають, що мене 

цікавить лебединське буття – і ні слова... У нас дощі – для поля небажано: або 

обледеніє, або, як піде сніг – прітиме... Ви правду пишете про кепське 

господарювання, а я собі думаю: ех, нема моїх друзів, старих хліборобів. 

Бувайте здорові! 10.ХІІ. 82р.» 

Він до останнього подиху любив землю і працю на ній, вона його живила. 

Тому й прожив до 94 років. Якось Кость Олексійович жартома написав: «З 

Будинку Ірпінського перебрався в Харків, де і доведеться зимувати. Ще не 

зовсім уміють, «на мою думку», у нас впорядковувати такі будинки! В 

Письменницькому будинку повинні бути коса і сокира. Не варить голова – бери 

косу або рубай дрова...» 

Тож і досі згадують настанови Костя Олексійовича колишні літературні 

початківці, а нині сивочолі письменники та журналісти : «У які б несприятливі 

часи ви не жили та про що б ви не писали – ніколи не забувайте про людину 

трудящу і про рідну землю. Вся святая  правдонька тільки в них». 
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Комунального закладу  
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післядипломної педагогічної освіти 

 

ЛІНГВОКРАЄЗНАВСТВО ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

 

Сучасний етап суспільного розвитку характеризується інноваційними 

перетвореннями різних сфер життєдіяльності людини, в тому числі і соціальної, 

які розвиваються досить швидко. Суспільству та державі сьогодні потрібні 

люди, які вміють соціалізуватися в швидкозмінному соціумі, люди творчі, 

активні, які  володіють універсальними способами дій в суспільстві. 

Відповіддю системи освіти на цей запит часу стала ідея компетентнісного 

підходу в навчанні, відмінною особливістю якого є посилення практичної 

життєвої спрямованості освіти. 

У структурі ключових компетентностей значне місце приділено 

соціальній компетентності як готовності та здатності до соціальної взаємодії в 

різних життєвих сферах, як єдності соціальної адаптованості та мобільності. 

Проведена в країні модернізація освіти орієнтує школу на пошук шляхів і 

способів розвитку адаптаційних здібностей особистості та забезпечення її 

соціальної компетентності. Успішній соціалізації учнів в чималому ступені 

сприяє досвід самостійних соціальних проб, освоєння школярами способів 

реалізації власних ініціатив, навичок самоорганізації, досвід партнерських, 

співробітницьких відносин дітей один з одним, та з дорослими в спільній 

діяльності. Засвоєні в дитинстві стратегії поведінки в суспільстві закладають 

фундамент соціальної поведінки людини й багато в чому визначають її в 

подальшому житті. 

Школяреві необхідна цілеспрямована допомога в побудові ефективних 

поведінкових стратегій, тому розвиток соціальної компетентності школярів має 

стати одним з найважливіших напрямків роботи Нової української школи. На 

основі знань, умінь, навичок і різноманітного досвіду діяльності та відносин в 

учня формуються ключові компетенції, що відносяться до загального змісту 

освіти, що призводять до освіченості і компетентності учня в певній сфері. 
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Компетентність  результат освіти, що виражається в оволодінні учням 

певним набором способів діяльності по відношенню до певного предмету 

впливу. Компетентність передбачає знання, вміння, досвід, здібності до 

реалізації певного кола повноважень.  

Соціальна компетенція визначає коло повноважень учня, відносячи його 

до соціальної сфери, а саме до суспільства, поведінки і взаємодії в ньому. При 

такому розумінні компетентності ясно, що вона може формуватися тільки за 

умови глибокої особистісної зацікавленості учнів в даному виді діяльності. 

Тому, якщо вчитель хоче в якості освітнього результату мати компетентність 

учнів, він повинен не примушувати, а мотивувати їх до виконання тієї чи іншої 

діяльності. Для формування та розвитку соціальної компетентності виникає 

необхідність створення розвиваючого середовища, яке б не ставило перешкод 

на шляху до втілення намірів особистості, а, навпаки, створювало умови для їх 

реалізації. 

У більшості досліджень соціальна компетентність розглядається як 

констатація наявності або відсутності у людини тих чи інших знань, умінь, 

способів дій в соціумі.  

Потреба людини в самовизначенні, прагнення до самоствердження, 

самовдосконалення вимагають соціальної та педагогічної підтримки. Внаслідок 

цього виникає необхідність пошуку засобів і способів цілеспрямованої 

підготовки учнів до входження в соціальне середовище, яке постійно 

змінюється; до розвитку соціальної компетентності учнів для успішної 

інтеграції в соціумі.  

Краєзнавство є основою для формування громадянської ідентичності 

учня, тому що дозволяє школяреві співвіднести своє життя з життям своїх 

земляків, а через них  з життям свого народу, країни. Участь школярів у 

краєзнавчій діяльності, їх знайомство з минулим, сьогоденням малої 

батьківщини пробуджує почуття причетності до долі свого народу, народжує 

почуття вдячності до старшого покоління, створює можливості для 

самореалізації в процесі цієї суспільно корисної роботи.  

Краєзнавство допомагає вирішенню завдань соціальної адаптації 

вихованців школи, формуванню у них готовності жити і працювати в своєму 

регіоні, брати участь в його розвитку, соціально-економічному і культурному 

оновленні.  

Важливу роль краєзнавства в процесі освіти визнають і вчені. У сучасній 

педагогіці активно використовується поняття «середовищний підхід», що 

визначає культурне середовище важливим фактором виховання. При цьому 

активно повинні використовуватися сімейні, історичні, географічні, культурні 

та інші складові навколишнього середовища. Ці складові повинні стати 

культурним простором дитини. Таким чином, за допомогою краєзнавства учень 

може виховуватися на місцевій культурі через позицію самоактуалізації. 

У розвитку соціальної компетенції через краєзнавство можна виділити 

наступні напрямки: 
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1. Формування ціннісних орієнтирів учнів, пов'язаних з суспільством. 

До ціннісних орієнтирів, які можна сформувати через краєзнавство, 

відносяться: почуття причетності і гордості за свою малу батьківщину, повага 

до історії і культури рідного краю, гуманістичні і демократичні цінності та 

прагнення наслідувати їм.  

2. Формування умінь, необхідних для життя в суспільстві. Даний 

напрямок має на увазі увагу до людей, які оточують учнів. Завдяки йому 

розвиваються навички емоційної чуйності, розуміння та співпереживання, а 

також навички організації та здійснення співпраці з однолітками і старшими 

людьми.  

Таким чином, шкільне історичне краєзнавство може сприяти формуванню 

освітніх компетенцій.  

 Один з напрямків краєзнавчої роботи ми вбачаємо лінгвокраєзнавство. 

Його основна мета-вивчення історії рідного краю через факти мови, оскільки в 

мові «одухотворяється весь народ і вся його батьківщина; вся історія духовного 

життя».  

Лінгвокраєзнавство привертає увагу учнів до мовного середовища, яке їх 

оточує й містить матеріал, що допомагає у вивченні історії  певного регіону, 

його культури. 

Мовні факти нерідко містять багатющу етнографічну та культурологічну 

інформацію, яка далеко не завжди використовується при вивченні історії краю.  

Можна визначити декілька цілей  роботи з лінгвокраєзнавства: 

  показати національну своєрідність мови; 

  відродити національну самосвідомість учнів; 

  розвинути духовність; 

  підвищити моральність та культуру. 

 Відповідно, цілі визначають завдання  лінгвокраєзнавства: 

 розвивати вміння усвідомлено користуватися різними 

(літературними загальноукраїнськими та місцевими) засобами мови;  

 поглиблювати знання про історію та культуру рідного краю;  

 виховувати почуття патріотизму у сучасних школярів через 

визначення моральної та естетичної спадщини української культури; 

 розвивати індивідуальні творчі здібності школярів.  

Звернення до лінгвістичного краєзнавства відповідає багатьом 

основоположним принципам оновлення змісту освіти на сучасному етапі:  

 гуманізації та гуманітаризації, 

 інтеграції,  

 посилення практичної орієнтації, 

 діяльнісного підходу в навчанні.  

Однією з вимог до викладання мови в школі є вимога формувати в учнів 

культурологічну компетенцію, яка включає в себе відомості про мову як 

національно-культурний феномен, що відображає духовно-моральний досвід 

народу. Для цього використовується як екстралінгвістичний шлях (через 

систему текстів відповідного змісту), так і власне лінгвістичний (через аналіз 
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мовних явищ). Робота з лінгвокраєзнавства створює сприятливі умови для 

науково-дослідної діяльності учнів з української мови та літератури. 

Лінгвокраєзнавство можна представити у вивченні наступних напрямків: 

1.Діалектна та розмовна мова.  

2. Мовна своєрідність фольклору.  

3. Мовна та стилістична своєрідність художніх творів місцевих авторів.  

4.Народна фразеологія.  

5.Ономастика (топоніміка й антропоніміка).  

6.Словотворчість в живому мовленні міста.  

7.Вчені-лінгвісти регіону.  

Роботу з лінгвокраєзнавства доцільно почати вже з 5-ого класу, так як 

саме в 5-му класі формується уявлення про мову як цілісну систему, і 

продовжувати до 11 класу.  

Ефективність роботи із залученням лінгвокраїнознавчого матеріалу 

полягає в тому, що система завдань і пошук відповідей на них передбачає різні 

види діяльності: 

  бесіди з батьками,  

  робота зі словниками,  

 складання картотеки, 

 аналіз і систематизація зібраного матеріалу,  

 написання доповіді. 

Лінгвістичне і літературне краєзнавство дає широкий простір для 

організації дослідницької діяльності, в результаті якої можна створювати: 

 реферати на краєзнавчу тему (наприклад: «Доля і муза поетів 

Сумщини»; « Лінгвісти Сумщини»);  

 дослідницькі роботи (наприклад: «Числівники в назвах вулиць міста 

Суми», «Походження поширених імен і прізвищ Сумщини», «Прийоми 

лінгвістичної гри в ліриці Л. Тушинського» тощо. 

Робота з лінгвокраєзнавства проходить особливо успішно, якщо вчитель 

використовує проектну методику. У цьому випадку в дослідження включається 

велика частина класу, проект обов'язково набуває соціальної спрямованості та 

завершується створенням продукту спільної діяльності, який має практичне 

застосування.  

У процесі дослідницької діяльності формується соціальна компетентність  

учнів як вміння вирішувати проблеми і завдання. 
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ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ 

КРАЄЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

На сучасному етапі розвитку України, в час інформаційно-

комунікативних технологій, вимушених міграцій населення особливе місце 

набуває знання про Людину, хто вона й звідки, які в неї корені. В даній статті 

автор показує, як через різноманітні форми і методи краєзнавства здійснюється 

формування історичних компетентностей студентів на заняттях історії та в 

позакласний час.   

Щоб по-справжньому любити рідний край, його слід добре знати, вивчати 

його історію, культуру. У зв’язку з цим, одним з пріоритетних напрямів 

виховання молоді є краєзнавство. «Краєзнавство – комплексна наука, яка 

різнобічно вивчає окреслену частину країни (регіону, області, району, 

населеного пункту)», – так трактує краєзнавство мала енциклопедія 

етнодержавознавства [2,с.221]. Беззаперечно  краєзнавство виступає і 

важливою складовою національно-патріотичного виховання, що пов’язано ще й 

з початком агресії Росії. Тому дуже актуальним є поєднання інноваційних 

засобів  із традиційними формами краєзнавчої роботи, що дозволяє підвищити 

ефективність краєзнавства як важливого засобу виховання студентської молоді. 

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання » дає основні орієнтири та широке поле діяльності для використання 

краєзнавчих матеріалів у навчально-виховному процесі, що сприяє 

формуванню у молоді активної життєвої позиції, формуванню особистісних рис 

громадянина своєї країни, вихованню творчої особистості[1,10].  

Залучаючи студентів до історико-краєзнавчої діяльності, викладач 

допомагає їм встановити зв’язок між загальноісторичним та місцевим 

матеріалом. 

Найбільш поширеним прийомом є включення місцевого матеріалу у 

розповідь викладача.. Викладач сам повідомляє відібрані ним факти місцевої 

історії, використовуючи їх з метою конкретизації та ілюстрації краєзнавчим 

матеріалом основних питань лекції (конкретні факти безпосередньо 

розкривають загальні явища, події і процеси історії). На практичних заняттях з 

історії України є доцільним внесення декількох питань, що стосуються суто 

місцевих подій і розгляд їх у загальноісторичному контексті, залучаючи 

студентів до пошукової роботи . Наприклад, вивчаючи тему Української  

революції 1917-1921 рр., дуже цікавим є питання « Есерівське повстання у м. 

Шостка 1918р.», «Окупаційний режим в рр. ІІ світової війни » – ознайомлення  

з матеріалами різних джерел про колабораціонізм на Сумщині. Таким чином, 

студентам рекомендується одночасно з обов’язковою літературою заздалегідь 

підібраний місцевий матеріал до теми. За індивідуальними завданнями 
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студенти самі можуть підбирати відповідні джерела, користуватись фондами 

краєзнавчих музеїв, місцевою пресою, спогадами свідків.  

Використовуючи місцеву тематику, дуже ефективним є залучення 

студентів  до підготовки краєзнавчих проєктів.  Як свідчить досвід, ця форма 

роботи є найбільш вдалою. У процесі роботи над краєзнавчим проєктом 

студенти набувають навичок самостійної роботи, зазначивши мету, 

формулюють проблему, завдання, продумують практичну та теоретичну 

значущість. Результативним проєкт можна вважати тоді, коли виконання його 

сприятиме розв’язанню актуальної краєзнавчої проблеми; коли його можна 

застосувати для масового використання, оскільки йому властиві новизна, 

оптимальність [3, 128]. В останні роки підтвердженням важливості краєзнавчої 

роботи серед студентів передвищої фахової освіти Сумської області було  

проведення щорічних обласних конкурсів краєзнавчих проєктів «Історія – це 

поруч …». Зростання цікавості до минувшини серед студентів можна побачити 

у постійному пошуку нових тем для обговорення, розширення кола учасників 

конкурсу краєзнавчих  проєктів. Протягом останніх років студентами 

Шосткинського фахового медичного коледжу було підготовлено наступні  

краєзнаввчі проєкти : «І. Кожедуб: небо на все життя..»,  «П. Куліш - піонер 

культури на Україні», «Видатні люди Шосткинщини», «Партизанський рух на 

Сумщині », «Без мене світ не повен…(про перших шосткинських фотографів)», 

«У мундирах ворога. Шуцмани на Сумшині», «Українська революція 1917-1921 

рр. на Шосткинщині: приховані історії, персональний вимір».   

Викладачі давно оцінили переваги викладання історії України на основі 

вивчення насамперед історії рідного краю. Краєзнавство є важливим засобом 

підвищення якості занять, воно сприяє формуванню у студентів наукового 

світогляду, вихованню моральності, відкриває широкі можливості для 

самостійної діяльності, для пошуку, дослідження і навіть невеликого відкриття. 

Це пробуджує у них інтерес до історії краю, країни, викликає тягу до знань. В 

роботі з обдарованими студентами можливо рекомендувати завдання, 

спрямовані на аналіз фактів, критичного осмислення місцевих подій в контексті 

історії країни. Для навчальної мети підбирається, насамперед, той краєзнавчий 

матеріал, що розкриває господарське, економічне і культурне значення нашого 

краю у масштабі держави та світу. Важливим є для цих студентів встановлення 

синхронності подій зі всесвітньої історії, історії України з історією краю. Для 

цього студенти складають синхроністичну таблицю. Краєзнавчий підхід як 

метод поглиблення практичної спрямованості у викладанні історії має 

неоціненне значення у роботі з цією категорією студентів, розширює і 

поглиблює знання, сприяє розвитку в них творчих здібностей, допитливості, 

активності, формує світогляд. 

Традиційними залишаються і тематичні екскурсії до краєзнавчих музеїв, 

проведення музейних занять на їх базі, зустріч із свідками історичних подій. 

Такі екскурсії та зустрічі проводяться відповідно до теми, що вивчається чи 

присвячується визначним датам в історії краю чи України. Цікава розповідь, 

фотодокументи, наочність музейної експозиції підвищують посилюють 

сприйняття, факти і події краще запам’ятовуються.  
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Жвавими стають заняття, коли студенти шукають фотопідтверження, 

побутові речі характерних рис життя з історії власних родин в період ІІ світової 

війни, років «хрущовської відлиги», «застою», «перебудови»( це можуть бути 

світлини, особисті листи, побутові речі відповідних періодів, газети, книги, 

тощо). Коли матеріалів збирається достатньо, навіть створюється виставка 

зібраних експонатів, що допомагає занурюватися в атмосферу того часу. 

В останні роки вивчення рідного краю пов’язане з активним застосуванням 

сучасних технологій: наочна демонстрація матеріалу за допомогою комп’ютера 

(успішно проходять заняття -презентації, підготовлені на основі краєзнавчого 

матеріалу), використання електронних форм джерел історичних музейних 

фондів. Набуло поширення створення відеосюжетів на основі краєзнавчих 

матеріалів, що підвищує інтерес до історії свого міста, місцевих культурних 

пам’яток, видатних особистостей. Різноманітність форм краєзнавчої роботи 

дозволяє залучати до виховного процесу широке коло студентської молоді, 

через діяльнісне пізнання рідного краю формувати свідому особистість, 

патріота України, готового розбудовувати Україну як суверенну, демократичну, 

правову державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти 

громадянському миру й злагоді в суспільстві. Залучення молоді до вивчення 

історії малої батьківщини сприяє формуванню у студентів цілісних, системних, 

структурованих знань про історичний процес, створює умови для глибокого 

розуміння закономірностей історичного розвитку. Досвід застосування 

краєзнавчого підходу доводить, що знаннями стає лише той навчальний 

матеріал, що міцно увійшов у довготривалу пам’ять, став частиною вмінь, 

навичок і переконань. Але для цього навчальний матеріал, насамперед 

краєзнавчий, повинен задовольняти потреби та інтереси студентів, тобто 

інтелектуально, морально та естетично повинен бути ними пережитим. 

Звичайно це вимагає від викладача бути в постійному пошуку, працювати й ще 

раз працювати… До краєзнавства потягнулися сотні тисяч ентузіастів, які 

хочуть прилучитися до власної історії, щоб краще збагнути сенс тих змін, що 

відбуваються в нашому житті [4, 10].   

Узагальнені матеріали можуть бути використані під час планування 

занять із формування краєзнавчих компетентностей в навчальних закладах 

Сумщини серед студентів і учнівської молоді. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА НА УРОКАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

Актуальність дослідження. Серед ключових компетентностей, що 

формує сучасна освіта і закріплених у Законі України «Про освіту» [1, стаття 

12], чільне місце посідає громадянська та соціальна компетентність. Держава 

створює умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування 

компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як 

члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного 

демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина [1, стаття 5]. Дуже часто вчителі недооцінюють засоби 

краєзнавства при формуванні громадянської компетентності здобувачів освіти. 

Мета статті – розкрити особливості застосування засобів краєзнавства у 

процесі громадянського виховання, що сприяє формуванню громадянської 

компетентності учнів на уроках громадянської освіти.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 

освіту» компетентність визначається як динамічна комбінація знань, умінь, 

навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність. Громадянську компетентність дослідники 

визначають як сукупність освітніх елементів, що складається зі знань, умінь, 

навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості, 

які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов'язок і 

відповідальність перед співвітчизниками, батьківщиною і державою [2]. 

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

з усвідомленням рівних прав і можливостей [1, стаття 12].  

Значні можливості звернення до краєзнавчих розвідок надає така 

дисципліна як громадянська освіта. Є ряд дотичних тем з громадянської освіти 

при вивченні яких можна використати засоби краєзнавства. Так, наприклад, при 

вивченні тем:  

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/32632
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- «Людська гідність і права людини» можна дати учням дослідити 

персоналії з історії рідного краю, що пов’язані з «розстріляним відродженням» 

20-30-тих років ХХ ст. (Остап Вишня, Олександр Олесь, Микола Хвильовий); 

радянським дисидентським і правозахисним рухом [4]; 

- «Маніпулятивний вплив медіа. Критичне сприйняття та протидія 

маніпуляціям мас-медіа» можна скористатися аналізом сторінок місцевої 

преси радянського періоду, адже маніпуляції в медіа не є винаходом 

сучасних ЗМІ. Цікаві історичні джерела, що стосуються краєзнавчої преси 

сьогодні представлені у вільному доступі в мережі Інтернет. Вчитель може 

разом з учнями провести аналіз наукових досліджень преси радянської доби 

на прикладі статті І. Сипченко «Районна преса Сумщини 30-х рр. ХХ ст. як 

засіб ідеологічного впливу на маси» [5]; 

- «Підприємництво» можна здійснити екскурс в історію свого краю. В 

Україні здавна існували прекрасні традиції підприємництва. Зразками 

меценатів і благодійників на рубежі ХІХ-ХХ ст. були династії українських 

підприємців Терещенків, Ханенків, Харитоненків, Тарновських. Саме вони 

зробили значний внесок у розвиток систем охорони здоров’я, освіти, 

образотворчого та музичного мистецтва в Україні. Зокрема, для юних 

краєзнавців Сумщини це може бути дослідження історії успіху родини 

цукрозаводчиків Харитоненків. Так, цікавою для вивчення є постать Івана 

Герасимовича Харитоненка. Йому вдалося стати одним із найбагатших людей в 

Російській імперії, бо мав талант комерсанта та промисловця, не боявся 

сміливих починань, відповідальності, але був далекий від авантюр, його 

вважали людиною слова. «Иван Герасимович страстно любил свою 

коммерческую деятельность, но не своекорыстная жажда приобретения и 

обогащения была душою его предприятий и трудов. Он любил 

промышленность, как ученый любит свою науку, как художник любит свое 

искусство», – говорив Харківський архієпископ Амвросій [3, с. 129]. 

Найдоступнішою формою роботи тут є підготовка повідомлення або реферату 

про видатних підприємців свого краю. Більш складною формою, що потребує 

значної попередньої підготовки, може бути робота над колективним проектом. 

Під керівництвом учителя учні визначають тему, мету проекту, формулюють 

завдання, утворюють групи, опрацьовують різноманітні джерела інформації, 

оформлюють результати у вигляді презентації. Наприклад, під час 

дистанційного навчання це може бути підготовка краєзнавчого проекту у 

вигляді електронної презентації шляхом спільної роботи на хмарних 

платформах Microsoft, Google чи ін. Ліцеїсти Державного ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. 

Харитоненка Державної прикордонної служби України мають змогу 

ознайомитися зі спадщиною великого земляка-підприємця Івана Герасимовича 

Харитоненка та його сина Павла Івановича під час краєзнавчої екскурсії до 

музею, який розташований на території будівлі самого ліцею, і був збудований 

на кошти родини Харитоненків. 
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Перелік представлених нами тем з громадянської освіти під час вивчення 

яких можуть бути здійснені краєзнавчі розвідки не є повним і потребує 

подальшого висвітлення. 

Висновки. Таким чином, аналіз показав, що величезний потенціал у 

формуванні громадянської компетентності учнів мають засоби краєзнавства. Їх 

можна використати на уроках громадянської освіти у формах, як 

індивідуальних, так і колективних, творчих чи пошукових науково-дослідних 

завдань, при написанні повідомлень, рефератів, виконанні творчих проектів, 

аналізі матеріалів місцевої преси тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ 

ЛІТЕРАТУРИ 

 «…Треба з малих літ викликати в 

дітях палку любов до рідного краю, ця 

любов завжди жевриться в душі 

дитини… Треба цю маленьку іскорку 

роздмухати в гаряче, щире почуття…»                
Софія Русова 

Любов до Батьківщини починається з любові до рідного краю. Немає в 

людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилася, милішої землі, на якій 
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Щоб по-справжньому любити рідний край, його слід добре знати, 

необхідно вивчати його історію, мову, культуру. Саме матеріал з історії рідного 

краю викликає в учнів особливу зацікавленість, спонукає до глибшого пізнання 

її та дослідження. Знання традицій та звичаїв свого народу розширює світогляд 

учнів. 

Великий виховний потенціал має літературне краєзнавство, знання життя 

і діяльності письменників-земляків, використання громадянських і 

патріотичних ідей в їхній творчості. 

Мета уроків літературного краєзнавства – осягнення учнями глибинної 

сутності спадщини митців свого краю, сприйняття й поціновування їхнього 

художнього набутку, плекання почуття гордості за творчих людей, славних 

краян.  

На основі вивчення матеріалів краєзнавства учителі української мови та 

літератури нашої школи формулюють завдання уроків літератури рідного краю: 

- поглиблювати відомості про життя і творчість митців Сумщини 

(зокрема Ямпільщини), розвивати інтерес до їхнього творчого доробку та 

спадщини; 

- прищеплювати повагу до видатних людей рідного краю, їхнього 

внеску в розбудову рідного краю, спонукати наслідувати їх у своєму житті;  

- виробляти вміння бачити й цінувати красу й самобутність рідної 

землі тощо.  

Вважаємо, що літературне краєзнавство – це важливе знаряддя 

патріотичного, морально-етичного виховання, дієвий засіб поглиблення знань з 

літератури і розвитку пізнавальних інтересів школярів.  

Джерела літературного краєзнавства – важливий засіб естетичного 

виховання школярів. Дотримуючись принципів системності та послідовності у 

використанні творчого доробку письменників-земляків, прищеплюємо учням 

ціннісне ставлення до культури, мистецтва, до людей та їхньої праці.  

Упродовж століть щедрою і багатою на таланти була і є Сумщина, вона 

дала українській культурі славних авторів, серед яких є і вже відомі, і нові 

імена: Платон Воронько, Дмитро Білоус, Іван Багряний, Олександр Олесь, 

Микола Гриценко, Тамара Герасименко, Лілія Лапіна, Марія Скоробогатська 

(бабуся Марина), Анатолій Стародуб, Євгенія Гончаренко та ще багато інших 

митців – творців кращих надбань національної та світової культур. Їхня творча 

спадщина – це духовний скарб Сумщини. Своєю творчістю вони збагачують 

наші серця  

Літературна майстерня Ямпільщини нараховує біля десятка відомих імен 

– Г. Васильченко, Н. Демешко, В. Стариков, М. Степанюк, Є. Дімарова, О. 

Папченко, П. Товстуха та ін. 

Підбираємо для уроків твори, які мають давати естетичне задоволення і 

моральні настанови (оптимізм, життєствердність, ідею подолання труднощів, 

волю до перемоги, досягнення мети тощо). 

Ознайомлюючи школярів з творами літераторів-земляків, не вимагаємо 

прийняття єдиної думки, не диктуємо своє прочитання тексту, а лише 

спонукаємо до певних оціночних висновків. Дитина вчиться самостійно 
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мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям, 

власним досвідом тощо. Враховуємо, що літературний текст як явище 

мистецтва – живий організм, а тому своїм впливом на людину завжди 

непередбачуваний. Саме тому при вивченні теми «Література рідного краю», 

часто організовуємо уроки різних типів: урок-зустріч, урок-концерт, урок-

усний журнал тощо. Цьому сприяють матеріали, зібрані в Музеї освіти 

Ямпільщини, створений в 2004 році в школі. 

У 5-8 класах проводимо бесіди, розповіді, організовуємо екскурсії (виїзні, 

віртуальні), зустрічі з письменниками, інсценізації уривків, рольові ігри, 

конкурси. Дітям подобаються такі форми роботи, як: словесне малювання, 

«вживання» в образ, ілюстрування, створення сенканів, написання анотацій, 

відгуків, творчих робіт від імені персонажа, підготовка різноманітних альбомів 

(«Крилаті вислови у творах письменників-земляків», «Мій улюблений вірш 

поета-земляка») та ін. 

У 9-11 класах (окрім згаданих) цікавими є такі види роботи: проблемний 

семінар, диспут, конференція, підготовка бібліографічного покажчика 

електронних джерел, написання реферату та ін. Для учнів 10 класу була 

проведена лекція «З історії північної Сумщини» та семінар на тему: «Доля 

жінки, яка пережила війну» (за творчістю Є.Н. Дімарової). Цікаво пройшла 

конференція, організована одинадцятикласниками, на тему: «Громадянська 

лірика поетів-земляків». Зустріч з молодою поетесою Ксанкою Кравченко 

(О.М. Кравченко, педагог-організатор школи) «Мрія – поруч» дозволила 

старшокласникам по-новому поглянути на педагогів, які працюють з ними 

щодня. 

Твори письменників-земляків представляють широке жанрове й 

тематичне різноманіття української літератури, передають найхарактерніші 

враження про пейзажі рідного краю.   

Наприклад, під час вивчення патріотичних мотивів у поетичній творчості 

В. Сосюри, М. Рильського, А. Малишка, Л. Костенко й інших поетів 

української літератури учні паралельно досліджують, як було оспівано красу 

рідного краю у поезіях поетів-земляків, аналізують віршову мову, стопу та 

розмір, художні засоби.  

Для зразка беремо поезії місцевих поетів.  

Батьківщино моя, 

В дивнім Ямпільськім краї, 

Де родюча, багата земля, 

Де гаї, як моря, 

Й світлі стеляться далі. 

І це все – Україно моя. 

                                   (Надія Демешко) 

 

Ці натхненні й проникливі слова вдячності рідному краю написала 

поетеса-землячка Надія Демешко. Ближчою й зрозумілішою для учнів стає її 

творчість, коли довідуються, що колиска зростання автора знаходиться у селі 

Ольгине (раніше Октябрщина) Ямпільського району. 
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Письменники Ямпільщини – звичайні люди, яких не показують на 

телебаченні, які працюють на землі чи підприємствах, виховують дітей, своєю 

творчістю закликають нас безмежно любити та шанувати рідну домівку. 

Михайло Іванович Степанюк народився 21 листопада 1921 року в селі 

Олине Ямпільського району Сумської області. Автор книжок повістей та 

оповідань «Перекотиполе» (1965 р.), «Живий захист» (1982 р.) та роману 

«Пульс» (1971 р.). Під час уроку літератури рідного краю працюємо над 

романом «Накувала зозуля», в якому автор розповідає про відновлення однієї з 

ділянки залізної дороги на звільненій від фашистів території. В центрі твору – 

трудове та особисте життя Всеволода та інших людей з нелегкими долями. 

Кожна сторінка твору просякнута повагою до людей праці, до праці, якій 

служиш, вчить вірності коханій людині. 

Папченко Олександр Іванович – дитячий письменник, сценарист, 

публіцист. Пише лише російською мовою. Доступні для нас твори: повесть 

«Жил-был принц», рассказы «Колыбельная для моей звездочки», «Хоть бы хоть 

кто, шишига и другие». Народився 4 жовтня 1960 р. в с. Привокзальне, 

Ямпільського району Сумської області.  

Гончаренко Євгенія Василівна народилась 8 грудня 1949 року в місті 

Шостка. Вірші пише зі шкільних років. У 2000 році у видавництві 

«Слобожанщина» м. Суми вийшла перша збірка віршів «Луна душі». ЇЇ твори 

українською мовою дивують своєю різножанровою палітрою: вірші, пісні, 

романи, новели, оповідання, казки і вірші для дітей. Основна тема її творів – 

краса природи рідної Сіверщини, Полісся. Лірика Євгенії Гончаренко 

пронизана найпотаємнішим: любов’ю, радістю та одвічним прагненням жінки – 

бути щасливою. 

Петро Товстуха народився в с. Орлівка Ямпільського району в 1960 році. 

Проживає в місті Глухові. Творчістю захопився в дев'яностих роках. 

Друкувався у пресі та колективних збірках. На його вірші створено добрий 

десяток пісень. Виступає фундатором і упорядником альманаху "Українська 

хвиля", засновником і головою літературно-мистецького об’єднання з 

однойменною назвою. 

З-під його пера вийшли у світ гумористичні збірки: «Коза на полюванні», 

«Дегустація», «Клубочок жартів» (для дітей), «Торба сміху». У 2011 році був 

прийнятий до лав членів Національної спілки письменників України. 

Дімарова Євдокія Несторівна (літературний псевдонім Катерина 

Лубенець) (1924 р.) Кандидат фізико-математичних наук (1957). Народилася у 

селі Зазірки Тулиголовського району Сумської області у 1924 р. Її дитячі роки 

пройшли у селі Воздвиженському. Автор книг-спогадів «Асистенти, аспіранти, 

доценти…» (2004) та «Дівчата без наречених» (2002). Остання книга (саме її 

опрацьовуємо на уроці літератури рідного краю) по-своєму унікальна. Оскільки 

чи не вперше в нашій літературі, в ній талановито правдиво висвітлена доля 

дівчини-жінки, яка пережила війну на окупованій території.  

Відповідно до вікових особливостей та уподобань школярів маємо змогу 

прилучити їх до мистецтва живого слова, адже діти не лише насолоджуються 



86 
 

вишуканою лексикою, образністю рідної мови, а й особисто знайомляться з 

митцями, пізнають духовний світ людини, яка живе поруч.  

Діти приємно дивуються, коли знайомимо їх з творами колишньої 

вчительки англійської мови нашої школи Ганни Миколаївни Васильченко. 

Народилася майбутня Ганна Козачка 6 липня 1958 р. в с. Ульянівка 

Білопільського району Сумської області. Її дитинство пройшло на 

Кролевеччині, а шкільні роки – в с. Ямпіль. Бог дарував Ганні різні таланти: 

вона складала вірші, прекрасно декламувала, писала пісні і виконувала їх, 

малювала. Зі студентських років почала займатися літературно-художніми 

перекладами з англійської, білоруської мов. Публікувалася в районній, обласній 

та республіканській газетах. Вона – автор збірки колискових пісень «Спить 

калина під дощем», саме колискові з цієї збірки розглядаємо на уроці літератури 

рідного краю. 

Коли не уявляєш життя без поезії, коли в кожному блокноті можна 

побачити римовані рядки, коли в телефоні у нотатках безліч недописаних 

строф, починаєш розуміти, що поезія – це частина особистості людини. Ксанка 

Кравченко (Оксана Миколаївна Кравченко) народилася 20 листопада 1989 р. у 

смт Ямпіль на Сумщині, навчалася в Ямпільській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ст. № 2, з 2019 р. працює педагогом-організатором у рідній школі.   

Перші поезії Ксанки Кравченко були надруковані в районній газеті 

«Голос часу», коли поетеса навчалася у 10 класі. Але Ксанці завжди здавалося, 

що публікувати власну збірку ще рано. Але завдяки мережі Інтернет Ксанка 

знайшла свого читача і постійно публікує свої поезії на особистій сторінці в 

Facebook, Instagram  та на Українському порталі поезії. 

Літературне краєзнавство допомагає наблизити письменника до учнів – 

читачів, збагачує їх чуттєвий досвід. І, наслідуючи земляків, діти починають 

творити. За сприяння Петра Товстухи твори дітей Ямпільщини були 

надруковані в літературно-мистецькому альманасі «Стежками до мрій». 
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ЗАСТОСУВАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ІГОР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Гра супроводжує нас упродовж життя. Інтелектуальні, логічні, спортивні, 

симуляційні, настільні, сюжетні, електронні ігри розважають і дітей, і 

дорослих. Тому застосування гри в освітньому процесі є необхідним підходом 

до навчання, що сприяє активізації розумової діяльності учнів, засвоєнню 

складної інформації в адаптованій формі, стимулює дітей до самостійного 

опановування нового матеріалу.  

Історія «малої» батьківщини – цеглинка історії Батьківщини. Пізнання й 

розуміння процесів, що відбувалися в давнину, є глибшими тоді, коли знаєш 

минуле Батьківщини. Навчальний матеріал з історії рідного краю – база для 

формування ключових, предметних компетентностей, розвитку вмінь 

спостерігати, досліджувати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Знання краєзнавчого матеріалу (історії рідного краю, природи, звичаїв, 

традицій) сприяє формуванню в особистості її моральних якостей, принципів, 

світогляду, вихованню патріотичних почуттів. Саме застосування краєзнавчих 

ігор сприяє розвитку цих умінь. Уважаю, що використання краєзнавчого 

матеріалу під час  розробки ігрових форм діяльності є актуальним і доцільним.  

Існують різні підходи до тлумачення поняття «дидактичні ігри». За одним 

із визначень [2] такі ігри розглядаються як спеціально створені або 

пристосовані для навчання. До дидактичних краєзнавчих ігор, зокрема, 

відносять такі: головоломки, ребуси, вікторини, кросворди. Використання їх під 

час вивчення нового матеріалу сприяє глибокому засвоєнню інформації, 

урізноманітнює освітню діяльність, викликає позитивні емоції в учнів.  

Прикладом дидактичної гри є історична вікторина. Під час цього 

конкурсу учні мають якнайшвидше дати повну правильну відповідь на 

запитання. Пропоную вашій увазі приклади запитань вікторини. 1. Назвіть 

останнього кошового Запорізької Січі, уродженця с. Пустовійтівка, що на 

Роменщині (П. Калнишевський). 2. Назвіть області України які  межують з 

Сумською (Чернігівська, Харківська, Полтавська області). 

«Криптограма» – одна з головоломок, яку можна використати під час 

актуалізації опорних знань на уроці. Учням за допомогою певного ключа 

потрібно розшифрувати зашифрований запис. Таким ключем може бути, 

наприклад, порядковий номер літери в українському алфавіті. Учням  старшого 

віку можна запропонувати спочатку з’ясувати ключ (наприклад, учні мають 

правильно дати відповіді на питання, записати замість цифр літери, а потім, 

знаючи, під якою цифрою зашифрована певна літера, вирішити основне 

завдання). 

Можна запропонувати дітям гру-лото «Суми – рідне місто». 

(https://naurok.com.ua/urok-gra-sumi--ridne-misto-145231.html). Для її реалізації 

https://naurok.com.ua/urok-gra-sumi--ridne-misto-145231.html
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необхідні проектор та комп’ютер. Розробка гри супроводжується системою 

взаємопов’язаних презентацій. За правилами гри діти об’єднуються в команди, 

визначають капітана. Гравцям пропонуються завдання з певних тем різної 

складності. Відповідно оцінюється результат. (Наприклад: за кожну правильну 

відповідь на запитання № 1-15 дається 1 бал, на обдумування відповіді – 20 

секунд; № 16-25 – 2 бали, обдумування – до 30 секунд тощо). Перемагає та 

команда, яка набрала найбільше балів. 

Своїм учням пропоную гру «Видатні діячі Сумщини». Для її реалізації 

підготовлені два варіанти. Обидва варіанти гри містять 17 карток-матриць з 

підписаними портретами відомих діячів, уродженців Сумщини. У першому 

варіанті на картці-матриці об’єднані діячі з різних сфер діяльності, у другому – 

об’єднані за певною темою (наприклад, «Гетьманщина», «Герої війни 1812 

року», «Підприємці, «Жінки» тощо). Виграє той з учасників, хто першим 

правильно закриє всі портрети на картці-матриці картками з відомостями про 

них. Правила проведення гри можуть змінюватися в залежності від мети, 

форми проведення заходу.  

З метою надання доступу до матеріалів усім, хто бажає з ними 

ознайомитися, до кожного з варіантів гри наявні їхні електронні версії (у 

програмі Learning Apps.org створена вправа «Знайди пару» до кожної картки). 

Матеріали до першого варіанту гри розміщені за посиланням: 

https://ktateahis.jimdofree.com/видатні-діячі-сумщини-1/; другого – 

оhttps://ktateahis.jimdofree.com/ 

Три роки поспіль у нашому місті відбувалася мультимедійна олімпіада з 

історії Сумщини. Під час перших двох турнірів учителі в групі готували 

запитання, оформлювали в єдину систему взаємопов’язаних презентацій і по 

черзі представляли їх загалу. Під час третього турніру кожен учитель із творчої 

команди педагогів міста готував блок запитань з певної теми і представляв його 

на турнірі. Свої відповіді учні записували в бланки, передавали волонтерам. 

Після цього учитель-ведучий озвучував правильну відповідь на запитання. 

Пропоную вам декілька прикладів запитань. 1. Ця унікальна ваза із Сумського 

краєзнавчого музею ілюстрована сценами з твору легендарного 

давньогрецького поета. Бюст автора знаходиться в скриньці. Назвіть автора та 

твір, сцени якого зображені на вазі. (Гомер «Іліада»). 2. 1657 р. сумський 

воєвода К. Афанасьєв скаржився, що путивляни б’ють у сумських лісах куниць, 

лисиць, вовків, ведмедів, лосів, вепрів й інших звірів. У скриньці кістяк 

вимерлого дикого бика, предка великої рогатої худоби, який ще в ХVІІІ ст. жив 

у наших краях. Чий кістяк у скриньці? (Тур). 3. Назвіть «краснопільського 

Шварценеггера» або кумира «залізного Арні». (Леонід  Жаботинський). 

Творча група учителів міста до 80-річчя утворення Сумської області на 

базі Сумського художнього музею ім. Н.Онацького провела три тури квесту 

«Митці, які залишили відбиток в історії нашого краю». Підготовці до заходу та 

його проведенню сприяли наукові працівники музею. Учасники творчої групи 

готували серію з 8-12 запитань, що стосувалися певних фактів біографії митців, 

картини яких експонуються в музеї. Демонстрували запитання за допомогою 

презентацій, ілюстративний матеріал яких доповнював інформацію, озвучену в 
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запитанні. Такий спосіб презентації унаочнює питання, має натяк на правильну 

відповідь. Після здачі бланків відповідей команд звучали правильні відповіді. 

Пропоную вашій увазі приклади питань квесту.  

1. У цього знаменитого живописця навчався наш митець у Вищому 

художньому училищі при Імператорській Академії Мистецтв у Санкт-

Петербурзі. Учитель родом з Чугуєва, нині Харківської області з родини 

військового поселенця. Він реалістично перетворює свої картини в могутні 

згустки почуттів і емоцій – гніву й ненависті, насилля й страху, переможних 

веселощів і реготу. Назвіть учителя митця (ілюстративний матеріал (надалі – 

ІЛ): портрет митця, його роботи). 

2. Наш митець шанував не тільки живопис, але й поезію. Його перший 

вірш був надрукований у тижневику «Рідний край», який видавала ця 

знаменита письменниця. До речі, вона приїздила на Сумщину до с. Косівщина, 

що неподалік Сум. 1889 р. у місцевої цілительки Параски Богуш лікувалася від 

туберкульозу кісток її талановита  дочка. Нині ім'ям поетеси, доньки видавця, у 

селі названа вулиця, школа і встановлено бюст, відкрито меморіальний музей. 

Назвіть видавця (ІЛ: дві фотографії-портрети видавця). 

3. У легенді «Острів мертвих» наш митець оспівав подвиг 

розстріляних на острові Березань в Чорному морі офіцера та трьох його 

товаришів, які 1905 р. здійняли повстання на крейсері «Очаків». Назвіть 

прізвище офіцера (ІЛ: фотографії крейсера, офіцера). 

4. Через брак коштів наш митець змушений був улаштуватися 

вчителем малювання до чоловічої гімназії. У цей час він уже перебував під 

постійним таємним наглядом поліції. Відомо, що в цьому місті 1708 р. 

містилась ставка Петра І, який готувався до воєнних дій проти гетьмана Івана 

Мазепи та шведського короля Карла XII. Тут князь Меншиков чинив суд над 

прихильниками Мазепи. У якому місті митець розпочав трудову діяльність?  

(ІЛ: ілюстрації до теми). 

5. В освітньому закладі, який знаходився в цьому будинку, митець з 

1913 р. викладав малювання. Який освітній заклад знаходився в цьому будинку 

до 1917 р.? (ІЛ: фотографії закладу освіти). 

6. За грецькою міфологією, коли Прометей викрав для смертних 

божественний вогонь, навчив їх мистецтв і ремесел, дав їм знання, щасливішим 

стало життя на землі. Зевс, розгніваний учинком Прометея, жорстоко покарав 

його, а людям наслав на землю зло. Він звелів богові-ковалю Гефесту змішати 

землю й воду та зробити з цієї суміші прекрасну дівчину, яка мала б силу 

людей, ніжний голос і погляд очей, подібний до погляду безсмертних богинь. 

Дочка Зевса Афіна Паллада повинна булла виткати для неї прекраснее вбрання, 

богиня кохання, золотосяйна Афродіта, повинна булла дати їй чарівну красу, 

Гермес – хитрий розум і спритність. Одразу ж боги виконали веління Зевса. За 

задумом дівчина повинна була принести людям спокуси й жаль… Спустившись 

на землю, Пандора не втерпіла і відкрила посудину, випустивши на волю 

ненависть, розчарування, біль, біди, хвороби й пороки, доти невідомі людству. 

Але на дні посудини виявилося відчуття, здатне перемогти будь-яке зло… Ім'я 
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дружини митця співзвучне тому, що залишилося у скриньці. Як звали дружину 

митця? (ІЛ: фотографія-потрет дружини). 

7. Наш митець зростав у селі на лоні розкішної української природи, 

серед полів, краса яких ще звабнішою ставала від того, що віками на них 

селянин сіяв хліб, будував клуні, вітряки… Саме це митець зображував у своїх 

роботах. Назвіть улюблений жанр митця (ІЛ: ілюстрації картин відповідного 

жанру). 

8. 1917 р. митець активно співпрацює з політичною партією, яка 

виражала інтереси українського селянства. Органами партії були щоденник 

«Народна воля» і тижневик «Боротьба». Завдяки пропаганді («земля — 

народові без викупу») партія здобула на виборах до всеросійських Установчих 

Зборів перевагу над іншими партіями (50 % усіх голосів в Україні). З якою 

партією співпрацював митець? (ІЛ: немає). 

9. Згодом митець відійшов від політичного життя, зосередившись на 

науково-педагогічній і творчій роботі: працював у педагогічному технікумі, 

залізничній і загальноосвітній трудовій школах, був членом місцевої 

громадської організації культурно-освітянського спрямування. Якої? (ІЛ: 

немає). 

10.  У с. Славгороді (нині – Краснопільського району) нашому митцеві  

до рук потрапила картина «Христос на соломі», яка, імовірно, була ескізом до 

триптиху, що зберігається у м. Антверпені (Бельґія). Автором полотна є 

фламандський живописець, один із засновників бароко. Цьому авторові 

належить триптих на цьому слайді. Хто автор картини? (ІЛ: ілюстрація 

фрагменту триптиха). 

11.  Наш митець брав участь в археологічних розкопках, під час яких 

було досліджено 20 курганів, здійснено натурне обстеження ряду 

археологічних пам’яток на околицях м. Суми. Під час цієї експедиції наш 

митець співпрацював з археологом з Роменщини, якому нині на стіні 

Михайлівського Золотоверхого собору в Києві встановлена меморіальна дошка. 

(Скульптор Юрій Багаліка). Назвіть нашого земляка (ІЛ: фотографія 

меморіальної дошки). 

12. Зазначені факти пов'язані з життям і діяльністю організатора та 

першого директора Сумського художнього музею, який нині названий його 

ім'ям. Назвіть митця. (ІЛ: фотографії митця). 

Відповіді: 1. Ілля Рєпін. 2. Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач). 

3. Лейтенанта Шмідта. 4. Лебедин. 5. Реальне училище. 6. Надія. 7. Пейзаж. 

8. Українська партія соціалістів-революціонерів. 9. «Просвіта». 10. П.П. Рубенс. 

11. Микола Макаренко. 12. Никанор Онацький. 

Висновок. Застосування краєзнавчих ігор в освітньому процесі сприяє 

популяризації краєзнавчих знань, викликає пізнавальний інтерес, створює 

умови для реалізації інтелектуального, творчого потенціалу дитини. 
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Краєзнавчий матеріал, як важлива складова системи знань з вітчизняної 

історії, виступає засобом конкретизації загальноісторичних подій і засобом 

активізації пізнавальної діяльності учнів. Зміст тем, пов’язаних з місцевою 

історією, дає можливість: на прикладі історії рідного краю показати основні 

тенденції економічного, соціального, політичного і культурного розвитку 

України; на основі історичних фактів конкретних подій, явищ, історичних 

постатей краю розкривати особливості історії рідного краю, специфіку його 

розвитку й характерні риси; здійснювати порівняльний аналіз подій і явищ 

місцевої історії з подіями та явищами, що відбувалися на території країни в 

цілому; формувати уміння самостійної системно-аналітичної діяльності учнів з 

різними джерелами інформації;  розвивати науково-дослідницькі навички 

учнів; сприяти вихованню патріотичних та державницьких почуттів та якостей 

учнів, розвитку національної свідомості [ 3].  

Шкільними програмами з історії України передбачено вивчення історії 

рідного краю. Місцевий матеріал став невід’ємною частиною вивчення 

вітчизняної історії. Відповідно до державних вимог до освітньої підготовки 

учнів та з метою набуття ними історичної та інших компетентностей складовою 

програми з історії є практичні заняття. Порядок проведення практичних занять 

та оцінювання їхніх результатів залишається в компетенції вчителя, тому 

учитель на свій розсуд може планувати ці заняття, використовуючи 

краєзнавчий матеріал [ 6].  

Історична компетентність учнів - це здатність учня самостійно пізнавати, 

осмислювати та оцінювати минуле України та світу, соціальний й моральний 

досвід минулих поколінь. Ця здатність ґрунтується на знаннях, ціннісних 

орієнтирах і досвіді, набутих під час навчання шкільного предмета історії. 

Предметна історична компетентність має сприяти реалізації як загальної мети 

та завдань базової загальної освіти, так і предмета зокрема ‒ розвитку та 

соціалізації особистості учня як громадянина України, соціально адаптованої та 

відповідальної особистості [7]. 

Практичне заняття побудовано за принципом синхронного та 

послідовного вивчення історії рідного краю та історії України, що дозволить 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/sochumj_2017_17_8.pdf
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сформувати ключові компетентності, необхідні для проведення самостійних 

історичних досліджень, та уміння критично мислити. Прийоми та методи 

навчання, підібрані таким чином, щоб активізувати розумову й мовленнєву 

діяльність, ініціативу учнів, спонукаючи їх до спілкування, командної 

співпраці. На таких заняттях передбачається здебільшого самостійна робота 

учнів над певним змістом теми з використанням текстових, візуальних, медіа-

джерел, довідкових матеріалів, інтернет-ресурсів, фондів музеїв, місцевих 

історичних пам’яток. Під час практичного заняття вчитель виконує роль 

консультанта, надаючи учням необхідну допомогу відповідно до їхнього віку та 

пізнавальних можливостей. Перевірка та оцінювання знань учнів здійснюється 

під час практичного закріплення матеріалу, захисту експрес-проектів, міні-

досліджень, презентації роботи груп, індивідуальної роботи учнів, 

випереджувальних та творчих домашніх завдань [ 5]. 

З метою розвитку та соціалізації особистості учнів та формування 

національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, 

здатності до саморозвитку та самонавчанню доцільно використовувати 

краєзнавчий матеріал на практичних заняттях. Вчителю історії потрібно 

сприяти формуванню в школярів активної соціальної та громадянської позиції, 

національно-культурної ідентичності, розуміння історії і культури України в 

контексті історичного процесу.  

У контексті сучасної соціокультурної ситуації, уроки історії покликані 

допомогти молоді стати компетентними, активними, відповідальними 

громадянами нашої держави. Краєзнавчий матеріал поєднує в  собі навчальні, 

виховні та розвивальні функції. Краєзнавча робота водночас має дослідницький 

і прикладний, суспільнокорисний та освітньо-виховний характери. 

Вивчення історії рідного краю відбувається:  на уроках основного курсу, 

коли краєзнавчий матеріал використовується у смисловому зв'язку з 

досліджуваними подіями і явищами; на уроках, спеціально присвячених історії 

краю та на практичних заняттях, коли учні безпосередньо досліджують події, 

явища, які відбувалися на території краю. Роль вчителя дуже велика. Виходячи 

з програми, складу учнів класу та місцевих можливостей, він визначає об'єкти 

для дослідження, види та методи роботи, організовує на вивчення краю учнів і 

керує їх роботою.  

На практичних заняттях з історії використовуються писемні історичні 

джерела. Використання місцевого матеріалу на уроках історії допомагає 

усвідомленню учнями найскладніших питань розвитку Сумщини, рідного села, 

причетність земляків до історичних подій країни, світу. Вони є не лише носієм 

інформації, а й ефективним засобом розвитку критичного мислення учнів. 

Особливу групу писемних джерел становлять матеріали засобів масової 

інформації. Важливою умовою успіху у формуванні світогляду здобувачів 

освіти є вироблення в учнів умінь знаходити потрібну інформацію, 

переконуватися в її вірогідності, осмислювати цю інформацію, оцінювати її 

об’єктивність. При підготовці до практичних занять, даю учням посилання на 

https://cutt.ly/Ibcab96,  https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/index.php .   

https://cutt.ly/Ibcab96
https://daso.archives.gov.ua/wp-content/earchives/index.php
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Уроки історії рідного краю мають велике значення для формування в учнів 

національної ідентичності й почуття особистої гідності в результаті осмислення 

соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії й 

культури в контексті загальноукраїнського історичного процесу в умовах 

консолідації української нації.  

Проведення практичних занять з використання краєзнавчого матеріалу на 

уроках сприяє активізації розумової, дослідницької діяльності учнів, дозволяє 

урізноманітнити методику проведення уроків. Відбувається встановлення 

зв’язків місцевого матеріалу з курсом історії України, формуються цілісні 

знання з загальних питань історії України та Сумщини. Учні можуть зіставити 

загальноісторичні та місцеві явища та події з метою встановлення спільного чи 

відмінного.  

З 5 класу, на практичних заняттях, учні досліджують територіальне 

розташування та історичне походження рідного міста чи села. Для учнів можна 

організувати екскурсію до краєзнавчого музею міста (села), після якої учні 

готують звіт. Починаючи з перших уроків, учні пишуть свою маленьку історію, 

історію свого роду, описують і розповідають про тих членів роду, які залишили 

вагомий слід в історії. На практичних заняттях з історії, юні дослідники 

ознайомлюються з пам’ятками рідного краю, вчаться розрізняти їх за епохами, 

знаходять інформацію про історичні пам’ятки й пам’ятники, що встановлені в 

рідному краї, складають повідомлення на основі опрацьованої інформації. 

Для історика вихідним джерелом інформації є документи і джерела, тому їх 

вважаємо основною складовою навчального процесу на уроках історії. Завдяки 

плідній праці краєзнавців Сумщини є достатньо матеріалів для організації 

практичної роботи з документами. При нагоді стануть: навчальний посібник 

Сумщина в історії України» під редакцією В.Ю. Голубченко, енциклопедичний 

довідник «Сумщина в іменах» під редакцією В.Б. Звагельського, збірник 

історико-краєзнавчих матеріалів «Мій край Слобожанський»,  літературно-

художнє видання «Суми. Пам’ять старих вулиць» та багато інших. 

У 8 класі доцільно запланувати практичні заняття з вивчення заселення 

Слобідської України, доби Руїни, Північної війни. Цей період історії краю 

досліджував відомий історик Д.І. Багалій. Його книга «Історія Слобідської 

України» обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних і 

культурних питань розвитку Слобідської України – від заселення краю до 

початку ХХ століття. Краєзнавець О.М. Корнієнко «Нариси військової історії 

України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765рр.» присвятив 

малодослідженій сторінці історії одного з п’яти слобідських полків. На 

практичних заняттях можна опрацювати документи та візуальні джерела з 

згаданих праць.  

Український народ завжди породжував і породжує людей, здатних бути 

інтелектом нації… Про багатьох таких світочів нашого народу, дослідників і 

подвижників, які своїми досягненнями стимулювали «духовний поступ» ми 

згадуємо нині, відзначаючи 100-річчя Української революції 1917-1921рр. Так, 

у 10 класі при вивченні тем «Початок Української революції» та «Розгортання 

Української революції. Боротьба за відновлення української державності» на 
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практичних заняттях використовую матеріал історико-документальних нарисів 

Г. Іванущенка «Залізом і кров’ю»[4]. Сумщина в національно-визвольній 

боротьбі першої половини XX ст.» та «Українське національне відродження  

1917-1920 р.р. на Сумщині.»[9], а також альбом «Українська революція 1917-

1920 р.р. в листівках та газетах» [8]. Учні працюють  як з письмовими так з 

візуальними джерелами: Їм цікавіше опрацьовувати матеріал, де описуються 

події які відбувалися безпосередньо у місцевості, де вони проживають. Учні 

мають змогу вийти за межі  підручника, осмислити історичні події і процеси. 

Змінюється роль учителя, адже учень сам керує своєю діяльністю.  

Дослідницький метод, як один з провідних способів організації 

пошукової діяльності учнів у навчальній краєзнавчій роботі, розвиває уміння і 

навички самостійної роботи. Він передбачає постановку перед учнями 

конкретного завдання і його планування. На практичному занятті «Голодомор 

мовою документів, свідчень, чисел» учні самостійно досліджують документи, 

свідчення, працюють над матеріалами ДАСО і результати своїх досліджень 

демонструють у формі презентацій.  

Працюючи над темою «Війна в пам’ятниках рідного краю”, учні 

досліджують історію створення пам’ятників у їхніх населених пунктах, 

задокументовують свідчення учасників та очевидців Другої світової війни, як 

підсумок, готують презентації. 

Вивчаючи події сучасної історії України учні спілкуються з учасниками 

Революції Гідності, воїнами АТО та задокументовують їхні свідчення. 

Практика переконує в тому, що краєзнавча робота дає найбільший 

педагогічний ефект тоді, коли вчитель організовує учнів на самостійний пошук 

краєзнавчих знань, заохочуючи застосування ними цих знань під час вивчення 

курсу вітчизняної історії.  
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ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА 

 

Зміни у суспільному житті і свідомості вимагають від педагогів 

визначити нову мету освітнього процесу – розвиток інноваційної особистості, 

здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах 

незалежної України. 

У сучасних стандартах базової освіти поняття «компетентність» є 

ключовим фактором освітнього процесу й орієнтована на результат навчання. 

Компетентність не зводиться лише до знань, умінь і навичок, оскільки містить у 

собі ще й мотиваційний, когнітивний, поведінковий і соціальний елементи.  

Формування компетентностей залежить від способу організації засвоєння 

знань, оскільки головним є не обсяг знань, а те, наскільки вони дієві, як основа 

для прийняття ефективних рішень щодо тієї або іншої конкретної ситуації.  

Формуванню компетентностей сприяють особистісно орієнтований, 

діяльніший та системний підходи до організації освітнього процесу. 

Особистісно орієнтований підхід вимагає переходу від загальних результатів 

навчання на суб’єктивні результати конкретного здобувача освіти, які вчителю 

необхідно контролювати. Системний підхід передбачає оволодіння здобувачем 

освіти не окремими знаннями й уміннями, а їх міжпредметною інтеграцією. 

Діяльнісний підхід може бути реалізований в процесі залучення здобувача 

освіти до активної діяльності, тобто в процесі виконання ним певних дій і 

завдань. Виконання певних практичних дій неможливо без розуміння 

необхідності або потреби в зазначеній діяльності, що сприяє розвитку 

компетентності людини в певній сфері.  

Освітня галузь «Природознавство» формує у здобувачів освіти базову 

(ключову) природничонаукову компетентність і предметні компетентності 

відповідно до змістових складників (компонентів) освітньої галузі. Ключова 

природничонаукова компетентність формується, як здатність і готовність 

здобувачів освіти до використання особистісно значущої системи знань і 

методології природничих наук для пояснення й адекватного ставлення до 

природи, розуміння сучасної природничонаукової картини світу як образу 

природи. Предметні компетентності спрямовані на опанування здобувачами 
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освіти фундаментальних ідей і принципів, наукового стилю мислення, 

усвідомлення ними способів діяльності і ціннісних орієнтацій, що дають змогу 

зрозуміти закономірності перебігу природних явищ, наукові основи сучасного 

виробництва, техніки і технологій, виробити навички безпечного життя у 

сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізованої взаємодії з 

природним середовищем. 

Біологічний компонент забезпечує засвоєння учнями знань про 

закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, 

взаємозв’язок із неживою природою, оволодіння основними методами пізнання 

живої природи, розуміння біологічної картини світу, цінності таких категорій, 

як знання, життя, природа, здоров'я, вироблення ставлення до екологічних 

проблем, усвідомлення біосферної етики, застосування знань з біології у 

повсякденному житті та майбутній професійній діяльності, оцінювання їх ролі 

для суспільного розвитку, перспектив розвитку біології як науки та її значення 

у забезпеченні існування біосфери й людства.  

Ознайомлення дітей з рідним краєм у закладі світи охоплює цілу систему 

різноманітної краєзнавчої роботи.  

За педагогічною енциклопедією, краєзнавство – це вивчення учнями на 

уроках та в позаурочний час природи, соціально-економічного і культурного 

розвитку краю: шкільного мікрорайону, села, міста, району, області. Таке 

визначення не повністю відображає смислове багатство і педагогічні функції 

краєзнавчої роботи. Однак досвід свідчить, що краєзнавство є не тільки 

засобом визначення і пізнання своєї місцевості, а й органічним невіддільним 

складником навчально-виховного процесу. 

Витоки краєзнавства йдуть з глибини віків і беруть свій початок від 

народного краєзнавства. Невідомі народні дослідники були знаннями різних 

місцевостей. Відомості про минуле поселень, міст, областей здавна збереглися 

в народній пам'яті. Свої знання історичного, географічного, господарського 

характеру люди передавали з покоління в покоління, тим самим зберігаючи 

наступність у матеріальній і духовній культурі народу. У вітчизняній 

педагогіці термін «батьківшинознавство» вперше обґрунтував видатний 

педагог К.Д. Ушинський у працях «Рідне слово» і «Педагогічна поїздка до 

Швейцарії». У краєзнавстві він вбачав передусім могутній засіб вивчення 

рідного краю, його природних ресурсів. Природа, на думку К.Д. Ушинського, 

має вивчатися від знайомого до загального, від близького до далекого. Він 

наголошував на необхідності розвивати в дітей «інстинкт місцевості», тобто 

розуміння взаємозумовленості природних процесів, уміння бачити місцевість в 

цілому, з усіма особливостями її природи, життя населення, господарського 

розвитку. У кожному районі, зазначав учений, «зосереджена маса відомостей – 

історичних, географічних, етнографічних, статистичних, які вчитель повинен 

вміло використовувати, закладаючи надійні основи моральних почуттів, 

гуманізму, милосердя». 

Краєзнавство у шкільному закладі слід розглядати як організовану і 

керовану педагогом багатогранну пізнавальну, пошуково-дослідницьку, 

суспільно корисну працю учнів, спрямовану на комплексне вивчення рідного 



97 
 

краю (природа, побут, господарство, культура), з посильною участю їх в 

охороні та збереженні здобутків національної культури і навколишньої 

природи. Краєзнавство є однією з важливих основ у зміцненні зв'язку 

дошкільного закладу з життям, працею дорослих. Об’єднуючи в собі 

навчально-пізнавальну, пошуково-дослідницьку і суспільно корисну діяльність 

дітей, краєзнавство має великий виховний потенціал. Це зумовлено насамперед 

тим. що природа, суспільне життя і праця, економіка, культура, історичне 

минуле рідного краю – невичерпні джерела пізнання, формування національної 

самосвідомості і світогляду особистості, її всебічного і гармонійного розвитку 

на основі сприйняття навколишнього. 

Краєзнавство як педагогічна категорія включає в себе поняття «рідний 

край». 

Поняття «край» досить умовне. Це. як правило, порівняно невелика 

частина території, кордони якої визначають залежно від того, хто і з якою 

метою має її вивчати. 

Природнича компетентність здобувача освіти являє собою сполучення 

уявлень про природу, знань, умінь і навичок, оцінних суджень і досвіду 

діяльності, що дозволяють формулювати обґрунтовані й усвідомлені судження 

про об’єкти і явища природи й виражаються в процесі активних самостійних, 

практичних, дослідницьких дій учня.  

Природничу компетентність утворюють такі структурні елементи: 

ціннісний, когнітивний, діяльнісний.  

Ціннісна складова природничої компетентності здобувачів освіти – це 

система цінностей учнів у сфері відносин «людина-природа». У структуру 

поняття «компетентність» входить сукупність ціннісних орієнтацій, оскільки 

однією з основних завдань природничої освіти є формування в здобувачів 

освіти позитивного ціннісного ставлення до об’єктів живої та неживої природи. 

Учитель повинен постійно підтримувати атмосферу пошуку й відкриття, для 

того, щоб пробудити в учнів пізнавальний інтерес до вивчення 

природознавства, ціннісних настанов у ставленні до природи й відчуття себе як 

невід’ємної частини навколишнього світу.  

Когнітивну складову природничої компетентності учнів становлять 

предметні знання. Знання з природничих наук є міцними й функціональними, 

якщо вони складають відповідну систему й характеризуються цілісністю. 

Цілісність знань визначається як внутрішня характеристика системи, яку вона 

здобуває на заключному етапі свого розвитку. Формування системних знань 

учнів – основа формування їхньої цілісності.  

Відсутність розуміння й планомірного, системного розвитку уявлень і 

понять у свідомості учнів, лише просте запам’ятовування, а не сформованість 

уявлень у початкових класах надалі гальмує засвоєння природничих наук у 

середній школі. Засвоєння та пропедевтика елементарних природничих понять 

повинно відбуватися вже в початковій школі.  

Процес формування понять та уявлень здійснюється в діяльності. 

Діяльнісну складову предметної природничої компетентності здобувачів освіти 

становлять уміння, навички й оволодіння різними способами діяльності.  
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Діяльнісна складова природничої компетентності здобувачів освіти 

ґрунтується на пізнавальній і творчій активності учнів і включає ведення 

спостережень за об’єктами природи з виявленням причинно-наслідкових 

зв’язків між явищами природи й життєдіяльністю людини, уміння здійснювати 

пошуководослідницьку, практичну й природоохоронну діяльність, робити 

висновки й узагальнення, створювати проєкти для стимулювання пізнавального 

інтересу учнів, розвитку спостережливості, мовної діяльності.  

Таким чином, предметна природнича компетентність здобувачів освіти – 

це особистісна якість, що характеризується сукупністю мотивів, ціннісних 

орієнтирів, знань, умінь, навичок з природознавства й формує здатність учня 

вирішувати пізнавальні й практичні завдання в сфері відносин «людина-

природа».  

Формування предметної природничої компетентності здійснюється на 

уроках, у позаурочній і позакласній діяльності з урахуванням специфіки 

навчального предмету й вимагає певних умов: природне розвиваюче 

середовище, спілкування дітей з об’єктами природи, активна діяльність учнів у 

природі, що повинно поєднуватись зі спостереженнями, дослідженнями, 

практичними роботами, природоохоронною діяльністю.  

Спостереження відіграють важливу роль в пізнанні здобувачів освіти 

оточуючого світу. Воно повинно широко використовуватись і в тих випадках, 

коли діти вивчають новий матеріал, і тоді, коли предмет учням уже знайомий, 

але про нього вони мають не досить повне уявлення. Спостереження посідає 

важливе місце у формуванні природничої компетентності. Чим ширше і 

послідовніше використовуються спостереження здобувачами освіти на уроках, 

тим чіткішими і правильнішими будуть їхні уявлення, тим більшою мірою вони 

оволодівають вмінням спостерігати за предметами, явищами і процесами та 

робити правильні висновки зі спостережень.  

У процесі формування природничої компетентності учнів важливо 

застосовувати методику реалізації нового змісту, яка повинна базуватися на 

сучасних методологічних принципах особистісно орієнтованого, 

компетентісного навчання й складатися в завданні вчителя навчити учня 

вчитися й оперативно застосовувати отримані знання. Необхідно відзначити, 

що роль учителя змінюється, він повинен здійснювати спрямовуючу функцію, а 

при методичній розробці уроку, крім навчальних, виховних, розвиваючих 

функцій навчання, особливу увагу приділяти мотиваційній й самоосвітній. Під 

час навчання доцільно формувати в кожного учня вміння використовувати не 

тільки шкільний підручник як орієнтир основних знань, а й інші джерела 

інформації.  

Мета природничої галузі освіти в Новій українській школі полягає у 

формуванні в учнів за допомогою навчальних засобів системи природничих 

знань і здатності використовувати ці знання в практичній діяльності, створенні 

уявлень про природничий світ, формуванні екологічного мислення й 

поводження учнів, вихованні громадянина демократичного суспільства.  

Освітня галузь з природознавства відіграє особливо важливу роль у 

становленні особистості, розвитку її пізнавального інтересу й виховання. 
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Метою даної освітньої галузі є формування компетентності учня шляхом 

засвоєння системи інтегрованих знань про природу й людину, основ 

екологічних знань, оволодіння способів учбово-пізнавальної й 

природоохоронної діяльності, розвитку ціннісних орієнтирів у різних сферах 

життєдіяльності й природоохоронної практики.  

Досягнення зазначеної мети конкретизується виконанням наступних 

завдань: розвиток розумових здібностей, пізнавальної активності й 

самостійності; забезпечення єдності інтелектуального й емоційного у 

сприйнятті природи; засвоєння народних традицій у відносинах людини з 

природою; оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ 

природи.  

Мета освіти в галузі природничих наук досягається шляхом постановки й 

реалізації освітніх, розвиваючих і виховних цілей.  

Освітні цілі передбачають формування системи уявлень і понять про 

предмети і явища природи, взаємозв’язку й залежності між ними; предметних 

умінь на основі засвоєних природничих знань; умінь застосовувати спеціальні 

методи пізнання природи (спостереження, досвід, практична робота). 

Розвиваючі цілі спрямовані на розвиток розумових здібностей учнів, що 

відбувається через оволодіння ними вміннями розумової діяльності: 

сприйняття, логічне й творче мислення, уява, пам’ять, мова, а також через 

розвиток емоційної сфери учнів, їх пізнавальній активності й самостійності, 

здатності до творчості, до самовираження й спілкування в спільній діяльності.  

Виховні цілі пов’язані з вихованням особистісних якостей здобувачів 

освіти, їх екологічної культури, відповідність моральним нормам і 

загальнолюдським цінностям у відношенні до навколишнього світу, прагнення 

охороняти й примножувати природу рідного краю. 

Значення краєзнавчої роботи в школі не тільки в тому, що вона сприяє 

всебічному вивченню природноекономічних і соціальних умов рідного краю і 

перспектив його розвитку, а й у тому, що дає вчителю можливість вивчити 

психологічні особливості учнів, виявити їхні інтереси. Участь у суспільно-

корисній роботі, виконання індивідуальних завдань краєзнавчого змісту формує 

в школярів пізнавальний інтерес до краєзнавчих знань. Психологи визначають 

краєзнавство як один з видів науково-освітньої діяльності, якому властиві свій 

зміст, техніка, функції, етапи і стадії. 
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Клюніна Наталія Василівна, 

старший викладач кафедри  

соціально-гуманітарної освіти 

Сумського ОІППО 

 

ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЦІННОСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА КОНЦЕПТУАЛЬНИМИ 

ЗАСАДАМИ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Зараз ініціативу можна проявляти вільно, але має  

бути готовність узяти на себе відповідальність.  

Не треба вказувати молоді, що робити, вона  

розбереться сама. Важним є виховати в ній  

  правильні цінності і дати правильні орієнтири.  

Любомир Гузар 

 

Оновлення змісту освіти є визначальним складником реформування 

освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність до сучасних 

потреб особи і суспільства. 

У Законі України «Про освіту» [3] мету освіти визначено як всебічний 

розвиток людини, найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 

України та її європейського вибору. 

У розділі 5 «Виховання на цінностях» [5] Концепції нової української 

школи йдеться про те, що освітній процес буде організовано за моделлю поваги 

до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. У цьому документі 

пропонується вживати поняття «освіта», «освітній процес» в їх сучасному 

розумінні, що включає навчання, виховання і розвиток. Виховний процес є 

невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтується на 

загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, 

справедливість, турбота, повага до себе та інших людей), соціально-політичні 

(свобода, демократія, культурне різномаїття, повага до рідної мови і культури, 

патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, відповідальність). 
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Україна сьогодні потребує від усіх свідомих громадян глибокого 

розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого та 

шанобливого ставлення до розмаїття культурного вираження інших народів 

(Нова українська школа). Патріотичне виховання молоді завжди знаходилось у 

полі зору видатних українських педагогів С. Русової, В. Сухомлинського, К. 

Ушинського та ін. Психолого-педагогічні аспекти формування національної 

ідентичності шкільної молоді розкрито у працях провідних сучасних науковців 

І. Беха, В. Борисова, Г. Ставицького, Д. Піонтковської та ін. 

Іноземна мова входить до освітньої галузі «Мова і література», покли-

каної розкрити духовне багатство української і світової літературної скарбниці, 

формування вмінь іншомовного спілкування. Цій освітній галузі завдяки її 

високому гуманістичному потенціалу належить особлива виховна функція у 

формуванні національної самосвідомості патріота-громадянина, 

високоморальної особистості. 

Сенс навчання іноземної мови на сучасному етапі – введення учнів у світ 

рідної та іншомовної культур, розвиток мислення дітей засобами мови. Йдеться 

не тільки про засвоєння іншої культури, але й про осмислене розуміння 

менталітету рідного народу. 

Розуміння рідної культури є надзвичайно важливим у процесі 

становлення особистості, формуванні світогляду, розширенні їх кругозору. 

Воно сприяє вихованню патріотизму, допомагає дітям підтримувати інтерес до 

вивчення побуту, традицій народів, що населяють край, місто. 

Якщо учень має знання про традиції, звичаї, історію та побут, видатних 

людей свого регіону, то йому легше навчитися представляти рідну культуру 

іноземною мовою. Тому сьогодні приділяється велика увага вивченню 

регіонального компоненту на уроках іноземної мови. 

Регіональний компонент змісту загальної середньої освіти – складова 

частина змісту середньої освіти, що відображає національну своєрідність 

регіону, його історію і культуру, традиції тощо. За змістом він є надзвичайно 

різнобічним, інтегративним і застосовується при вивченні різних шкільних 

предметів. Матеріали регіонального компоненту сприяють активізації 

інтелектуальних, емоційних та мотиваційних якостей особистості. Вони можуть 

стати важливим джерелом стимулювання інтересу до вивчення іноземної мови. 

Чим ширша галузь знань про факти рідної культури, тим продуктивніша та 

результативніша праця по ознайомленню з культурою інших країн. 

Принципи застосування регіонального компонента при навчанні 

англійської мови. 

1. Безперервність. 

При підготовці річного календарно-тематичного планування продумайте, на 

якому етапі учні будуть готувати матеріали з краєзнавства.  

2. Різноманітність. 

Використовуйте різні форми роботи для мотивування учнів: індивідуальну, 

парну, групову. Різноманітні види уроків: урок-гра, урок-спектакль, урок-

конференція, урок-лекція, урок-квест, урок-екскурсія. 

3.Наочність. 
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Підготуйте спільно з учнями наочні матеріали: плакати, фотографії, малюнки, 

відео. У класі бажано презентувати творчі роботи дітей на цю чи іншу тему. 

Наочні посібники покращують сприйняття та запам'ятовування матеріалу. 

Включення регіонального компоненту в зміст навчання англійської мови 

підвищує не тільки якість освіти, а й позитивно впливає на мотивацію навчання 

учнів. 

Комунікативна спрямованість предмета «Іноземна мова» надає вчителю 

широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих 

моральних якостей особистості. 

Використання матеріалів регіонального компонента дозволяє 

здійснювати патріотичне виховання та формувати всебічний розвиток 

особистості на прикладах співвітчизників, національну свідомість, здатність 

зберігати свою національну ідентичність а також розвивати навички читання, 

говоріння, письма, аудіювання. 

Реалізація наскрізних ліній «Громадянська відповідальність, «Здоров’я і 

безпека», «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Підприємливість і 

фінансова грамотність», використовуючи матеріали регіонального компонента 

сприяють вихованню  цінностей української ідентичності  на уроках 

англійської мови. 

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприяє 

формуванню відповідального члена громади й суспільства, який розуміє 

принципи й механізми їх функціювання. Засобами іноземних мов учнів 

орієнтують на вміння: 

- давати обґрунтовану оцінку особливостям життєдіяльності в 

демократичному суспільстві, презентувати свою роль у його розвитку; 

- висловлювати свою громадянську позицію та свої погляди щодо 

різноманітних соціальних проблем як у власній країні так і в світовому 

просторі; 

- дискутувати довкола питань про свою роль і місце у сучасному 

мультилінгвальному та полікультурному середовищі, обґрунтовуючи власні 

погляди конкретними прикладами з життя світової спільноти. 

Вивчення питань, що належать до змістової лінії «Здоров'я і безпека», 

виховує учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена 

суспільства. Здатного дотримуватись здорового способу життя і створювати 

безпечне життєве середовище. Засобами іноземних мов учнів орієнтуємо на: 

-  уміння дискутувати довкола питань здоров'я людини; 

- усвідомлення впливу шкідливих звичок на здоров'я людини. 

Екологічна безпека та сталий розвиток сприяє формуванню в учнів 

соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості: збереження, 

захист навколишнього середовища та усвідомлення його сталого розвитку, 

готовність брати участь у екологічному та соціальному розвитку, усвідомлення 

важливості сталого розвитку для майбутнього поколінь. Засобами іноземних 

мов учнів орієнтують на: 

- сприйняття природи як цілісної системи; 

- взаємозв'язок людини й навколишнього середовища; 
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-готовність обговорювати питання пов'язані зі збереженням 

навколишнього середовища на рівні свого регіону. 

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» спрямована 

на розвиток кращого розуміння молодим поколінням українців, практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо). Засобами іноземних мов учнів 

орієнтують на: 

‒ уміння обговорювати окремі питання економічної та господарської  

діяльності, а також своєї ролі у сучасному технологічному середовищі; 

‒ уміння розповідати про перспективи свого професійного вибору; 

‒ готовність до прояву своєї обізнаності та свого ставлення до фінансових 

можливостей сучасних професій; 

‒ уміння пояснювати особливості ощадливості та грамотного розподілу 

фінансів [4].   

Отже, англійська мова стане для учнів прекрасним засобом пізнання 

навколишнього світу. Це підвищить мотивацію, як до вивчення предмета, так і 

до подальшого дослідження історії та культури своєї батьківщини. 

Основна інформація про регіон: письменники, поети, журналісти, життя і 

творчість яких пов'язана з регіоном, їх творча співпраця з колегами з країн, що 

вивчається; назви і короткий зміст творів регіональної літератури; найбільш 

поширені в регіоні легенди, розповіді; художники, артисти, музиканти, які 

жили і творили в даній місцевості, їх основні твори, назви найбільш відомих в 

регіоні театрів, кінотеатрів, виставок, конкурсів; народні промисли і предмети 

їх виробництва; свята, обряди, звичаї, пісні. 

Мета навчання учнів – розширення ерудиції, лінгвістичного і загального 

кругозору, формування усного та писемного мовлення. У процесі використання 

текстів і вправ, які містять відомості з краєзнавства, в учнів розвиваються 

комунікативні вміння в говорінні, аудіюванні, читанні і письмі. 
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КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ 

ГІДІВ-ЕКСКУРСОВОДІВ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність теми нашої роботи обумовлена державним замовленням на 

формування нового типу особистості людини, гармонійно, інтелектуально, 

морально та фізично розвиненої, яка веде здоровий спосіб життя; а також 

необхідністю педагогічно грамотного обґрунтування традицій та інновацій, 

позитивного досвіду в системі освіти, виховання та способів його реалізації в 

сучасних умовах. 

Екскурсія в системі освітньої туристсько-краєзнавчої діяльності 

розглядається як специфічна форма організації навчання, яка об’єднує 

навчальний процес з реальним життям і забезпечує безпосередні 

спостереження, знайомство учасників з предметами і явищами в їх природному 

оточенні. 

Базою підготовки туристично-краєзнавчої екскурсії можуть служити 

освітні організації основної та додаткової освіти дітей та молоді – школи, 

установи додаткової освіти дітей, заклади вищої освіти. Так, зараз ряд 

вітчизняних навчальних закладів має власні туристські клуби. 

В основу програм підготовки гідів-екскурсоводів, на нашу думку, 

необхідно закладати окрім базових методик, ще й методику організації 

туристсько-краєзнавчої діяльності, яка орієнтована [1]: 



105 
 

- на ефективну реалізацію соціально-виховного, культурного потенціалу 

дитячо-юнацького туризму, конкретної його програми, розвитку особистості 

підлітків; 

- на «набір» засобів, методів, форм активного включення самої дитини на 

всіх етапах з урахуванням віку, досвіду; 

- на створення сприятливих умов життєдіяльності об’єднання під час 

проведення екскурсії; 

- на можливості якісної оцінки результативності проведеної екскурсії 

(педагогічної, колективом однолітків, самооцінки). 

В умовах модернізації освіти необхідним результатом додаткової освіти є 

формування особистісних якостей учнів, які будуть сприяти позитивній 

соціалізації, успіху в професійній і особистісній сферах. В системі виховання 

дитини важливу роль відіграє розвиток любові до своєї малої Батьківщини, 

інтересу до її природі, населенню, господарству, історії та культурі. 

Краєзнавчий аспект потрібний в практиці освіти для вирішення 

комплексу пізнавальних, виховних та комунікаційних завдань. Краєзнавство 

грає істотну роль в цивільно-патріотичному, трудовому, духовному та 

естетичному вихованні. Туризм має на увазі активне дозвілля, формування 

цілісного уявлення про здоровий спосіб життя, зміцнення фізичної форми, 

розширення уявлень про історію, природу і культуру малої батьківщини, 

навчання нормам взаємодії в колективі [3]. 

Включення аспектів туристсько-краєзнавчої спрямованості при розробці 

та впровадженні програм підготовки гідів-екскурсоводів, на наше глибоке 

переконання, сприятиме виявленню та стимулюванню інтересу слухачів, а 

надалі й екскурсантів до культурної спадщини, історичного минулого і 

сучасності рідного краю. Подібні програми слід розробляти з урахуванням 

основних положень нормативно-правової бази додаткової освіти. 

Новизною в подібних програмах виступає: 

- використання інноваційних форм роботи, узагальнення знань з 

досліджуваних тем, що стимулюють інтерес до краєзнавчої діяльності та 

підвищують творчу активність слухачів; 

- краєзнавство використовується як засіб організації змістовного дозвілля; 

- в затребуваності краєзнавчих ресурсів за такими позиціями: можливості 

комплексного впливу на особистість і колектив, оскільки під час екскурсії 

завдання навчання, виховання та оздоровлення вирішуються одночасно; 

максимальне наближення педагогічного впливу на колектив; індивідуальні 

форми навчання та засвоєння знань [2]. 

Необхідність врахування аспектів туристсько-краєзнавчої спрямованості 

при розробці та впровадженні програм підготовки гідів-екскурсоводів 

обумовлена декількома факторами. По-перше, сьогодні існує безліч програм по 

туризму та краєзнавству, але через специфіку своєї спрямованості (умови та 

історія конкретної місцевості) вже наявні програми вбачаються нам або занадто 

вузькоспрямованими (укладач передбачає тільки підготовку до краєзнавчим 

конкурсам), або недостатньо структурованими за розділами. 
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Програми підготовки гідів-екскурсводів необхідно розробляти з 

урахуванням вікових особливостей слухачів, та будувати за принципом «від 

простого до складного»: географію краю пропонується вивчати від загального 

до конкретного (область - район - місто), а історію ж, навпаки, від конкретики 

до загалу. Зміст навчання поступово треба оновлювати новими розділами, які 

органічно доповнюють і розвивають вже наявні у слухачів знання та навички. 

Потрібно враховувати й заохочення ініціативи слухачів у виборі теми та 

досліджуваного матеріалу розділу програми «Пошуково-дослідницька 

діяльність». 

Необхідним вважається створення таких умов, що сприяють задоволенню 

пізнавальних потреб слухачів, їх особистісному розвитку й успішної 

соціалізації за допомогою залучення до туристсько-краєзнавчої діяльності. 

Завданнями подібних програм можуть бути такі: 

- формування у слухачів соціально-моральних орієнтирів, виховування 

морально-патріотичних переконань, почуття гордості за свою малу 

Батьківщину; 

-виховання відповідальність, працьовитості та дисциплінованості; 

- розвиток активної громадської позиції учнів. 

- розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей; 

-розвиток здатності бачення та постановки проблем в галузі краєзнавства; 

-формування вміння працювати з архівними, літературними та іншими 

джерелами інформації, періодикою, а також навичок пошуково-дослідницької 

діяльності; 

- формування практичних навичок публічного представлення результатів 

краєзнавчого дослідження; 

Для успішної реалізації програм підготовки гідів-екскурсоводів в Україні 

які розробляються з врахуванням краєзнавчих аспектів, на нашу думку 

необхідно слідувати наступним методичним рекомендаціям: 

1. На початковому етапі роботи за програмою (на вступному занятті) 

педагог створює сприятливу атмосферу і встановлює доброзичливі відносини зі 

слухачами. 

2. При вивченні видів інформаційних джерел, необхідно звернутися до 

ресурсів районної бібліотеки, краєзнавчих музеїв, до архівних документів. 

3. Під час розмови про наш край в роки Першої та Другої світової війни 

важливо виявити у слухачів інтерес до долі героїв та видатних постатей рідного 

краю. Вітається відвідування виставок, експозицій в регіональному 

краєзнавчому музеї, присвячених героям різних збройних конфліктів. 

4. Плідним буде організувати зустріч слухачів із видатними громадянами 

міста, які зробили внесок у розвиток історії та культури міста та району 

(краєзнавці, працівники бібліотеки та музею, письменники, художники 

відповідного краю). 

5. Педагог повинен створити умови для знайомства слухачів з історією 

виникнення символіки міста, району, області. Обов’язково мати ілюстрації 

гербів, показ гербів супроводжувати розповіддю та поясненням значення 

гербової символіки даного регіону. 
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6. Для закріплення отриманих уявлень про географію міста, району, 

області, держави, можна доповнити заняття роботою з роздатковим матеріалом 

(з різними видами географічних фізичних карт, визначити місце розташування 

області стосовно до певних областей і на загальній карті держави), завданнями 

з міні картою (зазначити значками-покажчиками різні об’єкти). 

7. При знайомстві з пам’ятками міста важливою формою роботи є окрім 

навчальних екскурсій по місту, ще й перегляд відео сюжетів про рідне місто, 

область, регіон. 

8. Для кращого засвоєння знань потрібно підбирати різноманітний 

ілюстративний матеріал для занять за новою темою (карти місцевості, старі 

фотознімки, відеозаписи з конкурсів читців та інше). Урізноманітнити подачу 

матеріалу можна, оформляючи тематичні виставки з фотографій, картин, книг, 

творчих робіт слухачів. 

9. Заняття можуть проводитися в ігровій формі (складання і розгадування 

вікторин, кросвордів за тематикою, що вивчається, участі в квестах, 

моделюванні різноманітних ситуацій та інше). 

10. Важливо надання слухачам свободи у виборі матеріалу для підготовки 

до практичних занять. 

11. Всі зауваження по ходу заняття та після участі в конкурсах робляться 

в спокійній, доброзичливій формі, з обов’язковими елементами заохочення та 

похвали навіть самих незначних успіхів слухачів. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити наступні 

висновки про те, що туризм і краєзнавство в системі підготовки гідів-

екскурсоводів покликані вирішувати завдання підготовки всебічно розвиненої 

особистості: формувати духовно і фізично здорову особистість, розвивати 

моральні якості, одночасно розв’язувати питання навчання, виховання, 

оздоровлення, професійної орієнтації. Особливістю виховного процесу в 

туристсько-краєзнавчій роботі гіда-екскурсовода є, по-перше, використання 

об’єктів культурної та природної спадщини в якості наочного посібника, 

наявного на малій батьківщині; по-друге, відсутність примусу дозволяє 

використовувати внутрішню зацікавленість людини, її прагнення до знань, до 

ведення здорового способу життя з метою досягнення необхідних результатів. 

Туризм, краєзнавство та екскурсії є дієвим засобом для раціонального 

використання вільного часу, розвитку пізнавальної активності, виховання 

вольових якостей, прояву ініціативи та самостійності. 

Краєзнавчі аспекти підготовки гідів-екскурсоводів допомагають надати 

слухачам, які ще не втратили природної допитливості, додаткову інформацію з 

географії, екології, історії, культури, природи рідного краю та зв’язати, 

об’єднати отримані знання зі знаннями, які були одержані в основній школі чи 

іншому навчальному закладі, навчити орієнтуватися у світі інформації, 

обмінюватися набутим досвідом і знаннями. 
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РОЛЬ КРАЄЗНАВСТВА У ФОРМУВАННІ ОСНОВНИХ 
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КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 

 

Сьогодні музеї сприймаються як установи, що є багатофункціональними 

соціокультурними механізмами, головне завдання яких – збереження і 

популяризація історико-культурної спадщини регіону. В той же час вони є 

соціальними інститутами, які виконують культурно-виховну функцію – сприяють 

духовному і культурному розвитку суспільства. Музеям належить важлива роль у 

формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти, що є особливо 

актуальним із впровадженням програми «Нова українська школа», випускник якої – 

освічена, всебічно розвинена особистість, інноватор і патріот одночасно.  

Освітні стандарти Нової української школи ґрунтуються, перш за все, на 

«Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи «Про основні 

компетенції для навчання протягом усього життя». В документі визначено вісім 

ключових компетентностей: спілкування рідною мовою; спілкування іноземними 

мовами; знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки; навички 

роботи з цифровими носіями; навчання заради здобуття знань; соціальні та 

громадянські навички; ініціативність та практичність; обізнаність та 

самовираження у сфері культури [5].  

З кожним роком, разом з економічними і соціальними, зростають культурні, 

інформаційні й дозвіллєві потреби громадян, і музей, як й інші заклади культури, 

має створювати креативний продукт, здатний зацікавити його цільову аудиторію. 

Краєзнавчий музей активно впроваджує інтерактивні форми роботи – проводить 

різноманітні квести, майстер-класи, презентації, проте, й нині, важливою і 

невід’ємною формою комунікації закладу з його відвідувачами залишається 

експозиційно-виставкова робота. Саме через експозицію відвідувач має можливість 

доторкнутися до унікальних пам’яток історії та культури. В поєднанні з 

інтерактивними формами роботи вона дозволяє музею реалізувати покладену на 

нього вимогами часу головну функцію – передати соціальний досвід поколінь, що 

проживали на теренах сучасної Сумщини. Разом з тим, музей сприяє формуванню 

окремих ключових компетентностей, що є важливими для успішної самореалізації 

його юних відвідувачів у майбутньому. На прикладі конкретних виставкових 
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проєктів й інтерактивних заходів проаналізуємо роль Сумського краєзнавчого 

музею в навчально-виховному процесі Нової української школи.  

Однією з ключових компетентностей є спілкування державною (і рідною, у 

разі відмінності) мовою [1]. Музей проводить виставки, на яких експонуються 

рідкісні книжкові артефакти, видання українською мовою, примірники книг з 

автографами і дарчими написами, екслібрисами і штампами книгозбірок, що є 

цінними науковими чи художніми виданнями, мають свою унікальну історію 

походження чи належали видатним особистостям, пов’язаним з Сумщиною. Це 

сприяє популяризації рідної мови, визначення її ролі у світовій історії.  

2019 рік – став роком 200-річчя від дня народження визначного культурного і 

громадського діяча ХІХ ст., уродженця Сумщини П. Куліша. Музей підготував 

виставку «Пантелеймон Куліш: сторінки життя та творчості», яка репрезентувала 

земляка як видатного письменника, етнографа, перекладача й мовознавця, автора 

першої фонетичної абетки для української мови, що лежить в основі сучасного 

правопису. Вона привернула увагу учнівської й студентської молоді, сприяла 

популяризації рідної мови, а один з експонатів – «Граматка» П. Куліша 1857 р. – 

став ключовим об’єктом для вивчення не лише на виставці, а й під час проведення 

інтерактивної програми «З історії писемності й освіти», розробленої для 

найменших відвідувачів музею. Під час проведення заняття діти ознайомилися з 

музейними експонатами: давньоруським пряслицем із написом «СЛАВНО», 

чорнильницями, рукописними і друкованими книгами, шкільним приладдям і 

підручниками ХVІІІ – початку ХХ ст. – матеріальними свідченнями розвитку 

писемності й освіти на теренах сучасної Сумщини, вчилися писати за допомогою 

муляжа писала і пера, читати давні документи та «друкувати» книги.  

Спілкування підростаючого покоління державною мовою буде більш 

популярним, якщо виховувати в них любов і повагу, шанобливе ставлення до 

літературної української мови, що постійно розвиваючись і збагачуючись дозволяє 

вивести культурне життя суспільства на новий рівень. Важлива роль у формуванні 

української літературної мови належить Т. Шевченку. Його справу продовжили й 

інші письменники, зокрема – Леся Українка. Враховуючи важливе значення їх 

творчості для розвитку української літератури і культури в цілому, у музеї 

розгорнуто експозицію «Т.Г. Шевченко і Сумщина», що розповідає про сумські 

сторінки біографії поета його друзів і знайомих – уродженців краю. У поточному 

році підготовлено виставку-інсталяцію «Леся Українка: життя, творчість, зв’язки з 

Сумщиною», в рамках відзначення 150-річчя від дня народження письменниці. 

Однією з локацій виставки стала стаціонарна експозиція «Інтер’єр селянської хати 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.», оскільки з біографії поетеси відомо про її перебування 

на теренах краю саме у сільській місцевості – на хуторі Косівщина.  

Мова є носієм культури, засобом, за допомогою якого відбувається 

взаємозв’язок між культурним різноманіттям, що є спільним надбанням людства і в 

умовах сучасної глобалізації світу знаходяться у постійному взаємозв’язку. Серед 

ключових компетентностей, які мають здобути школярі у процесі навчання – 

спілкування іноземними мовами, що дозволить вільно розуміти, усно і письмово 

висловлювати свої думки тією чи іншою мовою. Через мову відбувається 

сприйняття і вивчення культури, особливо елементів нематеріальної культурної 
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спадщини (пісень, переказів, звичаїв, легенд та ін.). Музейні пам’ятки сприяють 

формуванню уявлення про історію й культуру того чи іншого народу, актуалізують 

у школярів повагу до іноземним мов, сприяють популяризації їхнього вивчення.  

У цьому напрямку робота музею спрямована на реалізацію виставкових 

проєктів і розробку занять, учасники яких знайомляться з європейськими 

музейними цінностями, що зберігаються у фондах закладу. За останні роки 

підготовлено виставки «Стара Європа запрошує» і «VEDUTE DI ROMA» (гравюри 

італійського художника середини ХVІІІ ст. Дж.Б. Піранезі)», на яких експонувалися 

унікальні художні, писемні, декоративно-ужиткові й нумізматичні пам’ятки.  

Спільно з телеканалом UA/TV знято фільми «Поховання готів» і «Польський 

скарб» з циклу «Ніч у музеї», об’єктами сюжетної лінії яких стали артефакти з 

фондового зібрання музею: речі з могильника черняхівської культури і скарб монет 

Речі Посполитої ХVІІ ст. Кінопродукт сприяв популяризації як європейської 

культури, що в певний історичний період проникла на територію сумського краю, 

так і поширенню інформації за межами держави про унікальні пам’ятки Музейного 

фонду України, адже телеканал здійснював трансляцію програми українською, 

англійською, арабською, кримськотатарською й російською мовами.  

Освітня програма «Нова українська школа» передбачає опанування 

математики та оволодіння загальними знаннями у сфері науки й техніки, як однієї з 

ключових компетентностей здобувачів освіти. Поєднати краєзнавство з 

математикою наразі складно, проте вивчення археологічних та історичних пам’яток 

можуть формувати у школярів математичне, логічне й просторове мислення. 

Знання у сфері науки й техніки можна розглядати як вивчення природи, історії та 

етнографії краю, розуміння школярами особливостей науково-технічного процесу, 

спричиненого людською діяльністю.  

У своїй роботі музей запровадив спеціальні історичні, етнографічні та 

природничі програми для дітей молодшого шкільного віку – учнів Нової 

української школи. Користується популярністю цикл занять «Природа і Я», під час 

яких діти дізнаються про флору і фауну Сумщини, оглядають музейні експонати, 

що наочно демонструють різноманітність оточуючого середовища. На вивчення 

природи й історії краю одночасно спрямоване інтерактивне заняття «Подорож у 

країну давніх тварин й давніх людей», учасники якого знайомляться з рештками 

викопних тварин льодовикового періоду і знаряддями праці й побуту, прикрасами й 

культовими речами давніх людей. На вивчення історії краю середини ХVІІ ст., і 

зокрема й м. Суми, розрахована окрема програма, що є особливо актуальною для 

здобувачів освіти міських навчальних закладів. Вона поєднала в собі екскурсію 

центральною частиною м. Суми і роботу в музейній експозиції. Під час заняття діти 

дізнаються про заснування населеного пункту і побут перших поселенців, 

знайомляться з музейними артефактами козацького часу.  

Популярністю користується інтерактивні заняття з циклу «Скринька знань. З 

історії звичайних речей». Музейники інформують дітей про виникнення і технічне 

удосконалення речей, що на різний етапах розвитку людства використовувалися у 

побуті: телефон, грамофон, парасолька, барометр, праска, гасова лампа та ін., 

окремі з яких, у зв’язку з швидкими темпами індустріального розвитку є 

популярними й нині. Саме такі інтерактивні заняття сприяють обізнаності 
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здобувачів освіти у сфері науково-технічного процесу, наглядно демонструють 

роль людини у розвитку науки й техніки. Крім того, еволюцію знарядь праці, 

предметів побуту й особистого вжитку людства можна простежити, оглядаючи 

основну експозицію музею, в якій представлені унікальні предмети – свідки 

тисячолітньої історії.  

Навчання заради здобуття знань – це компетенція, що передбачає не лише 

отримання та засвоєння нових знань і навичок, а й вимагає від здобувачів освіти 

використовувати життєвий досвід минулих поколінь. Етнографічна експозиція, 

інтерактивні заняття з календарної, побутової релігійної обрядовості, майстер-класи 

з писанкарства, прикрашання святкової випічки, виготовлення новорічних прикрас, 

пов’язування хусток та ін., які проводить музей – це джерело безцінного 

історичного досвіду, що передається з покоління в покоління, зберігаючи 

регіональну самобутність побуту, традицій, звичаїв та обрядів. Завжди цікаво 

проходять у музеї етнографічні заходи й програми до Великодня, Всесвітнього дня 

вишиванки та новорічно-різдвяних свят.  

Нова українська школа прагне до виховання на цінностях, у тому числі й 

культурних, тому надзвичайно важлива роль належить краєзнавчому музею у 

формуванні в школярів такої компетентності як обізнаність та самовираження у 

сфері культури. Ознайомившись з експозицією, ставши учасником того чи іншого 

інтерактивного заходу, діти отримують нові знання про історико-культурну 

спадщину краю, матеріальні й духовні надбання його жителів, окремі пам’ятки 

історії й природи. Як результат у них формуються персональні мистецькі смаки, 

накопичується досвід і виникає розуміння власної національної ідентичності.  

Випускникам Нової української школи для особистої реалізації та розвитку 

необхідні навички роботи з цифровими носіями, соціальні та громадянські навички, 

ініціативність та практичність, що мають сформуватися у процесі навчання, а 

краєзнавчого-пошукова робота активно сприяє цьому. Для прикладу варто згадати 

квест «Подорож у світ археології», під час якого діти разом з музейним 

співробітником відвідали давнє поселення, в ігровій формі набули знань про 

практичну археологію й реставрацію, спробували створити макет скіфського 

городища. Така форма роботи сприяла не лише отриманню відповідних знань і 

набуттю навичок, а й вихованню у школярів відповідальності за збереження 

історико-культурної спадщини краю.  

Згадані вище форми роботи музею – це приклади того, що нині він не існує 

як окрема установа, а все більше інтегруючись у сучасне суспільство, бере активну 

участь у навчально-виховному процесі, реалізує освітню функцію через 

запровадження нових форм і методів роботи з дітьми. Крім вище згаданих 

ключових компетентностей, «Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти» [3] визначає й такі як громадянська, загальнокультурна, соціальна 

та ін., проте всі вони так чи інакше поєднують у собі основні, визначені у 

«Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи». Нині робота 

Сумського краєзнавчого музею спрямована на формування вищезазначених 

основних компетентностей у здобувачів освіти, що сприяє духовному й 

культурному розвитку суспільства.  
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КРАЄЗНАВСТВІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

МЕТОД ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Процес реформування освітньої системи, який направлений на розвиток 

та набуття здобувачем освіти якісних знань, в Україні триває й на даний час. 

Цей процес приводить наші стандарти та критерії у відповідність до 

європейських вимог. Сучасні тенденції розвитку освіти у світі свідчать про 

впровадження нової освітньої парадигми, яка, на відміну від традиційних 

функцій навчання, пропагує інноваційно-творчу, орієнтовану не лише на зміст, 

процес навчання, а й на кінцевий результат. 

У статті визначено місце краєзнавства у формуванні освітніх 

компетентностей здобувачів освіти. Окреслено оптимальні способи та методи 

для формування краєзнавчої компетентності під час гурткової роботи, а саме: 

особистісно-діяльнісного підходу, проблемного підходу в навчанні, теорії 

застосування інноваційних технологій, зокрема інтерактивно-комунікаційної, 

проєктної та дослідницької діяльності. Отримані результати проведеного 

дослідження можуть бути використані при вивченні цієї проблеми на більш 

високому науковому рівні. Надалі варто звернути увагу на використання 
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сучасних методів та інструментів під час формування краєзнавчої 

компетентності у виховній роботі [9, С. 159]. 

Узагальнені матеріали можуть бути корисні вихователям під час 

планування заходів із формування краєзнавчої компетентності учнів на 

позакласних заходах. 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає у визначенні 

кола базових компетентностей, які формуються у процесі краєзнавчої 

діяльності. 

Мета статті: проаналізувати особливості формування ключових 

компетентностей особистості в процесі краєзнавчої діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вагомим внеском у розробку принципів позашкільної освіти загалом та 

на основі компетентнісного підходу стали наукові праці О. В. Биковської [1], Г. 

П. Пустовіта [13] та ін. [3, с. 138]. 

Шкільне краєзнавство було предметом вивчення П. Тронька [14], В. 

Прокопчука [11], О. Пометун [10] та ін. Проблема формування дослідницької 

компетенції в умовах сучасної шкільної освіти неодноразово знаходила 

висвітлення у працях вітчизняних науковців, Г. В. Лиходєєвої [7], П. В. Мороза 

[8], Прокопчук В. [11], Прокопчук В.С. [12], Тронько П. [14], В. М. Шейко [15] 

та ін. Ці та інші дослідники проаналізували як теоретичні, так і методичні 

принципи формування дослідницької компетенції. Водночас наразі не знайшли 

висвітлення конкретні методичні та теоретичні принципи, які б забезпечили в 

процесі шкільної краєзнавчої роботи уявлення про формування й розвиток 

базових компетентностей [2]. 

Методисти зазначають, що у шкільному краєзнавстві дуже важливе 

значення має взаємозв’язок теоретичної та практичної роботи учнів. За таких 

умов краєзнавство відкриває для школярів широкі можливості самостійної, 

пошукової та дослідницької діяльності, а для вчителів можливості 

забезпечувати тісний зв’язок навчальної, позакласної та позашкільної роботи у 

різноманітності її форм та методів [5]. 

Виклад основного матеріалу. 
У XXI столітті досить швидко розвивається суспільство, а разом із ним 

наука та техніка, тому для успішної самореалізації особистості одним із 

головних факторів є здатність до креативного вирішення теоретичних та 

практичних проблем. 

Наразі важливим завданням української освіти є виховання громадянина 

України, який з повагою та любов’ю ставиться до свого краю, готовий 

працювати на його розвиток у майбутньому, ідентифікувати себе в 

полікультурному середовищі. Формування позитивного емоційного ставлення 

до своєї малої батьківщини починається з вивчення так званої «малої історії» – 

особливостей мікросвіту, який оточує учня. У багатьох країнах уроки 

краєзнавства, екскурсії до місцевих пам’яток є обов’язковим елементом 

шкільної програми. Краєзнавча компетентність учня вважається важливим 

результатом освіти як на рівні місцевих громад, так і на рівні держави. «Як 

поліпредметна за змістом і проявом, вона є однією із знакових для аналізу 
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загальнокультурного рівня випускника школи. Краєзнавча компетентність 

людини – це багатовимірне явище, яке характеризується певним рівнем 

володіння дослідницьким методом щодо вивчення навколишнього середовища 

(варіанти: території проживання – рідного краю) за напрямами – умови і 

ресурси – в хронологічному полі життя, вміннями застосовувати його для 

вирішення суспільно і особисто значущих задач, відповідальністю за якість і 

достовірність результати краєзнавчих досліджень та рішень, прийнятих на 

основі їх» [6, с. 1]. 

Формування базових компетентностей здобувачів освіти відбувається як 

під час уроків, так і в позаурочній роботі. Важливою складовою формування є 

діяльнісний підхід. Зокрема, саме краєзнавча діяльність є ключовим чинником 

формування таких компетентностей, як вільне володіння державною мовою, 

здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, компетентності у галузі 

природничих наук, техніки та технологій, інноваційність, екологічна 

компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, громадянські та 

соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість і 

фінансова грамотність тощо [4]. 

Підтвердженням важливості формування базових компетентностей є 

«широке впровадження в педагогічну практику розвинутих країн 

компетентнісного підходу щодо визначення таксономії цілей і завдань 

освітнього процесу та оцінки його результатів. Саме ці компетентності в 

майбутньому визначатимуть перспективу їхнього подальшого професійного й 

соціального становлення» [3, с. 13]. 

Формування краєзнавчої компетентності у старшій школі відбувається як 

на предметній, так і на міжпредметній основі. На жаль, на уроках учні не 

отримують систематичні краєзнавчі знання, у більш повній мірі краєзнавчі 

компетентності формуються під час різноманітних виховних заходів, а також у 

гуртковій роботі. Особливо важливою, на нашу думку, є практична частина 

краєзнавчої роботи, яка полягає в активній діяльності: екскурсійній роботі, 

реалізації міні-проєктів, просвітницьких заходах, дослідницькій роботі тощо. 

Краєзнавча діяльність, зокрема, реалізація краєзнавчих проєктів, надає 

нового, більш практичного сенсу інформації, отриманій на уроках історії й 

географії, адже «найбільш поширеними елементами краєзнавчої роботи є 

емпіричні дії: збір інформації предметів матеріальної культури, зразків 

корисних копалин, створення гербаріїв та інших, які розширюють знання учнів 

про місцевість проживання, його господарство та культурний розвиток» [6, с. 

3]. Особливо ефективною для формування ключових компетентностей є 

проєктна діяльність. 

Спостереження за учнями, які активно займаються краєзнавчою роботою, 

показує значно більший прогрес у формуванні базових компетентностей. Так, 

серед учнів 10-В класу Комунального закладу Сумської обласної ради 

«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей» кількість учнів, які отримали досвід краєзнавчої діяльності, становить 52 

% – протягом 3 років вони є учасники гуртка «Юний краєзнавець» (керівник – 

Шевченко Г.Є.). В учнівських краєзнавчих дослідженнях превалює 
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колективність над індивідуальністю, тому навички командної роботи учні 

поширюють і на інші сфери діяльності, зокрема, підготовку різноманітних 

виховних заходів, предметних тижнів, участь у конкурсах. Найпоширенішими 

серед краєзнавчих досліджень є бібліографічні, історико-географічні та 

археологічні, але діяльність гуртка має ширший спектр і, окрім міні-проєктів 

STEAM-напрямку, спрямована на реалізацію проекту «Костюмована екскурсія 

«Ми вам розкажемо про Суми». У рамках цього проєкту учні виступають 

екскурсоводами, а також вивчають історію костюму та займаються історичною 

реконструкцією. Як результат, в учнів формуються ключові компетентності, 

якими мають оволодіти школярі після закінчення школи, та наскрізні вміння [4] 

на більш високому рівні. Зокрема, ми розглянули більш активне формування й 

застосування таких компетентностей: 

1. Вільне володіння державною мовою. Робота екскурсовода пов’язана з 

вільним володінням українською мовою, оскільки являє собою не завчений 

текст, а «живе» спілкування з екскурсантами, в процесі якого учень має 

володіти основами ораторського мистецтва, намагатися правильно будувати 

речення, аргументувати, адаптувати текст до рівня слухачів. Це складна 

інтелектуальна робота, результат якої впливає й на успіхи учнів у навчанні. 

2. Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами. Однією з умов 

участі у проєкті є вміння пояснити елементарну краєзнавчу інформацію 

англійською мовою. Таким чином, учні мають потужну мотивацію 

вдосконалити навички спілкування іноземною мовою та можливість 

практичної реалізації цих навичок. 

3. Компетентності в галузі природничих наук, техніки та технологій. 
Учні працюють над сценаріями відеороликів, створюють дописи у відповідну 

групу проєкту на facebook, освоюють нові програми (зокрема, відеоскрайбінг) 

для візуалізації результатів пошукової роботи, готують презентації. До 

програми занять входить також географічне краєзнавство й дослідження 

місцевих пам’яток природи, зокрема, Лучанського розрізу, міні-проєкти 

«Види хмар», «Сумські флюгери» тощо. Зазвичай реалізація міні-проєктів 

пов’язана з певними предметами: географією, історією, фізикою, літературою, 

інформатикою, тому така робота позитивно відображається і на навчальній 

діяльності. 

4. Інноваційність. Вдало підібрані ІКТ забезпечують розвиток творчих 

здібностей, стимулюють пізнавальну активність школярів. При цьому 

підвищується їхня працездатність, зацікавленість їх різними видами 

діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, 

розвиваються комунікативні здібності та соціальна компетентність, 

розширюється їх світогляд [2]. Важливим чинником формування цієї 

компетентності є усвідомлення учнями широкого кола можливостей, які надає 

сучасність. Так, проєкт «Костюмована екскурсія «Ми вам розкажемо про 

Суми»» є унікальним інноваційним проєктом, і до програми занять входить 

ознайомлення учнів з його історією, структурою й особливостями організації, 

основами проєктного менеджменту. Зокрема, участь у проєкті з фандрайзингу 

«Gof: Точка на карті» мотивувало учнів вивчати основи економіки, 
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маркетингу та менеджменту, з метою популяризації краєзнавчої інформації. 

Протягом шести місяців активної роботи саме ці учні стали проявляти більше 

ініціативи, громадянської активності при організації позакласних заходів, 

стали більш відповідально ставитись до навчання. У процесі реалізації 

краєзнавчих проєктів формуються такі вміння: критично та системно мислити, 

проявляти ініціативність до своєї діяльності, конструктивно керувати 

власними емоціями, приймати рішення, оцінюючи ризики, висловлювати 

власну думку, як усно, так і письмово, логічно обґрунтовувати власну 

позицію, діяти творчо, не боятися розв’язувати складні проблеми. 

5. Екологічна компетентність. Поєднання краєзнавчої діяльності з 

екологічним вихованням надає учнівським проєктам практичної змістовності 

й розуміння можливостей розв’язання екологічних проблем своєї місцевості за 

умов активної громадянської позиції. 

6. Інформаційно-комунікаційна компетентність. У процесі підготовки до 

екскурсії учні створюють картку екскурсійного об’єкта. Це важлива практична 

робота, під час якої відточується вміння працювати з великими масивами 

інформації, використовувати та фіксувати різні джерела, аргументовано 

відповідати на запитання, а також подавати інформацію на різних рівнях. Для 

екскурсовода важливо вміти спілкуватися з людьми різного віку, освіти, рівня 

культури. Особливо помітним результат такої діяльності стає після 

проведення екскурсії: учні стають більш впевненими у собі, вчаться керувати 

власними емоціями, долати комунікативні бар’єри. 

7. Громадянські та соціальні компетентності формуються у процесі 

практичної діяльності, коли учні безпосередньо стикаються з соціальними 

проблемами, проблемами місцевих громад тощо. Виховний момент полягає в 

тому, щоб показати здобувачам освіти важливість їхніх зусиль, значимість 

їхнього вкладу про розв’язанні цих проблем. Краєзнавча діяльність є 

дотичною саме до життя місцевої громади, її історії, процесу формування 

тощо. Успішність просвітницької краєзнавчої діяльності, благодійні екскурсії, 

різноманітні заходи з промоції рідного міста формують активну громадянську 

позицію, мотивують учнів до подальшої діяльності і є запорукою виховання 

майбутніх активних членів місцевих громад. 

8. Культурна компетентність тісно пов’язана з комунікативною, адже 

просвітницька краєзнавча робота, в якій учні беруть активну участь, 

передбачає насамперед високу культуру спілкування. Крім того, костюмована 

екскурсія передбачає виконання учасниками певних ролей персонажів-

представників минулих часів, для представлення яких необхідно вивчати 

відповідні манери, особливості етикету, знати історію одягу й побуту. 

Вивчення кращих зразків, порівняльний аналіз, знайомство з життям видатних 

людей, предметами мистецтва відповідної епохи впливають на формування 

смаків і естетичних вподобань підлітка, розширюють його культурний 

світогляд. 

9. Підприємливість і фінансова грамотність у сучасній системі освіти є 

необхідною складовою практичної діяльності й проходить наскрізною лінією 

навчальних програмах. Краєзнавча діяльність дає досить широкі можливості 



117 
 

познайомити учнів з різноманітними економічними аспектами: 

фандрайзингом, роботою краудфандингових платформ, складанням бюджету 

грантового проєкту, бізнес-планом (проєкт «Моя зелена садиба»), 

особливостями функціонування структур, які займаються туризмом і 

промоцією населеного пункту. 

Висновки. Складні процеси, що відбуваються в нашій країні, ставлять 

перед освітою важливе завдання – формування компетентної особистості, 

здатної до творчої самореалізації, до навчання впродовж усього життя. Система 

освіти має орієнтуватися на особистість, яка буде відзначатися самостійністю, 

самодостатністю та творчою активністю. Сучасні технології навчання є 

потужним багатофункціональним засобом формування базових 

компетентностей. 

Краєзнавча діяльність у позакласній роботі сприяє в здобувачів освіти 

більшій мотивації до навчання й закладає основи активної громадянської 

позиції, що є важливим для виховання майбутніх ефективних членів місцевих 

громад. Одна із важливих функцій шкільного краєзнавства – формування 

дослідницької компетентності здобувача освіти. З одного боку, краєзнавча 

робота у навчальному закладі передбачає розвиток поваги до історії та традицій 

свого краю, активізацію самостійної діяльності здобувачів щодо поліпшення 

умов життя у рідній місцевості, формування активної життєвої позиції. З 

іншого боку, краєзнавство передбачає реалізацію всіх етапів самостійної 

дослідницької діяльності. При цьому розвиток дослідницької компетентності не 

є єдиним завданням шкільного краєзнавства як комплексу навчально-виховних, 

дослідницьких та практичних заходів. Спостереження за учнями, які активно 

займаються краєзнавчою роботою, показує значно більший прогрес у 

формуванні базових компетентностей. 
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МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення всієї системи 

виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення 

особистості на основі гуманізації життєдіяльності учнів, створення умов для 

самореалізації в різних видах творчої діяльності.  

Головне завдання музею – розширити та збагатити знання учнів,  

відвідувачів про життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря; виховувати 

повагу до історичного минулого, шанобливо ставитися до національних 

цінностей, високої культури міжнаціонального спілкування.  

У 2006 році виникла ідея створення Музею Т.Г. Шевченка. Разом із 

учнями та вчителями школи розробили довгостроковий дослідницько-

пошуковий проєкт та створили координаційний центр.  

Створення шкільного музею перетворилося у справу всієї школи. У 

класах пройшли бесіди, виховні години, де проводилася роз’яснювальна робота 

щодо організації пошуку матеріалу. Учні побували  в  бібліотеках міста, 

знайомих, родичів, сусідів, щоб зібрати літературу про Кобзаря, його твори, 

рукописи, архівні документи, фото, періодику. Це стало школою творчої 

співпраці: учень, учитель, батьки, громадськість.  

Музей Тараса Шевченка розпочав свою діяльність у березні 2007 року. 

Розповідь про великих людей починається здалеку – з історії його роду. Життя 

Великого Кобзаря – це життя народу, складова частина історії України. 

 Основу музею становлять оригінальні  експозиційні розділи. «Історія 

мого життя становить частину історії моєї батьківщини…», на стенді 

розміщено матеріали, які знайомлять відвідувачів з дитинством маленького 

Тараса та  книгою М. Лисенка «Коріння Шевченкового роду». Раритетом музею 

є «Щоденник» Тараса Шевченка, тож кожен відвідувач обов’язково погортає 

сторінки…  

 «Караюсь, мучусь… але не каюсь!» на стенді розміщено фото та роботи 

живописців України. У центрі знаходиться автопортрет «Тарас Шевченко» 

(1848р). Саме тут школярі знайомляться з періодом життя Тараса Шевченка у 

Вільнюсі,  Петербурзі  та навчанням в Академії мистецтв. 

Відвідувачі з великим захопленням гортають «Кобзар» різних років 

видання, «Кобзар» англійською мовою, подарунок волонтерів з Америки та 

«Заповіт» різними мовами світу. 

 «І буде правда на Землі», на стенді представлено роботи майстрів пензля 

та фото. Відвідувачі уважно слухають про Кирило-Мефодіївське товариство, 

арешт, заслання та звільнення. Поруч знаходиться література, яка допомагає 
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відвідувачам більш детально познайомитися з Кобзаревим краєм, погортати 

туристичну карту, де можна споглядати шлях Шевченка  на Україні, у місцях, 

де він побував та з ким зустрічався. 

«Земля, яку сходив Тарас…» ‒ розповідь про місця перебування Тараса 

Шевченка на Сумщині. Зібраний матеріал цікавий усім, кому не байдуже 

минуле, бо знання рідного краю формують високі громадянські почуття.  

На базі музею працює гурток «Юні екскурсоводи», діти працюють з 

матеріалами, літературою, розвідками з краєзнавства, схемами, картами, 

екскурсійними маршрутами. 

Знайомлячись з науково-дослідницькою роботою, школярі 

переконуються у необхідності творчого підходу, вибору до свого майбутнього, 

таким чином опановують навички роботи з науковою, краєзнавчою, художньою 

літературою та інтернет ресурсами. 

Краєзнавці музею розробили карту про перебування Кобзаря в нашому 

краї, де чітко виділено три подорожі та з ким поет зустрічався. Зібраний 

матеріал становить інтерес для масового читача. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи є дошкільні дитячі заклади 

Курського мікрорайону. Це перше знайомство зі школою. Тож екскурсії для 

них проходять по особливому. Вихованці з цікавістю роздивляються книгу 

«Тарас Шевченко дітям», «Кобзар», читають поезію.  

Розпочала роботу група «Волонтери музею», яка проводить екскурсії 

поза межами музею ‒ це Курський мікрорайон, проспект та пам’ятник Т.Г. 

Шевченка. У своїй роботі вони залучають учнів, своїх ровесників до 

відвідування місць, де перебував письменник (Сумщина, Україна). Це дає 

можливість сформувати власне розуміння Тараса Шевченка як поета та 

художника, так і бачення сучасного музею. Вплинути на формування 

культурного простору в майбутнє. Розвивати активну життєву позицію 

школярів у суспільному та індивідуальному самовизначенні.  

Сьогодні музей урізноманітнює форми роботи. Флешмоби, рольові ігри, 

ментальні карти, дослідницькі проекти, віртуальні екскурсії – усе це проходить 

у музеї. Подобається школярам гра-квест у формі пошуку; мистецька акція 

«Мій Шевченко» (ілюстрації до творів); Дві школи (ХІХ та ХХ століття); 

проект «Дві долі» (Тарас Шевченко та Максим Савченко).  

Стало доброю традицією проводити в музеї уроки української мови та 

літератури, коли вивчають творчість Тараса Шевченка, інтегровані заняття з 

історії України, образотворчого та музичного мистецтва.   

Провели свято «Місце Тараса Шевченка в українському національному 

відродженні». Через «істориків, літературознавців, політологів, 

мистецтвознавців, незалежних експертів, фольклористів» учні дізналися багато 

нового про Великого Кобзаря, прочитали поезії поета різними мовами  світу та 

виконали пісні, покладені на його твори.  

Цікаво пройшов майстер – клас з різцевої ліногравюри на виставці 

«Живописна Україна: твори Т. Шевченка та художників – ювілярів XІX-XX 

століття» у Художньому музеї ім. Н. Онацького для учнів ССШ №7 та ЗОШ № 

24.  
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Директор художньої школи ім. Михайла Лисенка Олексій Кузьменко 

ознайомив учнів з особливостями традиційної друкованої графіки – кольорової 

ліногравюри та продемонстрував процес її виконання. 

Школярі познайомилися з історією «чорно-білого» виду образотворчого 

мистецтва, його жанрами, зображувальними засобами, технікою та цільовим 

призначенням. Діти спробували і себе в цій справі. 

У Шевченківські дні проходять акції «Читаймо твори Т.Г. Шевченка у 

колі сім’ї», «Кобзар» – у моїй родині». Саме такі заходи допомагають у якійсь 

мірі дослідити родовід Тараса Шевченка у порівняні з власною родиною. 

У рамках Міжнародного літературно-мистецького Шевченківського свята 

«В сім’ї вольній, новій», приуроченого до дня перепоховання праху Кобзаря, у 

музеї відбулася зустріч поетесою із Донеччини Антоніною Листопад. Двічі 

побував у музеї і письменник із Києва В. Осипчук-Скоровода, який подарував 

книгу «Воля Перуна» і поділився своїми роздумами про Тараса Шевченка. 

Почесними гостями музею є Людмила Ромен, Микола Мошик, Юрій 

П'ятаченко, лауреат Всеукраїнського конкурсу читців Ольга Батинюк , Олексій 

Шевченко, Павло Нестеренко, Надія Юрченко та Валентина Ткаченко. 

З роками діяльність музею вийшла за рамки шкільного життя. Рада музею 

постійно проводить спільні заходи з Художнім і Краєзнавчим музеями, 

Обласною науковою бібліотекою (краєзнавчим відділом), філією № 18 та 

міською бібліотекою ім. Тараса Шевченка. 

Переконана, що саме така робота допомагає здійснювати співдружність 

сім’ї та громадськості, що сприяє відродженню національної свідомості та 

культури, творчого пошуку, почуття гордості за свій народ і Батьківщину. 

 

 

Котенко Світлана Миколаївна, 

учитель історії  

Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

 

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ІСТОРІЇ НА ОСНОВІ 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ МЕТОДИКИ 

(на прикладі історико-краєзнавчої експедиції «Пік репресій. Доля 

пересічного громадянина») 

 

Актуальність обраної теми полягає у тому, що у висвітленні проблемних 

питань історії у наші дні велику роль відіграє широкий спектр можливостей 

здобуття нових знань, формування ряду важливих компетентностей, 

необхідність розуміти сутність та призначення отриманих знань.  

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, головна 

мета історичної освіти:  

1) пробудити національну і духовну свідомість дитини;  

2) виховати людину, яка вміє самостійно критично мислити;  
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3) виховати людину, яка може зробити свій внесок у розвиток суспільства і 

держави, буде озброєна необхідними для цього знаннями та вміннями.  

Саме проект спонукає учня виявити інтелектуальні здібності, моральні та 

комунікативні якості, продемонструвати рівень оволодіння знаннями й 

загальнонавчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самоорганізації. 

Особливості впровадження проєктної технології в освітню систему 

досліджували Є. Полат, О. Шевельова, М. Шутова та інші дослідники. 

Теоретико-прикладні підходи до проєктної діяльності досліджуються у роботах 

вітчизняних та зарубіжних вчених: І. Єрмакова, І. Підласого, В. Воропаєва,                

В. Шапіро, І. Чечель. 

Особливостям застосування можливостей проєктної технології при 

викладанні історії присвячені праці сучасних українських методистів. Так,                  

К. Баханов та М. Мирошниченко аналізують актуальні питання методики 

навчання на уроках історії в рамках проєктної діяльності учнів. Виходячи з ідеї 

компетентністно-орієнтованої освіти, автори пропонують аналіз теоретичних і 

практичних аспектів проєктної технології. 

Метод проєкту – це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями 

знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них 

специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-

орієнтованого навчального пошуку [2]. 

О. Пометун вважає метод проєктів системою навчання, за якою учні 

набувають знань, умінь і навичок у процесі планування й виконання 

практичних завдань, що постійно ускладняються. Під час проєктної діяльності, 

на її думку, чільне місце посідає самодіяльність учнів та їхня активність. 

О. Пєхота вважає, що проєкт – практика особистісно-орієнтованого 

навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з 

урахуванням його інтересів. Вона зазначає, що у свідомості учня це має такий 

вигляд: " Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання 

застосувати". Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між 

академічними знаннями, уміннями та навичками. 

В.Д. Симоненко під навчальним творчим проєктом розуміє самостійно 

розроблені та виготовлені товари (послуги) від ідеї до її втілення, що має 

суб'єктну або об'єктну новизну і виконується під контролем та 

консультуванням учителя. 

У свою чергу, російський науковець Є. Полат характеризує проєкти як 

сукупність навчально-пізнавальних прийомів, за допомогою яких учні 

набувають знання та навички в процесі планування та самостійного виконання 

певних практичних завдань з обов'язковою презентацією результатів.  

За визначенням А.І. Лебедєва, проєкт ‒ це сукупність певних дій, 

документів, попередніх текстів, задум для створення реального об'єкта, 

предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча 

діяльність. 

Під навчальним проєктом Є.С. Полат розуміє ‒ об'єднану навчально-

пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, організовану на основі 

комп'ютерних телекомунікацій, які мають спільну проблему, мету, узгоджені 
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методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату 

сумісної діяльності. Він наводить таку типологію проєктних робіт за 

домінуючим видом діяльності: дослідження, творчі, рольово-ігрові, 

інформаційні, практично-орієнтовані проєкти; за предметно-змістовою галуззю: 

монопроєкти та межпредметні проєкти; за характером координації проєкта: з 

відкритою, явною, прихованою координацією; за характером контактів: 

внутрішні, регіональні, міжнародні; за кількістю учасників проєкту: 

особистісні, парні, групові; за довготривалістю: короткострокові та 

довгострокові [5]. 

Отже, проєкт – це система навчання, за якою учні набувають знань, умінь 

і навичок у процесі планування та виконання практичних завдань-проєктів, що 

постійно ускладнюються.  

Мета методу проєктів полягає у стимулюванні інтересу учнів до 

визначеної проблеми, оволодіння необхідними знаннями і навичками, а також 

організації проєктної діяльності щодо вирішення проблеми для практичного 

застосування отриманих результатів. Вирішення проблеми при цьому набуває 

характеру проєктної діяльності [3]. 

Особливостям застосування можливостей проєктної технології при 

викладанні історії присвячені праці сучасних українських методистів. Так К. 

Баханов та М. Мирошниченко аналізують актуальні питання методики 

навчання на уроках історії в рамках проєктної діяльності учнів. Виходячи з ідеї 

компетентнісно-орієнтованої освіти, автори пропонують аналіз теоретичних і 

практичних аспектів проєктної технології [1]. 

М. Чорна також присвячує власне дослідження теоретичним та 

практичним аспектам використання методу проєктів на уроках історії [4]. 

Отже, метод проєктів є однією з педагогічних технологій, яка відображає 

реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу в освіті (саме педагогічною 

технологією, хоча у назві технології використовується слово "метод") і сприяє 

формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини 

постіндустріального суспільства. 

При роботі над проєктом дуже важливо дотримуватися поетапності в 

роботі: задум, визначення теми, мети, формування робочих груп; планування, 

розподіл ролей; прийняття рішень (“Мозковий штурм”, обговорення 

альтернатив, вибір оптимального варіанта); виконання проєкту; опис, 

оформлення проєкту; захист проєкту; оцінка результатів (аналіз виконання й 

захист проєкту, з’ясування причин успіху та невдач). 

Таким чином, застосування методу проєктів дозволяє створити умови, за 

яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться 

користуватися ними (знаннями) для розв'язання нових пізнавальних і 

практичних завдань; удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в різних 

групах; розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення. 

Метою створення проєкту (глибокого дослідження проблемного питання 

історії) має стати не просто пошук правильних відповідей на питання, 

поставлені вчителем, а усвідомлення проблеми, з'ясування причин її 

виникнення, нарешті, пошук шляхів розв'язання. Уроки історії та пошуково-
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дослідницька краєзнавча робота для проєктної методики є найбільше 

показовими, тому що і вчитель, і учні мають значну кількість друкованої 

продукції, що по-новому оцінює події, явища, процеси минулого, а також 

мають доступ як до інтернетресурсу (який вимагає критичного ставлення), так і 

до архівних матеріалів. 

Отже, розглянемо організацію проєктної діяльності на прикладі історико-

краєзнавчої експедиції «Пік репресій. Доля пересічного громадянина». 

Для здійснення проєктної діяльності учні  були об’єднані у тимчасові 3 

групи по 3 чоловіка. Були визначені усі можливі та доступні джерела 

інформації, корисні у роботі. Разом з учнями було складено орієнтовний план 

дій. Його обговорили, коригували та затвердили як «Робочий план проєкту». 

Між виконавцями проєкту розподілили обов’язки (три групи працювало у 

різних напрямках: 1 – з матеріалом підручника «Історії України» 10 кл.; 2 – 

опрацьовували статті інтернетресурсу, що висвітлюють дану проблему; 3 – 

опитувала рідних у пошуках даних). Кожна з груп опрацьовувала певні, чітко 

визначені джерела інформації (хід опрацювання фіксувався письмово, що 

згодом було використано під час звіту). 

Виконавши завдання, учні через встановлений термін провели 

систематизацію отриманих даних, проаналізували отриманий матеріал, що дало 

їм змогу спланувати свою подальшу роботу з метою вирішення проблеми.  

За допомогою учителя учні скомпонували матеріал за такими розділами: 

І. Актуальність та важливість цієї проблеми. 

ІІ. Інформація про різні підходи до вирішення проблеми. 

ІІІ. Обрана програма дій. 

Проведена та структурована робота дала можливість групам презентувати 

зібрані матеріали, навести факти, статистичні дані, висновки спеціалістів, які 

доводять наявність проблеми та її актуальність. 

На основі зібраних даних була обрана оптимальна програма дій і спосіб 

вирішення проблеми. Перед тим, як зробити вибір стосовно способу вирішення 

проблеми, учні обговорили такі питання: ефективність обраного способу; 

можливі негативні наслідки практичного втілення обраної програми дій. Усі 

міркування учасників проекту щодо цих питань було занотовано. Учні вбачали 

важкість повноти висвітлення проблемного питання без допомоги дорослих. 

Саме тому в роботу активно включився учитель (робота з архівними 

документами) та вирішили знайти і підключити до роботи структури, що 

відповідають за реабілітацію репресованих.  

Третій етап роботи передбачав вирішення проблеми, тобто реалізацію 

обраного варіанту вирішення проблеми через організацію відповідних заходів 

школярів. Три групи учнів, кожна з яких працювала над окремим аспектом 

загального завдання, мала за мету вирішити свій міні-план: 1 – розкрити 

«Історичні передумови та причини репресій 30-х років»; 2 –висвітлити питання 

«ГУЛАГ: історія створення та роль у репресивній системі СРСР», 3 – 

узагальнювала матеріали розвідки в таблиці та діаграми (рис 1, 2). 



125 
 

1 1 6 

19 

1 1 3 3 5 
0

5

10

15

20

1
9

2
7

1
9

3
1

1
9

3
7

1
9

3
8

1
9

4
2

1
9

4
6

1
9

4
8

1
9

5
1

1
9

5
3

9 

1 1 2 1 
0

2

4

6

8

10

1956 1958 1962 1989 1994

 

 

 

 

 

Діаграма1. Пік репресій по Кровненській 

с/раді 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 2. Процес реабілітації репресованих 

по Кровненській с/раді                 

 

 

 

 

Не менш складним за пошук та систематизацію матеріалів, виявився етап 

підготовки до презентації. Як кінцевий результат було заплановано провести 

конференцію та висвітлити результати проєкту в місцевій пресі. 

Напрацьовані матеріали були впорядковані та розподілені на 

документальні, описові та демонстраційні. Отже, папка документів була вже на 

руках: копії архівних документів, фотографії, виписки зі статей, спогади 

очевидців. Здобуті матеріали описали. Вийшло сім статей публіцистичного 

характеру, що стосувалося семи односельців. Звісно, велику роль координатора 

та наставника у ході проєкту відіграла учитель історії. Вона написала вступ, 

висновки та коригувала оформлення теоретичної частини питання. Роботи були 

виконані згідно вимог написання доповідей.  

Учасники відтворили поетапність своєї роботи і прийшли до висновку, 

що готові презентувати опрацьовану інформацію.   

Як спосіб вирішення проблеми, було прийнято рішення ознайомити усіх 

зацікавлених у даному питанні з результатами дослідження. Представлення 

матеріалів, як і передбачалося, відбулося у формі конференції. Була 

підготовлена цікава мультимедійна презентація.  

Виступи готувалися відповідно до правил: 

1) кожна група готує усне повідомлення і протягом 4-5 хвилин подає 

найважливішу інформацію про один із етапів вирішення проблеми, 

використовуючи для цього демонстраційний стенд та папку документів; 

2) під час представлення у загальних рисах викладається зміст слайду 

презентації та папки документів; 
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3) у процесі презентації використовуються демонстраційні матеріали, які 

сприяють кращому сприйманню матеріалу, що міститься у папці 

документів; 

4) у представленні проєкту мають брати участь усі члени групи; 

5) учні мають надавати найважливішу інформацію та наводити чіткі 

аргументи; 

6) під час презентації учні мають говорити вільно і невимушено, уникаючи 

механічного читання тексту; 

7) під час виступів використовувати заздалегідь підготовлені нотатки, щоб 

питання аудиторії не захопили виступаючого зненацька. 

Експертиза проєкту з’ясувала: учасники досягли визначеної мети, у 

нашому випадку – дослідили проблемне питання історії України «Пік репресій» 

та долі пересічних громадян-односельців у роки «великого терору»; 

ознайомили громадськість (через районну газету «Вперед») з трагічними 

сторінками історії України на території Сумського району, а зокрема, нашого 

села; музейна кімната школи поповнилася новими матеріалами. Учні були 

задоволені отриманим результатом. 

Висновок. Проєктна діяльність учнів забезпечує пріоритет 

надпредметних соціально-значимих знань та умінь. Аналіз педагогічної 

літератури з цього питання дає можливість з'ясувати, що технологія проєктів на 

сьогодні ‒ одна з найбільш розповсюджених видів дослідницької роботи 

школярів. Вона розглядається як альтернатива класно-урочній системі в 

навчальних закладах, але вона не повинна витіснити її і стати панацеєю. 

Проєктна технологія має бути використана як доповнення до інших видів 

прямого або непрямого навчання, як засіб прискореного росту і в особистому 

плані, і в академічному. 

Виявлено, що особливістю проєктної технології є діяльнісний підхід до 

освітньо-виховного процесу, що стало однією із причин зростання інтересу до 

цієї форми роботи з боку вітчизняної методичної школи.  

Реалізація методу проєктів на практиці змінює роль учителя під час 

навчального процесу. Із носія готових знань він перетворюється на організатора 

пізнавальної діяльності учнів.  

При висвітленні проблемних історичних питань оволодіння методикою 

проєкту особливо важливе, з метою вироблення критичного підходу, вміння 

аналізувати першоджерела, структурувати здобуті знання та презентувати 

кінцевий результат проєкту. 

У своїй педагогічній практиці ми використовуємо проєктну методику з 

метою поглибленого вивчення проблемного історичного питання у поєднанні з 

дослідженням краєзнавчого матеріалу.  

Вважаємо, що ефективне висвітлення проблемних питань історії можливе 

саме завдяки впровадженню проєкту у навчально-виховний процес, тому що 

проєктна діяльність розвиває в учнів уміння визначити мету, задачі, бачити 

предмет дослідження, визначити гіпотезу, планувати діяльність власну та своїх 

товаришів. Крім того, робота над проєктом має дослідницький характер: учні 

вчаться працювати з науковою та науково-публіцистичною літературою, з 
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архівними матеріалами, аналізувати та систематизувати інформацію, зібрану 

під час історико-краєзнавчої розвідки та критично осмислювати її, створювати 

презентацію власних матеріалів. 

Отже, проєктна методика перспективна і при висвітленні проблемних 

питань на уроках історії, і при веденні пошуково-краєзнавчої роботи. 
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КРАЄЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Актуальність розглянутої теми полягає у тому, що комплексний підхід до 

розвитку ключових компетентностей формується під час краєзнавчої діяльності 

учнів, що виражаться у літературній, історичній, пошуковій, дослідницькій 

діяльності, що значно впливає на розвиток учня як особистості. 

Відповідно до положень Рекомендацій Європейського Парламенту та 

Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя»: 

основні (або ключові) компетентності (англ. key competences) – це ті, які 

необхідні всім громадянам для особистої реалізації та розвитку, активного 

громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування [1]. 

На основі даного документу, було утворено норму національного права в 

сфері середньої освіти, а саме Державний стандарт базової середньої освіти, 

що, на жаль, не надає визначення ключових компетентностей учня, а лише 

доповнює вже існуюче законодавство: Закон України «Про освіту», Закон 

України «Про повну загальну середню освіту». 

Державний стандарт базової середньої освіти визначає наступні ключові 

компетентності: 

 вільне володіння державною мовою, 
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 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, 

 математична компетентність, 

 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, 

 інноваційність, 

 екологічна компетентність, 

 інформаційно-комунікаційна компетентність, 

 навчання впродовж життя, 

 громадянські та соціальні компетентності, 

 культурна компетентність, 

 підприємливість і фінансова грамотність. 

Метою цієї статті є доведення можливості реалізувати розвиток усіх 

ключових компетеностей під час краєзнавчих екскурсій. 

Зазначимо, що проблеми формування ключових компетентностей у 

підготовці учнів знайшли своє відображення у роботах В. Андрущенка, І. Беха, 

І. Зязюна, Н. Ничкало, О. Сухомлинської та ін. Теоретичні засади цього процесу 

відбиті у працях Л. Артемової, О. Дубасенюк, В. Лазової та ін. Прикладні 

аспекти підготовки учнів досліджують В. Кравець, С. Сисоєва, Л. Пуховська та 

ін. Проте, враховуючи нову соціокультурну ситуацію, надто мало аналізуються 

засоби літературного краєзнавства у цьому напрямі.  

У сучасній теорії освіти досить чітко закріпилися пошуковий і творчий 

рівні компетентності учня. Під громадянською та соціальною компетентністю 

ми розуміємо здатність учня здобути навички до проектування, моделювання 

власної діяльності у системі «людина – людина» для вирішення навчальних 

задач, що сприяють оптимізації особистісного зростання учня та його здатності 

до подальшої самореалізації у житті. 

За даними американської педагогічної психології і педагогічних 

технологій найвищий рівень компетентності учня успішно зміцнюється 

протягом усього процесу освітньої діяльності. У вітчизняній теорії загальної 

середньої освіти домінують протилежні тенденції. Останні розкривають те, що 

вже на 6-11 роках навчання у школі в учнів доречно розвивати здатність до 

творчості. Виходячи із зазначеного, вище доцільно констатувати, що значні 

можливості (резерви) у цьому напрямі має навчально-наукова і пошукова 

самостійна діяльність учнів, що формує компетентність навчання впродовж 

усього життя. Така, за нашим переконанням, має пов’язуватись із краєзнавчими 

(регіональними) літературно-дослідницькими пошуками самих учнів.   

Тим більше, що за  останнє десятиліття в літературно-педагогічній науці 

України все плідніше утверджується регіональний підхід, оскільки в кожному з 

її куточків заново відкривається чимало видатних, талановитих імен в освітній 

галузі, котрі за радянської доби замовчувалися, а їхні праці знаходилися в 

архівах спецохорони КДБ СРСР. Крім того, за цей час з’явилася ціла низка 

літературно-педагогічних досліджень, котрі віддзеркалюють ретроспективу 

різних напрямків просвітництва й національного виховання у Галичині, Волині, 

Слобожанщині у Придніпров'ї, на Донеччині та у Таврійському краї.  
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У цьому зв’язку варто відзначити, що за своєю сукупністю коротко 

названі напрями досліджень із зазначених вище регіонів можна кваліфікувати 

як літературно-історичне краєзнавство, що формує культурну компетентність. 

Під останнім ми розуміємо сукупність національного регіонального, народного 

й наукового досвіду, спрямованого на морально-духовний розвиток 

підростаючих поколінь і підготовки їх до життєтворчості й життєдіяльності.  

Зазначимо, що розвиток літературно-історичного краєзнавства як 

суспільно-культурницького явища не є випадковим. Крім попередньо-названих 

причин, варто додати й вказати на ту, що в Україні з 1990 року діє 

Всеукраїнське товариство краєзнавців (голова ‒ академік НАН України П. 

Тронько), видається відповідний журнал, а також створені регіональні 

відділення. Про необхідність виділення літературно-педагогічного краєзнавства 

в Україні як складової літературно-історичної науки можна стверджувати ще й 

тому, що за останнє десятиліття у загальному краєзнавстві чітко виокремилися 

такі його напрями: літературне, географічне, культурологічне, історичне, 

етнологічне [2].   

Загалом, як складову окреслених вище напрямів краєзнавства (із 

подальшою інтерпретацією зібраних матеріалів і презентацією серед широкого 

загалу дітей і шкільного юнацтва) можна виділити й шкільне краєзнавство. 

Останнє широко використовувалося як засіб навчання у 20-ті рр. XX століття в 

УРСР. Проте на початку 30-х цей важливий чинник загального розвитку й 

навчання школярів був ліквідований відповідними постановами тодішньої 

партії і влади.  

Доречно згадати професора В. Кравченка, одного із фундаторів 

Наукового товариства дослідників Волині. У 20-ті рр. він очолював науково-

дослідний музей Волині, керував групою учнів, написав дві етнографічні 

монографії (в архіві Інституту мистецтвознавства, фольклору й етнології НАН 

України ім. М. Рильського знаходиться фонд цього вченого), посібники, зі 

шкільного краєзнавства для вчителів і учнів. Під його керівництвом у тодішніх 

школах створювалися краєзнавчі музеї й куточки, здійснювалася підготовка 

учнів на базі самого музею. На жаль, у 1930 році радянська влада закрила 

науково-дослідний музей Волині (змусили закрити й аспірантуру, а самих 

аспірантів перевели до Харкова, за умови заміни наукового керівника). Сам же 

професор змушений був пізніше заробляти на життя двірником у 

Катеринославському музеї (нині м. Дніпропетровськ). Жахливо, що його гідним 

«начальником» на той час був сторож цього ж музею, академік Д. Яворницький 

(замість вченої посади обіймав саме таку – найнижчу).  

У м. Брусилові на Житомирщині народився професор Іван Огієнко, автор 

біля 50 монографій, понад 1500 статей, більше 10 підручників і посібників. Він 

був Міністром культури і віросповідань УНР, ректором II Українського 

університету (м. Кам’янець-Подільський), професором-викладачем у м. 

Варшаві, Брно, Монітобі, деканом Святої Колегії Андрія Первозванного у 

Канаді, митрополитом УАПЦ [3].   

Майже чверть віку (1927-1952) свого життя присвятив перекладу Біблії 

українською. Для цього попередньо вивчив древньогебрейську, єврейську, 
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древньогрецьку, грецьку, сербську, болгарську, староукраїнську (так він 

кваліфікував старослов’янську), російську, польську, німецьку, англійську і, 

природно, українську, а також написав «Методологію перекладу Святого 

Письма». У такий спосіб переклад Біблії став найбільш точним, оскільки 

вчений шукав співпадання значення слів у декількох мовах.  

Лондонське Біблійне товариство (у 1962 р.) гідно оцінило цей життєвий 

подвиг вченого. Проте, крім золотої медалі цього товариства, професор, 

митрополит Ілларіон повного душевного спокою так і не отримав (на жаль, як і 

раніше у православних храмах Житомирщини УПЦ Московського патріархату 

Біблія читається не завжди зрозумілою людям церковнослов’янською) [4].  

Отже, проілюстровані краєзнавчі приклади яскравих визначних і 

помітних персоналій, природно, потребують наукового аналізу й узагальнення. 

Все це ще раз підтверджує здійснення пошуків у напрямку літературного 

краєзнавства.  

Природно, що літературне краєзнавство, як складова літературно-

педагогічної науки повинно мати власну джерельну базу. До такої, на наше 

тверде переконання, варто віднести: народно-традиційні, регіональні засоби 

виховання дітей та молоді, діяльність громадських товариств, організацій у 

галузі просвітництва, приклади діяльності видатних постатей, відомих родин у 

вихованні дітей конкретного краю, досвід культурницько-подвижницької 

діяльності, науково-педагогічну діяльність видатних, відомих вчених, 

методистів у певному регіоні України. Загалом цей напрямок літературно-

педагогічної науки все чіткіше окреслюється у пошуках молодих вчених. Все це 

потребує відповідного наукового-методичного забезпечення.  

Особливо, серед нових технологій варто виділити формування вмінь 

моделювання, прогнозування, творчих вмінь (які в теорії В. Станіславського 

кваліфікуються як здатність до вільного перевтілення). Саме такі, за нашим 

переконанням, доцільно формувати, використовуючи методи синектики і 

маєвтики, зокрема, спираючись передовсім на творчі здобутки В. да Фельтре, Я. 

Коменського, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстого, К. Ушинського, В. Сухомлинського. 

Саме ці класики педагогіки виділяють головну особливість навчальної суб’єкт-

суб’єктної взаємодії вчителя і дітей у природі: здатності до сприймання 

останньої, передовсім, на емоційному рівні шляхом переживання (у такий 

спосіб всі природні об’єкти сприймаються і переживаються дітьми як живі).   

Ці особливості методів синектики і маєвтики, як засобів формування у 

учнів, а саме умінь ідентифікації, перевтілення, емпатії віддзеркалюються у них 

у процесі участі в краєзнавчій та навчальній діяльності, передовсім, шляхом 

усвідомлення розвитком елементів творчого мислення. На цій основі у учнів 

формуються творчі комунікативні, пізнавальні й організаційні уміння, які є 

основою становлення культури, яка, у свою чергу, через механізм рефлексії, 

слугує основою їх майбутньої професійної компетентності. Природно, що така 

діяльність у реальній практиці має доповнюватися виконанням учнями 

ускладнених завдань, рефератів, доповідей та участю у інших видах навчально-

пошукової діяльності.  
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ступенів (опорний заклад) 

 

КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Сучасна освіта переживає суттєві зміни, які пов’язані з організаційно 

управлінською, правовою, економічною модернізаціями. Посилюється 

значення виховного потенціалу, освітнього процесу, розвитку демократичних 

засад у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу й 

організації соціальної практики учнів. Соціальне замовлення вимагає від 

системи освіти здійснення підготовки активної, конкурентоспроможної 

особистості, компетентної у розв’язанні життєвих, професійних проблем, 

готової до виконання громадянських обов'язків, відповідальної за власне 

благополуччя і розвиток своєї країни. З огляду на це, необхідним стає 

формування громадянської компетентності учнів протягом навчання у 

загальноосвітньому навчальному закладі. Важлива роль у розвитку 

громадянської компетентності учнів належить  пошуково-краєзнавчій  роботі. З 

огляду на це, метою статті є висвітлення позитивного досвіду формування 

громадянської компетентності учнів через використання краєзнавчого 

матеріалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема виховання 

громадянина є однією з таких, що найбільше обговорюються і досліджуються в 

педагогічній науці і практиці. Однак погляд на цю проблему з точки зору 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text
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компетентнісного підходу поки що мало вивчений. Питанням формування 

громадянської компетентності учнів присвячені роботи І. Гончарової, О. 

Мітіної, О. Приблуди, О. Паранця, О. Пометун, які визначають громадянську 

компетентність зокрема школярів старших класів як «одну зі соціальних 

компетентностей молодої людини, яка означає поінформовану й активну участь 

особи в житті суспільства, до якого вона належить як на рівні місцевої громади, 

так і в подальшому – на державному та міжнародному рівнях» [10,c.25].  

Цікавим з означеного питання є підхід О. Овчарук, яка ототожнює 

поняття «громадянська компетентність» та «громадянськість», зазначаючи, що 

«Громадянськість – це готовність людини реалізувати свої права та обов’язки, 

поважати права і свободи інших громадян, розуміти відповідальність перед 

суспільством і державою за свої вчинки. Громадянська компетентність є 

інтегративною характеристикою особистості, яка включає й певний рівень 

психологічної готовності до активного здійснення суспільного життя – 

громадянськості» [9, c.53].  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні наша Україна переживає 

найскладніші часи за всю історію її незалежності. Ніхто з нас не міг подумати 

про те, що прийде час і ми всі, як один, повинні будемо стати на захист єдності 

та суверенітету нашої держави. В цей важкий час варто спрямовувати  зусилля 

на виховання свідомого громадянина, патріота України. І дуже важливим в 

цьому форматі є рівняння на таких героїв сучасності, які вважають захист 

рідної землі, держави, її суверенності – своїм головним обов'язком, як 

громадянина України. Тому в ході пошуково-краєзнавчої роботи ми поставили 

перед собою мету – вшанувати героїв сучасності, земляків-учасників АТО – 

військовослужбовців, виховання в учнівської молоді любові до Батьківщини, 

готовності до захисту її честі, гідності, суверенітету, шанобливого ставлення до 

героїчного минулого і сьогодення. 

Завдання пошуково-краєзнавчої  роботи: збір інформації про земляків-

героїв, учасників АТО – військовослужбовців для поповнення та систематизації 

історико-патріотичної скарбниці музею Недригайлівської спеціалізованої ЗОШ 

І-ІІІ ступенів.  

Для виконання даної мети було створено  пошукову групу, яка займалася 

дослідженням цього питання.  

Використали такі  форми пошукової роботи: 

 Інтерв’ю 

 Запис спогадів 

 Вивчення бібліографії у районній та дитячій бібліотеках 

 Опрацювання та узагальнення відеоматеріалів 

 Робота у Недригайлівському краєзнавчому музеї 

 Співпраця з ГО «Спілка учасників АТО – «Патріоти Батьківщини» 

 Співпраця з редакцією газети «Голос Посулля»: відстеження і аналіз 

друкованих матеріалів по даній темі. 

Життя перед кожною людиною ставить свої випробування та іспити. 
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Одні під тягарем складних умов ламаються, інші – лише гартують 

характер, силу духу і професіоналізм. Такою 

«незламною» людиною є Олександр Грицай, 

уродженець села Березняки. (фото 1) 

Саша народився 20 серпня 1981 року в сімї  

військового. У травні 2015 року отримав повістку з 

військкомату і відразу прийняв рішення йти 

захищати рідну землю. 

 Олександр служив стрільцем у батальйоні  

спеціального призначення «Донбас». Бої застали в 

Широкиному. 

Олександр Грицай 

 

У ніч з 24 на 25 серпня  потрапив під великий обстріл зі сторони 

противника. Батальйон перебував на перепочинку  і не був готовий до оборони. 

Ніхто не чекав нічого подібного. В Сопиному для нічлігу хлопці знайшли стару 

занедбану будівлю. Обрали найгірше приміщення, щоб потім їх не звинуватили 

в псуванні майна чи мародерстві. Кімната з солдатами знаходилася на другому 

поверсі будинку, балкон  виходив на сторону з якої вівся вогонь противника і 

тільки завдяки тому, що снаряд потрапив в рештування балкону і розлетівся на 

осколки, вдалося уникнути великих людських жертв. Це трапилося о 

п’ятнадцятій хвилині на першу годину ночі в суцільній темряві. Солдати 

схопилися і кинулися до виходу, але від ударної хвилі двері зачинилися і 

спрацював англійський замок. Доки відімкнули двері, другий снаряд потрапив 

саме в кімнату де був Грицай з товаришами. 

Через долю секунди прозвучав черговий вибух – і на місце, де щойно 

лежали поранені впала стіна, яка повністю завалила прохід  Як  потім згадував  

«в паніці під час обстрілу не розуміючи, що отримав поранення, вибіг на сходи, 

по яких спустився до першого поверху будівлі і лише  перед входом до підвалу 

відчув пекучий біль у ногах,  осколки боліли в різних місцях тіла. Мені побило 

ребра і передпліччя, але основні поранення прийшлися на ноги. Один осколок 

прошив ногу на виліт і застряг у кишені, затримався в телефоні. Інші, два 

великі, поранили обидві ноги. Перетягнувши ногу ременем, покликав на 

допомогу товаришів, вони і допомогли добратися в підвал для схову та надали 

першу медичну допомогу. Вранці, 26 серпня, Олександра відправили до міста 

Дніпро, у лікарню ім. І. Мечникова. 16 грудня 2015 року Олександра перевезли 

до хірургічного відділення Недригайлівської ЦРЛ, де він перебував до 25 

травня 2016 року.  

Сьогодні Олександра запрошують на зустрічі з учнями, студентами, 

молоддю. Таке спілкування дає багато інформації для роздумів і правильних 

висновків, адже вчинки нашого героя-захисника є гідним прикладом 

самовідданого служіння рідній країні, своєму краю, українському народу 

Висновки. Важливо підкреслити, що участь учнів у пошуково-

краєзнавчій роботі підвищує відповідальність за особисте життя і життя 

оточуючих, сприяє вдосконаленню знань про взаємозв’язок громадян і 
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держави, відносин між людьми, способів діяльності, практичних умінь, 

моделей поведінки, в яких виявляється його громадянськість [11, с.44]. Це 

сприяє формуванню активної громадянської позиції випускника школи, його 

успішній самореалізації в умовах політичної, економічної свободи й свідомого 

вибору. 
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Лебідь Олена Валеріївна,  

викладач української мови  

та літератури вищої категорії,  

Сумський будівельний коледж 

 

КРАЄЗНАВЧІ ЕКСКУРСІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ 

КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Культурна компетентність визначає людину як громадянина. Питання 

патріотизму сьогодні актуальне як ніколи. На наш погляд, важко любити 

Батьківщину, якщо знаєш про неї мало. Тоді увага відвернеться на безмежні 

купи віртуального лахміття, що чекає на кожного в мережі й формує сучасні 

цінності молоді, корінням врослі в індивідуальне з суцільним нехтуванням 

загальнонаціональним, дійсно вартісним і справжнім. У гонитві за власним 

успішним майбутнім молодь забула одвічну істину: інші, нематеріальні речі 

відіграють у житті велику роль, наприклад, одвічні цінності. Щастя дуже часто 

є тим, як ми сприймаємо себе, свою країну і своє довкілля й наскільки ми здатні 

зосереджуватися на речах, які приносять радість. 

Прикро, коли освіта є фактично передачею інформації від викладача до 

студента у вигляді лекції. Досвід показує, що на стадії сприйняття інформації з 

предмету «Українська література» вкрай важко підібрати методи так, щоб 

студенти були зацікавлені в предметі й зосереджені на тому, що вивчають. 

Насиченість програми з порівняно невеликою кількістю часу на кожний твір та 

автора сприяє напруженню як викладача, так і студентів: у морі поданих їм 

відомостей останні здатні засвоїти лише мінімально значущі для складання 

іспиту факти. Зробити навчання активним для студента – на наш погляд, це 

мета сучасної освіти. Краще засвоюється і потім відтворюється те, що засвоєно 

у декілька способів: візуальний (картинки, фільми), аудіальний (звуки, голоси, 

музика), кінестетичний (дотики, м’язова пам’ять), вербальний (внутрішній 

голос), запахи тощо. Усі способи кодування інформації є ключами доступу до 

неї. Що більше способів кодування було задіяно, то легше буде згодом 

пригадувати цю інформацію.  

Як же зробити надану інформацію емоційно забарвленою, цікавою? На 

наш погляд, відійти від рутини, влаштовувати будь-що незвичне, що потребує 

злагодженої групової роботи, ініціативи, вияву творчості, залучає гумор, 

позитив, задіює усі способи сприйняття інформації у діяльності студентів.  

Література відрізняється від інших предметів, адже вона не є наукою, 

певною сукупністю формул, алгоритмів, схем. Вона є мистецтвом, а мета 

мистецтва – вплинути передусім на почуття. Тому головна риса викладача 

літератури – здатність до творчості у виборі методів та прийомів навчання з 

метою створити ситуацію активного позитивного сприйняття студентами 

відомостей. Б. Степанишин радить кожний урок вивчення біографії 

розпочинати по-іншому, з вигадкою, інтригуючи, викликаючи інтерес до 

постаті, про яку йтиметься [5, 182]. Неповторна розповідь про неповторну 

особистість таким має бути методичний принцип викладання біографії. Одним 
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з таких цікавих, небуденних для наших студентів методів роботи з літератури є 

екскурсія.  

Екскурсія супроводжує нас все життя, будучи прекрасною ілюстрацією 

прислів’я «краще  один раз побачити, ніж сто разів почути». Екскурсія як метод 

навчання передбачає вивчення предметів або явищ у характерному для них 

оточенні, обстановці [2, 1]. 

Педагогічний потенціал освітніх екскурсій величезний: вони є подією в 

житті кожного, дають людині можливість для підвищення свого 

інтелектуального рівня, розвитку спостережливості, здатності сприймати красу 

навколишнього світу, є однією з форм поєднання навчання з життям, з 

практикою, важливим засобом активізації навчального процесу. У процесі 

колективної екскурсійної діяльності у молоді формуються вміння колективно 

діяти, "вживатися" в навколишнє середовище. Екскурсія з літератури сприяє 

накопиченню досвіду зі спостереження та переживання незвичної атмосфери 

занурення в час, побут, особливості організації життя літераторів. Вони з 

невідомих облич на сторінках підручника та хронологічнотабличних 

незнайомців стають знайомими, у яких ми побували в гостях. Це особливе 

щастя – доторкнутися своїм життям до всесвіту відомої людини, яка не просто 

прожила для себе, а подарувала державі часточку себе, й усвідомити її талант та 

внесок у скарбницю нашого народу 

Підготовчий етап екскурсії охоплює: 

1) вивчення джерел і літератури; 

2) вивчення експозиції музею, у першу чергу, музейних предметів. 

Під час підготовки до екскурсії викладач чітко визначає її мету 

(навчальну, розвивальну, виховну), об’єм і зміст матеріалу, який потрібно 

опрацювати, знайомиться з місцем її проведення. У процесі знайомства з 

місцевістю слід визначити маршрут, місця зупинок, об’єкти для спостережень 

та практичної роботи.  

Підсумки екскурсій можна оформити у вигляді творчих звітів, малюнків, 

творів, оповідань тощо. До проведення екскурсій ставляться такі вимоги:  

1) чітко визначити навчальну, виховну і розвиваючу мету; 

2) при виборі місця проведення екскурсії врахувати естетичну значимість 

об’єктів, з якими будуть знайомитися студенти; 

3) психологічно налаштувати студентів до навчальної діяльності;  

4) продумати групові та індивідуальні завдання, що включатимуть 

елементи спостережень, досліджень та практичної роботи, щоб студенти не 

були пасивними спостерігачами, глядачами. 

У найпростішому виді схема всіх екскурсій, незалежно від теми, виду й 

форми проведення, однакова:  вступ, основна частина, висновок.  

У ході проведення екскурсій використовуються й сполучаються різні 

прийоми, наприклад:  

- демонстраційний; це основний прийом проведення екскурсії, коли 

розповідь екскурсовода сполучається з показом; екскурсовод звертає увагу 

відвідувачів на окремі об'єкти експозиції, направляє на розглядання конкретних 
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деталей; таким чином знання, отримані з розповіді екскурсовода і вже наявні у 

відвідувачів, доповнюються й зміцнюють за допомогою зорового сприйняття;  

- питально-відповідний; сприяє розвитку самостійного логічного 

мислення, використання знань загального плану та зокрема з літератури, 

пожвавлює розповідь екскурсовода бесідою. 

- інтеграційний – метод пов’язання літератури з суміжними галузями 

знань: історією, народознавством, фольклористикою тощо. 

Пересування в певному середовищі та інформація за обраною темою – дві 

складові екскурсії. Вони мають бути гармонічно пов’язані між собою [2,1]. 

У викладачів-філологів Сумського будівельного коледжу є досвід 

проведення краєзнавчих екскурсій. Як правило, проводяться вони у 

позааудиторний час з окремими групами або членами гуртка.  

Наша мала батьківщина  Сумщина має кілька доступних нам 

літературних осередків, музеїв, які можна відвідати на екскурсіях зі 

студентами. 

Сумський краєзнавчий музей знаходиться в центрі м. Суми на вулиці 

Герасима Кондратьєва. Будівля давня, з оригінальною архітектурою, в 

експозиції представлені предмети з археологічних розкопок 

ранньослов’янських та давньоруських пам’яток. При кабінеті української мови 

та літератури нашого коледжу працює гурток «Українське народознавство», 

тому особливо цікавить  окрема експозиція "Матеріальна культура та побут 

селян Сумщини кінця ХІХ - початку ХХ ст." Відтворено інтер'єр селянської 

хати, розміщені знаряддя праці та вироби сільських ремісників, народний одяг, 

речі домашнього вжитку, фотографії, ікони. У грудні 2019 р. на базі експозиції 

студенти коледжу провели захід «Андріївські вечорниці», що представив досвід 

місцевих зимових звичаїв. 

До річниць від дня народження Т.Г. Шевченка  в музеї відкривають 

експозицію «Т. Шевченко і Сумщина». Експозиція розповідає про перебування 

Т.Г. Шевченка на Сумщині, друзів та знайомих Кобзаря, біографічно пов'язаних 

з нашим краєм, ілюструє художні та літературні твори поета, написані на 

сумській землі. В основі експозиції – оригінальні фотографії та листівки, 

рідкісні примірники друкованих видань та побутові речі середини ХІХ ст.  

На території Сум функціонує  Народний музей ім. Лесі Українки, 

відкритий у Косівщині, на вул. Шкільній, у 1971 р. до 100-річчя з дня 

народження поетеси. У 1889 р мати привезла Лесю в Косівщину до народної 

цілительки П. Богуш. Тут поетеса написала свої «Весняні пісні». Кімната-музей 

Лесі Українки розміщується у місцевій загальноосвітній школі, яка носить ім'я 

поетеси. Серед 600 експонатів – речі, що належали П. Богуш: горщик, 

товстостінна бутиль для ліків, корито, рушник. Представлений перший збірник 

Лесі Українки "На крилах пісень" 1904 року  видання та ін.  

Недалеко від Сум можна відвідати музей Олександра Олеся. У Білопіллі 

він відкритий 1998 року на базі центральної районної бібліотеки. У двох 

просторих світлих кімнатах розмістилась експозиція, що розповідає про життя і 

творчість поета. Одна  із кімнат присвячена білопільському періоду життя 

Олеся. Вигляд м. Білопілля кінця ХІХ ст., відтворений в діорамі, переносить 
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відвідувачів в ті часи, коли в місті жила сім’я Кандиб. Найціннішим скарбом 

музею є особисті речі Олеся та прижиттєві видання його творів. 

На Охтирщині , у селі Грунь, є далеко відомий за межами Сумщини музей 

славетного українського гумориста Остапа Вишні, в експозиції якого були 

представлені справді унікальні експонати. У першому залі музею на робочому 

столі письменника зібрані особисті речі: чорнильний набір, друкарська 

машинка, перекидний календар 1956 року випуску, прес-пап’є, окуляри, 

попільничка, підшивки чернеток та вирізок з газет. З обох сторін біля столу – 

стенди з фотографіями митця різних років. У сусідньому залі – величезне панно 

на всю стіну, яке подарували музею охтирські художники. На ньому зображено 

портрет письменника в оточенні його літературних героїв. У цій же кімнаті 

зберігається посмертний зліпок обличчя і руки митця. 

Отже, література Сумщини не мертвий вантаж, це цікаві долі, яскраві 

думки, щирі серця. Використовуючи екскурсію для викладу навчального 

матеріалу при знайомстві з надбаннями літератури рідного краю, ми вирішуємо 

ряд найважливіших завдань: урізноманітнюємо рутинні заняття, досягаємо 

високого рівня засвоєння інформації у незвичний для студентів спосіб, 

активізуємо у студентів психічні процеси: сприйняття, пам’ять, увагу, уяву, 

розкріпачуємо їх у спілкуванні, полегшуємо міжособистісну комунікацію, 

даємо студентам можливість сприймати наш предмет як невід’ємну частину 

навколишню світу, пов’язуємо минуле з теперішнім [2,1]. Знаю, люблю, 

пишаюсь – гасло краєзнавчої роботи, що формує непідробний інтерес до 

надбань малої батьківщини, активно сприяє формуванню гордості за свій народ 

і культурні надбання. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ В 

ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
 

Особистісний розвиток дитини віддзеркалює особливості народу, нації, 

що необхідно враховувати в процесі навчання та виховання. З національною 

приналежністю пов’язані характер діяльності людини, особливості її мислення, 

коло її запитів, інтересів, а також соціальні прояви. Традиції, звичаї й обряди 

об’єднують минуле і майбутнє народу, старші й молодші покоління, інтегрують 

етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну націю. 

У чинній програмі для дошкільних закладів «Я у Світі» підкреслюється 

необхідність національної спрямованості освіти, що полягає в її органічному 

поєднанні з історією та традиціями рідного міста, збереженні та збагаченні 

культури українського народу. 

Важливим джерелом національного виховання дітей дошкільного віку є 

історія України. Це, зокрема, відзначено в «Концепції дошкільного виховання в 

Україні», де наголошується на необхідності формування в дітей розуміння 

історії та пробудження інтересу до неї, духовності, усвідомлення себе частиною 

рідного народу. 

Історико-педагогічні дослідження, у яких охарактеризовано аспекти 

організації та здійснення краєзнавчої роботи, активізації творчого потенціалу 

дитини в процесі практичної діяльності в довкіллі, напрями та зміст такої 

роботи в навчальних закладах України в різні історичні періоди, знайшли своє 

відображення у працях Л. Бабенка, В. Бенедюк, Г. Гуменюк, М. Костриці, 

Т. Міщенко, В. Прокопчук, Т. Самоплавської, П. Тронько та інших. 

Важливість ознайомлення дітей з історією рідного краю підкреслюється у 

сучасних дослідженнях Ю. Акімової, О. Давидової, О. Кириченко, Н. Лисенко, 

М. Стельмаховича, Т. Поніманської, Н. Рогальської. Дослідники вважають, що 

знання про історичне минуле нашої держави є основними у формуванні 

системи уявлень про Україну та її народ і є передумовою для національного 

виховання дітей [3, с. 48]. 

Працюючи в даному напрямку, ставлю перед собою мету: висвітлити 

шляхи формування національного виховання дітей старшого дошкільного віку 

в процесі ознайомлення з історією рідного краю. 

Національне виховання ‒ набуття молодим поколінням соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 

високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно 

від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої 

духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної 

культури. 
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Перед педагогами постало завдання ‒ ознайомити старших дошкільників 

з історією рідного міста, прищепити їм любов до нього, гордість за його славне 

минуле. Ця робота може бути успішною тільки за умови активної взаємодії 

вихованців з навколишнім довкіллям через гру, спілкування, навчання, різні 

види діяльності, яку побудовано на історико-краєзнавчому матеріалі, що 

ґрунтується на таких засадах: 

 введення краєзнавчого матеріалу в роботу з дітьми з врахуванням 

принципу поступового переходу від близького дитині, особистісно 

значущого, до більш віддаленого від дитини ‒ культурно-історичних 

фактів; 

 формування особистісного ставлення до подій, явищ у житті міста, 

створення умов для активного залучення дітей до соціальної дійсності, 

підвищення особистісної значущості для них того, що відбувається 

навколо; 

 розвиток музейної педагогіки, що надає можливість дитині налагодити 

діалог з культурним надбанням минувшини та сьогодення; 

 здійснення діяльнісного підходу до залучення дітей до історії, культури, 

природи рідного міста, тобто вибір самими дітьми тієї діяльності, в якій 

вони хотіли б відобразити свої почуття, уявлення про побачене та почуте 

(гра, образотворча діяльність, придумування оповідань, екскурсії, участь 

у благоустрої території тощо); 

 залучення дітей до участі в міських заходах, святах з метою надання 

можливості познайомитися з мешканцями рідного міста ‒ носіями 

соціокультурних традицій в народних ремеслах, танцях, піснях; 

долучитися до атмосфери загальної радості, піднесеного настрою, 

підвищеної пізнавальної та емоційної активності; 

 створення розвивального середовища в дошкільному закладі на основі 

народної культури з опорою на історико-краєзнавчий матеріал (міні-

музей народного побуту, предмети декоративно-ужиткового мистецтва 

тощо), яке б дозволило забезпечити потребу в пізнанні його за законами 

добра й краси; 

 співпраця дошкільного закладу з родинами вихованців у процесі 

ознайомлення з історією міста Глухова. 

Розкриття особистості дитини цілком можливе через включення її в 

культуру власного народу. І це не просто знання про культуру, а проживання в 

культурі, в традиції, за допомогою входження в річне святкове коло [4,с. 14]. 

Знайомлячись з явищами суспільного життя, педагог особливу увагу 

приділяє таким темам, як «Моя родина». Тут дорослий формує інтерес до свого 

родоводу, дітям пропонують намалювати всіх членів сім’ї, розповісти про них. 

Ефективними формами взаємодії педагога з дітьми є бесіди («Що таке 

родовідне дерево», «Мої мама, тато», «Відпочиваємо всією сім’єю», «Мої 

бабуся і дідусь, які вони»). 

Поступово розширюються уявлення дітей про рідну країну, державні і 

народні свята, продовжує формуватися інтерес до своєї «малої Батьківщини», 
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до пам’яток рідного міста, культури і традицій. На прогулянках діти 

розглядають громадські будівлі, звертають увагу на особливості архітектури; 

педагоги проводять серію занять із теми «Моє місто», спільно з вихованцями 

складають альбом з краєвидами міста або макет «Вулиці, якими ми ходимо». 

Дошкільнятам цього віку вже доступне знайомство з прапором, гербом і 

гімном України. Отримані враження діти відтворюють у малюнках, художніх 

виробах. Конкретизуючи уявлення про Батьківщину, дітям читають художні 

твори, добирають книги та альбоми для самостійного розглядання ілюстрацій. 

Вихователь підтримує інтерес до подій, що відбуваються не тільки в 

місті, країні, але і в світі, формує почуття гордості за Україну. Для узагальнення 

знань про Батьківщину створюються проблемні ситуації, що включають ігри, 

бесіди. У цьому віці необхідно урізноманітнити форми ознайомлення дітей з 

національними традиціями, звичаями, костюмами [5, с.3]. 

Ознайомлення дошкільнят із рідним містом може стати тією основою, 

навколо якої інтегруються всі види дитячої діяльності. Одним із варіантів 

реалізації принципу інтеграції у роботі з дошкільнятами є організація 

педагогічного процесу на основі тематичного планування. Такий підхід дає 

можливість бачити різні аспекти явищ: соціальні, морально-етичні, природні, 

художньо-етичні тощо. Крім того, «занурення» в ту або іншу тему, яку 

одночасно розглядають діти старшого дошкільного віку, дозволяє об’єднати їх 

спільними почуттями, переживаннями при проведенні спільних свят, вечорів 

відпочинку, виставок. При цьому старші можуть поділитися з меншими 

досвідом, підготувати матеріали, необхідні для власної діяльності та для малят, 

зробити подарунки малятам. 

Загальновідомо, що досить складним в роботі ознайомлення з рідним 

містом, особливо з його історією та визначними місцями, є складання розповіді 

для дошкільнят. Для ознайомлення дошкільнят з рідним містом 

рекомендуються різноманітні ігри, які використовують як невимушений спосіб 

прилучення дітей до народних звичаїв і традицій, оскільки народні обряди 

ґрунтуються на ігрових засобах. Дітей завжди приваблюють соковитий 

народний гумор, доречні приказки, прислів’я, загадки, утішки, стають 

близькими й доступними народні пісні, хороводи, не зайвими будуть легенди 

про рідне місто. У системі виховання увагу приділяють народним іграм з 

правилами, лічилками, співом, музичним супроводом [ 2, с. 15].  

В своїй роботі вихователі використовували  такі тематичні блоки роботи з 

дітьми щодо ознайомлення з рідним містом Глуховом: 

1. Історія міста (назва, чому виникло поселення людей?). 

2. Найбільша площа (моя вулиця, на якій вулиці розташований мій дитячий 

садочок? Вулиці нашого міста). 

3. Визначні місця нашого міста (архітектурні пам’ятки, будівлі, пам’ятники, 

музеї, театри). 

4. Праця дорослих (підприємства нашого міста, чим прославлене місто). 

5. Герб міста (які символи на ньому зображені, як вони пов’язані з історією 

та працею людей у нашому місті). 

6. Видатні люди рідного міста (чиїми іменами названі вулиці, школи, 



142 
 

підприємства. Чому? Які люди прославили наш край?). 

7. Як називається річка чи озеро, на березі якої (го) розташоване місто. 

8. Культура рідного міста (музеї, театри, бібліотеки, навчальні заклади, 

школи, дошкільні навчальні заклади). 

9. Культура поведінки в рідному місті (як поводити себе на вулиці, в 

транспорті, музеї, театрі, на прогулянці, на загальноміських святах). 

10. Відпочинок у нашому місті (де люблять відпочивати мешканці рідного 

міста, які традиції, свята). 

11. Захисники нашого міста (хто слідкує за спокоєм людей міста, хто такі 

ветерани, як у нашому місті святкують День Перемоги). 

Під час впровадження в роботу тематичних блоків було підготовлено 

альбоми «Глухів – сучасний», « Глухів – стародавній», «Славетні люди нашого 

міста». До яких розроблені розповіді для дітей «Походження назви міста 

Глухова», «Згадаймо минуле», «Символи міста Глухів», «Славетні імена 

нашого міста», «Глухів у роки війни». 

Важливу роль відіграють екскурсії рідним містом. Було розроблено 

маршрути екскурсій з зупинками відповідно до теми блоків. Наприклад, під час 

ознайомлення дітей з видатними людьми міста Глухова, відвідали Краєзнавчий 

музей, будинок Терещенків. Впроваджуючи тематичний блок «Захисники 

нашого міста», була проведена екскурсія до пам’ятника загиблим героям. Свої 

враження і нові знання від екскурсій було закріплено на заняттях «Відлуння 

минулого: родина Терещенків», «Моє рідне місто», «Як тебе не любити, рідне 

місто моє», «Люблю своє рідне місто». Дуже цікавою і ефективною формою у 

вихованні любові до рідного міста, історії свого народу стала вікторина «Чи 

знаєш ти своє місто», та брейн-ринг «Люби і вивчай свій рідний край». 

Ефективність національного виховання досягається тоді, коли 

педагогічна діяльність характеризується цілісністю і включає відбір історико-

краєзнавчого змісту відповідно до мети розвитку дитини, її вікових 

особливостей та інтересів; збагачення розвивального середовища матеріалами 

про рідне місто (дидактичні ігри, посібники, предмети мистецтва, продукти 

дитячої творчості тощо), узгодженість тематики занять щодо ознайомлення з 

рідним містом із тематикою інших занять, з іграми дітей. Створення умов для 

самостійної та спільної з дорослими роботи з історичним матеріалом; 

забезпечення соціально-емоційного благополуччя дитини, діагностика змін в її 

соціокультурному розвитку. 
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ПРОЄКТ «ПАМЯТАЄМО ГЕРОЇВ» ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ 

НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ КОНОТОПЩИНИ 

 

Навесні 2018 року автору цих рядків подарували  книгу «Героям слава» 

[1], яка витримала вже кілька видань. Вона розповідає про жителів та 

уродженців Сумщини, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність 

України на полях неоголошеної війни в 2014-2017 роках. Серед 117 розповідей 

– 11 наших земляків. Героїв, чиє життя пов’язане з м. Конотоп та 

Конотопським районом. 

З книгою автор цих рядків познайомив вихованців гуртка, яким керує 

останні майже сім років. У когось (на превеликий жаль, не пам’ятаю в кого 

саме) виникла ідея зібрати матеріал про наших земляків – на той час їх уже 

було більше одинадцяти – й спробувати видати й власну книгу. Думка 

сподобалася всім. Проте було й два зауваження.  

По-перше, розповідь про кожного героя повинна бути значно 

докладнішою, ніж зроблена сум’янами. По-друге, у нашому виданні будуть 

вміщені як матеріали, створені вихованками гуртка, так і оприлюднені в інших 

виданнях матеріали інших авторів.  

Забігаючи наперед, відзначу, що за час роботи над майбутньою книгою 

(проект отримав назву «Пам’ятаємо Героїв») нам не довелося почути жодного 

критичного зауваження щодо самого задуму. Критикували форму подачі, 

принцип включення загиблих та померлих, висловлювалися сумніви в тому, що 

15-17-річні гуртківці впораються з цим завданням, інші аспекти роботи, проте 

жодного слова про те, що ця книга не потрібна, ми не почули.  

Основними завданнями в роботі над проєктом були визначені два: збір 

матеріалів про життєвий та бойовий шлях наших земляків, а також набуття 

досвіду роботи вихованками гуртка. Вживання жіночого роду по відношенню 

до них правомірне, оскільки до роботи долучилися виключно представниці 

прекрасної статі. Це Дар’я Вандоляк, Катерина Гайдай, Дарина Коваль, 

Катерина Попок та Діана Тихоненко.  

Спочатку над проектом працювали виключно гуртківці, потім до них 

долучилися учні шкіл району. Це Марина Гарбар (Дубов’язівський НВК), Маша 

Гопфалова (Юрівський навчально-виховний комплекс), Вікторія Шевченко 

(Соснівський освітній комплекс "ліцей-заклад дошкільної освіти" імені 

Анатолія Шульги) та Антон Голуб (Шаповалівська філія Соснівського 

освітнього комплексу "ліцей-заклад дошкільної освіти" імені Анатолія 

Шульги). 

Героями майбутнього видання були визначені шістнадцять мешканців та 

уродженців міста і району, які брали участь в АТО (ООС) і віддали своє життя 

за Україну. Довелося вислухати низку думок щодо доцільності включення до 

цього переліку людей, які померли поза зоною бойових дій. Проте вирішено 



144 
 

було не ділити людей на загиблих у бою і померлих поза полем бою. Так, до 

речі, зробили і сум’яни. Намагалися також не акцентувати увагу на належність 

людей до різноманітних політичних і громадських організацій. Наголошували 

на протилежному – всі вони громадяни України і воювали за рідну державу.  

Вже перше інтерв’ю з матір’ю полеглого героя Ніною Андріївною 

Ничвидюк було надруковане в міській громадсько-політичній газеті 

«Конотопський край» [2] та показане по телебаченню Конотопською 

телерадіокомпанією «Вежа». Вихованка гуртка Діана Тихоненко, яка брала 

інтерв’ю, 22 березня 2018 року взяла участь в обласній краєзнавчій конференції 

учнівської молоді «Герої сучасності – серед нас» і була відзначена грамотою за 

активну участь.  

Варто відзначити, що проєкт з самого початку зацікавив багатьох людей 

як у Конотопі, так і за його межами. Це стосується зокрема обласної 

громадсько-політичної газети «Сумщина», яка вмістила інтерв’ю вихованок 

гуртка з матерями Валентина Ничвидюка [3] та Юрія Орла [4]. Також велику 

увагу приділив проекту портал «Конотоп Сіті», вмістивши спочатку розповідь 

про сам проєкт, а потім кілька інтерв’ю з рідними загиблих. Продовжували 

друкувати матеріали учасників проекту газети «Конотопський край», 

«Телегурман» [5], та «Сільські горизонти» [6], демонструвала напрацьований 

матеріал Конотопська телерадіокомпанія «Вежа». 

А наступний рік подарував ще одне визнання нашої роботи: 28 березня 

2019 року Катерина Гайдай взяла участь в обласній краєзнавчій конференції 

учнівської молоді «Герої сучасності – серед нас» і була відзначена грамотою за 

кращу доповідь та цінним подарунком [7]. 

Неможливо оминути увагою ще одну подію – 17 травня 2019 року 

гуртківці разом з керівником провели брифінг для місцевих засобів масової 

інформації. Він був присвячений роботі над проектом. І хоча далеко не всі ЗМІ 

взяли участь у цій події, інформація про роботу вихованців гуртка досягла 

широкого загалу [8].  

У роботі над проєктом виникло чимало складнощів. Найголовніша – 

далеко не всі рідні загиблих охоче йшли на контакт з учасниками проекту. 

Звичайно, ні в кого не повернеться язик висловити своє незадоволення, проте 

початковий задум – зробити розповіді про кожного героя максимально 

однакового об’єму, почав розсипатися на очах. Сюди ж варто додати відносно 

невелику кількість бойових побратимів, які погодилися поділитися спогадами. 

Ми зверталися до спільноти через мережу Facebook, оголошення давав 

згаданий портал «Конотоп Сіті», але результат був рівний нулю. Буквально 

кільканадцять людей, знайдених по одному, надали інформацію про своїх 

товаришів.   

Мабуть, найболючішим питанням кожної книги є фінансування її 

видання. З метою отримання коштів проект під прапором Громадської 

організації «Конотопське об’єднання ветеранів війни за незалежність України» 

взяв участь і став одним з переможців міського конкурсу з визначення проєктів, 

розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері соціального 

життя міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2019 рік.  
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Непомітно промайнули півтора роки роботи над проєктом. І 31 січня 2020 

року в Конотопському центрі культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир» відбулася 

презентація книги «Конотопська Небесна чота. 2014-2018».На презентації 

виступили упорядник книги Ігор Лисий, авторки видання Дар'я Вандоляк і 

Дарина Коваль, представники партнерських організацій: заступниця 

генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв 

Небесної сотні – Музею Революції гідності Антоніна Пипко, член громадської 

організації «Конотопське об'єднання ветеранів війни за незалежність України», 

учасник АТО Микола Пасько, рідні героїв Микола Ничвидюк, Ірина Шульга та 

Лариса Іващенко. Привітав присутніх керівник гуртка СЮТур Валерій 

Малявчик, який також долучився до видання книги і нагородив авторів та 

упорядника солодкими подарунками. 

Партнером проєкту виступив Національний музей Революції гідності, 

який, маючи добрий досвід видавничої діяльности, розуміючи унікальність 

книжки та бажаючи підтримати гідну ідею юних журналістів, підготував 

книжку до видання на професійному рівні.  

З самого початку роботи над проєктом були заплановані презентації 

видання у навчальних закладах міста і району, а також вручення примірників 

книги бібліотекам міста, району та навчальних закладів. На жаль, через 

карантинні обмеження вдалося провести кілька презентацій, а потім цей процес 

був зупинений. Також на час презентації обговорювалася думка про підготовку 

другого, доповненого видання книги. З цієї ж причини станом на 20.04.2021 р. у 

цьому напрямку нічого зроблено не було. Залишається сподіватися, що після 

відміни карантинних обмежень робота над проектом буде продовжена. 
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КРАЄЗНАВЧА СКЛАДОВА У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ 

 

Сучасному суспільству потрібна інформована та компетентна 

особистість, яка спроможна приймати самостійні рішення і нести 

відповідальність за власні вчинки. 

Саме навчання історії має сприяти осмисленню ролі людини (також і 

себе) в історії, відповідальності особистості за власні дії, усвідомленню 

студентами права на вибір способу власної поведінки, вихованню 

громадянської свідомості, гідності, розвитку в студентів інтересу і поваги до 

історії та культури рідного народу. Тому при вивченні історії в коледжі велике 

значення приділяється застосуванню краєзнавчого підходу. Сприяє цьому й 

багатюща історія Путивльщини, яка не раз кардинально впливала на всю 

історію Батьківщини. Серед традиційних підходів до виховання українця-

патріота є широке застосування історичного краєзнавчого матеріалу, який 

дозволяє факти вітчизняної історії розглядати, пов’язуючи їх з історією свого 

краю, громади і своєї родини [1]. 

Дана тема досить ґрунтовно досліджена. До проблеми використання 

краєзнавчих матеріалів у навчально-виховному процесі у різні часи звертались 

видатні педагоги Б. Грінченко, К. Ушинський, В. Сухомлинський. Серед 

сучасних публікацій слід відмітити монографію В.С. Бугрія «Шкільне 

краєзнавство в Україні» 2011року [2], публікації С. Драновської [3], Я. Трефяка 

[4], М. Кузіна, М. Лисенка, О. Родина, П. Уховської та ін. 

Мета статті: формування системи принципів, методів, прийомів та форм 

краєзнавчої складової у вихованні студентів-аграріїв, спроба знаходження 

шляхів збалансованого поєднання загальноісторичної та краєзнавчої складової 

в умовах обмеженого в часі заняття з предмету. 

Практичне значення роботи: описана система організації історико-

краєзнавчої діяльності довела свою результативність в умовах ВСП 

«Путивльський фаховий коледж Сумського НАУ» і може бути використана 

вчителями та іншими працівниками закладів освіти у роботі по формуванню 

особистості громадянина-патріота. 

Об’єктом дослідження є конкретні напрями краєзнавчої роботи: «Мій 

рідний край» та «Мій рід в історії України». Я працюю за цими напрямами 

роботи вже понад десять років. Є певні надбання, дослідження. Можна зробити 

й висновки щодо доцільності даної роботи. Насамперед скажу, що це 

позаурочні форми роботи. Й займаються нею в основному члени краєзнавчого 

гуртка, студенти небайдужі до історії як науки, ті, що прагнуть досліджень, 

новаторства. Практичний результат цієї роботи, який стабільно простежується 

протягом 2015-2020 навчальних років: середній бал оцінювання якості знань 
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студентів цього гуртка – 4, 9 бали. Всі 100 відсотків таких студентів  успішно 

складають ЗНО з історії України. 

Протягом багатьох років автор працює над проблемою організації 

краєзнавчої діяльності на уроках історії, гуртковій роботі, у позакласній та 

позашкільній роботі як важливої складової патріотичного виховання.  

За роки роботи автором досвіду сформований власний підхід до 

організації краєзнавчої роботи, який відображений у схемі ( рис. 1).  

Багато історичного матеріалу дає для нас історія місцевої етнічної групи 

горюнів, їх звичаї, ремесла, фольклор. З цього питання є цікаві дослідження 

студенток Т. Щербакової, В. Толстошеєвої , І. Савостіної . Студентки дослідили 

мову горюнів, склавши словничок їхньої мови. 

На занятті по історії на І-му курсі на тему: «Нацистський окупаційний 

режим та Рух Опору в Європі під час Другої світової війни» використовується 

краєзнавчий матеріал про наш «Бабин Яр» в районі м. Путивля, Новослобідську 

трагедію 1942 р., де окупанти розстрілювали мирних мешканців.  

Результати роботи з вивченню фактів про участь наших прадідів в Другій 

світовій війні переконує наших студентів, що вони воювали проти нацизму, 

захищаючи свій народ від смерті та поневолення. У цих людей до війни було 

своє життя, але прийшли вороги і кожен, хто міг тримати зброю, пішов на 

фронт. Багато з них загинуло, багатьох було поранено, але пам'ять про них 

вічна – вони відстояли наше право бути господарями на власній землі. 

 

Рис. 1. Авторський підхід до організації краєзнавчої роботи 

Принципи: 

1. Патріотична позиція вчителя 

2. Побудова відносин між викладачем та студентом, які    

           створюють атмосферу взаємодовіри 

3. Співпраця батьків, викладачів і студентів   

4. Послідовне ускладнення краєзнавчих завдань з  

            урахуванням вікових особливостей вихованців 

 

Напрямки: 

1. Традиційний 

2. Регіональний 

 

Форми: 

 Колективна (зустрічі з 

цікавими людьми) 

 Групова (екскурсія, 

експедиція) 

 Парна  

 Індивідуальна 

 Методи: 

 Спостереження 

 Інтерв’ювання  

 Практичний 

 Демонстрація  

 Розповідь 

 Пояснення 

 Засоби: 

 Словесні 

 Візуальні  

 Електронна 

презентація  

 

 

Результат: 

формування предметної історичної компетентності у студентів-аграріїв на основі використання 

краєзнавчого компоненту, виховання патріота України, розуміючого приналежність до своєї країни і її 

загальним історичним, політичним і культурним цінностям 
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Так, студент Є. Клунніков взяв інтерв’ю з очевидицею подій Голокосту 

(нажаль, зараз вже померлою) й розстрілів євреїв в Троїцькому яру (м. Путивль) 

й, навіть, на території двору нашого коледжу. Там були розстріляні двоє дітей-

підлітків тодішнього директора технікуму, який знаходився на фронті. 

Розстріляли тільки тому, що він був євреєм. Й це відбувалось на очах зігнаних 

людей й самої матері, дружини директора! Нелегкою була й повоєнна доля цієї 

сімейної пари, якій судилося пережити власних дітей. 

Партизанський рух на Путивльщині став мірилом бойової звитяги 

народних месників. Їх приклад для нащадків передається від покоління до 

покоління. Є багато славних імен, закарбованих в пам’яті нащадків. Але багато 

й безіменних. Наші дослідники з’ясували нові факти історії партизанського 

руху, біографії маловідомих партизан. На думку автора, дуже важливим є метод 

інтерв’ювання безпосередніх учасників подій. Саме спілкування з цими людьми 

дає можливість найбільш правдиво уявити події минулого.  

Тяжкою є доля санітарки партизанського загону Ковпака, прабабусі 

студентки ветеринарного відділення К. Марченко. Поранену, її залишили 

партизани в Карпатах на догляд місцевій жительці. Але її чоловік-гуцул, 

боячись за життя своєї родини, видав дівчину німцям. Була відправлена до 

Освенциму. Й лише вчасне звільнення концтабору радянськими військами в 

січні 1945 року врятувало їй життя. 

Крім уроків історії, результати краєзнавчих досліджень наших студентів 

використовуються в позакласній роботі, залежно від теми виховних годин. 

Наші дослідники часто бувають в краєзнавчому музеї м. Путивль та 

прилеглих районів. Під час цих екскурсій вихованці знайомляться з історією 

скіфського періоду, козацьким минулим, подіями селянської колективізації 

1932-1933 років, фактами Другої світової війни на Сумщині. 

Як показує практика, ефективнішими є не оглядові, а тематичні екскурсії, 

коли студенти знають тему і вже знайомі із історичними фактами, про які буде 

розповідати екскурсовод. В цьому випадку молодь сприймає тему екскурсії 

ефективніше, почуваються впевнено і засвоюють матеріал з більшим інтересом. 

Починаючи з першого курсу, студенти, за ініціативи автора, разом з 

батьками ведуть сімейні дослідження про участь своїх прадідів в подіях Другої 

світової війни, а під час вивчення цієї теми другокурсники презентують 

результати своїх досліджень. Крім того, гуртківці займаються пошуком фактів 

жорстокості нацистського окупаційного режиму, імен учасників Руху Опору в 

нашому краї під час окупації в 1941-1943 роках.  

Ще одним традиційним напрямком краєзнавчих досліджень автора та 

його вихованців є тема «Голодомор в Україні 1932-1933рр.», яка постійно 

доповнюється матеріалами фактів голоду та зовсім новими доказами фактів 

спротиву насильницькому вивозу хліба із сіл нашого краю. 

Важливою темою досліджень є «Мій рід в історії України», який 

відслідковує не якісь яскраві сторінки історії, а й долю всього роду протягом 

тривалого часу, вкладу предків в розвиток історії України тощо. 
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Також студенти з захопленням опрацьовують тему «Мій рідний край». 

Вони з задоволенням досліджують різні аспекти цієї теми, як то: історія, 

природний світ, соціальна сфера, демографічний стан тощо. 

Багато об’єктів матеріальної спадщини нашого краю знаходяться в 

аварійному стані й руйнуються. Тому цінною є робота студентки Ю. Руднєвої 

«Храми Путивльщини», в якій систематизовано матеріали з теми дослідження. 

Автор пропонує поетапну роботу під час дослідження та використання 

краєзнавчих матеріалів, поєднуючи її з методами та формами роботи по 

реалізації завдань досліджень з метою патріотичного виховання. Завдяки його 

використанню активізується пізнавальна діяльність, виховується любов до 

рідного краю. Джерелом такої діяльності є подорожі рідним краєм, екскурсії, 

зустрічі з цікавими людьми. Все це загострює сприйняття і пробуджує творчу 

думку дитини. Краєзнавча робота допомагає молодим людям встановлювати 

найрізноманітніші зв'язки з місцевим населенням, стимулює їх участь у 

суспільно-корисній діяльності. 

Отже, запропонована система включає в себе не тільки процес 

патріотичного виховання за допомогою краєзнавчих матеріалів, а також дає 

можливість проаналізувати її результативність. 

Список використаних джерел 

1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

[Електронний ресурс]: додаток до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2015р. №641. – Електрон. текст. дані (10 файлів). - 

Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/konczepcziya-

naczionalno-patriotichnogo-vixovannya-ditej-i-molodi.html. 

2. Бугрій В.C. Шкільне краєзнавство  в Украϊні. Суми, Макден, 2011р. 340 с. 

3. Драновська С.В. Історія рідного краю як засіб підвищення інтересу учнів 

до історії України (1960 – поч. 1990 рр. ХХ ст.) // мережа інтернету. 

4. Трефяк Я. Методика краєзнавчої роботи в школі // Історія в школах 

України. – 2002. - №1.Тронько П.Т. Краєзнавство у відродженні 

духовності і культури. К.: Рідний край, 1994. 

5. Рудницька Н.Ю. Використання вчителями краєзнавчого матеріалу в 

навчально-виховному процесі: історико-педагогічний аспект 

[Електронний ресурс].- Електрон. текст. дані (7 файлів). – Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/publication/29538339_Vikoristanna_vcitelami_k

raeznavcogo_materialu_v_navcalno-vihovnomu_procesi_istoriko-

pedagogicnij_aspekt. 

6. Прокопчук В.С. Шкільне краєзнавство: навчальний посібник /                         

В.С. Прокопчук; наук. ред. П.Т. Тронько; МОН України, Кам’янець-

Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка.  К.; Кам’янець-Подільський: 

Кондор, 2010.  С.11-12. 

 

 

  



150 
 

Лян Цзи, 

аспірант спеціальності 014 Середня освіта  

(спеціалізація «Музичне мистецтво») 

Сумського державного педагогічного  

університету імені А.С. Макаренка 

 

ФОЛЬКЛОРНЕ КРАЄЗНАВСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

МЕНТАЛІТЕТУ ЛЮДИНИ 

 

Національна доктрина освіти в ряду цілей і завдань освіти на перше місце 

висуває необхідність забезпечити історичну спадкоємність поколінь, 

збереження, поширення та розвиток національної культури, виховання 

дбайливого ставлення до історичної та культурної спадщини народів України. 

Сьогодні освіта покликана виховати людину культури, яка здатна до 

оволодіння системою загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, до 

поліетнічного діалогу і життєдіяльності в інтеркультурному суспільстві. Одним 

з найважливіших завдань середньої школи є забезпечення учням оптимальних 

умов для «входження» в культуру рідного краю з метою залучення до 

загальнолюдських знань і цінностей, до традицій і багатств національної 

культури. «Краєзнавство вчить людей любити не тільки свої рідні місця, але і 

знання про них, привчає цікавитися історією, мистецтвом, літературою, 

підвищувати свій культурний рівень» [4, с. 8]. 

Виникнення і життєвий цикл українського фольклору являє собою 

складний і цікавий етап розвитку словесного мистецтва Він багато в чому 

підготував розвиток вітчизняної літератури та мав на неї величезний вплив. 

Вивчення фольклору створює сприятливі передумови для: розвитку освітніх 

компетенцій і пізнавальних здібностей школярів; підвищення рівня мистецької 

освіти; збагачення емоційної сфери учнів; формування у них моральності та 

гуманістичного світогляду. 

Проблема створення системи ефективного знайомства з фольклорним 

краєзнавством, що є суттєвою частиною регіональної і національної культури, 

представляється маловивченою і актуальною. Ментальність учнів 5-8 класів 

така, що їм ближче і дорожче мистецтво фольклору рідного краю, розглянутого 

ними в реальному просторі та часі. Але, на жаль, як показує практика, 

регіональний фольклор не входить в коло методичних пошуків сучасних 

вчителів. З цим пов’язана актуальність нашої роботи. 

Підміна духовних цінностей, згасання моральності, розрив з 

національною, рідною культурою призводить до постійної кризи менталітету, 

всіх сфер життєдіяльності. Одним з напрямків подолання незнання є звернення 

до осмислення національних особливостей ментальних рис народу, для 

позначення яких в науковій і публіцистичній літературі використовуються 

змістовно близькі поняття: «душа народу», «дух народу», «національний 

характер», «національний менталітет» [3, с. 21]. 

Розглянемо більш детальніше таке поняття, як «менталітет».  
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Менталітет народу розкривається через систему поглядів, оцінок, норм, 

що ґрунтуються на наявних в даному суспільстві знаннях і віруваннях, які 

задають разом з глибинними потребами й архетипами колективного 

несвідомого ієрархію цінностей, тобто – i характерні для представників даної 

спільності переконання, ідеали, схильності, інтереси, що відрізняють зазначену 

спільність від інших [5]. Тому закономірно розгляд вченими сфери філософії 

освіти менталітету, як категорії «соціальної» та «моральної». «Менталітет, – за 

словами Б. Гершунського, – характеризує глибинні, критеріальні підстави 

особистісних і суспільних відносин до різних сторін життя, поведінки та 

вчинків. Можна стверджувати, що менталітет є критеріальною основою 

особистості та суспільної свідомості. У зв’язку з цим вчений вказує на 

відмінності «індивідуального» і «суспільного менталітету» і «менталітету 

соціуму». Індивідуальний менталітет необхідно розглядати з позицій 

«конкретної людини», особистості. Суспільний – на рівні груп, колективів, 

спільнот, що відрізняються за національно-етнічним, класовим, професійним, 

віковим і іншими ознаками. Менталітет соціуму розуміється як інтегральне 

суспільство, що об’єднує весь народ i, що представляє собою найбільш 

стабільну в часі духовну субстанцію, притаманну даному соціуму [2, с. 41]. 

Поняття менталітет і ментальність досить близькі, представляють дві 

сторони одного явища: менталітет – сукупність стійких характеристик народу, а 

ментальність – конкретно-історична якість менталітету, його історико-

генетична модифікація, що характеризується мінливістю, рухливістю і 

залежністю від конкретних соціально-історичних умов. Основу ментальності 

становить самоідентифікація – свідомість особистістю своєї тотожності з 

соціальною групою, нацією, народом, один з інструментів соціалізації цієї 

особистості, за допомогою якого можна придбати або засвоюються цінності 

культури і певного суспільства [5].  

Співзвучна думкам Д. Лихачова ідея сучасних вчених про створення 

«інноваційної моделі суспільства» з опорою на цінності національної та 

регіональної культури. Саме така модель є головним способом передачі 

культурної інформації й актуалізації культурного потенціалу суспільства. Саме 

вона повинна сприяти становленню громадянської, національної, професійної 

самосвідомості, вихованню світлих почуттів до рідної природи, рідної мови, 

рідної історії [5]. Тому сьогодні актуальні такі педагогічні технології, 

культурологічні моделі, що сприяють: формуванню менталітету сучасних 

школярів; збереженню культурних цінностей, національних традицій 

(закладених, зокрема, і у фольклорі); вихованню молоді в дусі цих традицій.  

Таким чином, досвід роботи по застосуванню культурологічного та 

аксіологічного підходів у середній освіті дозволяє розробити оптимальні шляхи 

використання матеріалів фольклорного краєзнавства в середніх класах в рамках 

мистецько-освітнього простору. 

Однак надмірна кількість культурної інформації може «заглушити» 

особисту самосвідомість учнів. Як зазначають деякі вчені, характерна для 

сучасних поколінь культурна всеїдність обертається відсутністю культурної 

вибірковості, і в кінцевому підсумку веде до втрати власного обличчя, як 
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національного, так і індивідуального [8, с.152]. Це відбувається, на нашу думку, 

тому, що в системі освіти явно недостатньо використовується етнокультурна 

спадщина фольклору взагалі, і рідного краю особливо. Духовний досвід 

народів, втілений в фольклорі, може благотворно впливати на особистість, 

дозволяє усвідомити школярам свою культурну ідентичність, сприяє 

самовизначенню національної свідомості, моральному оздоровленню 

суспільства, збереженню менталітету народу. 

У зв’язку з цим, ми вважаємо актуальною проблему моделювання 

ментальності, її цілеспрямованого формування в результаті свідомих виховних 

зусиль і науково обґрунтованих стратегій. Її висунув вчений Б. Гершунский, 

який вважає сферу освіти «технологічною сферою, здатну не тільки вивчати, а 

й активно впливати на менталітет, ... приводячи його у відповідність з 

довготривалими об’єктивними потребами соціуму» [2, с.59]. Він розглядає 

освіту як «технологію менталоутворення», а також зазначає, що всі зусилля 

сфери освіти повинні бути сфокусовані на виконанні наступних найважливіших 

завдань: 

- трансляція з покоління в покоління найбільш стабільних духовних, 

світоглядних і культурних цінностей відповідного соціуму, які зумовлюють 

глибинні, «кореневі» підстави його специфічного менталітету; 

- збагачення індивідуальних і громадських ментальних якостей даного 

соціуму загальнолюдськими духовними моральними цінностями, що 

відображають об’єктивну цілісність і всеєдність людської цивілізації; 

- корекція та перетворення ціннісних життєвих орієнтирів, як на 

особистісному рівні, так і на рівні соціуму в цілому [2, с.87]. 

Одним із способів вирішення завдань може стати широке використання 

матеріалів фольклорного, літературного та художнього краєзнавства. Таким 

чином, в сфері освіти виникла нагальна потреба в осмисленні проблеми 

національної та регіональної культури через відродження традицій, духовних 

цінностей, освоєння народної педагогічної культури. 

На сучасному етапі розвитку методики – краєзнавство в школі являє 

комплекс напрямків, які тісно взаємодіють один з одним: літературний та 

історичний, географічний і природничий та інші напрямки краєзнавства. 

Фольклорне краєзнавство органічно пов’язане з ще одним напрямком, що 

виділився останнім часом – це художнє або мистецьке краєзнавство. Воно 

пов’язане із залученням міжпредметних зв’язків на уроках мистецтва, а саме 

звернення до творів образотворчого мистецтва, музики, театру, архітектури 

краєзнавчого характеру. Активізація розробки даного напрямку в другій 

половині XX століття пов’язана з дослідженнями таких вчених-методистів, як 

В. Смірнова, А. Прокоф’євої та інших. Значною роботою є книга В. Смірнова 

«Художнє краєзнавство в школі», розрахована на вчительську аудиторію. У ній 

методист один з перших використовує поняття «художнє краєзнавство» як 

«один з необхідних напрямків шкільного краєзнавства», при вивченні якого 

«діяльність учнів спрямована на вивчення мистецтва рідного краю» [7, с.62]. 

Нам здається актуальним розглянути роль фольклорного краєзнавства у 

формуванні національного та регіонального менталітету школярів, 
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загальнокультурної та соціокультурної компетенції. Знайомство з довідковими 

виданнями, методичною літературою, дослідженнями по фольклористиці 

дозволило виявити кілька проблем: 

- відсутність визначення поняття «фольклорне краєзнавство в школі»; 

- включення матеріалів фольклору рідного краю здебільшого в позакласні 

заняття з мистецтва та літератури; 

- відсутність систематизованих матеріалів по фольклору рідного краю; 

- відсутність методичної системи вивчення фольклорного краєзнавства 

рідного краю в школі. 

Розглянемо зазначені проблеми. Фольклор є значущою частиною 

національної культури нашої держави. У вітчизняній фольклористиці під 

фольклором традиційно розуміється словесну творчість. В останні десятиліття 

в ряді наукових робіт намітилася тенденція до розширення поняття фольклор, в 

яке пропонують включати не тільки народну художню творчість (словесну, 

музичну, танцювальну, драматичну, прикладну), але і будь-які прояви народних 

звичаїв. Історично склалося так, що саме усна народна творчість і є власне 

фольклором. Під поняттям «фольклор» деякі вчені об’єднують значну кількість 

словесних художніх творів, що поширюються за допомогою усної традиції [6, с. 

156]. 

Фольклор з його усністю, варіативністю, колективністю й анонімністю 

має виняткове значення для реалізації завдань щодо формування менталітету 

сучасних школярів. Вивчення творів фольклору дозволяє зрозуміти культурну 

традицію як національного, так і регіонального фольклору та з’ясувати їх 

спільність.  

Системна цілісність фольклору з його комплексом уявлень про світ, про 

життя, про відносини між людьми, вкоріненість у культурно-генетичну пам’ять 

повинна скласти альтернативу «масової комерційної культури». І в цьому 

відношенні велику роль відіграють жанри різноманітної народної творчості, 

які, на думку фахівців в області етнопедагогіки, мають різноманітними 

можливості впливу на морально-естетичний розвиток дитини [1, с.87]. 

Актуальність вивчення фольклорного краєзнавства в контексті культури 

вимагає визначення поняття «фольклорне краєзнавство в школі». У попередні 

роки в педагогіці, мистецтвознавстві, літературознавстві були сформульовані й 

уточнені терміни «краєзнавство в школі», «літературне краєзнавство». 

За аналогією зі шкільним краєзнавством ми надаємо визначення терміна 

«фольклорне краєзнавство в школі», яке слід розуміти в контексті народної 

культури. Отже, фольклорне краєзнавство в школі – це вивчення жанрів усної 

народної словесності, їх функцій, історії їх збирання на території певної 

місцевості (області, регіону) в поєднанні з обрядовими та соціально-

побутовими відносинами народу на уроках мистецтва, літератури, позакласного 

читання та позашкільній роботі. 

В даний час виникла потреба систематизації та вивчення матеріалів 

народної творчості. Вивчення фольклору в системі освіти, пильна увага до 

матеріалів рідного краю – все це мало б змогу долучити до народної культури і 

традицій рідного краю, сприяти розвитку особистості учня, здатного до 
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культурного взаєморозуміння та толерантності в міжетнічній комунікації на 

сучасному етапі розвитку суспільства. 

Освоєння власної національної культури, знайомство з багатством 

фольклору рідного краю – процес не менш складний, ніж освоєння культури 

інших народів. До сих пір значення унікального, перевіреного століттями 

досвіду усвідомлюється явно недостатньо. А тим часом його вивчення і 

використання в системі освіти могли б значно підвищити рівень творчої 

активності школярів, сформувати загальнокультурні та соціокультурні 

компетенції, долучити до народної культури та традицій. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити наступні 

висновки про те, що аналіз робіт із філософії, психології, педагогіки, 

мистецтвознавства дозволяє нам зробити висновок про те, що в справжню 

епоху антропологічної кризи необхідно звернення до духовного досвіду 

минулих поколінь, який міститься в фольклорі національного та краєзнавчого 

значення, з метою збереження та передачі традицій наступним поколінням.  

Виявлені нами проблеми дозволили намітити подальші перспективи 

роботи, а саме: розглянути проблему вивчення української усної та музичної 

народної творчості в працях методистів, дослідити місце народної творчості в 

сучасних освітніх програмах та стандартах. Намічені перспективні напрямки 

будуть розглянуті нами у наступних дослідженнях. 
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КРАЄЗНАВЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ЗБІРНИК «ШЕВЧЕНКІВСЬКІ 

ЛАУРЕАТИ – УРОДЖЕНЦІ ЗЕМЛІ СУМСЬКОЇ»:  

СТРУКТУРА І ЗМІСТ 

 

Щороку, у святий для всіх українців день – день народження нашого 

Пророка-Кобзаря Тараса Шевченка – 9 березня, Україна дізнається імена нових 

Шевченківських лауреатів. 20 травня 1961 року вийшла постанова Ради 

Міністрів УРСР «Про встановлення щорічних Республіканських премій імені 

Т.Г. Шевченка». Цього ж року були затверджені Положення про премію та 

зразки почесних знаків і дипломи лауреатів. Нагороду отримують особистості 

за високохудожні твори літератури, журналістики, образотворчого мистецтва, 

музики, театру, кіно та які визнані і високо оцінені громадськістю. Першими її 

лауреатами стали Олесь Гончар, Павло Тичина і Платон Майборода. 

Новий етап в історії Шевченківської премії розпочався із здобуттям 

Україною державної незалежності. Державну премію України імені Тараса 

Шевченка як найвищу в Україні премію в галузі культури, літератури і 

мистецтва 27 вересня 1999 року Указом Президента України перейменовано в 

Національну премію України імені Тараса Шевченка. Вона є найвищою 

творчою відзнакою і увінчує найвидатніші твори літератури та мистецтва, має 

незаперечний авторитет в Україні і в усьому світі, а сам факт її присудження 

свідчить про надзвичайну якість творчого доробку митця, визнання його 

професійних заслуг у тій чи іншій царині. 

До 200-літнього ювілею від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук 

України приурочив видання Шевченківської енциклопедії у 6-ти томах. Автори 

і упорядники мали можливість підсумувати багаторічний розвиток 

шевченкознавства, подати відомості про переважну більшість причетних до 

постаті Шевченка осіб. Сумська земля представлена такими особистостями, як: 

– Леонід Новиченко: досліджував творчість Тараса Шевченка, 

постійно звертався у своїх літературно-критичних статтях до його творів, автор 

окремих «Тарас Шевченко – поет, борець, людина» (бібліотека у своїх фондах 

має переклад твору іспанською мовою), «Шевченко і сучасність»; 

– Платон Воронько: присвятив Шевченкові ряд віршів – «Заповіт», «З  

будинку Шевченка», «Кобзар». Перебуваючи в партизанському з’єднанні 

Ковпака, виступав перед партизанами з читанням творів Тараса Шевченка. 

Переклав українською мовою вірш таджицького поета М. Міршакара «Кобзарю 

України», допомагав Д. Методієву в роботі над перекладом творів Шевченка 

болгарською мовою; 

– Микола Стороженко: його перу належать картини «Т. Шевченко і 

сучасники», монументальне живописне панно «Т. Шевченко і світ». 
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Інтерпретація поетичної творчості Шевченка втілена у 42 живописних 

композиціях; 

– Борис Антоненко-Давидович: звертався до постаті Шевченка у своїй  

статті «Велетню пролетарської поезії», надрукованій українською мовою за 

підписом «Б. Давидів» (1921, 12 берез.), у книжкових літературних репортажах 

«Землею українською» (1929) та «В сім’ї вольній, новій...» (1960); 

– Іван Багряний: формував світогляд під впливом Шевченка, постійно 

відчував спільність своєї біографії з долею Кобзаря, в публіцистичних працях, і 

в художніх творах звертався до віршів Шевченка «Кавказ», «І мертвим, і 

живим», «Заповіт»; 

– Іван Литовченко: присвятив образові Шевченка кілька тематичних 

гобеленів (у співавторстві): «Т.Г. Шевченко і Україна» (1960), «Коліївщина» 

(1968), «Прометей» (1989); 

– Михайло Мельник: серед перших оригінальних постановок у 

доробку театрального режисера – «Гайдамаки» за поемою Шевченка (1986). 

За шість десятиліть з часу заснування Національної премії імені Тараса 

Шевченка 23 митці Сумщини стали лауреатами у різних номінаціях: 

літератури, журналістики, мистецтва, музики, кіномистецтва, архітектури. Вони 

представляють п’ять нинішніх районів Сумської області. Серед представників 

красного письменства: Леонід Новиченко – книга літературно-критичних 

нарисів «Не ілюстрація – відкриття», Платон Воронько – збірка поезій 

«Повінь», Кость Гордієнко – трилогія «Чужу ниву жала», «Дівчина під 

яблунею», «Буймер», Дмитро Білоус – збірка «Диво калинове», Борис 

Антоненко-Давидович – збірка художньої прози «Смерть. Сибірські новели. 

Завищені оцінки», Іван Багряний – за романи «Сад Гетсиманський» та 

«Тигролови», Лідія Коваленко – співавтор-упорядник народної книги-

меморіалу «33-й: ГОЛОД». До мистецького кола лауреатів ввійшли: Микола 

Бут – діорама «Битва за Дніпро», Анатолій Мокренко – за театрально-

концертну діяльність, Михайло Озерний – за створення першого в Україні 

Музею суднобудування та флоту в Миколаєві, Ада Роговцева – за виконання у 

виставах ролей Раневської («Вишневий сад» А.П. Чехова), Лесі Українки 

«Надеяться» Ю. Щербака, Надії («Хазяйка» М. Гараєвої), Михайло Лушпа – за 

проєкт і будівництво Сумського театру драми і музичної комедії імені М.С. 

Щепкіна, Валентин Реус – за концертну діяльність у складі квартету «Явір», 

Микола Козловський – фотоальбом «Києве мій», Леонід Товстуха – 

високохудожнє використання народних традицій у творах декоративно-

прикладного мистецтва, Володимир Кукоренчук – за документальну стрічку 

«Тривожне небо Іспанії», Микола Стороженко – за ілюстрації книжок «Фата 

Моргана», «Іванко і Чугайстер» М. Коцюбинського, «Серед степів. День на 

пасовищі» Панаса Мирного, «Сонети» Івана Франка, «Українські народні 

казки», «Болгарські народні казки», Віктор Зарецький – за картини: 

«Солдатка», «Літо», «Дерево (Витоки мистецтва)», «Ой кум до куми 

залицявся», «Весняні клопоти», Олексій Богданович – за роль Адама Торського 

у фільмі «Злочин із багатьма невідомими» О. Бійми за повістю І. Франка 

«Основи суспільності» та фільм «Пастка», Іван Литовченко – за гобелен-
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триптих «Витоки слов’янської писемності» в Національній бібліотеці України 

ім. В.І. Вернадського, Михайло Мельник – режисер, актор за виставу «Гріх» 

Дніпропетровського українського театру одного актора «Крик», Василь 

Рябенький – за оперу Р. Вагнера «Летючий Голландець» у Донецькому 

національному академічному театрі опери і балету імені А.Б. Солов’яненка (у 

складі колективу), Сергій Стеценко – за цикл фільмів про Майдан. 

Відкрив список далекого 1968 року відомий літературознавець, критик, 

академік уродженець Липоводолинщини Леонід Новиченко, таким чином 

уславивши не лише слобожанський край, а й маленьке селище Русанівка. З 

часом лауреатське коло розширювалося, поповнюючись новими відомими 

іменами. Сьогоднішній список наших лауреатів зупинився на 2018 році. 

Символічно, що колишній генеральний директор Донецького національного 

академічного театру опери і балету ім. А.Б. Солов’яненка – Василь Рябенький 

(с. Гудими, Роменський район) досяг творчих вершин саме на Донбасі, тим 

самим зробивши вагомий внесок у розвиток національного театрального 

мистецтва, а оператор Сергій Стеценко (м. Конотоп) долучився до створення 

історико-документальних фільмів про Майдан 2014. 

На вшанування ювілею премії та 30-ліття відновлення української 

незалежності працівники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Сумської 

обласної універсальної наукової бібліотеки спільно з партнерами – 

видавництвом «Триторія», долучилися до створення книжкового проєкту – 

краєзнавчого тематичного збірника «Шевченківські лауреати – уродженці Землі 

Сумської». Він є частиною загальнодержавного проєкту і подається через 

формати: електронний – створення відеопрезентації, викладення її на сайті, 

соціальних мережах, і друковане видання. Збірник є своєрідним колективним 

портретом Шевченківських лауреатів. 

Відкриває збірник вступна стаття з зазначенням короткої довідкової 

інформації про Шевченківську премію та її лауреатів, текст постанови та 

положення про премію. Інформація про кожного подається в хронологічному 

порядку отримання відзнаки. Кожен розділ складається із світлини, 

біографічної довідки, витягу з указу чи постанови про присудження премії. 

Найголовніше, на що звертається увага – це не біографічні дані лауреата, а його 

твори, чи уривки творів (для письменників і журналістів), зображення твору чи 

фото (для художників, архітекторів, фотографів), світлина з зображенням ролі 

(для діячів театрального мистецтва), за які кожен із них був удостоєний цієї 

відзнаки. Наприкінці додається бібліографія творів, публікацій з місцевих 

періодичних видань, які є в наявності у фондах бібліотеки. Емоційний образ 

лауреата доповнюється нарисами, спогадами, ессе, роздумами митця або про 

нього письменників, журналістів Сумщини, інтерв’ю лауреата про своїх рідних, 

малу батьківщину, творчу діяльність. 

60 років для історії – це лише мить, а в історії – вагомий мистецький 

фундамент, що слугуватиме нинішньому і наступним поколінням в осягненні 

масштабного материка рідної культури і мистецтва. Тож читаймо, слухаймо, 

дивімося, а головне – цінуймо творчість наших земляків-сум’ян, які працювали 

і продовжують працювати в ім’я рідної України. Віримо – з роками з’являться 
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нові імена лауреатів, адже Сумщина була, є і неодмінно залишатиметься 

багатою на мистецькі таланти. 
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ДОПОМОГУ ПЕДАГОГАМ 

 

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека уже багато років 

поспіль працює з такою категорією користувачів як юнацтво, намагаючись 

враховувати всі нагальні виклики часу та реагувати на зміни в потребах молоді. 

Серія видань «Рекомендаційні матеріали на допомогу шкільній програмі», над 

якою постійно працює відділ абонементу для юнацтва, призначена 

старшокласникам, вчителям навчальних закладів та студентам педагогічних 

вузів і торкається різних тем, які можуть бути цікавими як для освіти, так і для 

самовиховання особистості. 

Відзначення на державному рівні 100-річчя знакових для України подій, а 

саме – Української революції 1917-1921 рр., спонукало до створення 

краєзнавчих матеріалів, присвячених Визвольним змаганням на теренах 

сучасної Сумщини. Було створено два випуски: «Українська народна 

республіка і наш край» і «Військова слава Сумщини». Мета цих видань – 

допомогти старшокласникам глибше вивчити курс історії доби Української 

революції шляхом звернення до історії рідного краю та популяризація видань 

сумських краєзнавців, присвячених цим подіям. 

На дослідження Визвольних змагань 1917-1921 рр. спрямували свою 

наукову діяльність сумські науковці: доктор історичних наук Д. Кудінов, 

кандидат історичних наук В. Власенко, історик та архівіст Г. Іванущенко, 

київський історик Р. Коваль. Ними було опрацьовано безліч спогадів, 

документів, архівних матеріалів не тільки в Україні, але й в Чехії, Канаді та 

інших країнах, де перебували в еміграції українці – учасники цих подій. 

Величезний пласт проведеної роботи знайшов своє відображення у книжкових 

та періодичних виданнях, які знаходяться у фондах Сумської ОУНБ і можуть 

стати вагомим інструментом у вивченні учнівською молоддю навчального 

предмету. Рекомендаційні матеріали, видані відділом, досліджують висвітлення 

двох тем – діяльність першого уряду новоствореної держави та подальший 

військовий опір більшовицькому війську. Говорячи про Сумщину в ті часи, 
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маються на увазі території сучасної області, які на той час перебували у складі 

чотирьох російських губерній: Харківської, Чернігівської, Полтавської, 

Курської. Незважаючи на те, що сам термін «Українська революція» був 

уведений в обіг самими учасниками подій, в науковому лексиконі він 

закріпився лише на початку 90-х років, з часу здобуття Україною незалежності. 

Відповідно, представлені матеріали датуються з цього періоду. Виключення 

складають видані за кордоном представниками української діаспори статті в 

книгах та часописах, які знаходяться у фондах Канадсько-Української 

бібліотеки Сумської ОУНБ і потребують подальшого детального дослідження 

на предмет пошуків будь-якої інформації про наших земляків і їх діяльність. 

Структурно випуск, присвячений першим крокам новоствореної держави 

– діяльності Української Центральної Ради – у першому розділі подає список 

краєзнавчих матеріалів, які розкривають хід революційних подій 1917-1918 рр. 

на Сумщині та характеризують різні сторони громадсько-політичного життя в 

регіоні. Список літературних джерел до цього розділу включає публікації, які 

були використані при підготовці матеріалу, статті і книги сумських краєзнавців. 

Представлені в покажчику матеріали різняться між собою особистими 

поглядами авторів, особливо спогади і щоденники. Це дає можливість 

різнобічно поглянути на такий складний період історії України і, зокрема, 

Сумщини, як частини держави. Цікавими для дослідників будуть спогади 

австрійського військовополоненого Іллі Рогатинського про криваву розправу 

більшовицького війська над жителями Глухова та прилеглих сіл у березні 1918 

року; листівки та газети цього періоду, надруковані окремим виданням 

Державним архівом Сумської області; спогади сум’ян, зібрані у трьотомне 

видання краєзнавцем М.О. Маньком. Особливу цікавість викликають матеріали 

із фонду Канадсько-Української бібліотеки, як першоджерела для дослідження 

даної тематики. Вони містять спогади, дослідження тих безпосередніх 

учасників подій, які виїхали за кордон і залишили нащадкам ці безцінні 

документи доби. 

Другий розділ випуску присвячено діячам Центральної Ради – активним 

учасникам розбудови української держави цього періоду, уродженцям краю або 

людям, тісно пов’язаним із Сумщиною своєю діяльністю. Совєтська 

історіографія наполегливо зображала Центральну Раду як контрреволюційну, 

буржуазно-націоналістичну інституцію, ворожу інтересам українців, навіть не 

згадуючи людей, які стояли у витоків української державності, боячись самої 

ідеї незалежності країни. Ідеологи тоталітарного режиму подбали про те, щоб 

ці імена назавжди зникли із свідомості багатьох поколінь українців, як і сама 

подія – поява на карті Європи нової держави – Української Народної 

Республіки. Серед активних державотворців цієї доби чимало уродженців 

Сумщини, які проявили себе під час революції в різних галузях суспільного 

життя, в тому числі брали участь у діяльності Української Центральної Ради як 

міністри, заступники міністрів, керівники управлінь. Унікальні постаті Павла 

Зайцева, Олександра Коваленка, Михайла Ковенка, Миколи Василенка, Сергія 

Тимошенка, Василя Кричевського і Георгія Нарбута, уславлених і невідомих є 

окрасою сумського краю. Охтирський, Конотопський, Глухівський, 
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Лебединський, Роменський повіти, Білопілля, Миропілля – звідусіль у владний 

орган були направлені представники. Вивчення біографій конкретних людей 

дає можливість для глибокого розуміння складного для України періоду. 

Матеріал цього розділу подається за певною методикою: біографії діячів, 

життєвий шлях яких найбільш досліджено, наприклад, Миколи Василенка, – 

стисло, з акцентом на діяльність під час Визвольних змагань, найменш 

досліджені біографічні дані – повністю; і тільки прізвища тих, хто згадується в 

архівних документах. Всього в посібнику згадується 31 ім’я діячів Центральної 

Ради від сумських земель. 

З падінням української державності персональний склад Центральної 

Ради розпався на дві частини – одна залишилась в Україні, щиро намагаючись 

розвивати науку, мистецтво, освіту, сільське господарство своєї країни. Та чи 

можна було вижити в СРСР людині, яка була членом демократичного 

українського парламенту? Історичні відомості говорять про те, що всі вони 

були приречені на систематичну і послідовну ліквідацію в той чи інший спосіб. 

Доля деяких стала відома тільки після відкриття архівів, із скупих слідчих 

справ, про багатьох взагалі нічого не відомо. Глухов Федір Миколайович, 

Довгий Іван Григорович, Коломієць Олександр Павлович – розстріляні в 

Чернігівській в’язниці у 1938 році, дехто загинув у 1919, приймаючи участь у 

боях. 

Ті, хто виїхав за кордон, продовжували справу розбудови української 

держави кожен на своєму місці: організовували українські військові курені, 

культурні осередки, освітні заклади, працювали над розвитком науки, техніки 

для слави України і її утвердження в світі. П.І. Зайцев – в еміграції розпочинає 

видання творів Тараса Шевченка в 16 томах, в яких розміщує критичні статті, 

редагує тексти, створює монографію «Життя Тараса Шевченка». Б.Г. 

Іваницький – професор, засновник української школи лісівників, автор першої 

книги з лісівництва українською мовою, засновник і ректор Української 

господарської академії в Подєбрадах (Чехія), до кінця свого життя очолює 

український парламент в екзилі. О.М. Коваленко – математик, який був 

учасником повстання на броненосці «Потьомкін», з 1917 року – один з 

організаторів українського Чорноморського флоту, уже на еміграції видав 

кілька підручників з математики українською мовою. С.П. Тимошенко – 

архітектор, будинки та церкви за його проєктами зведено в Україні, Канаді, 

США, Парагваї, Чехії, Польщі. 

«Пишайтесь, що народились на Сумщині – батьківщині українських 

героїв…», – ці слова київського історика Романа Коваля стали епіграфом до 

другого випуску краєзнавчих матеріалів на допомогу шкільній програмі [1, с. 

17]. Пропонований матеріал охоплює період з грудня 1917-го до кінця 1919 

року та включає перебіг селянсько-повстанського руху – час протистояння 

молодої Української республіки російській окупації на теренах нинішньої 

Сумської області. «Край партизанської слави» – це Сумщина не тільки часів 

Другої світової війни, а й, насамперед, Перших визвольних змагань України за 

свою державність. Незважаючи на те, що наприкінці 1919 року на сумських 

землях була остаточно встановлена радянська влада, до 1923 року тут діяло 106 
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партизанських загонів, а останній із них під проводом П. Ващенка було 

ліквідовано в шосткінських лісах у 1929 році. Видання містить також відомості 

про визначних військовиків – уродженців краю, чиї імена лише сьогодні стали 

предметом гордості і поваги. Відповідно до Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 

року № 317-VIII низка вулиць м. Суми тепер носить імена наших земляків – 

учасників Визвольних змагань 1917-1921 рр.: генерала Олександра Грекова з с. 

Сопич Глухівського повіту, Івана Литвиненка – українського розвідника з с. 

Хоружівка Роменського повіту, Василя Филоновича – міністра військових 

справ УНР в екзилі, непересічного контррозвідника, який народився в с. Рогізне 

Сумського повіту. Назва вулиці Героїв Крут вшановує пам’ять наших земляків, 

які разом з іншими прийняли нерівний бій, що став символом нескореного духу 

української нації. На сьогодні відомо, що в бою під станцією Крути брали 

участь: Михайло Семенович Бензик з села Чапліївка, Денженко Тимофій 

Іванович, Лисий Степан Антонович, брати Юхименко Василь Васильович, 

Юхименко Павло Васильович, Юхименко Петро Васильович – з с. Підлипне, 

Янов (Янів) Микола Леонтійович з Глухова. 

Подана у виданнях бібліографія, як до подій, так і до особистостей, 

зібрана на основі фонду Сумської обласної універсальної бібліотеки та її 

структурного підрозділу – Канадсько-Української бібліотеки, завершується 

моментом публікації матеріалів (2017, 2019 рр.) і не є вичерпною. Пошуки 

матеріалів продовжуються, і до цієї пошукової роботи можуть долучатися всі 

небайдужі до історії краю. 

Рекомендаційні матеріали в друкованому вигляді є у відділах книгозбірні 

і в електронному – на сайті бібліотеки у розділі «Видання» відповідно за 2017 

та 2019 рр. 

На черзі готується новий випуск рекомендаційних краєзнавчих матеріалів 

на допомогу шкільній програмі «Затребувані часом: меценати, благодійники, 

будівничі (нові назви вулиць на карті м. Суми)». 
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Мачуліна Ніна Михайлівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

Лебединського закладу загальної середньої  

освіти І-ІІ ступенів №4 

Лебединської міської ради Сумської області 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ 

КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ  

 

Актуальність теми дослідження. Значення краєзнавчої роботи в школі 

не тільки в тому, що вона сприяє всебічному вивченню природноекономічних 

та соціально-історичних умов розвитку рідного краю, а й у тому, що дає 

вчителю можливість вивчити психолого-педагогічні особливості учнів, виявити 

їхні інтереси. Участь у суспільно-корисній роботі, виконання індивідуальних 

завдань краєзнавчого змісту формує в школярів пізнавальний інтерес до 

краєзнавчих знань, а через них – і до історії. Краєзнавство – це одне з видів 

науково-освітньої діяльності, якому властиві свій зміст, техніка, функції, етапи, 

методи і форми. 

Отже, актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного 

та теоретичного вивчення проблеми використання краєзнавчої роботи в школі. 

Аналіз актуальних досліджень. Ідея вивчення рідного краю й 

використання краєзнавчого матеріалу в навчально-виховній роботі не нова. 

Вона одержала педагогічне обґрунтування в працях великого чеського педагога 

Яна Амоса Коменського, французького мислителя й педагога Жана-Жака Руссо 

й великого російського вченого й просвітителя Михайла Ломоносова. Великий 

інтерес до шкільного краєзнавства виявляв і основоположник наукової 

педагогіки К. Ушинський, настанови якого про використання краєзнавчого 

принципу в навчанні втілилися в його навчальних книгах для дітей «Рідне 

слово» і «Дитячий світ». Важлива роль в обгрунтуванні шкільного 

географічного краєзнавства належить послідовникові вчення Ушинского – Д. 

Семенову, який у «Педагогічних замітках для вчителів» (1864 р.) відзначав: 

«...Якщо справедлива та педагогічна істина, що в усякому первинному 

викладанні має бути дотриманий постійний перехід від близького й знайомого 

дітям до віддаленого й менш знайомого, від легшого до важного, то й у 

викладанні географії варто починати з вивчення місцевості, на якій живе ди-

тина. 

Мета статті – полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми 

використання краєзнавчої роботи в школі. 

Виклад основного матеріалу. 

Краєзнавство в школі є одним із джерел виховання гідних громадян 

України, формування справжніх будівельників свого майбутнього. Воно 

допомагає дітям усвідомити нерозривний зв’язок, єдність історії свого села чи 

міста з історією та сьогоденням країни; відчути причетність до них кожної 

людини, кожної родини; визнати своїм найпершим обов’язком, честю стати 

гідним послідовником кращих традицій рідного краю. Через призму 
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дослідження подій в окремих місцевостях краєзнавство сприяє глибокому і 

всебічному вивченню яскравої, але непростої історії нашої Батьківщини, 

осмисленню її ролі на тлі європейської і світової культури, прилученню 

підростаючого покоління до духовної та історичної скарбниці свого народу. 

Краєзнавство належить до нового типу міждисциплінарного знання, що 

складається у сучасній науці, і включає в себе географічні, історичні, 

економічні, демографічні, біографічні, фольклорні, літературознавчі, 

соціологічні, екологічні, музеєзнавчі, бібліографічні аспекти. Об’єднуючим 

компонентом є те, що вся ця інформація стосується однієї місцевості. Взаємодія 

у краєзнавчій роботі різноманітних видів людського знання і діяльності сприяє 

поступовому формуванню науково – теоретичного ядра краєзнавства у тісному 

зв’язку із загальнокультурною просвітницькою роботою. До напрямків такої 

роботи можна віднести збереження матеріальних пам’яток, збір аудіо – та відео 

– спогадів, складання родоводів тощо. Активним учасником цієї роботи 

повинна бути учнівська молодь. 

Для ефективної краєзнавчої роботи необхідно керуватися: 

‒ способами активізації учнів у цій роботі; 

‒ -можливостями педагогічних технологій, групових методів 

таіндивідуальних форм навчання; 

‒ дослідницькими краєзнавчими уроками, що мають суттєві переваги над 

традиційними; 

‒ існуючими технологіями моделювання наукового краєзнавчого 

дослідження; 

‒ можливостями для формування в учнів дослідницьких вмінь; 

‒ установкою на кінцевий результат залучення учнів до краєзнавчої роботи 

– цілеспрямований розвиток їх особистості. 

Таким чином, історичні події, факти, біографії видатних земляків 

розглядаються як призма, через яку можна найповніше відтворити картини 

життя людей певної епохи; урок перетворюється на спільне з учнями 

краєзнавче дослідження. 

Особливостями інноваційних технологій використання краєзнавства у 

навчально-виховному процесі є те, що: 

- змінюється роль учителя, як керівника навчально-виховного процесу 

(учень сам стає керівником краєзнавчого пошуку); 

- перевага надається дослідницьким комунікативно-діалогічним та 

моделюючим формам роботи; 

- основою краєзнавчої роботи є не засвоєння певної суми знань, а 

розвиток особистості та опанування продуктивними способами діяльності; 

- максимально використовується особистий досвід учня, розвивається 

його творче мислення, зростає його внутрішня мотивація отримання нових 

знань та навичок; 

- зміст краєзнавчої роботи з прикладної площини переходить в більш 

теоретичну; 

- визнається існування «білих плям» та «відкритих проблем»; 

- домінує позитивний виклад матеріалу. 
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Краєзнавча робота в школі повинна забезпечити виховання національної 

свідомості, а також навчити дітей аналізувати отримані дані.  

Під час практичного використання краєзнавчої роботи в загальноосвітній 

школі доцільно використовувати комплекс таких методів: історико-

порівняльний, історико-ретроспективний, історико-генетичний та історико-

типологічний. 

Порівняльний метод дозволяє зіставити первинні факти, відомості, а 

відтак знайти існуючі закономірності розвитку краєзнавчої роботи учнів 

загальноосвітніх шкіл в досліджуваний період. 

За допомогою ретроспективного методу учні мають змогу вивчити окремі 

аспекти проблеми від нинішнього часу з проектуванням у минуле, від наслідку 

до причини, до соціально-економічних і педагогічних чинників, що дозволило 

визначити специфічні ознаки досліджуваних проблем. 

Генетичний метод дозволяє концентрувати увагу на аналізі умов, за яких 

виникло дане явище і спостерігати його розвиток від передумови до кінцевого 

результату. 

Використання типологічного методу сприяє врахуванню та визначенню 

специфіки краєзнавчої роботи, допомагає акцентувати увагу на аналізі 

внутрішньої структури досліджуваного явища і його класифікації. 

Аналіз педагогічної, історичної і методичної літератури, дозволяє 

стверджувати, що краєзнавча робота учнів є стійким педагогічним явищем 

загальноосвітньої школи України. 

Особливе значення в краєзнавчій діяльності є позакласні заходи 

краєзнавчого спрямування: екскурсії, пошук пам'яток старовини, вивчення 

природних умов рідного краю. 

Екскурсійним загонам, що створюються у школах, рекомендується 

проводити пошукову роботу з історії рідного краю, досліджувати природу чи 

виробництво, архітектуру чи мистецтво, пам'ятки історії, але обов'язково у 

руслі загальної мети виховання і його провідних принципів. 

На основі дослідження науково-педагогічної літератури, архівних 

документів, педагогічного досвіду виявлені численні форми позакласної і 

позашкільної роботи з краєзнавства. Це гуртки, екскурсії, подорожі, походи, 

експедиції, вікторини, конкурси та інші споріднені за змістом і завданнями 

заходи, які в контексті ідеології того часу були спрямовані на вивчення 

школярами рідного краю під керівництвом вчителя. 

Вивчаючи природу, пам'ятки історії чи культури, працюючи з 

літературними, музейними чи архівними документами, учні набувають знань 

про свій край, оволодівають певними практичними уміннями І навичками, 

роблять власні відкриття імен, подій, фактів, процесів і явищ, систематично 

прилучаються до посильної суспільне корисної праці, виконують доручення 

дослідницько-інформаційного характеру від базових господарств, наукових 

установ, громадських організацій. 

На основі аналізу теоретико-методологічних і концептуальних засад 

виховання у національній системі освіти встановлено, що краєзнавство в школі 

грунтується на принципах гуманізації, демократизації, системності, науковості і 
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культуровідповідності. Його зміст формується навколо таких базових елементів 

як природа, історія, соціальна сфера, що мають територіальну єдність у межах 

незначних за розмірами адміністративних одиниць. У цьому контексті 

краєзнавча робота є тим засобом виховання, де на основі вільного вибору і 

необмежених можливостей для творчості, особистість опановує знаннями про 

різні сфери матеріального і духовного життя людей, локально близьких 

територій та набуває на цій основі певного соціального досвіду. 

Шкільне краєзнавство ми розглядаємо у трьох взаємозв'язаних аспектах: 

а) як систему знань про рідний край, адаптованих до вікових 

особливостей дітей;  

б) як підхід (принцип) у викладанні навчального матеріалу;  

в) як напрям практичної діяльності, спрямованої на всебічне пізнання 

рідного краю.  

Його методика відповідно диференціюється, залежить від форми і 

поділяється на методику вивчення курсу "Рідний край", методику використання 

краєзнавства на уроках та методику позакласної і позашкільної краєзнавчої 

роботи.  

Висновки. Краєзнавча робота школярів має бути невід'ємною складовою 

навчально-виховного процесу, входити до складу навчальних програм, 

переважно географії та історії. Аналіз їх змісту, методології та методики 

викладання свідчить, що в цьому випадку використання краєзнавства носить 

системний характер і тісно переплітається з позакласною роботою. 

Історико-педагогічне дослідження теоретичних основ та змісту 

краєзнавчої роботи дає підстави визначити основні тенденції її розвитку.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми і свідчить 

про необхідність розробки перспективних історико-педагогічних проблем, які 

стосуються краєзнавчої роботи учнів загальноосвітніх шкіл як в минулому, так 

і на сучасному етапі розвитку теорії і практики шкільного краєзнавства. 

Доцільно глибше осмислити питання, що стосуються краєзнавчої роботи і 

розвитку музеїв, взаємозв'язку шкільного туризму і краєзнавства, а також ролі 

краєзнавства у формуванні національної свідомості і світогляду. виховання 

особистості і громадянина. 

Зважаючи на особливості і соціально-філософську сутність шкільного 

краєзнавства, цей напрям педагогічної творчості і надалі залишиться стійким 

елементом навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, складовою 

позакласної і позашкільної діяльності, ефективним засобом виховання учнів, 

розвитку пізнавальної активності, наукової творчості. 
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У 

ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА 

 

Постановка проблеми. Невід'ємною складовою виховного процесу в 

системі освіти завжди було патріотичне виховання. У сьогоднішніх умовах 

воно набуває особливої актуальності.  

Слід зазначити, що патріотизм, як і інші якості особистості, починає 

формуватися в дошкільному віці, у період надзвичайно активного розвитку 

дитини. Перед вихователями стоїть надзвичайно важливе завдання: домогтися 

того, щоб діти зростали не тільки освіченими і здоровими людьми, але й 

творчими, свідомими особистостями і справжніми патріотами своєї країни. 

Посіяти в маленькому серці зерно любові до Батьківщини та до рідного краю, 

навчити дітей шанувати й берегти духовну спадщину свого народу – ось про 

що ми дбаємо, виховуючи нове покоління громадян України.  

Оскільки, патріотизм нині набуває особливого значення, відтак виникає 

гостра потреба у розробці системи роботи з дошкільниками щодо формування у 

них основ патріотичного виховання, яка б дала можливість для всебічного 

розвитку особистості майбутнього громадянина – патріота України, шляхом 

ознайомлення дітей з культурою, традиціями та звичаями українського народу. 

Одним із важливих засобів патріотичного виховання є залучення  дітей до 

народознавства. У такому контексті актуальним є питання патріотичного 

виховання дошкільників засобами народознавства. 

Аналіз останніх публікацій. Видатні вчені, культурні діячі минулого (А. 

Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, І. Франко, А. Кримський) 

використовували у своїх дослідженнях досвід народознавчої науки. Особливо 

цінною для сучасної практики є педагогічна спадщина талановитого 

українського педагога-новатора, педагога-гуманіста В. Сухомлинського. 

Запропоновані ним методи і форми освітнього впливу на дитячу особистість 

актуальні і на цей час. Він вбачав пріоритет у формуванні нового покоління 

свідомої молоді, вихованні патріотів, які по-справжньому люблять 
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Батьківщину, горді за свій народ та його історичне минуле, відповідальні за 

його майбутнє. 

Питанням патріотичного виховання дітей дошкільного віку присвятили 

свої дослідження Т. Поніманська, Л. Артемова, А. Богуш, Н. Лисенко,                         

Н. Гавриш, Л. Лохвицька, А. Виноградова, та інші. Дані роботи висвітлюють 

теоретичні засади народознавства, зміст і методику ознайомлення дошкільників 

з українською національною культурою, мистецтвом, літературою; 

розкривають методичні прийоми ознайомлення дітей з національними і 

державними символами, святами, звичаями, обрядами, іграми, народним 

промислом та побутом. 

Мета статті: розкрити важливість формування основ патріотичного 

виховання у дошкільників засобами народознавства, з’ясувати найбільш 

ефективні форми і методи роботи. 

Виклад основного матеріалу. Патріотизм – одне з найглибших 

громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість 

своєму народові, гордість за надбання національної культури [1, с. 376].  

Дошкільний вік – це найважливіший період становлення особистості, бо 

саме у цей час закладаються передумови громадянських якостей, формуються 

уявлення дітей про людину, суспільство і культуру. Він вважається 

найсприятливішим для  початку систематичного патріотичного виховання.  

Метою патріотичного виховання є формування у молодого покоління 

високої патріотичної свідомості, почуття любові до власної землі, держави,  

родини, пошани до видатних історичних діячів. 

Сучасна система дошкільного виховання визначила головне завдання 

освіти: національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами 

народознавства. Н. Волкова, зазначає, що «народознавство – це наука про 

народний досвід виховання й навчання підростаючих поколінь, виховну 

мудрість певної етнічної спільності людей». [2, c.576].  

Могутніми засобами народознавства є рідна мова, народні ігри, іграшки, 

дитячий фольклор, музична, художня народна творчість, дотримання 

національних традицій, звичаїв, свят та обрядів.  

Одним із дієвим засобом народознавства, що використовується у процесі  

патріотичного виховання дошкільників, є залучення дітей до участі у святах і 

обрядах рідного народу. У дошкільному закладі рекомендується проводити такі 

народні свята та обряди відповідно до календарної сезонності: навесні – 

Великодні свята та різноманітні веснянки; влітку – зелені свята, Івана Купала, 

обжинки, Спаса; восени – Свято врожаю, Покрова; взимку – день святого 

Миколая, Різдвяні свята, Стрітення [4, c.129]. Вони вносять особливий колорит 

в життя закладу дошкільної освіти, приносять масу позитивних емоцій, дають 

дошкільникам можливість на практиці пізнати  культурно-історичний досвід 

рідного народу. 

Використання народознавчого матеріалу потрібне в різних сферах життя 

дитини. Завдяки народознавству малюки глибше відчувають, що знання про 

свій народ – це пізнання себе самого. На думку В. Ніколаєнко, народознавство 

розвиває в дошкільників моральні, патріотичні, естетичні, творчі задатки. 
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Складно переоцінити виховну силу народної казки, пісні, іграшки, які є 

найважливішими засобами розвитку соціального індивідуума нашого 

майбутнього [5, c. 5]. 

Вітчизняний науковець Н. Лисенко на підставі аналізу наукової 

літератури констатує, що організовуючи народознавчу роботу з дітьми 

дошкільного віку, вихователі повинні в комплексі розв’язувати  навчальні, 

пізнавальні, розвивальні, виховні та мовленнєві завдання.  

 Навчальні завдання включають формування перших наукових 

народознавчих та історичних понять, у майбутньому – основи наукового 

мислення, національної свідомості, самосвідомості та психології. 

 Пізнавальні завдання передбачають розширення обсягу знань дітей про 

Україну, її історію, культуру, природні багатства, природу рідного краю.  

 Розвивальні завдання – це розвиток усіх психічних процесів у дитини: 

запам’ятовування, уважності, зосередженості, логічного мислення, уяви.  

 Мовленнєві завдання є супутніми на кожному народознавчому занятті. 

Словник дітей поповнюється обраними виразами, коли вони слухають 

фольклорні твори та твори українських письменників, кожне заняття 

супроводжується розповідями дітей про бачене, почуте, пережите.  

 Виховні завдання мають на меті прищепити дітям насамперед любов до 

рідного краю, до землі своїх предків, до рідної мови, оселі, до 

батьківщини, почуття гордості за свій народ, повагу до національної 

культури, національних звичаїв та оберегів. Природними національними 

рисами характеру українців вважають щирість, гостинність, доброту, 

мудрість, щедрість [6, с.291 ].  

Отже, ці риси особистості потрібно виховувати у дитини, 

використовуючи для цього багатий народознавчий матеріал . 

До ефективних методів і форм організації патріотичного виховання 

належать: екскурсії вулицями рідного міста, екскурсії до історичних пам’яток, 

визначних місць; бесіди з цікавими людьми; узагальнюючі бесіди; розповіді 

вихователя; розгляд ілюстративних матеріалів; читання та інсценування творів 

художньої літератури; заняття; ігри. 

У процесі організованої пізнавальної діяльності основною формою 

навчання дошкільників є заняття. На заняттях з народознавства відбувається 

формування у дітей знань про минуле і сучасне українського народу, 

усвідомлення ними своєї належності до роду, краю, держави, формування 

національної гідності, виховання патріотичних почуттів. 

У закладі дошкільної освіти матеріали з українського народознавства 

широко використовуються на заняттях з художньої літератури, образотворчої 

діяльності, ознайомлення дітей з явищами навколишнього світу і рідної 

природи, на музичних заняттях, а також поступово впроваджуються у 

повсякденне життя групи.  

Основним завданням занять з народознавства у закладі дошкільної освіти 

є систематичне ознайомлення дітей з народними звичаями, традиціями, 

обрядами, що сприятиме ранньому прилученню їх до багатих скарбів духовної 
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культури українського народу, його історії; зародить у дитячих душах почуття 

гордості за талановитих людей, що жили і живуть на українській землі.  

Для ефективного ознайомлення дошкільників з національною культурою, 

звичаями та традиціями в групових кімнатах оформлюються національні 

осередки, які сприяють формуванню у дітей національної свідомості, любові до 

рідної землі, розуміння нерозривного зв’язку минулого, сучасного та 

майбутнього. Такі осередки наповнені народними та державними символами, 

оберегами, дитячими народними музичними інструментами, ляльками в 

національному одязі, зразками декоративного мистецтва.  

Предметно-розвивальне етнічне середовище у дошкільних закладах може 

бути облаштоване шляхом наповнення етнозасобами всіх куточків групової 

кімнати. 

Наприклад, у куточку книги можна розмістити книжки з малими жанрами 

дитячого фольклору, які вихователь читає та вивчає з дітьми, залучаючи 

малюків до етноскарбниці українського народу.  

Куточок гри облаштовують народними іграшками, виготовленими 

майстрами та умільцями з різних куточків України. Такі іграшки 

використовуються не лише для дитячих ігор, а й з метою вивчення народно-

декоративного мистецтва вцілому. 

Міні-музеї в дошкільному закладі − це особливий розвивальний простір, 

який створений з метою залучення дитини до світу мистецтва, розширення її 

культурного й національного світогляду.  

Висновки. Основи патріотичного виховання мають бути сформовані в 

дошкільному віці, адже вони визначають подальше життя дитини, її моральний 

розвиток загалом. Саме у дошкільників формується самосвідомість та 

світосприймання, закладаються риси майбутньої особистості, в період 

дошкільного дитинства відбувається становлення пізнавальної активності 

особистості. Ефективними формами і методами патріотичного виховання 

дошкільників є заняття з народознавства, створення національних куточків та 

міні-музеїв у закладах дошкільної освіти.  

Отже, прилучаючись до народознавства, діти поступово 

утверджуватимуться у думці, що кожен народ, у тому числі й український, має 

звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, 

народну творчість, розширюючи уявлення про народні промисли, вони 

поступово отримують більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і 

предметній творчості своєрідність українського народу. 
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ГЕРАСИМ КОНДРАТЬЄВ ТА МІСТО СУМИ 

 

Кондратьєв (Кіндратович) Герасим Кіндратович (р. н. невід. – п. 1701) – 

полковник Сумського полку у 1658–1701 р.р., засновник козацького роду 

Кондратьєвих на Сумщині. Походив з містечка Ставище Білоцерківського 

полку, що на Київщині. Після поразки українських сил у Берестецькій битві 

1651 р. і каральних акцій Речі Посполитої у Правобережній Україні, ініціював 

переселення у 1652 р. сотні козацьких родин до Слобідської України, яка на той 

час входила до складу Московської держави. Герасим Кондратьєв був 

засновником та осадчим м. Суми. Він став першим городовим отаманом (1652-

1658) у Сумах, пізніше – першим сумським полковником. Він відігравав значну 

роль в освоєнні та заселенні не тільки міста Суми, але й Сумщини, заснував 

декілька населених пунктів на її території. 

Щодо дати народження Герасима Кіндратійовича та подій його життя до 

Визвольної війни українського народу середини XVII ст., достеменно невідомо. 

Суперечним питанням залишається місце мешкання та відправний пункт 

виходу переселенців до Сумщини, яких очолював Кондратьєв. 

Здобувач Інституту історії України Національної академії наук України 

Олег Корнієнко, який займається дослідженням постаті Герасима Кондратьєва 

та історією Сумського слобідського полку, автор книги «Сумський слобідський 

козацький полк. Нарис воєнної історії», стверджує, що: «Переважна більшість 

істориків та джерел твердять, що Кондратьєв був за походженням із Київщини і 

в 1655 (1652) році очолив вихідців із сотенного містечка Ставище, які 

переселилися на територію нинішніх Сум». Але аналіз реєстру 

Білоцерківського козацького полку 1649 р., до якого входило і містечко  

Ставище, дає можливість дізнатися, що ім’я Герасим у реєстрі згадуються 18 

разів, прізвище Кондратенко – 7 разів. Але прізвища Кондратович, Кондратьєв 

у реєстрі відсутні, як не зустрічаються й сполучення Герасим Кондратенко.  

У тогочасних документах українські прізвища «покалічені немилосердно 

московським звичаєм» (Грушевський). Мабуть, і Кондратьєв був записаний 

у реєстрових списках лише по імені або за прізвиськом чи вуличним 

прозвищем, замість реального прізвища. Таке часто траплялось у ті роки. Ще 

може бути, що майбутній сумський полковник вступив до війська після 1649 р. 

і був звичайним козаком, потрапив під тогочасну «виписку» – вилучення з 

реєстру (козак-випищик). 

Різночитання прізвища цієї особи свідчать про значний вплив на 

переселенців-слобожан московської помісної системи, нечіткість ідентифікацій 

на прикордонні. Це дає змогу зробити припущення про «дослобожанську» 

діяльність сумського осадчого. У більшості документів сумський полковник 

зветься «Кондратьєвим», інколи гетьманська старшина називала його 
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«Кондратьєвич». Походження прізвища патронімне, себто батьком Герасима 

був Кіндрат. Навіть, в одному російському документі, «отказной книге», 

прізвище полковника дається як «Шустиков». Це пояснюється тим, що першою 

вотчиною Кондратьєва було село Шустикове. Ще є можливість припустити, що 

до 1655 р. Герасим Кондратьєв служив на південному московському 

прикордонні. Доказової бази достеменно цьому немає, є лише припущення. 

Суми були засновані у 1652 році, коли на древнє Сумське (Берлицьке) 

городище прийшло близько 800 родин українців (переважно вихідців із села 

Ставищ під Києвом) [1]. Таке масове переселення до Дикого поля жителями 

Правобережжя під час Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького 

почалося з 1651 року [2]. Так, у літописі Р. Ракушка-Романовський відзначає, 

що Б. Хмельницький, коли чекав зручного часу для помсти за поразку під 

Берестечком, «дозволив поневоленому ляхами народу переселитися до 

кордонів Москви», і що «з того часу почали осідати Суми, Лебедин, Харків, 

Охтирка та інші слобідські міста аж до Дону козацьким народом». Про це 

свідчить і літопис Григорія Грабянки. Хмельницький не лише дав такий дозвіл, 

а й допоміг переселенцям зброєю, кіньми, волами, підводами, продуктами 

тощо. Валки переселенців дійшли одними з найперших до Псла. 

Московський уряд був зацікавлений у поселеннях козаків під своїм 

кордоном, він використовував їх як захисний щит від татарських набігів та 

зобов’язав свого воєводу Арсеньєва сприяти зведенню міста. У 1655 році від 

московського царя переселенці отримали офіційний дозвіл на проживання. 

Суми були збудовані в так званому запіллі, захищені від татарських нападів, і 

розросталися незалежно від розпоряджень місцевої воєводської адміністрації. 

Московська влада вже в 1656 р. сюди призначила воєводу, намагаючись 

організувати переселенців. Уже в 1658 році Суми вже стали центром Сумського 

слобідського козацького полку, а Герасим Кондратьєв – першим сумським 

полковником і родоначальником славної Кондратьєвської династії. 

У 60-70-их рр. XVII ст. – відбулися визначальні події у будівничий 

діяльності Герасима Кондратьєва. У 60-х рр. XVII ст. до «полку» були 

приписані міста Суми, Олешня, Боромля, Лебедин, Кам’яне, Недригайлів, 

навіть Охтирка. У 1666 р. після відновлення Охтирського полку у полковника 

залишилися лише Суми, Лебедин та Суджа. Так збільшувалося населення та 

зростала територія полку. Протягом цього часу до полку приєднувалися нові 

міста та місцевості: «старі міста» реконструювалися, перероблялися, 

ремонтувалися. Так було із Сумами, Суджою, Миропіллям, Краснопіллям, 

Городней, Білопіллям, Межиріччю [3].  

Рід Кондратьєвих дав сумському полку кількох полковників. Це сам 

Герасим, який очолював край упродовж кількох десятиліть, аж до смерті в 1701 

році; його син Андрій (було вбито під час придушення повстання на Дону в 

1701 році); син Іван (загинув 1678 року під час Чигиринського бою з турками); 

Дмитро (правнук Герасима) – під час Єлизаветинської доби став полковником у 

1743 році. Полковником був і наймолодший син Герасима – Роман. Він 

очолював Охтирський полк, деякий час підміняв на посаді Сумського полку 
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батька, брата, діда. Пернач полковника тримали й інші чоловіки родини 

Кондратьєвих. 

З іменем Г. Кондратьєва до сьогодні пов’язується не тільки заснування 

міста Суми і початок надзвичайно вагомого у XVIII ст. старшинсько-

дворянського роду, але й розповіді і легенди. Постать сумського осадчого та 

оточення окутані легендами та переказами. Це розповіді про загублені «суми» 

(сумка) чи порвану грамоту І. Виговського. Або про сестру Г. Кондратьєва – 

ватажка розбійницької зграї, яку, спіймавши, славетний полковник наказав 

замурувати живцем у стінах Свято-Воскресенської церкви, не зважаючи на 

родинні почуття [4]. Ім’я Г. Кондратьєва набувало популярності та вагомості 

ще й з інших причин. Осадчий поклав початок величезному землеволодінню 

Кондратьєвих на Сумщині. 

Розповіді та перекази про Г. Кондратьєва почали інтенсивно 

використовуватися у 20-х – 40-х рр. XVIII ст. в різноманітних документах 

слобідських полків,  пізніше як доказ славетних заслуг й особливої історії 

Сумського полку. Навіть після смерті Герасима Кондратьєва, його образ, 

покликання на його діяння стають важливим прикладом для наступних 

поколінь жителів міста Суми [5]. 

Спадок Герасима Кондратьєва було увіковічено 31 липня 2013 року, коли 

у місті Суми з'явилася вулиця Герасима Кондратьєва, яка названа на його честь. 
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вихователь (спеціаліст) Глухівського  

закладу дошкільної освіти «Чебурашка» 

Шостинського району 

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З РІДНИМ МІСТОМ ЯК ОДНЕ З ЗАВДАНЬ 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

У сучасному інформатизованому і технізованому суспільстві особливої 

актуальності набувають проблеми окультурення життя, створення і збереження 

духовності, формування свідомих й відповідальних громадян які бережуть і 

примножують здобутки рідної країни. 

У дошкільному віці починає формуватися почуття патріотизму: любов і 

прихильність до Батьківщини, відданість їй. Патріотичне виховання дошкільнят 
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включає в себе передачу їм знань про рідний край, формування на їх основі 

відносин між дітьми та оточуючими дорослими, довкіллям. 

Окреме місце патріотичне виховання займає в новій редакції Базового 

компоненту дошкільної освіти України. Цілий розділ присвячений важливості 

формування соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку, 

оскільки в її змісті закладена здатність до прояву особистісних якостей, 

соціальних почуттів, любові до Батьківщини, вияву патріотичних почуттів.  

Проведений теоретичний аналіз наукової літератури засвідчив, що 

проблему патріотичного виховання досліджували видатні класики вітчизняної 

педагогіки, а саме: І. Огієнко, М. Стельмахович, Г. Ващенко, І. Огієнко,                     

С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші, а також 

сучасні вчені, зокрема: А. Богуш, О. Вишневський, П. Кононенко,                              

В. Кононенко, В. Кузь, Т. Поніманська, Ю. Руденко та інші. Ученими розкрито 

теоретичні й методичні аспекти досліджуваної проблеми, визначено загально 

людські й національні цінності, наголошено на значущості принципу 

народності у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління. 

Психологічні аспекти висвітлені в працях І. Беха, М. Боришевського,                           

П. Гнатенка та інших. 

Водночас зауважимо, що незважаючи на важливе місце, що відведено 

патріотичному вихованню дітей у Державному стандарті дошкільної освіти та 

наукових розробках провідних науковців проблему виховання патріотичних 

почуттів дітей дошкільного віку саме під час формування знань дітей про рідне 

місто висвітлено недостатньо. 

Мета статті – висвітлити сутність поняття «патріотичне виховання дітей 

дошкільного віку»; розкрити методику патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку під час формування знань дітей про рідне місто. 

На основі аналізу наукових джерел з означеної проблеми нами визначено 

поняття «патріотичне виховання дітей дошкільного віку», під яким ми 

розуміємо інтегративну якість суб’єкта, що передбачає емоційно-позитивне 

ставлення до себе як особистості та до Батьківщини, відповідальне, свідоме 

ставлення до рідного краю, прагнення оволодіти мовою як найголовнішою 

цінністю свого народу, здатність усвідомлювати себе частиною українського 

народу. 

Патріотичне виховання – планомірна виховна діяльність, спрямована на 

формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до 

Батьківщини та до представників спільних культури або країни. 

Патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для людей, і для держави, 

оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить повноцінний 

гармонійний розвиток як особистості в державі, так і суспільства в цілому. 

Слушною є думка І. Беха, що патріотизм – це особливе, тобто безумовне і 

високо смислове почуття-цінність, яке характеризує ставлення особистості до 

народу, Батьківщини, держави та до самої себе. Патріотичні почуття дітей 

дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, 

батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають 

своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними [1, c.522].  
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Вчені по-різному представляють структуру патріотизму. Так,                            

Е. Кулішенко вважає, що це складна й потужна система, компонентами якої є 

окремі патріотичні якості емоційно-почуттєвого, інтелектуального та 

поведінкового характеру [5, c.128]. 

Відповідно до цього, виокремлюють три духовні пласти патріотизму: 

 поверхневий – це природна любов до свого народу як до себе і своєї 

родини, любов до рідного слова, рідної природи, яка сприймається 

серцем;  

 усвідомлення розумом свого обов’язку перед народом стати на захист 

його інтересів, необхідності протистояти, витримувати натиск (цей пласт 

патріотизму, на думку вченої, сприймається розумом);  

 готовність служити Батьківщині, своєму народові, готовність до співпраці 

задля справи, яка вища за особисті інтереси й особисте життя, що 

свідчить про сформованість національно-патріотичної свідомості. 

Деякі наукові у поняття патріотизму вводять когнітивний (знання, 

уявлення), емоційний (почуття) і поведінковий (уміння, навички) компоненти, 

які реалізуються у сфері соціуму і природи. Когнітивний компонент забезпечує 

зміст роботи з патріотичного виховання. Поведінковий – виконує діагностичну 

функцію. Емоційний компонент є провідним у цьому віці [3,4]. 

Період дошкільного віку за своїми психологічними характеристиками 

найбільш сприятливий для виховання патріотизму, так як дошкільник 

відповідає довірою дорослому, йому притаманне копіювання, сугестивність, 

емоційна чуйність, щирість почуттів. Знання, враження пережиті в дитинстві 

залишаються з людиною на все життя [4, c.10]. 

У той же час ми вважаємо правомірним переконання педагогів в тому, що 

у патріотичному вихованні дошкільнят дуже важливе місце займає 

ознайомлення дітей з рідним містом. Оскільки цей напрям більш близький для 

розуміння дошкільниками, цінніше з огляду засвоєння знань і формування 

ціннісного ставлення до Батьківщини. Дитині дошкільного віку легше 

осмислити свою приналежність до рідного міста (села), простіше виявити свої 

почуття до близького оточення. На нашу думку формування патріотичних 

почуттів під час ознайомлення дітей з рідним містом – це фундаментальні 

кроки у закладенні любові до Батьківщини. 

Беручи до уваги вищезазначене ми можемо виділити наступні завдання та 

зміст ознайомлення дошкільнят з рідним містом:  

1. Формування у дітей системи знань про свою велику і малу Батьківщину, 

яка може бути представлена наступним чином: природничі та географічні 

відомості (географічні особливості рідного краю, клімату, природи 

країни), відомості про життя свого народу (особливості побуту, праці, 

культури, традицій), соціальні відомості (знання про визначні пам'ятки 

рідного міста, столиці, країни, знання назви країни, її столиці, інших міст, 

державної символіки), деякі історичні відомості (про життя народу в різні 

історичні періоди, про подвиги людей у роки Великої Вітчизняної війни, 

знання історичних пам'яток міста, вулиць).  
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2. Виховання у дошкільників інтересу до навколишнього світу, емоційної 

чуйності на події суспільного життя. Передбачає активізацію емоційної 

сфери особистості, виховання таких почуттів як любов до рідних і 

близьким людям, рідному місту, повагу до історії народу, захоплення 

творами народної творчості, любові до природи, ненависті до ворогів. 

3. Включення дітей у практичну діяльність щодо застосування отриманих 

знань. Передбачає формування у дітей певних навичок і вмінь: вміння 

відобразити накопичені знання в грі, художньої та трудової діяльності, 

вміння прийняти участь у суспільно направленому працю, уміння 

дбайливо відноситься до природи, результатами праці інших, вміння 

відобразити знання в мові, спілкуванні з дорослими і однолітками. 

Формування патріотичних почуттів на краєзнавчому матеріалі необхідно 

враховувати наступне: 

 ознайомлення дошкільнят з рідним містом має природно входити в 

цілісний освітній процес, що вибудовується на основі визначення 

домінуючих цілей базової програми, що вирішуються на тлі краєзнавчого 

матеріалу; 

 введення матеріалу про рідне місто в роботу з дітьми повинно бути з 

урахуванням принципу поступового переходу від більш близького 

дитині, особистісно-значущого, до менш близького, тобто культурно-

історичного; 

 формування особистого ставлення до фактів, подій, явищ в житті міста, 

створення умов для активного залучення дітей до соціальної дійсності, 

підвищення особистісної значущості для них того, що відбувається 

навколо, закладає передумови розвитку здатності дитини вставати в 

«предметне відношення до власної життєдіяльності» і є необхідною 

умовою розвитку його суб'єктності; 

 розвиток музейної педагогіки, що дає можливість налагодити діалог 

дитини з культурною спадщиною минулого і сьогодення; 

 використання діяльнісного підходу в залученні дітей до історії, культури, 

природи рідного міста, тобто давати дитині можливість вибору ними 

самими тієї діяльності, в якій вони хотіли б відобразити свої почуття, 

уявлення про побачене і почуте (творча гра, складання оповідань, 

виготовлення виробів, створенні загадок, аплікації, ліпленні, малюванні, 

проведенні екскурсій, діяльність з благоустрою міста, охорони природи 

тощо); 

 залучення дітей до участі в міських святах з тим, щоб вони мали 

можливість зануритися в атмосферу загальної радості і веселощів 

(Масниця, Різдво, Великдень та ін.), Познайомитися з жителями міста – 

носіями соціокультурних традиції в області ремесел, пісні, танцю тощо; 

 створення такого розвиваючого середовища в групі та дошкільному 

закладі, яке сприяло б розвитку особистості дитини на основі народної 

культури з опорою на краєзнавчий матеріал (міні-музеї українського 

побуту або побуту області/району, предмети декоративно-прикладного 
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мистецтва, фольклор, музика та ін.), дозволило б «задовольнити потребу 

в пізнанні навколишнього світу, перетворення його за законами добра і 

краси;  

 організація роботи з батьками під девізом: «їх знання і любов до міста 

повинні передаватися власним дітям». 

Отже проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку – це цілеспрямований 

процес педагогічного впливу на особистість дитини з метою збагачення його 

знань про Батьківщину, виховання патріотичних почуттів, формування умінь і 

навичок моральної поведінки, розвиток потреби у діяльності на загальну 

користь. Процес ознайомлення дітей з рідним містом є логічним етапом 

становлення особистості дитини дошкільного віку, що затверджено у 

Державному стандарті  оскільки в цьому віці дитина більше довіряє дорослому 

і наслідує його поведінку. Знайомлячи дитину з рідним містом дорослий має 

спиратись на принципи найбільш актуальних для дитини цього віку знань, 

постійного нарощування, спадкоємності та діяльнісного підходу. Під час 

ознайомлення дітей з рідним містом педагог має наголошувати на тому що їх 

рідне місто/село це частинка нашої Батьківщини, підкреслювати місце дитини 

як правомірного члена цього краю, залучати дитячі почуття в процес. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 

МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ, ХАРКІВСЬКОЇ ТА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

 

Початок ХХІ ст. характеризується цілою низкою реформ, які 

реалізуються на теренах української держави. Одна з них пов’язана з реформою 

децентралізації, яка передбачає створення ефективних органів місцевого 

самоврядування, на плечі яких законодавством покладається розв’язання цілого 

спектру актуальних проблем місцевих громад. Проблеми, які вирішуються в 

наш час за своїм значенням і масштабом нагадують реформи другої половини 

ХІХ ст. Тому актуальним, на нашу думку, є вивчення історичного минулого 

нашого народу, що дозволить врахувати досягнення і прорахунки при 

вирішенні реалізації реформ в наш час. 

Міські реформи 1870, 1892 рр. передбачали, що органи міського 

самоврядування будуть вирішувати цілу низку актуальних проблем міського 

населення. Серед них були питання культурно-просвітницького характеру. 

Крім розвитку бібліотечної справи та інших питань, актуальною вимогою часу 

стало питання підтримки театрів та різноманітних музичних колективів. 

Бурхливий розвиток промисловості і торгівлі сприяв стійкій динаміці зростання 

міського населення. Відбувався процес формування специфічної міської 

культури. Мешканці міст прагнули задовольняти свої культурні потреби. Влада 

міст в залежності від фінансових можливостей та розуміння актуальності даних 

питань намагалася долучатися до розв’язання таких специфічних завдань. 

Матеріали місцевої преси засвідчують, що у містах Полтавської губернії 

у другій половині ХIХ ст. працювали чотири театри. Два з них діяли в Полтаві 

(один належав купцю Панасенку, інший функціонував у міському саду), а ще 

два в Кременчуці та Переяславі. У всі інші міста краю приїздили мандрівні 

трупи, які з дозволу міської влади виступали в приміщеннях земських управ, 

громадських клубах та балаганах
 

[1]. Самоврядні інституції  Полтавської 

губернії практично не надавали ніякої фінансової підтримки театральному та 

музичному руху. Їх «допомога» проявлялася у закликах до громадськості та 

меценатів щодо необхідності розвитку зазначених напрямів культурного життя 

міст, надання різноманітних дозволів на діяльність та виділення землі; контроль 

за репертуаром і порядком. 

Центром культурного життя губернії була Полтава. Цьому сприяло 

відкриття у 1900 р. Полтавського просвітницького дому, розрахованого на 

1000 глядачів. Саме два приватні театри і просвітницький дім були місцем 

виступів театральних труп та музичних колективів, що гастролювали. Ці 

колективи представляли на суд місцевої публіки опери, балет, оперети, 
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драматичні вистави, водевілі і тематичні лекції. Крім цього, виступали солісти-

інструменталісти, майстри сольного співу, хорові колективи, вокальні й 

інструментальні ансамблі. З гастролями до Полтави приїздили відомі 

музиканти і піаністи Й. Гофман (1900 р.), А. Контський (1899 р.), скрипаль 

Е. Ондржічек (1900 р.), віолончеліст В. Алоїз (1900 р.)
 
[2]. Різноманітними за 

складом артистів і репертуаром були виступи театральних труп, які заслужили 

схвальні відгуки від місцевої публіки і представників міської влади. До 

Полтави неодноразово з гастролями приїздила харківська оперна трупа 

Царетеллі, яка представила ряд спектаклів: «Хованщина» і «Борис Годунов» 

М. Мусоргського, «Євгеній Онегін» П. Чайковського. Не оминали губернське 

місто й іноземні трупи. Восени 1900 р. полтавчани змогли переглянути 

шістнадцять оперних вистав трупи Кастеляно, які надали можливість усім 

бажаючим ознайомитися з творами Дж. Верді, Ж. Бізе, Ш. Гуно, А. Тома та 

інших
 
[3]. Величезний успіх у полтавської публіки мали солісти Маріїнської 

опери (Микола Фігнер та Євгенія Мравіна), Московської опери (Аделаїда 

Больська, Альма Фольстрьом). До формування культурних смаків містян 

долучалися і відомі українські оперні співаки (Антон Секан-Рожанський та 

інші). 

Така активність відомих музичних і театральних колективів позитивно 

вплинула на формування художніх смаків місцевої публіки, її компетенцію в 

питаннях культури. Дану тезу підтверджують критичні відгуки на виступи 

окремих артистів (особливо вокального жанру), які відвідували Полтаву лише з 

комерційною метою і не відзначалися належним рівнем професіоналізму. 

Наприклад, місцева преса писала про гомеричний сміх публіки, коли артистка 

Миргородська «петушиним меццо-сопрано» виконувала арію Леля з опери 

«Снігуронька» М. Римського-Корсакова
 
[4, с.3]. 

В окремих повітових центрах культурне життя було також достатньо 

яскравим та різноманітним. Так, у Ромнах у другій половині ХIХ ст. діяли три 

театри. Приватний театр Огнєва працював навіть у часи Емського акту 1876 р., 

циркуляру 1881 р. та валуєвської настанови. Наприкінці 90-х років ХIХ ст. у 

місті почав діяти літній театр у міському саду. На сценах вищезгаданих театрів 

виступали аматорські та гастрольні трупи, які, незважаючи на цензурні 

обмеження, включали до свого репертуару п’єси українських авторів. 

Найбільше мешканців міста вразила гра театральних труп із Мінська 

(антрепренер І.М. Рибаков), з Одеси (керівник М.І. Подберьозкий), з 

Кременчука (Г.К. Каєвський). На гастролях у м. Ромни бували відомий 

драматург і актор М. Л. Кропивницький та перлина української сцени 

М. Заньковецька. У 1899 р. до міста приїздив відомий композитор Микола 

Лисенко. Під впливом театрально-концертних заходів, що відбувалися у місті, 

зацікавлені представники громадськості створили музично-театральний гурток, 

в якому у 1882 р. дебютувала видатна українська актриса Г.П. Затиркевич-

Карпинська. Достатньо жваве театральне життя міста описував А.П. Чехов під 

час відвідин Ромен у 1889 р. У той же час необхідно зазначити, що внесок 

самоврядних інституцій самого міста у театральне життя був мінімальним. 
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Головним осередком театрального концертного життя Харківської 

губернії було губернське місто. Перші згадки про театральні вистави у місті 

датуються 1770 р. Стаціонарний драматичний театр розпочав свою роботу у 

1812 р. У другій половині ХIХ ст. у Харкові функціонувало декілька приватних 

та аматорських театрів при військовому зібранні, театр Дюкової, літній театр 

Комерційного клубу. У 1897 р. Харківська міська управа купила приватний 

драматичний театр у спадкоємців Дюкової
 
[5, с.4]. Лише за один сезон 1897 р. 

драматичний театр дав 168 спектаклів, а прибуток від продажу квитків склав 

99800 руб.
 
[6, с.2]. Репертуар міського театру був різноманітним: «Горе від 

ума», «Записки божевільного», «Життя за царя», «Гугеноти», «Севільський 

цирюльник», «Фауст» та інші
 
[7, с.3]. У спектаклях були задіяні як місцеві 

актори, так і трупи або артисти з інших міст чи країн. Місцева публіка була 

досить вимогливою, що проявлялося у критичних публікаціях, автори яких 

закликали акторів та режисерів активніше звертатися до творів світової, 

російської та української класики. 

Представники громадськості та харківське виборне управління 

поєднували зусилля щодо реалізації культурно-просвітницьких заходів. 

Існувала успішна практика організації благодійних спектаклів, концертів та 

тематичних лекцій, зібрані кошти від яких направлялися на підтримку освітніх 

закладів, богаділень, дитячих ясел, бібліотек тощо. Так, у січні 1897 р. 

зусиллями учнів місцевої гімназії на чолі з викладачем музики А. Ф. Беншем 

був організований концерт, а зібрані кошти від нього (160 руб. 80 коп.) 

передали на потреби міського Будинку Трудолюбія
 
[8, с.2]. Того ж місяця у 

театрі була поставлена опера Обера «Фра-Дяволо», кошти від продажу квитків 

були спрямовані для вирішення нагальних потреб Харківської громадської 

бібліотеки
 
[9, с.2]. Прибутки від проведення окремих вистав і танцювальних 

вечорів, що організовувалися у драматичному театрі Харкова, направлялися на 

розвиток не лише міських бібліотек, але й тих, що функціонували в 

навколишніх селах
 
[10, с.3]. 

На сцені драматичного та приватних театрів Харкова гралися спектаклі на 

твори українських авторів (М. Гоголя та інших). Так, протягом зими-весни 

1897 р. перед мешканцями міста виступала трупа Товариства малоруських 

артистів під керівництвом П. Саксаганського
 

[11, с. 22-223]. У стінах 

драматичного театру глядачі могли побачити гру корифеїв українського театру 

Н. Садовського, М. Заньковецької. На гастролі приїздили відомі російські 

трупи (режисера М. Савіна, П. Стрепетова), а також зірок закордонної сцени 

(Сара Бернар, Елеонора Дузе, Айра Олдрідж). 

Діяльність культурно-освітніх закладів Харкова позитивно позначалася 

не лише на повсякденному житті городян, але й сприяла формуванню художніх 

смаків, розумінню культурних традицій свого та інших народів. У той же час 

необхідно зазначити, що в інших містах Харківської губернії існували приватні 

та аматорські театри або гастролювали мандрівні трупи. Міська влада надавала 

приміщення для виступу мандрівних театральних колективів, домовлялася про 

ціну на квитки, знайомилася з репертуаром. Найбільш поширеними театрами у 

провінції були аматорські, що формувалися з однодумців, які шукали місце для 
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виступу та визначалися з репертуаром (театр Бабича у Сумах). Мешканці 

повітових міст і містечок були позбавлені таких можливостей задоволення 

своїх культурних потреб, які мали харків’яни, що суттєво збіднювало їхнє 

життя. 

У Чернігівській губернії, як і в Полтавській та Харківській, найбільш 

насиченим на культурні події було життя в губернському місті. Перші спроби 

створити театр у Чернігові відносяться до початку ХIХ ст. Але за відсутності 

стаціонарного приміщення і трупи мешканці міста тривалий час змушені були 

задовольнятися виступами заїжджих артистів та музикантів
 
[12, с.4]. У другій 

половині ХIХ ст. у Чернігові діяли чотири театри: міський (з 1853 р.), зимовий 

театр, літній на Валу (з 1875 р.) та в міському саду. Репертуар виступаючих 

труп був різноманітним: «Наталка-Полтавка», «Запорожець за Дунаєм», 

«Лимерівна», «Утоплена», «Назар Стодоля», «Москаль-чарівник», «Вишневий 

сад» та інші відомі твори
 
[13, с.272-278]. 

Поступово театр все глибше проникав у повсякденне життя мешканців 

Чернігова. Цьому сприяв не лише репертуар, але й гра акторів. У міських 

театрах виступали різні трупи. Інколи приїздили актори й імператорських 

театрів
 
[14, с. 3]. Вимогливість місцевої публіки проявилася в тому, що вона 

стала мало відвідувати драматичні вистави за п’єсами окремих авторів ХIХ ст. 

Вони вважали: «… якщо і дивитися драму, то Шекспірівську, у кожному її 

слові можна милуватися генієм людини, не те що наша сучасна драма – 

плаксиве ниття»
 
[15, с.2]. Натомість позитивні відгуки отримували трупи з 

цікавими репертуарами і талановитими акторами. Так, на вистави трупи 

М. Садовського, які йшли протягом місяця, місцева публіка розкуповувала всі 

квитки. Особливо глядачам сподобалася гра М. Заньковецької у водевілі 

«Чорноморці» (за повістю Я. Кухаренка), «Лимерівна» (П. Мирного) та опері 

«Утоплена» (М. Лисенка)
 
[16, с. 4-6]. 

Смаки місцевої публіки засвідчує факт звернення останніх до режисерів у 

1881 р. з проханням поставити п’єси «Наталка Полтавка», «Сватання на 

Гончарівці», «Назар Стодоля», «Москаль-чарівник». Кошти від продажу 

квитків міська влада і громадськість планували спрямувати на реалізацію 

благодійних актів
 

[17, с.109]. При виборі п’єси для репертуару режисери 

повинні були пам’ятати про існуючі цензурні обмеження: твори російською 

мовою повинні були переважати, не виконувати заборонені твори та п’єси на 

«іудейській мові»
 

[18, с.101-102]. У тих населених пунктах, де не було 

приватних або аматорських театрів і труп, мешканцям залишалося лише чекати 

приїзду мандрівних театральних колективів. Серед найбільш старих і відомих 

були театри у Ніжині (один з них аматорський при історико-філологічному 

інституті). Міська влада Ніжина фактично не впливала на їхню діяльність, 

періодично залучаючи їх до різноманітних культурних або благодійних заходів. 

Наведений матеріал засвідчує, що рівень участі органів міського 

самоврядування Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у підтримці 

і розвитку театрального та музичного руху напряму залежав від фінансового 

стану муніципальних структур і розуміння важливості даного питання. Часто 

вирішення зазначених питань брали на себе окремі меценати і громадськість. 
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Спільними зусиллями влада і громади намагалися задовільнити зростаючи 

культурні потреби міських спільнот. 
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Обуховський Сергій Іванович,  

учитель історії Сварківської філії  

«Опорного закладу освіти Шалигинської 

селищної ради  

«Шалигинська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  

Глухівського району Сумської області 

 

МИСТЕЦЬКА  РОДИНА  ЛИСЕНКІВ 

 

Рідний край неможливо уявити без мудрих і талановитих людей, які 

своєю працею підносять і звеличують його. Про це говорив і великий педагог 

В. Сухомлинський: «Батьківщина відкривається перед нами і в квітучих садах, і 
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в зелених луках, і в гурті птахів, що летять у вирій у блакитному небі. Але 

найголовніше, найяскравіше, що на все життя западає в серце патріота і що 

втілює в собі Батьківщину, – це люди». 

Сваркове – село особливе. Тут народилися талановиті й небайдужі до 

рідного краю люди, які складають величезний науковий, інтелектуальний і 

культурний потенціал.  

Відомою й шанованою родиною в нашому селі є 

родина Лисенків. Історія цієї родини розпочалася з діда 

Олексія та його синів: Петра й Миколи. Петро 

Олексійович воював на фронтах Першої світової війни. У 

Сваркове повернувся 1917 р. У 1919 р. одружився із 

вчителькою Ратинською Марією Костянтинівною, яка 

прибула до села в 1918 р. вчити дітей. У 1920 р. 

народився Микола й пам’ятає, що батько ніколи не сидів 

без діла: шив, майстрував, грав на гармошці і вчив сина. 

Мати прищеплювала любов до прекрасного, 

надзвичайного, тому хлопець ріс допитливим, гарно 

співав, чудово малював.  

У 7 класі батько купив Миколі гармошку-хромку, з якою не розлучався 

довгий час. У 1936 році закінчив Сварківську семирічку з добрими оцінками. 

Зарахували до 8 класу школи м. Глухова, малював стінні газети, карикатури. 

Був шанс вчитися у Полтавській музичній школі, але там не було відділу по 

класу баяна. 

У 1938р. поїхав на будівництво військового об’єкту м. Миколаєва, але 

там довго не затримався. 

З 1939 р. – навчання в Путивльській педагогічній школі. 1940 рік – призов 

на військову службу (брали із Шалигинського військкомату). Потрапив на 

Далекий Схід, озеро Хасан, там у 1941 р. для Миколи Петровича розпочалася 

війна без бойових дій і тільки в 1945 р. громив Квантунську армію. 

Після повернення з фронту в 1946 р. почав викладати фізвиховання в 

Шалигинській середній школі, а з 1947 – у Сварковому. У 1948 р. одружився з 

Душиною Варварою Іванівною. Подружжя виховало двох синів – Миколу й 

Олександра. У 1951 р. закінчив Глухівський учительський інститут, почав 

викладати географію у Сварківській семирічній школі. 

У 1960 р. вступив до Сумського державного інституту ім. Макаренка, 

закінчив у 1964 р. за дипломом учителя біології та основ сільського 

господарства. Микола Петрович викладав історію, географію, фізвиховання, 

працював директором, організував з дружиною в 

селі й школі художню самодіяльність, ставив 

вистави, створив багато чудових полотен 

Сварківських пейзажів. 

У 1982 р. став засновником і оформив 

краєзнавчий музей при школі, зібравши всі 

досягнення села й залишивши нам шматочок своєї 

душі й серця.  
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У 1986 р. закінчив «Історію села».  

Помер 23 липня 1995 року. Але й до цього часу пам’ятають його як 

людину різнобічних талантів: художника, музиканта, фотографа, учителя, 

організатора свят – ввічливого, розумного, душевного, що залишив після себе 

помітний слід.     

Діти живуть у Харкові: старший Микола парацював машиністом 

тепловоза, у нього двоє хлопців; Олександр – художник, теж має двох синів, 

відома постать серед творчих людей України. Саме він і є 

продовжувачем справи батька. 

Народився Олександр Миколайович 11 серпня 1952 

року в селі Сваркове Глухівського району на Сумщині. 

Випускник факультету дизайну Харківського художньо 

– промислового інституту  (1976-1981 рр.). Працював 

дизайнером у Харківській філії ВНДІ технічної 

естетики. Є автором численних розробок товарів 

широкого побуту. Брав участь у багатьох міжнародних 

виставках з дизайну, має більше сорока авторських 

свідоцтв.  

О.М. Лисенко – видатний майстер сучасного 

українського живопису та яскравий представник 

проектно-художньої культури. Помітним явищем мистецького життя є його 

персональні виставки в Національному музеї образотворчого мистецтва, у 

Харкові, Сумах, Глухові. Учасник міжнародних, республіканських, обласних 

виставок з 1980 року. Твори знаходяться в приватних колекціях та музеях 

України, Росії, США, Франції, Канади.  

Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР, Почесною відзнакою 

Харківської обласної ради «Слобожанська слава», багатьма почесними 

грамотами та подяками України, Білорусії, Болгарії, Казахстану, Росії; лауреат 

муніципальної творчої премії ім. Г.С. Сковороди, 2003 рік; Заслужений 

художник України, 2009. О.М. Лисенко був запрошений як член та голова журі 

на міжнародних пленерах в Україні, Білорусії, Болгарії, Казахстані та Росії. 

Проводив майстер-класи в Росії (Москва, Калінінград, 2010-2013), 

Білорусі (Мінськ, 2010), Казахстан (Алмати, 2010, 2011). 

Автор навчальних посібників з мистецтва: «Движение формы и цвета  в 

среде», Харків, 2010; «Движение формы и тона в 

цветонасыщенной среде», 2011.   

У 2020 році Олександр Миколайович передав 

три свої роботи Сумському художньому музею 

імені Онацького. Популярними стали виставки 

робіт учнів митця Харківської дитячої художньої 

школи № 1 ім. І.Ю. Рєпіна «Мистецькі лабіринти», 

«Галерея мистецтв Слобожанщини» (остання – 

2019 р.). Зараз 20 робіт художника перебувають у 

галереї Національного юридичного університету  
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імені Я. Мудрого. У серпні цього року спілка митців  «Слобожанське буриме» 

відзначатиме 30-річний ювілей.  

З дитинства його оточувала традиційна українська атмосфера: батько був 

художником-любителем, мати співала, керувала сільським хором. Свою любов 

до мистецтва батьки передали дітям. Менший син Сашко перейняв від батька 

хист до малювання. І зараз він – член Спілки дизайнерів України та член 

правління Харківської організації Спілки дизайнерів України. Але всі 

прагнення й мрії його пов’язані з вітчизною, рідною домівкою. 

Основою створення багатьох робіт стало повернення до власних витоків – 

батьківської оселі, пам’яті про бабусю, матір. Саме їй – рідній неньці Варварі 

Іванівні – присвятив Олександр картину «Півень» і підписав її так: 

«Останню пісню півень проспіває.  

Він маму не розбудить: вона спить. 

І цей чудовий вечір нагадає 

Її життя, що пронеслось, мов мить». 

Олександр Миколайович любить життя, тому воно й відкривається йому в 

усьому, не приховує своїх таємниць. Коли підеш за ним по своїй же рідній 

вулиці, понад річкою, попід парканом, побачиш усе те, що ніби й бачив завжди. 

І те, однак, і не те. Поглянеш  – і хочеться мріяти, думати про любов до друзів, 

до рідних, до отчого краю і всієї Батьківщини. 

Як і кожна людина, він завжди пам’ятає свій заповітний  куточок – рідне 

село. Адже немає в людини нічого милішого за Батьківщину, за свою рідну 

землю! Де хто народився, де провів безтурботні роки, до того краю 

прив’язується усією душею своєю на ціле життя. А хто змушений буває 

відірватися від батьківщини, той мріє про неї як про святість найбільшу.  

У 2002 році Олександр Миколайович відкрив у нашій школі художню 

галерею на честь свого батька-вчителя і дав нам можливість познайомитися з 

творами сучасних митців Слобожанщини.  

Виявом його безмежної любові до рідної землі, батьків є видання у 2007 

році книги «Історія села Сваркове», над якою все життя працював його батько 

Микола Петрович – засновник шкільного музею.  

Своїми досягненнями, за словами 

митця, він завдячує «батькам-учителям, 

бабусі, заповітним місцям».  

Дружина Олександра Миколайовича – 

Ангеліна Павлівна (Леді Лія) – керівник 

заснованої нею в 2015 році радіостанції 

«Океан Плюс» (для митців-початківців). 

Пише вірші й друкується, видано 2 збірники 

творів, третій готується до друку. Саме 

Сваркове, за словами поетеси, надихало на 

творчість. Є членом Спілки професійних письменників, була лауреатом 

конкурсу «Поет року». 
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Творче подружжя має двох синів: старший Михайло – талановитий 

дизайнер меблів, має власний цех з виробництва корпусних меблів; молодший 

Олексій – історик-архівіст, автор герба села Сваркове. Зараз політик, 

консультант і вчитель у розбудові бізнесу, живе в Києві.  

Обидва творчі, пишуть вірші, книжки про 

життя, про можливості розвитку особистості 

«Життя із цікавими сторінками, про які можна 

писати романи», спогади про дитячі роки, 

проведені у Сварковому.  

Родина Лисенків – це гордість не тільки 

Сваркового, а й усієї України. Їх творче 

надбання – приклад безмежного патріотизму, 

відданого служіння Вітчизні. 

Нам є чим пишатися, є чому вчитися. І перш за все – любові до рідного 

краю, Батьківщини. 

 Тільки закоханість у світ, у людей, у мрію може стати тією живосилою, 

що допоможе здолати всі життєві труднощі та негаразди й залишити по собі 

щось варте людської шани. 
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Павлюк Оксана Вікторівна, 

вихователь (ІІ категорії)  

Попівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів Попівської сільської  

ради Конотопського району Сумської області 

 

ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЛЮБОВІ ДО РІДНОГО КРАЮ  

ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Актуальність.  Реалізація державності залежить від дієвої державницької 

позиції кожного громадянина. Тому найголовнішим завданням суспільства 

завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких 

найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів. 

В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і 

навчання підростаючого покоління. 

Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля. 
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Базовий компонент дошкільної освіти, як державний стандарт, визначає 

ознайомлення дітей з поняттями «держава»; «народ»; «людство», з правами та 

обов’язками громадян України. 

Згідно Концепції дошкільного виховання, її програмою передбачається 

розвиток у дітей національної культури, яка є внеском у загальнолюдські 

надбання демократичності, гуманізму, совісті, честі, гідності, громадянськості; 

виховання дітей на історичному минулому, яке формує у них патріотизм та 

інтернаціоналізм. 

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю виховання любові до 

рідного краю, починаючи з дошкільного віку. В цей період відбувається 

формування культурно-ціннісних орієнтацій, духовно-етичної основи  

особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів 

соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної 

самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі. 

Даний відрізок життя людини є найсприятливішим для емоційно-

психологічної дії на дитину, оскільки образи сприйняття дійсності, культурного 

простору дуже яскраві і сильні і тому вони залишаються в пам'яті надовго, а 

іноді і на все життя, що дуже важливо у вихованні любові  до рідного краю.  

Мета статті довести, що художнє слово є дієвим засобом виховання 

почуттів дитини. Тому важлива роль у вихованні  любові до рідного краю 

належить художній літературі. 

Художня література як засіб виховання була предметом дослідження 

багатьох учених у різних напрямах педагогічної науки, зокрема: вплив на 

інтелектуальний розвиток дитини (А. Богуш, О. Динесюк, Н. Маліновська, О. 

Потебля, Л. Присяжнюк, Ю. Руденко та інші.); на емоційно-почуттєву сфери 

дитини (С. Бакуліна, А. Богуш, Н. Гавриш, В. Сухомлинський та ін.); 

потребнісно – мотиваційну сферу дошкільників (Н. Гавриш, Л. Гридковець, А. 

Просенюк, Л. Фесенко та ін..); поведінко – регулятивну сферу (Л. Кадирова, А. 

Капнаухова, Я. Неворович, та ін.); ціності та їх духовний розвиток (Н. 

Богданець-Білоскаленко, А. Богуш, Н. Лисенко,та ін.). 

Аналізуючи виховне значення художніх творів для дітей. І. Франко 

визначив їх роль у вихованні патріотичних почуттів та високих моральних 

якостей: «Оті простеньки сільські байки, як дрібні тонкі корінчики, вкорініють 

у вашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти, і чарівної 

милозвучності. Тисячі речей у житті забудете, а тих хвиль, коли вам люба мама 

чи бабуся оповідала байки, не забудете до смерті.» [4, с. 134]. 

В. Сухомлинський вважав «образ рідного слова» могутнім засобом 

патріотичного виховання дітей, наголошуючи, що саме рідна мова 

найголовнішою ознакою держави, невід’ємною частиною Батьківщини.  

Педагог закликав: «Ніколи не забувай про свою теплу, затишну 

колискову, з якої ти вилетів, як пташеня, що якби не вона – ти був би ніщо, 

перед тобою не відчинилися двері у величезний світ Батьківщини» [1, с. 167]. 

Дуже важливим, на думку В. Сухомлинського, є образи рідної природи, 

довкілля, домівки і потрібно, навіть необхідно, зауважив педагог, щоб ці образи 

«залишились у пам’яті на все життя… які втілюють у себе перші уявлення про 
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Вітчизну». І образ рідного довкілля, батьківської хати, природи, срібні 

переливи співу жайворонка в небі – вчений називає «патріотичним стрижнем 

любові людини до Батьківщини». Надаючи такого великого значення слову 

рідної мови  у вихованні любові до рідного краю, В. Сухомлинський радить 

педагогам: «Шукайте в невичерпній скарбниці рідної мови перлини, які 

запалюють вогник в дитячих очах… вміти користуватися словом – велике 

мистецтво» [1, с. 168]. 

В.А. Сухомлинський наголошував, що за допомогою художньої 

літератури непримітний куточок рідного села – верби, що схилилася над 

ставом, вишневий садок, могутній осінній дуб – сприймаються, як частина 

Батьківщини. 

Отже, художнє слово має неабиякий вплив на дитину від самого 

народження. Прилучення дітей до свого рідного починається від народження, 

від наспівування народних пісеньок, невеличких віршів, оповідань, казок. 

Характерною особливістю фольклору є усна форма творення й передачі 

досвіду, побуту, а саме передача з вуст в вуста, шліфування і набуття значення 

«народної перлини» передача від покоління до покоління як найдорожчої 

спадщини.  

Фольклорні твори (колискові, пісні, приказки, примовки, заклички, 

забавлянки, мирилки, вірші, потішки, казки, оповідання тощо), збуджують 

дитячу уяву до аналізу доброго й поганого, ласкавого та грубого героя. 

Поетичну групу українського фольклору складають пісні та думи. Українська 

народна пісня – це джерело культури, традицій та звичаїв, відображення 

народного побуту на всіх етапах життя.  

Особливе місце у розвитку дитини має казка. Казка за допомогою 

образного мислення, персоніфікації вчить моральних вчинків, викриває 

позитивні й негативні риси героїв, діти вчаться наслідувати прекрасне. 

Короткий, стислий поетичний твір, афористичної форми, повчального 

змісту, що дбайливо зберігається історією та передається з покоління в 

покоління є прислів’я. Характеризуючи прислів’я як засіб виховання дітей, К. 

Ушинський зазначив: «прислів’я мають важливе значення для початкового 

навчання тим, що в них, як у дзеркалі, відбилося… народне життя з усіма 

мальовничими особливостями. Можливо, нічим не можна так ввести дитину в 

розуміння народного життя, як пояснюючи їй значення народних прислів’їв. В 

них відбилися усі сторони життя народу його потреби, звички, його погляд на 

природу, на людей, на значення всіх явищ життя» [2, с.426]. Короткою стислою 

формою народ висвітлює свої глибокі патріотичні почуття до рідної землі, 

свого народу: «Україна мати – вмій за неї постояти», «Україна – твій рідний 

край, про це завжди пам’ятай», «Всюди на світі добре, а в Вітчизні найліпше». 

З поміж малих фольклорних жанрів неабияке місце у вихованні 

патріотичних почуттів дітей відводяться народним загадкам. Видатний педагог 

К. Ушинський наголошує, що загадки потрібні для дітей не лише для того, щоб 

вони відгадували, а на сам перед, для того, щоб вони вчили думати і мислити.  

Віршовані тексти відрізняються великими можливостями та винятковим 

значенням у вихованні любові до рідного краю у дітей дошкільного віку. Вірші 
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сповнені надзвичайної сили вербальних символів, вони ємкі, здатні відкрити 

світ почуттів та емоцій, історичні цінності, народні звичаї та обряди. Це сприяє  

вихованню почуттів на образах рідного села чи міста, рідної природи – всього 

того, що вони бачать. У віршах яскраво оспівується рідна мова: «Мова рідна, 

слово рідне хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має…»               

(С. Воробкевич), краса природи: «Тече вода з-під явора яром на долину…                  

(Т. Шевченко); усвідомлення себе частиною нації «Маленька українка»                     

(О. Пчілка); патріотична спрямованість «Бережемо Україну», «Український 

прапор» (Л. Біленька); «Усе моє, що зветься Україна» (Л. Костенко); любов до 

матері «Мамині руки» (С. Жупанін); повага до минулого «Я Шевченка 

поважаю» (Р. Завадович). 

Особливу роль у вихованні любові до рідного краю належить творам                 

В. Сухомлинського. Його казки вчать дітей дошкільного віку любити і берегти 

природу, любити і поважати літніх людей, любити  рідну домівку. 

Ефективним засобом виховання любові до природи, рідного краю є 

оповідання та поетичні твори письменників минулого століття Б.Грінченко 

«Ластівка», О. Пчілка «Я маленька Українка», «Козацький пам’ятник»,                      

Л. Українка «На зеленому горбочку», Д. Павличко «Де найкраще місце на 

землі» та сучасних українських авторів З. Мензатюк «Зварю тобі борщику»,                

Н. Поклад «Рідна мова», «Петриківські диво-квіти», О. Кротюк «Де найкраща 

земля». Ці жанри художньої літератури мають глибокий зміст, виражають 

національні риси людей, побуту, образ ідеальної української природи та 

краєвидів, передають соціально-культурний досвід, суспільні та історичні 

цінності [4, с. 68-89]. 

Значний вплив на дітей здійснюють історичні оповідання, легенди та 

міфологічні твори про життя українців, національну духовність, що сягає своїм 

корінням в сиву давнину. Під впливом історичних легенд формуються 

патріотичні почуття. розкриваються загальнолюдські цінності. 

Оповідання про рідний населений пункт (місто, село) і столицю України – 

окремий вид літератури для дітей патріотичного спрямування. Більшість 

нинішніх батьків через брак часу не мають змоги зводити дітей до музеїв, 

пам’ятників та історичних місць. Але дітям, для виховання почуття гордості за 

свою маленьку Батьківщину потрібні певні знання, тому у цьому випадку 

будуть принагідними збірки оповідань, які яскраво проілюстровані, містять 

відповідний для дитячого сприйняття матеріал, викладений у вигляді 

захоплюючих оповідань. 

У вихованні любові до рідного краю дошкільників велике значення 

відіграють веснянки, колядки, щедрівки. За допомогою яких діти знайомляться 

з звичаями та традиціями українського народу.   

Добираючи художні твори, для дітей дошкільного віку,  педагог повинен 

враховувати вікові особливості дітей, добирати високохудожні твори, які 

відповідають літературним нормам. 

Висновок. Виховання у дошкільників любові до рідного краю 

здійснюється крізь призму взаємодії різних засобів впливу, проте провідне 

місце серед яких займають твори художньої літератури. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

ПРОФІЛЬНОГО КЛАСУ ЗА ДОПОМОГОЮ КРАЄЗНАВЧОГО 

МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

 

Сучасне краєзнавство визначається науковцями як динамічна наука, що 

завдяки прогресу набуває нових рис та знань, нових підходів у застосуванні 

матеріалу. З’являються дедалі нові складні проблеми, що стосуються рідного 

краю, й вимагають активних наукових пошуків та досліджень. 

Краєзнавство, вивчаючи особливості природи, населення, господарства, 

історії та культури, науки й релігійних вірувань, звичаїв, обрядів та екологічних 

проблем у рідному краї, є інтегрованою (комплексною) наукою [1, с. 63]. 

Інтегрований підхід, що широко використовується у шкільному навчанні, 

сприяє розвитку дослідницької компетентності учнів, проте від педагогів 

вимагає усестороннього професійного розвитку, широкого світогляду та знань 

із супутніх наук. 

Науковці визначають три основні функції краєзнавства. Перша з яких – 

педагогічна, при якій краєзнавство розглядається як метод, дидактичний 

прийом, за допомогою якого можна підвищити ефективність навчально-

виховного процесу [2]. Друга функція – означення краєзнавства, як 

пропедевтичного курсу, з елементами історії, географії, природознавства. Третя 

функція – наукова, це складова географічної науки з притаманними їй 

методами дослідження [там же]. Таким чином, краєзнавство є невід’ємною 

частиною шкільного курсу географії.  

На профільному рівні вивченню краєзнавчої складової приділяється 

достатня кількість навчального часу – 12 годин в 11 класі. Для вчительського 

загалу ця частина роботи стає часто складною, оскільки вимагає повного 

самостійного створення матеріалів до уроку. Проте, за наявних відкритих 
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джерел інформації можливо створити не лише пізнавальний навчальний 

продукт, а й зробити його цікавим у дослідному плані.   

Саме на дослідницькій складовій, яка є основою розвитку дослідницької 

компетентності варто акцентувати увагу учителів географії. Дослідницька 

компетентність, як ключова для педагогічного працівника, так і дослідження як 

вид навчальної діяльності на уроках географії згідно Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти для учня є невід’ємною складовою 

вивчення географії. Виконання досліджень у курсі шкільної географії було 

розпочато для 6-го класу з 2014-2015 навчального року, на сьогодні 

дослідження є в програмі з географії усіх, без виключення, класів [3, ст.14]. 

Окрім того, виконання дослідницьких завдань завдяки геоінформаційним 

системам, сайтам, он-лайн мапам перетворюється для учнів-випускників у 

цікавий квест, оскільки ця робота вимагає навичок опрацювання Інтернет-

джерел, а це той формат, який для сучасної молоді є звичним. 

Суспільно-географічна характеристика своєї області, що вивчається 

наприкінці 11-го класу є підсумком усіх попередніх курсів і вимагає досить 

вагомих знань, вмінь та навичок. Так, відповідно до курсу «Географія» (10,11 

класи) для профільної школи, затвердженого Міністерством освіти і науки 

України (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407) учні мають: 

 пояснювати доцільність змін та економічну вигоду від адміністративно-

територіальної реформи, причини депопуляції, міграції, зміни в структурі та 

якості трудових ресурсів; 

 аналізувати основні показники суспільно-економічного розвитку та основні 

демографічні тенденції; 

 характеризувати національний склад населення, забезпеченість трудовими 

ресурсами, їх якісний склад, систему освіти в регіоні; 

 складати суспільно-географічну характеристику обласного центру; 

 оцінювати показники економічного потенціалу області; 

 висловлювати судження щодо шляхів розв’язання господарських, 

соціальних і екологічних проблем; 

 робити висновки про екологічний стан навколишнього середовища свого 

регіону та його вплив на здоров’я населення. 

На нашу думку досягти перелічені навчальні досягнення можна 

використовуючи саме дослідницький компонент, взявши за основу краєзнавчий 

матеріал. Приклади такого застосування у освітніх цілях подано у таблиці 1., 

яка включає також інформаційні джерела, необхідні для виконання досліджень. 

Табл.1 

Приклади використання краєзнавчого матеріалу в профільному 

курсі географії (11 клас) 

Тема 

дослідження 

Мета Завдання Інформаційні 

джерела 

Опис та 

презентація 

особливостей 

Розширювати 

знання про 

представників 

Доберіть інформацію, 

необхідну для 

складання опису та 

https://cutt.ly/PvTZ

W5F 

 

https://cutt.ly/PvTZW5F
https://cutt.ly/PvTZW5F
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культури 

представникі

в 

етнографічни

х груп 

(групи) 

українців, що 

живуть у 

вашому 

населеному 

пункті. 

різних 

етнографічних 

груп, які 

живуть в 

Україні; 

виховувати 

повагу до 

культури 

різних етносів, 

толерантне 

ставлення до 

них. 

презентації 

особливостей культури 

представників 

етнографічних груп 

(групи) українців, що 

живуть у вашому 

населеному пункті (за 

бажанням – в інших 

регіонах України). 

Презентуйте власні 

здобутки. У висновках 

висловіть враження та 

ставлення до здобутої 

вами інформації. 

https://cutt.ly/ovTZS

JC 

 

Основні 

конфесійні 

групи 

населення 

своєї 

місцевості. 

Дослідити 

інформацію 

про основні 

конфесійні 

групи 

населення своєї 

місцевості; 

розвивати 

толерантне 

ставлення до 

людей, які 

сповідують 

різну релігію. 

За допомогою різних 

джерел інформації 

дізнайтеся про основні 

конфесійні групи 

населення своєї 

місцевості. Складіть 

презентацію з дібраної 

вами інформації та 

поділіться нею на 

уроці. Зробіть загальні 

висновки про 

різноманіття основних 

конфесійних груп 

населення своєї 

місцевості. 

https://cutt.ly/WvTZl

db 

 

https://cutt.ly/9vTZ8

gV 

 

https://cutt.ly/tvTXy

ZG 

 

 

Структуру 

виробництва 

харчової 

промисловост

і Сумської 

області. 

Дослідити 

структуру 

харчової 

промисловості 

області, 

визначити 

основні 

тенденції та 

динаміку 

розвитку. 

Визначте тенденції та 

динаміку розвитку 

харчової промисловості 

області. Яке б 

підприємство харчової 

промисловості ви 

відкрили б в Сумській 

області, відповідь 

обґрунтуйте. На який 

прогнозований рівень 

рентабельності можна 

розраховувати? 

Географія Сумської 

області: природа, 

населення, 

господарство/ 

А.О.Корнус,  

І.В.Удовиченко, 

Г.Г. Леонтьєва… - 

Суми: ФОП 

Наталуха А.С., 

2010. 

Соціальна 

інфраструкту

ра Сумщини. 

Дослідити 

розвиток 

соціальної 

Оберіть готель,  

розважальний комплекс 

чи історичну будівлю, 

https://cutt.ly/mvT4b

9h 

(зі стор. 76) 

https://cutt.ly/ovTZSJC
https://cutt.ly/ovTZSJC
https://cutt.ly/WvTZldb
https://cutt.ly/WvTZldb
https://cutt.ly/9vTZ8gV
https://cutt.ly/9vTZ8gV
https://cutt.ly/tvTXyZG
https://cutt.ly/tvTXyZG
https://cutt.ly/mvT4b9h
https://cutt.ly/mvT4b9h
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інфраструктури 

Сумщини, 

визначити 

позитивні та 

негативні ричи 

її розвитку 

де б хотіли провести 

своє майбутнє весілля. 

Обґрунтуйте вибір, 

враховуючи кількість 

гостей для розміщення, 

терміни проведення, 

наявність транспортної 

розв’язки, можливості 

обраного комплексу. 

Обласний 

центр як 

історичний, 

науковий, 

культурний і 

освітній 

центр. 

Дослідити 

потенціал м. 

Суми в 

культурному, 

науковому, 

освітньому 

розрізах 

Створіть маршрут 

містом, що поєднає 

культурні, наукові та 

освітні об’єкти.  

Вимоги до маршруту: 

протяжність до 5 км; 

пішохідна доступність; 

наявність пам’яток 

природи на маршруті. 

https://visit.sumy.ua/ 

 

https://cutt.ly/HvUo1

Nk 

 

 

Закономірнос

ті 

розташування 

звалищ 

побутового 

сміття 

Дослідити 

кількість 

сміттєзвалищ 

Сумської 

області, їх 

об’єми,  

Складіть карту 

найбільших 

сміттєзвалищ Сумської 

області. Визначте 

причини, що вплинули 

на їх 

місцезнаходження. На 

цій же карті 

запропонуйте 

розміщення заводів з 

переробки відходів, 

розрахуйте їх 

приблизну потужність. 

https://mepr.gov.ua/f

iles/docs/eco_passpo

rt/2019/%D0%A1%

D1%83%D0%BC%

D1%81%D1%8C%

D0%BA%D0%B0.p

df 

 

Дефіцитні 

професії у 

м.Суми 

Дослідити стан 

безробіття 

м.Суми, 

визначити 

дефіцитні 

процесії 

Проаналізуйте сайт 

Сумського обласного 

центру занятості у 

розділі «Шукаю 

роботу». Оберіть 

перелік професій, які є 

дефіцитними у нашому 

місті. Зробіть висновок 

про можливі шляхи 

покриття цього 

дефіциту. 

https://sum.dcz.gov.

ua/ 

 

Презентація 

сувенірної 

Дослідження 

сувенірного 

Ви – підприємець, вам 

потрібно запустити 

https://visit.sumy.ua/

suvenirna-

https://visit.sumy.ua/
https://cutt.ly/HvUo1Nk
https://cutt.ly/HvUo1Nk
https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
https://sum.dcz.gov.ua/
https://sum.dcz.gov.ua/
https://visit.sumy.ua/suvenirna-produktsiia/
https://visit.sumy.ua/suvenirna-produktsiia/
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продукції 

виробленої в 

області 

ринку 

Сумщини 

нову лінію сувенірної 

продукції, що 

презентуватиме Суми 

та область. Вивчіть 

ринок продукції, що 

існує на сьогодні та 

зробіть свої креативні 

пропозиції, або ж 

запропонуйте 

оновлення вже 

існуючого асортименту. 

produktsiia/ 

 

Висновки. Виконання досліджень у курсі географії чітко визначені 

програмовим матеріалом, проте дослідницький компонент має 

використовуватись вчителями практично на всіх уроках. Саме завдяки вдалому 

його застосуванню в учнів стійка мотивація. Використання краєзнавчого 

матеріалу завжди додає цікавості й проявляє креативність в учнів в процесі 

роботи, оскільки це географічні об’єкти, з якими всі знайомі, питання лише в 

тому, як гармонійно та ефективно використати цей матеріал на уроках 

географії. 

Список використаних джерел 

1. Чернов Б. Географічне краєзнавство: теоретико-методологічна сутність 

[електронний ресурс]. URL: 

https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/ugj-2018-1-63-68.pdf 

2. Костриця М. Національне географічне краєзнавство: наукові засади, 

методи, проблеми [електронний ресурс]. URL: 

http://eprints.oa.edu.ua/2885/1/Mykola%20Kostrytsiia.pdf 

3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 

6-9 класи. К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. 45 с. 

 

 

Плішива Олена Анатоліївна, 

вчитель української та зарубіжної літератури 

Комунальної установи  Сумська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів №20 

 

КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ 

 

Нема в людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилась, землі, на 

якій зросла… Поняття «батьківщина», «патріотизм» починаються зі знання 

рідного краю, історії села чи міста, де людина народилася, зросла, де пройшло 

її дитинство. Ці знання передаються із покоління в покоління з колисковою 

матері, мелодією народної пісні, милозвучністю рідної мови, вони збагачують 

людину, вчать шанувати свій народ та інші народи, що здавна проживали в 

Україні. Саме краєзнавство є скарбницею збереження історичного досвіду 

https://visit.sumy.ua/suvenirna-produktsiia/
https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/ugj-2018-1-63-68.pdf
http://eprints.oa.edu.ua/2885/1/Mykola%20Kostrytsiia.pdf
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багатьох поколінь, всього того найкращого, що перейшло до нас у спадок від 

волелюбних предків. 

Літературне краєзнавство – це специфічна галузь науки про літературу, 

предметом якої є вивчення фольклорної спадщини та літературних творів, 

художніх образів, навіяних природою, історичними подіями, традиціями, 

звичаями, побутом і людьми певного краю. Окрім цього, зміст навчального 

матеріалу з літературного краєзнавства дає учням глибокі знання про рідний 

край, Батьківщину, минуле й сучасне, відомих особистостей, життя і творчість 

яких у певний період часу були пов'язані з регіоном. Державна програма з 

української літератури дає можливість кожному вчителю активно впливати на 

самовизначення учня як українця, громадянина європейської держави.  

   Метою вивчення літератури рідного краю є залучення учнів до кращих 

здобутків літератури рідного краю, розвиток творчої особистості, естетичних 

смаків, а також якостей громадянина України, відданого своїй державі. 

   Реалізація мети відбувається через конкретні  завдання  вивчення 

літератури рідного краю: 

 ознайомлення учнів із літераторами – найвизначнішими особистостями 

рідного краю; 

 розвиток уміння сприймати твір з літератури рідного краю як явище 

мистецтва слова; 

 формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до 

вивчення літератури як скарбниці духовних цінностей людства; 

 формування читацької та мовленнєвої культури; 

 формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного 

ставлення до всіх рас, народів, народностей і національностей; 

 формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних 

орієнтацій; 

 розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, критичного 

мислення, уміння аргументовано доводити власну думку; 

 розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості до літератури 

рідного краю. 

Сьогодні викладання у школі літератури потребує нових підходів: треба 

більше уваги приділити методиці літературно-краєзнавчої роботи в школі як 

засобу формування художніх смаків учнів. Умовно можна виділити три рівні 

пізнавальної краєзнавчої роботи учнів. На першому рівні відбувається 

отримання учнями «готових» знань про літературну діяльність письменника зі 

слів учителя, з навчальних посібників і повідомлень засобів масової інформації. 

На другому рівні – це вже самостійне придбання знань, що забезпечує умови 

для більш активної пізнавальної роботи учнів. Джерелами таких знань можуть 

бути публікації у місцевій та центральній періодичної преси, матеріали 

шкільних та державних музеїв, ресурси Інтернету. Третій рівень – дослідницька 

робота. Тому вчителям-словесникам, окрім виділених спеціальних годин на 

літературу рідного краю, варто частіше вводити елементи краєзнавства на 

уроки літератури, застосовувати різні форми, методи і прийоми краєзнавчої 

роботи в позакласних заходах. Саме вчитель літератури може вчасно розгледіти 
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духовні потреби учнів, розвивати їхні творчі здібності, художні смаки засобами 

літератури.   

Перебування в регіоні вітчизняних і зарубіжних письменників є 

важливою складовою досліджень з літературного краєзнавства. При цьому 

зв’язки письменників з місцевістю доцільно досліджувати комплексно: 

біографічні дані, тематика творчості, прототипи образів-персонажів, опис дій, 

картини побуту й природи, передача місцевого колориту.  Ураховуючи 

краєзнавчий аспект, вивчати взаємозв’язки зарубіжних письменників з 

Україною  можна за такими напрямами: 

І. Життєвий і творчий шлях, доробок зарубіжних письменників, які мали 

безпосередні зв’язки з Україною, а також літературно-краєзнавчі пам’ятки, 

присвячені митцям.  

II. Життєпис і творчість зарубіжних митців, опосередковано пов’язаних з 

Україною. 

Результатами проведення краєзнавчої роботи вчителів та учнів є 

організація збирання школярами краєзнавчого матеріалу, оформлення виставки, 

проведення конференцій, літературних вечорів, „віртуальних прогулянок”, 

презентації збірок місцевих письменників, літературний монтаж, створення 

«літературних карт», перечитування щоденників з демонстрацією фотографій та 

ілюстрацій, учнівські повідомлення, художні читання, написання науково- 

дослідницьких робіт. 

Літературне краєзнавство є важливим джерелом патріотичного виховання 

учнів. Визначний український педагог Софія Русова писала: «Треба з малих літ 

викликати в дітях палку любов до рідного краю, ця любов завжди жевриться в 

душі дитини, майже несвідомо вона любить рідну хату, своє село, милується 

рідними левадами, широким степом або темним лісом. Треба цю маленьку  

іскорку роздмухати в гаряче, щире почуття, хай дитина додивляється до краси 

рідного степу, слухає рідну пісню, рідну мову, знає своїх рідних героїв-лицарів 

і щодалі більше свідомо ставиться до того національного осередку, в якому 

вона виросла, якому колись мусить служить». 

Список використаних джерел 

1. Легка В.А., Сємідєтна А.О. Літературне краєзнавство. Програма курсу за 

вибором для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.    

Кропивницький, 2016. 19 с. 

2.  М.В. Горват, М.І. Кузьма-Качур. Основи краєзнавства: навчальний 

посібник.  Київ : Видавництво Ліра-К, 2017.  256 с. 

3. Шуляр В. Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та 

проведення / В. Шуляр // Дивослово. – 2003.– № 7. – С. 34-39. 

4. Волинець І. М. Методичні аспекти вивчення літературного краєзнавства у 

профільній школі [Електронний ресурс] / І. М. Волинець. – Режим 

доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/11/statti

/volinec.htm . 

 

 

 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/11/statti/volinec.htm
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/11/statti/volinec.htm
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Подвезько Алла Іванівна, 

науковий співробітник Лебединського міського  

художнього музею імені Б.К. Руднєва» 

 

КАПНІСТИ-МЕЦЕНАТИ 

 

Роль українських меценатів у розвитку освіти, науки, культури завжди 

цікавила не лише культурологів, а й широку громадськість, тому це питання є 

завжди актуальним та заслуговує на вивчення. 

Відомості про меценатів ми знаходимо в історичних джерелах, що 

сягають глибини віків, та на українських землях розмах філантропічної 

діяльності припав, саме, на кінець XIX – початок XX століття. На Лебединщині, 

чи не найвідомішими із меценатів були Капністи, на чиєму гербі красувався 

девіз «У вогні непохитний». 

Починаючи з кінця ХІХ ст. Капністи включилися в громадське життя 

нашого краю. Через виборні посади в міських установах, як почесні члени 

доброчинних товариств, попечителі гімназій, лікарень, притулків вони активно 

впливали на суспільне життя. Та різнобічна доброчинна діяльність членів 

родини Капністів, яка стала сімейною традицією, здійснювалася не лише заради 

підвищення власного соціального статусу і престижу, а й мотивувалася 

релігійно-моральними переконаннями допомоги ближньому, була покликанням 

душі. Не можна не зазначити, якою вагомою за суспільним значенням була 

доброчинність Капністів у військовий час: ще під час російсько-турецької війни 

1877-1878 рр. граф Василь Олексійович Капніст (1838-1910) на власні кошти 

утримував госпіталі, медперсонал, закуповував медикаменти. 

Також члени родини Капністів зробили свій неоціненний внесок у справу 

поширення освіти серед населення. Василь Олексійович Капніст разом зі своєю 

дружиною Варварою Василівною (1841-1919) виділяли значні кошти на 

підтримку Михайлівської школи та жіночої гімназії в Лебедині.  Відомо, що 12 

червня 1869 р. Міністерством народної освіти В.В. Капніст була затверджена 

опікункою Лебединського повітового жіночого училища. 

 В Державному архіві Харкова зберігся документ, де опікунська рада 

Лебединського жіночого училища звертається до Харківського губернатора 

Петра Павловича Дурново з проханням: «… ходатайствовать у его сиятельства 

господина министра народного просвещения об утверждении госпожи Капнист 

в означенной должности». В 1910 г. Варвара Василівна заснувала іменну 

стипендію для відмінників. На замовлення училища харківський художник   

І.М. Святенко (кін ХІХ – поч. ХХ ст.) написав живописні портрети В.В. Капніст 

та В.О. Капніст. Саме портрет В.О. Капніста прикрашає один із залів 

художнього музею. 

Крім цього, графиня Капніст заснувала в селі Межирич, що на 

Лебединщині, навчальну керамічну майстерню, якою керував відомий 

гончар  Ф.Р. Падалка (1850-1914). Графиня високо цінила майстерність 

скромного і простого майстра та підтримувала його порадами і навіть своїми 

зразками виробів. Багато речей зроблено за моделями Варвари Василівни. 
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Падалка так і ділив їх на два розряди – «це від мого ума, а це графині». Від 

«мого ума» – звичайні, прості вироби, глечики, горщики, куманці та інше, а 

«графині» – витончені полив’яні квітники у вигляді дельфіна, підсвічники-

лебеді… 

Завдяки організаційним зусиллям В.О. Капніста та лікаря-хірурга                   

К.О. Зільберника (1855-1920),  в  Лебедині була збудована хірургічна лікарня 

(1901-1903 рр.). А на кошти, які виділив останній власник Михайлівки Олексій 

Васильович Капніст (1879-1958) була прокладена бруківка до Лебедина і 

залізобетонний міст через річку Псел. 

Поміщики Капністи, зайнявши високу сходинку в ієрархічній структурі 

тогочасного суспільства, прилучилися й до традиційних занять 

аристократичних кіл – меценатства та колекціонування творів мистецтва і 

старожитностей. Ця діяльність набула широкого розмаху і вважалася справою 

особистої й родинної честі. Капністи створили власну картинну галерею, 

залишки якої згодом стали загальним надбанням – основою колекції 

Лебединського художнього музею – насамперед, унікальні зразки українських 

портретів – парсун  ХVIII ст., твори художників італійської, голландської та 

фламандської шкіл XVII – XVIII ст., російського та українського мистецтва, які 

збиралися протягом десятків років. Велику цінність мають також  художні 

меблі, порцеляна, бронзові вироби. 

Деякі портрети з капністівської колекції брав Сергій Павлович Дягілєв 

(1872-1929) для виставки історичного портрета, що відбулася у Петербурзі у 

1905 р. Чимало мистецьких та історичних творів з цієї колекції було показано у 

1902 р. на виставці ХІІ археологічного з’їзду в Харкові. 

Як відомо, влітку 1918 р. в Лебедині відбулася перша виставка 

української старовини. Чимало предметів образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва представила графиня Варвара Капніст. Серед 

них  живописні портрети козацької старшини –  гетьмана  Павла Полуботка, 

його дружини Ганни і синів Якова та Андрія, а також портрети Данила 

Апостола та поміщика Іваненка. Цікава, напівлегендарна, так звана, сорочка 

«гетьманші Полуботчихи». Доля цього експонату на сьогодні, на жаль, 

залишається невідомою. 

Ми знаємо, що будинок де з 1939 р. знаходиться художній музей, був 

споруджений, значною мірою, завдяки фінансовим вкладенням саме                      

О.В. Капніста, який збудував його для лікаря К. Зільберника в 1910-1912 роках. 

Члени родини Капністів, як люди віруючі, постійно підтримували 

фінансово православні храми: церкву Різдва Богородиці у селі Михайлівка. 

Також Василь Олексійович та його син Олексій матеріально і морально 

допомагали талановитій молоді. Зокрема, допомогли отримати професійну 

музичну освіту в Петербурзі, а потім в Італії місцевому співаку Івану Стешенку 

(1894-1937), який став всесвітньовідомим оперним співаком. 

Олексій Васильович був великим цінителем української культури і 

мистецтва, власним коштом утримував прекрасний хор чисельністю понад 50 

чол. Маючи гарний голос Капніст сам співав у ньому. Разом із графом сільські 
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аматори сцени виступали в Лебедині, Сумах, Харкові. Збереглося  фото кінця 

ХІХ ст., де хористи стоять одягнуті в українські вишиванки. 

Також у маєтку Капністів часто бували майбутні талановиті мистці – 

брати Василь та Федір Кричевські. Графська колекція живопису й графіки 

західноєвропейських та вітчизняних митців стала джерелом їхніх перших 

художніх знань і вражень. 

Віддаючи належне родині Капністів, можна без перебільшення 

стверджувати, що вони становили міцну економічну силу, яка зробила вагомий 

внесок у розвиток духовності, мистецтва й освітнього життя не тільки нашого 

краю, а й України, своєю меценатською діяльністю засвідчила розуміння 

їхнього високого призначення в житті суспільства. 

Список використаних джерел: 
1. Ткаченко Б.І. “Лебедія”. Суми, 2000. – 388 -391с. 

2. Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. Суми 2003. – 192 – 193 с. 

3. Лисянський В. “Повернення із забуття”. Г-та «Життя Лебединщини», 12 

березня 2009 р. 

4. Лисянський В. “Повернення із забуття”. Г-та «Життя Лебединщини» 24 

червня 2009 р. 

 

 

Пугач Анна Сергіївна, 

вчитель географії Комунального закладу  

Сумської обласної ради  «Сумська обласна  

гімназія-інтернат для талановитих та  

творчо обдарованих дітей» 

 

ГЕОГРАФІЯ МЕРЕЖІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ 

СУМЩИНИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ «ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ» 

 

ХХІ століття ознаменувалося швидким розвитком санаторно-курортної 

діяльності як у світі, так і в Україні. Через зростання рівня захворюваності 

населення, погіршення його стану здоров’я, поширення хронічних 

захворювань,  вона набуває все більшої популярності. Особливо актуальним це 

є на фоні світової пандемії COVID-19 та її наслідків.  

Метою дослідження є оцінка сучасного стану санаторно-курортної 

діяльності в Україні та обґрунтування перспектив її розвитку, профілактика 

таких захворювань, як CОVІD-19. 

Важливим принципом санаторно-курортного лікування є його 

комплексність, тобто використання різноманітних природних факторів у 

поєднанні з дієтотерапією, фізіотерапевтичними процедурами, лікарськими й 

іншими лікувальними засобами і методами.  

У 2019 році почалася епідемія вірусу COVID-19. Він є  новим штампом, 

раніше не виявленим у людей. Заразитися вірусом можна від оточуючих, які є 

носіями, вдихаючи дрібні крапельки рідин при кашлі та чханні, або через дотик 

до забруднених поверхонь. Люди можуть переносити захворювання як легко, 
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так і досить тяжко. Оскільки вірус вражає всі органи через деякий час можуть 

з’являтися негативні наслідки.  

Симптоми COVID-19 можуть зберігатися місяцями. Цей стан отримав 

назву «постковідний синдром».  

Дотепер багато чого невідомо про те, як COVID-19 вплине на людей з 

часом.  

Враховуючи зростання рівня захворюваності населення, погіршення його 

стану здоров’я та поширення вірусу в Україні санаторно-курортне лікування 

стає все більш затребуваним. Розглянемо статистику захворювання. (табл. 1) 

Таблиця 1 

Статистичні дані по захворюваності на COVID-19 

 станом на 15.04.2021 року 

Область Захворіло за весь період 

(кількість осіб) 

 

Вінницька 64171 

Волинська 52415 

Дніпропетровська 107183 

Донецька 69968 

Житомирська 79504 

Закарпатська 58249 

Запорізька 87954 

Івано-Франківська 82252 

Київська 109219 

Кіровоградська 15502 

Луганська 20405 

Львівська 120288 

Миколаївська 57632 

Одеська 123449 

Полтавська 64039 

Рівненська 65284 

Сумська 66916 

Тернопільська 61894 

Харківська 121086 

Херсонська 28028 

Хмельницька 76480 

Черкаська 67015 

Чернівецька 74555 

Чернігівська 48586 

м. Київ 181691 

Всього 1903765 

Ми розуміємо, що кожен день статистичні дані по захворюваності на 

COVID-19 змінюються. В цілому динаміка невтішне і потенційних осіб з 

проблемами  дихальних шляхів стає все більше. 
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На основі проведеного огляду було обрано санаторно-курортні заклади, в 

яких може оздоровитися  населення після захворювання на COVID-19. (табл. 2) 

Таблиця 2 

Перелік санаторно-курортних закладів по лікування дихальних шляхів 

Область Лікувальні санаторії по лікуванню дихальних шляхів 

Вінницька ТОВ «Санаторій Поділля», м. Хмільник, вул. Курортна, 

10 

Санаторій «Авангард», м. Немирів, вул. Шевченка, 16 

ДП «Клінічний санаторій «Авангард» 

м. Немирів, вул. Шевченка, 16  

Волинська Санаторій «Пролісок»,  Волинська обл., с. Грем'яче 

Санаторій «Лісова пісня» 

Шацький район, с. Гаївка, вул. Пісочна, 6 

Дніпропетровська Дитячий санаторій №1 (пульмологічний), м. 

Дніпро, вул. Тополина, 41 

Санаторій «Курорт «Орлівщина», Новомосковський 

район, с. Орлівщина, вул. Лісова, 32. 

Донецька Спелеосанаторій «Соляна Симфонія», 

 м. Соледар, вул. Маяковського, 7. 

Житомирська ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» 

Укрпрофоздоровниця,  Житомирська обл., 

Коростишівський р-н, м. Коростишів,  

пров. Дачний, будинок 13  

Санаторій «Дениші», с. Дениші. вул. Набережна, 1 

Закарпатська Санаторій «Сонячна долина», с. Поляна, вул. Курортна, 

10 

Еко Спа Курорт «Богольвар» «Богольвар»  с. Анталовці, 

вул. Миру, 17-А 

Санаторій «Сонячне Закарпаття», м. Виноградов, вул. 

Копанська, 265-А  

Відпочинковий комплекс «Теплі води», 

Хустський район, с. Велятино, вул. Санаторна, 2 

Запорізька Санаторій «Арктика», м. Бердянськ, вул. 

Макарова, 20/2, Санаторій Бердянськ 

Клінічний санаторій, м. Бердянськ, Тінистий 

бульвар ДП «Кліничний санаторій «Великий 

Луг», м. Запоріжжя,  вул. Ленська, 45 

ТОВ «Санаторій «Нива» 

м. Бердянськ, вул. Котляревського, 23 

Івано-Франківська Медичний реабілітаційний центр «Кременці», 

с. Татарів, вул. Т. Шевченка, 1А 

Київська Санаторій «Дубки», м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 2 

Санаторій «Жовтень», м. Київ, Столичне шосе, 27 км 

Кіровоградська Міжгосподарський санаторій «Гусарське 
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урочище» , с. Піддубне,  вул.Горького,1 

Санаторій «Дружба», Олександрівський 

район, с. Войнівка 

Луганська Санаторій «Перлина», смт. Новопсков, 

 вул. Українська, 218 

Санаторій-профілакторій «Бурштин», 

м. Северодонецьк, с. Щедрищево,  

вул. Кірова, 145 

м. Кремінна 

 

Львівська Санаторій «Любінь Великий», с.Великий Любінь, вул. 

Львівська,16 Санаторій «Шкло», с. Шкло, ул.Курортна, 

Санаторій «Світанок», м. Моршин, вул. Джерельна, 2 

Санаторій «Черемош», м. Моршин,  

вул. Бандери, 4  

Санаторій «Карпатські зорі», Дрогобицький район, с. 

Модричі, вул. Курортна, 3 

 Санаторій «Смерічка», Дрогобицький район, с. Опака, 

вул. Шевченка, 1Б  ПрАТ «Трускавець курорт» 

санаторій «Алмаз», м. Трускавець, вул. Суховоля, 79  

Миколаївська Санаторій "Борисфен», м. Очаків, вул. Будівельників, 7 

Одеська Готельний комплекс «Едем», Білгород-Дністровський 

район, смт. Затока, вул. Озерна, 12а 

Клінічний санаторій «ім. Пирогова», м. Одеса, 

Французький бульвар, 59 

Санаторій «Золота Нива», с. Сергіївка, Чорноморська,16 

ТОВ «Золота нива» 

 м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. 

Чорноморська, 16  ДП «Південь-курорт-сервіс» 

санаторій «Орізонт» м. Білгород-Дністровський, смт. 

Сергіївка, вул. Гагаріна, 1А  

Полтавська Гадяцький обласний туберкульозний санаторій, м. 

Гадяч, вул. Малобудищанська, 1/2 

ТОВ «Санаторій «Псьол», с. Велика Багачка, вул. Жертв 

Революції, 76 

Рівненськка Санаторій «Червона калина», с. Жорбин, вул. Лісна, 1 

Санаторій «Горинь», смт. Горинь  

Сумська Санаторій «Токарі Бережки», с. Токарі, вул. 

Санаторна, 96 

Тернопільська Санаторій «Медобори»,  

с. Конопківка, вул. Л.Українки, 22 

Харківська Санаторій «Берминводи», с. Березівське, 

Санаторій «Високий», пгт. Високий, вул. 

Кооперативна   Клінічний санаторій 

«Курорт Березівські мінеральні води» , 

Дергачівський район, с. Березівське 
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Херсонська Санаторій «Артика», м. Бердянськ, вул. 

Макарова, 20/2  

Санаторій «Чайка», Скадовський район, 

смт. Лазурне,  вул. Причальна 

Хмельницька ДП «Оздоровчий комплекс «Поділля», 

смт. Сатанів, вул. Курортна , 44 

Черкаська Санаторій «Сосновий бір», м. Черкаси, 

вул. Менчикова, 25  

Чернівецька Саторій «Буковинська Череншенька», с. Черешенка, вул. 

Солонецька 

Чернігівська Санаторій «Зелений Гай», м. Чернігів, вул. 

Верені, 2 Менський санаторій «Остреч» 

Менський район, м. Мена, урочище Остреч, 4 

 Можна припустити, що потужностей санаторно-курортних закладів буде 

замало, але вже очевидно те, що кількість громадян, які потребують лікування 

та профілактики дихальних шляхів збільшується. 

Майбутні дослідження мають на меті співставлення потужностей 

санаторно-курортних закладів з кількістю осіб, у яких був ускладнений перебіг 

хвороби СOVID-19  з відповідними наданнями рекомендацій.  
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Пшеничний Сергій Анатолійович, 

учитель історії, Комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №7 

 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

У НАШІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Становлення української державності, побудова громадянського 

суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні 

напрями виховної роботи з молоддю. 

Ідеалом виховання виступає різнобічне та гармонійно розвинений 

національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, 

здатний до саморозвитку та самовдосконалення. 

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є 

формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з 

високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати 

громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно 

втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває 

сьогодні особливого значення.  

Для комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№7 національно-патріотичний напрям роботи був і залишається пріоритетним 

Ми прагнемо, щоб у закладі панував національний дух, виховувалось нове 

покоління українських громадян, учимо бережливому, шанобливому ставленню 

до державної символіки, національних традицій. 

Школа є творчою лабораторією педагогів, що здійснює патріотичне 

виховання як на уроках, так і під час позакласної роботи. Ми працюємо над 

тим, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі України, тому 

основними  завданнями є:   

- формування національної свідомості, любові до Батьківщини, бажання  

працювати заради держави;  

- забезпечення духовної єдності поколінь;  

- виховання поваги до Конституції, символіки;  

- формування усвідомленого зв’язку між ідеями свободи, правами людини 

та її громадянською відповідальністю;  

- формування політичної та правової культури учнів шляхом залучення їх 

до роботи в органах учнівського врядування.  

Навчальний заклад має невичерпні можливості для здійснення цих 

завдань. Для їх успішної реалізації у школі сформована група «Пошук»,  

активно діють волонтерський загін «Червона гвоздика» та козацький загін, 

функціонують  клуб «Народознавець», краєзнавчо-туристичний гурток «Краса і 

біль України», спортивно – туристичний гурток «Скіф», працює шкільний 

музей Бойової слави Сумщини та музей Тараса Григоровича Шевченка. 
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Національна свідомість – основа патріотичного виховання. Саме тут 

велику роль відіграють приклади з історії.  

Центром цієї роботи є шкільний музей Бойової слави Сумщини, який 

був заснований у 2002 році і є координаційним центром ефективних форм і 

методів навчально-виховної роботи, центром патріотичного виховання учнів. 

З метою розширення патріотичної роботи в нашій школі велика увага 

надається залученню учнів до проведення пошукової, дослідницької роботи, 

повернення забутих імен національних героїв. 

Для нас герої Другої світової війни здаються особливими людьми з 

легенди. І це зрозуміло, тому що їх подвиги – легендарні. Багато з цих подвигів 

оспівано у віршах, оповіданнях, кінофільмах. А більшість із них до цього часу 

залишаються невідомими. Пошуковці намагаються відкрити ці сторінки війни, 

поки живі очевидці подій.  

Група «Пошук » туристичного гуртка «Скіф» 

  
Члени пошукового загону 

біля пам’ятного знака 

смт. Краснопілля 

Члени пошукового загону 

біля пам’ятного знака 

с. Глибне 

Значний інтерес в учнів викликає проведення конкурсів, змагань, 

конференцій, які виявляють кращі колективи, окремих талановитих учнів - 

знавців рідної мови, які проводяться в музеї Т.Г. Шевченка. Кімната Козацької 

слави зайняла І місце у міському огляді-конкурсі на кращий кабінет історії у 

2012 році. 

«Той, хто нічого не робить для інших, нічого не робить і для себе»  під 

таким девізом працює волонтерський загін «Червона гвоздика», мета якого : 

виявлення лідерів серед учнів, як організації молодих людей, які бажають 

займатися соціальною роботою з соціально-пільговою категорією населення 

(ветеранами). 

Своїм завданням волонтери вбачають: виховувати свідоме відношення до 

себе та оточуючих, почуття власного обов’язку; формувати активну життєву 

позицію, лідерські якості, виявляти та розвивати організаторські, творчі, 

професійні здібності молоді, здатність до взаємодопомоги, милосердя; 

розвивати уміння і навички, необхідні для участі у відповідних волонтерських 

заходах.  

Кожен волонтер має форму, особисту книгу, знає свої права і обов’язки. 

Щороку в школі проводяться різноманітні акції «З добрим ранком, ветеране!», 
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«Ветеран живе поруч»; концерти – вітальні ветеранам Курського мікрорайону 

та ветеранам геріатричного пансіонату для людей похилого віку; зустрічі з 

ветеранами Сумського госпіталю та пансіонату людей похилого віку. 

Одним із напрямів є просвітницька діяльність. Метою якої є залучення 

учнів менших класів до волонтерської діяльності. Проводяться різноманітні 

лекції, бесіди, також кожен учень може на один день залучитися до 

волонтерської діяльності. 

12 лютого 2015 року було проведено Вечір пам’яті та відкриття 

меморіальної дошки заступнику командира мінометної батареї, інструктора з 

повітрянодесантної підготовки капітана першого високомобільного десантного 

батальйону Максима Савченка. 

У травні відбулося громадське обговорення з приводу присвоєння 

комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7,  м. Суми 

Сумської області імені капітана Максима Савченка. 

Учні школи переймаються долею бійців, котрі воюють в зоні ООС і 

знаходяться на лікуванні. Акції «Солодощі солдату», «Великодній кошик для 

воїна АТО» не залишила байдужим нікого. Майже кожен учень школи надіслав 

свою підтримку бійцям у листах та малюнках, а благодійні ярмарки  стали вже 

традицією. 

Акція «Великодній кошик для воїна АТО» 

  
Клуб «Народознавець» – займається вивченням історичного минулого 

рідного краю, міста, відродженням народних традицій, національної і духовної 

культури, звичаїв та обрядів своїх дідів та батьків, прищеплюють любов до 

української народної спадщини. Членів цього клубу об’єднує спільний інтерес 

до історії побуту предків, традицій нашого народу, бажання зберегти їх і 

використовувати в повсякденному житті. 

Список використаних джерел 
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НАРОДНА КУЛЬТУРА ОХТИРЩИНИ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ 

ФОЛЬКЛОРИСТА, ЕТНОГРАФА І КРАЄЗНАВЦЯ ОЛЕКСАНДРА 

ТВЕРДОХЛІБОВА (1840-1918) 

 

Ім’я етнографа, фольклориста, краєзнавця й письменника Олександра 

Твердохлібова (1840-1918) належить до когорти наших земляків, які 

присвятили своє життя дослідженню народної культури та історії рідного краю. 

Його подвижницька діяльність вийшла далеко за регіональні межі, її високо 

оцінювали М. Сумцов та Д. Багалій. Проте в подальшому його ім’я опинилося в 

цілковитому забутті, лише у 1950-х роках його було згадано в паризькому 

виданні «Енциклопедії українознавства», що вийшла за редакцією 

В. Кубійовича [9]. У радянській Україні у 1960-х роках О. Твердохлібову було 

присвячено невеличку, але доволі інформативну статтю Л. Воліса [3] в 

«Краеведческих записках» Охтирського краєзнавчого музею, а також 

енциклопедичні статті в «Матеріалах до українського біографічного словника. 

Літературна Полтавщина» П. Ротача [5] та в «Українському радянському 

енциклопедичному словникові» [10].  

У подальшому зацікавленість постаттю охтирського краєзнавця була 

мінімальною. На сучасному етапі, попри те, що праці О. Твердохлібова тепер 

значно доступніші завдяки інтернету, ґрунтовних праць про охтирського 

дослідника так і не з’явилося. Його постать подекуди згадується в широкому 

контексті дослідників його доби або, як у статті Л. Меткої «Олександр 

Твердохлібов – дослідник гончарства Охтирського повіту Харківської губернії» 

[4], розглядаються деякі аспекти його діяльності. Сама ж спадщина 

О. Твердохлібова розпорошена в періодичних виданнях кінця ХІХ – початку 

ХХ століття, не перевидавалася й не була систематизована чи описана. 

Заповнення означеної прогалини в сучасній народознавчій науці та окреслення 

наукової і краєзнавчої спадщини О. Твердохлібова, яка переважно присвячена 

його рідній Охтирщині, є метою цієї статті. 

Народився Олександр Дмитрович Твердохлібов у 1840 році в Охтирці, де 

згодом упродовж майже п’ятдесяти років працював учителем повітового 

училища та жіночої прогімназії. «Його службовий формуляр дуже простий, 

звичайний і не давав би права на спомин про нього в журналі, присвяченому 

історії і письменству, він був тільки учителем нижчої повітової школи у 

Охтирці і не займав ніяких інших більш високих посад, – писав про нього 

професор Д. Багалій. – Не відрізнявся він і по своєму побутові од тисяч таких 

же повітових учителів, про яких нічого не згадаєш, коли вони скінчать свою 

службу або навіть і життя. Але О. Д. Твердохлібов не тільки вчителював і 
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виховав декілька тисяч дітей у своїй школі, а й цікавився історією України і 

надрукував декілька наукових праць на підставі архівних джерел, їм самим 

знайдених і розроблених» [2, с. 162]. 

Жив О. Твердохлібов доволі скромно, мав велику сім’ю – виховував 

дванадцятеро дітей. Д. Багалій зазначав: «Матеріальне становище його було 

страшенно тяжке, і трудно було навіть зрозуміти, як він міг на ті кілька сот 

карбованців, які получав на рік, содержувати свою велику сім’ю і виховувати 

12 дітей. За часи, як він писав, було постріляно тестя і тещу його сина з трьома 

челядинцями і фершалом – з рушниці самого небіжчика» [2, с. 165] 

Д. Багалій вказує також на любов О. Твердохдібова до природи своєї 

рідної Охтирщини, а також на те, що він був добрим садівником та писав про 

садовину й городину. Його статті із садівництва друкувалися у виданнях: 

«Сельскохозяйственный Листок», «Хуторянин», «Южнорусская 

сельскохозяйственная газета», «Русское Садоводство», «Промышленное 

садоводство и огородничество», «Плодоводство», «Земледельческая Газета».  

Цінним джерелом до біографії О. Твердохлібова є некролог у газеті 

«Ахтырский день» від 23 серпня 1918 року, у якому охарактеризовано 

громадську діяльність дослідника в останні роки життя, риси його 

невгамовного характеру, звички та життєву позицію. «Неугомонный старик! 

Какая-то ходячая совесть!» – не раз слышалось по адресу А. Д. Твердохлебова», 

– пише автор некрологу [6]. Не було жодного громадського засідання, земських 

чи міських зборів, які б пропустив цей активний діяч. І на кожному з цих 

зібрань він вносив свої пропозиції або закликав щось виправити, різко 

критикував непорядки чи прогалини в якійсь із ділянок громадського життя. 

Багатьом  його «воркотня» та звичка говорити правду у вічі не подобалася, 

проте більшість городян захоплювалися його умінням знати все й на все 

реагувати. Він мав гарну пам’ять, володів широким колом знань, автор 

некрологу називає його «ходячою енциклопедією»: «Много интересного можно 

было почерпнуть из бесед с ним о минувшей старине Ахтырщины, Слободской 

Украины, о политической и общественной жизни на Харьковщине, об 

общественных деятелях, о театре и искусстве и т.д. Не менее интересен А.Д. 

был в качестве собеседника на разные темы из любимой его области – 

литературы, истории и археологии» [6]. 

Активну участь узяв О. Твердохлібов у діяльності «Просвіти» та роботі 

українських курсів в Охтирці, яким віддавав свої сили до останнього дня життя.  

«Всего за десять минут до своей смерти Александр Дмитриевич с пером в руке 

сидел за своим рабочим столом и писал отчет о только что закончившихся 

украинских курсах, – зазначає автор некрологу. – Как верный страж на своем 

посту общественной деятельности, он умер за своей любимой работой» [6]. 

Доволі своєрідно згадує О. Твердохлібова у своєму ранньому оповіданні 

«Просвітяни» Борис Антоненко-Давидович, який навчався в Охтирській 

гімназії. Цей твір, датований 1922 роком, іронічно змальовує охтирську 

«Просвіту» зразка 1917 року. Серед сатирично змальованих активістів-

просвітян, згадується й О. Твердохлібов: «Знавець Охтирського повіту і його 
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старовини, придуркуватий від старості дідок Твердохлібов, що й досі плутає – 

«Малоросія, Україна», чим компрометує всю «Просвіту» [1, c.116].  

Цікавитися історичним минулим свого краю та збирати народну творчість 

О. Твердохлібов почав ще двадцятилітнім юнаком на початку 1860-х років. 

Особливе зацікавлення в нього викликало кобзарське мистецтво, дослідник у 

1886 році зазначав, що він уклав список усіх бандуристів та сліпців-лірників 

Охтирського повіту. Вони часто гостювали в нього вдома, від багатьох із них 

він записував думи та пісні, зокрема найбільше було записано від лірників 

Глущенка і Гордієнка. М. Сумцов писав, що О. Твердохлібов у 1882 році від 

сліпця-бандуриста Іллі Журавля із с. Пархомівки записав новий варіант думи 

«Олексій Попович», який відзначається повнотою й цільністю. «Дума в устах 

Ильи Журавля, – зазначав М. Сумцов, – приобрела несвойственную эпическому 

произведению мягкость, короткость стиха, наклонность к рифме, что однако не 

повредило ее поэтическому достоинству» [7, c. 184]  

Займаючись археографічною діяльністю, О. Твердохлібов  знайшов в 

архівах (переважно в архіві малоросійської колегії, який зберігався в 

Харківському університеті) й оприлюднив низку цінних матеріалів з історії 

Слобідської України. Зібрані матеріали він передав у 1904 році історико-

філологічному товариству при Харківському університеті. У 1902 та 1903 році 

О. Твердохлібов був учасником XII і XIII Археологічних з’їздів у Харкові, які 

скликалися Московським Археологічним товариством з 1869 до 1914 рр. і 

шестеро із яких відбулися в Україні. 

Також Д. Багалій зазначав, що О. Твердохлібов «мав дуже велику любов і 

до українського письменства взагалі, і сам, шуткуючи, писав навіть українські 

байки й переклади» [2, с.163]. Для підтвердження він навів два вірша, які у свій 

час отримував у листах від О. Твердохлібова. Перший – це сатиричний вірш 

«Де до кого», у якому висміюються діячі, котрим лінощі заважають дбати про 

українські справи. Він підписаний псевдонімом Хома Абищо і складений у 

1880-тих роках. Другий – це переклад українською мовою байки І. Крилова 

«Парнас», у якому відчутне наближення до українського фольклорно-

розмовного стилю. 

Скромна учительська платня не давала можливості вповні займатися 

наукою та друкувати свої праці. Значну підтримку його діяльності надав 

відомий український етнограф, професор Харківського університету 

М. Сумцов, який також був уродженцем Охтирщини. За його сприяння 

краєзнавчі та народознавчі дописи О. Твердохлібова почали публікуватися на 

сторінках журналу «Киевская старина», у харківській газеті «Южный край» та 

інших виданнях. У газеті «Южный край» він опублікував кілька оповідань 

українською та російською мовами під псевдонімом Земляк. 

 Частина його статей, які були опубліковані в журналі «Киевская 

старина», були присвячені Охтирщині, зокрема «К истории Скельского 

монастыря» (1886) та «Судьба табачной фабрики, заведенной при Петре І-м в 

Ахтырке». Охтирка згадується також у статтях «Ещё о Гаркуше» (1886) та 

«Наследственное полковничество: переписка по поводу борьбы двух 

полковничьих родов за полковничий ранг» (1887). Ще кілька досліджень                  
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О. Твердохлібова, присвячених минувшині Охтирського повіту, побачили світ у 

«Харьковском сборнике», який видавав Харківський губернський статистичний 

комітет і був літературно-науковим додатком до «Харьковского Календаря». 

Серед цих публікацій – «Ахтырский свято-Троицкий монастырь» (1887) і 

«Котельва» (1888).  

У 3-му випуску «Трудов комиссии по исследованию кустарных 

промыслов Харьковской губернии» (1885) було опубліковане доволі розлоге 

дослідження О. Твердохлібова про кустарні промисли Охтирського повіту – 

гончарний, чинбарний і ткацтво плахт. Гончарний промисел описаний в 

Охтирці, Охтирській волості (с. Чернеччина, с. Риботень), Котельві, 

Котелевській волості (с. Деревки, с. Млинки) та Боромлі. А також подано 

відомості про гончарство, чинбарство та ковальство в Богодухові та гончарство 

в Куземині. Охарактеризовано історію цього промислу, знаряддя, матеріали, 

збут та ціну, а також побутові особливості життя народних майстрів та список 

найвідоміших із них. 

У 1893 році О. Твердохлібов опублікував нарис «100-летие Ахтырского 

уездного училища: 1790-1890 гг.» про історію навчального закладу, у якому він 

викладав протягом усього життя.  Д. Багалій зазначив, що в цьому доволі 

великому нарисі «ми знайдемо чимало цікавих звісток про історію просвіти на 

Слобожанщині» [2, с. 163]. 

У 1903 році в «Сборнике Харьковского историко-филологического 

общества», а згодом у 1913 році в Харкові окремим виданням вийшов 

упорядкований О. Твердохлібовим збірник історико-статистичних матеріалів 

про населені пункти Охтирщини під назвою «Ахтырский уезд накануне ХІХ 

века. Материалы для истории Ахтырщины» Основу цього видання склали 

знайдені дослідником зошити з рукописними матеріалами, датованими 1799 

роком і підготовленими волосними правліннями для Охтирського земського 

суду.  Наведені матеріали містять відомості про кількість селян у селах та 

слободах, імена місцевих дворян, власників сіл та хуторів, традиційні способи 

господарювання, ремесла та промисли, місцеві храми, кількість млинів, 

винокурень, сільські ярмарки. У передмові до видання професор М. Сумцов 

зазначає: «Сухий на перший погляд, надрукований нижче статистичний 

матеріал містить в собі одначе немало цікавого, зокрема в цифрах, наприклад, у 

вказівці кількості мешканців кожного села, кількості церков, млинів, 

кількісного співвідношення станів і т. п., особливо в іменах власників, для 

з’ясування генеалогії старого харківського дворянства» [8, с. 3] 

Частина історико-етнографічних досліджень та фольклорних записів 

О. Твердохлібова матеріалів не була опублікована. Як зазначав Л. Воліс: «В 

архиве Ахтырского краеведческого музея хранятся рукописи исторических и 

этнографических работ Твердохлебова «Старосвітська масниця» – о быте 

мелкопоместных дворян Ахтырского уезда, «Попівка» – народная легенда, 

записанная со слов бывшей крепостной крестьянки в 60-х годах, «Из прошлого 

и настоящего Поворсклянья» – этнографический этюд, написанный в 1906 году 

на основе многолетних наблюдений народного быта и собранного 

фольклорного материала» [3, с. 96]. 
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Рукопис «Старосвітська масниця» має підзаголовок «Бувальщина» й 

описує, як «бучно та весело справляли масницю у старовину поворсклянські 

пани». У центрі оповіді, яка написана живою українською мовою й має ознаки 

сюжетного оповідання, – постать жартівника й веселуна пана Макотруса, який 

любив усіх трясти за чуба, показуючи, «як треба маківки трусити». Його маєток 

стає центром святкового гуляння, на яке з’їжджається все навколишнє панство 

й у розвагах, вживанні різноманітних страв, вареників, пундиків, млинців, 

наливок, медів, пінної та вареної запіканки бучно проводить час. 

Невеликий за обсягом рукопис «Литовка, Боголюбовка, Бакировка» 

містить інформацію про розташовані на берегах Ворксли села Боголюбове, 

Литовку та Бакирівку, їхній ландшафт, місцеві городища та урочища. Подана 

також інформація про село Ясенове, яке складалося на той час із двох сіл –

Ясенового і Груньки. Воно було, як зазначає дослідник, справжнім українським 

селищем і за мовою й народним одягом.  

Загальний огляд біографії і творчого та наукового доробку Олександра 

Твердохлібова переконує в тому, що перед нами життєвий шлях справжнього 

подвижника, який поклав усі свої сили на вивчення української етнографії та 

краєзнавства, а його доробок має надзвичайне значення для пізнання минулого 

України і його рідної Охтирщини зокрема. Цілком можна погодитися із думкою 

Л. Воліса: «Труды Твердохлебова не потеряли своей значимости и в настоящее 

время. Они предоставляют интерес для всех, кто занимается изучением 

материала Ахтырщины» [3, с. 97]. Вдячністю за внесок у вивчення рідного 

краю та його популяризацію стало перейменування у 2016 році однієї з вулиць 

в Охтирці на честь Олександра Твердохлібова. Проте глибоке й усебічне 

дослідження його доробку все ще попереду. 
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ДРІБКА СЛІВ У ПАМ’ЯТЬ ПРО ПРИЗАБУТИХ  

ПИСЬМЕННИКІВ-ЗЕМЛЯКІВ 

 

В антологічному трикнижжі "Поезія", "Проза" (до ХХ ст.) і 

"Проза"(ХХст. - поч. ХХІ ст.) (за мистецьким проєктом "Велика спадщина. 

Сумщина") представлено твори 150 письменників нашого краю. Мистецький 

хронотоп охоплює 12 століть літературної творчості в межах земель 

теперішньої Сумської області. Ці книжки – своєрідний цілісний "колективний 

портрет" оригінальних і перекладних поетичних і прозових текстів, які 

репрезентують словесне мистецтво Сумщини у координатах 

загальноукраїнської літератури. Усі твори з антологій "Поезія…" і "Проза…" 

об’єднує спільний національний герой – Мова. Давній сіверянський голос 

звучить у прозі П. Куліша, а слобожанський – у поезії Я. Щоголева, і в романах 

І. Багряного. Голос Лебединщини чується в творах К. Гордієнка, Б. Ткаченка, В. 

Пазинича. А ще – не сплутаєш мову письменників роменського Посулля чи 

конотопського Посейм’я. А голосами світових літератур від Боккаччо до 

Аполлінера заговорила українська мова (ще й наснажена діалектами) в 

перекладацьких шедеврах М. Лукаша. 

Поетичні і прозові твори в цій антології сформували єдиний мистецький 

Мегатекст, себто таку цілість творів, написаних на Сумщині або пов`язаних із 

нею темами або життєписами авторів, в яких у слові і через слово: 

1) були споруджені духовні мости соборності та національного 

опритомнення людини і роду; 

2) виразилася українська духовність у зв`язку із своєрідністю рецепції 

національного характеру та національної історії; 

3) окреслилася мистецька візія України у світовому культурному 

просторі.  

Прагнучи зберегти автентичність "письменницьких голосів" різних 

літературних періодів, упорядники подавали тексти мовою оригіналу, із 

збереженням авторських мовно-стильових особливостей (історико-крайових, 

діалектних), а також презентували іномовні тексти в довершеній 

перекладацькій інкрустації. Частину прозових текстів через їх великий обсяг 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
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вимушено подано у скороченому варіанті, що не сприяє цілісному рельєфному 

сприйнятті твору.  

Трикнижжя поезії і прози Сумщини продовжило традиції щорічних 

літературних альманахів «Слобожанщина» (на сьогодні 25 випусків: перший 

вийшов 1992-го, 25-ий – торік), біля витоків якого на початку 90-их стояли 

письменники О. Столбін та П. Охріменко, збірки «Антологія літератури 

Сумщини. Біографічні нариси і твори» (1995), двох випусків «Письменники 

Сумщини. Хрестоматія», що вийшли під обкладинкою «Слобожанщини» 

поспіль – у 2016 і 2017 роках. 

У той же час упорядники книжок стикнулися із постколоніальною 

ситуацією щодо системності збереження і популяризації письменницького 

доробку митців рідного краю. 

Рисами цієї ситуації є: 

1. Домінування імені автора над тестами його творів; 

2. Недосформованість або соціальне викривлення естетичного канону у 

визначенні мистецької якості і пізнавальної правдивості творів; 

3. "Заблокованість" творів через репресії проти їхніх авторів; 

4. Стереотипи у рецепції як окремих творів, так і цілісного історико-

літературного процесу в регіональних вимірах; 

5. Проблема постколоніального переосмислення, наукової інтерпретації 

«української радянської класики» як «міфу примусової класики»; 

6. Відсутність текстів творів для загального читацького доступу. 

У "літературному портфелі" упорядників антологічного трикнижжя залишилися 

неопублікованими твори (найперше – через обмеженість сторінок у книжці) 

підданих остракізму, призабутих або малознаних письменників Сумщини. 

Серед них назвемо прозаїка Дмитра Марковича (1848-1920), поетів Федора 

Петруненка (1879-1948), Левка Ромена (1893-1981), Василя Баска (1906-1938), 

Михайла Чигирина (1922/23?-1942), Діми (Діамари Комилевської (1925), В. 

Сосюрченка (1926-1998), поета і прозаїка Андрія Панева(1899-1937), 

драматурга Івана Кавалерідзе (1889-1978), прозаїка і кіносценариста Луку 

Ляшенка (1898-1976). Цей реєстр, на жаль, численний. 

Пам`ять про згаданих літераторів про дрібці збирали і друкували у 

довіднику "Літературна Сумщина" В. Скакун [5], в альманахах 

"Слобожанщина" та " Роменщина літературна [6]  і в місцевих виданнях В. 

Терлецький, Г. Петров, М. Попільнюх, В. Пазинич, Г. Хвостенко, Н. Савицька 

та інші.  

Пропонуємо кілька шкіців до майбутнього літературного проєкту, 

присвяченого розшукам і систематизації літературного доробку призабутих 

письменників-краян. 

Шкіц 1. Маркович Дмитро Васильович (псевдоніми і криптоніми.: 

Волиняк, Гайдабура, Марківчанин, Оленин, Д. М. та ін.; 26.10.1848, м. Полтава 

– 09.12.1920, м. Вінниця) – правознавець, громадсько-політичний діяч, 

письменник. 

Походив із давнього козацько-старшинського роду. Дитячі роки пройшли 

на Глухівщині (с.Локотки (околиці Шостки), згодом – с. Нова Гребля (поблизу 
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Глухова). На формування світогляду хлопця, окрім освічених і 

європоорієнтованих батьків, рішуче вплинули дядько О. Маркович, 

кириломефодієвець, етнограф, співорганізатор літературного проєкту "Марко 

Вовчок", та письменник і журналіст О. Кониський.  

Навчався юнак спочатку в Новгород-Сіверській, пізніше у Вологодській 

гімназіях, звідки був виключений за видання літографованого журналу. 

Закінчив відділ права Новоросійського університету в Одесі. Працював 

судовим слідчим, товаришем (заступником) прокурора, мировим суддею на 

півдні України (Бесарабія, Херсонщина, Єлисаветградщина, Кубань). Для Д. 

Марковича це був період активної українофільської діяльності пліч-о-пліч з 

Олександром і Софією Русовими, Теофаном Василевським, Олександром 

Волошиновим, Іваном Тобілевичем, Андрієм Грабенком та ін. Метою і змістом 

їхньої роботи були розвиток національної гідності, розвиток мови як кращого 

провідника світла і знання, введення української мови в церкві та школі. 

Входив до Херсонського українського гуртка, який став початком 

систематичної української просвітницької роботи на Херсонщині. Маркович 

разом зі дружиною О.І. Маркович був ініціатором і організатором видання 

літературного альманаху "Херсонський белетристичний збірник "Степ", 

віддрукованого в Петербурзі у 1886 році (це – за часів дії Емського указу!). До 

рукописного варіанту альманаху ввійшли статті, оповідання, вірші не лише 

херсонців (О. та С. Русових, Дніпрової Чайки, Д. і О. Марковичів, А. Грабенка, 

Б.Грінченка), а й дописувачів з інших місць – К. Іващенка (Шрама) з Одеси, І. 

Левицького (Нечуя) з Кишинева, Д. Мордовця з Петербурга, М. Грушевського 

(Заволоки) з Астрахані, П. Тулуба з Києва та ін. Подані до збірника матеріали 

редагував Д. Маркович. До альманаху, крім творів просвітницьких діячів, 

включені оповідання Дмитра Марковича. 

З кінця 80-х років ХІХ ст. жив на Волині, був активістом кооперативного 

руху. Член Товариства українських поступовців. З 1917 року проживав 

переважно у Вінниці. Зорганізував товариство "Воля". Заснував і редагував 

газету "Подільська воля". Член Вінницької філії Подільського товариства 

"Просвіта". Обраний до Української Центральної Ради. Виступав за 

необхідність упровадження української мови у всіх освітніх закладах України. 

Голова Подільської української губернської ради. Доводив зміст II та ІІІ 

Універсалів Української Центральної Ради до структур виконавчої влади на 

території Поділля (липень-листопад 1917). Автор "Відозви до громадян", в якій 

ішлося про необхідність створення вільної України. 

Брав активну участь у створенні судової системи УНР. Д. Маркович – 

Генеральний суддя Генерального суду УНР, Генеральний прокурор УНР, 

згодом й Української Держави. Сенатор Української Держави (з липня 1918). 

Член Верховного суду УНР (з січня 1919). Міністр юстиції УНР в уряді                      

С. Остапенка (1919). Улітку 1919 року виконував обов'язки голови Ради 

народних міністрів УНР.  

У листопаді 1918 на державному рівні відбулося святкування 70-ліття 

Марковича та 50-річного ювілею його літературно-громадської діяльності. Поет 

О. Олесь написав для ювіляра вірш-присвяту «Д. Марковичу». Організатор і 
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співробітник видання "Правник". Співробітник українського юридичного 

часопису "Закон і право" (1919). 

Літературну діяльність розпочав на рубежі 70-80-х рр. ХІХ ст. Перше з 

українських оповідань – «Невдалиця» – написав у 1883 р. Дебютував в 

альманасі «Степ» (1886), упорядкованому разом із дружиною О. Маркович. 

Друкувався в журналах «Літературно-науковий вісник», «Киевская старина», 

«Зоря», «Нова громада», газеті «Рада». Написав оповідання на юридичні теми: 

«Спогади судового слідчого», «Судова помилка», «Замах на вбивство жінки», 

«Збройний напад» та ін. Видав збірки оповідань «По степах і хуторах», Повні 

видання українських творів Д. Марковича (у 2-х т.). Перед самою смертю 

письменника його рукописи більшовицькою владою були конфісковані. 

У традиційній формі оповідання Д. Маркович реалістично змалював 

нужденне життя селянства й міської бідноти в степовій Україні. Його твори 

прикметні щирим гуманізмом, вмінням освітити людські іскорки тепла й добра 

в найчорніших, здавалося б, душах. Характерними для письменника були теми 

взаємин інтелігенції та народу, трагічної долі «маленької людини», 

криміналізації українського села та міста, а також інонаціональні мотиви 

(замальовки з життя поляків, молдаван тощо). Про трагізм долі дітей-злидарів 

він веде мову в своїх таврійських оповіданнях («Шматок», «У найми»). Одним 

з перших в українській літературі звернувся письменник до теми трудової 

еміграції (оповідання "Бразиліяни"). 

В окремих творах (оповідання "На свят-вечір", п'єса "Не зрозуміли") 

змалював образи інтелігента-просвітянина з дворян у непростих, іноді й 

драматичних взаєминах з односельцями-трударями. 

І твори письменника, вміщені в альманасі "Степ", і серія інших його 

оповідань, позначених таким же пафосом людяності ("На вовчому хуторі" та "У 

найми", "Невдалиця", "Бразиліяни", "Судова помилка", "Замах на вбивство 

жінки" та ін.), були гідним внеском у справу розвитку українського 

письменства на засадах гуманізму і демократизму. Високу оцінку майстерності 

письменника Д. Марковича свого часу дали І. Франко, Б.Грінченко,                          

С. Єфремов. В оповіданні «Сюрприз» і спогадах «Життя однієї людини», 

«Заметки и воспоминания об Афанасие Васильевиче Марковиче» прозаїк 

відтворив українофільський і людинолюбний колорит родини Марковичів на 

тлі розбещеного життя містечкового поміщицтва на Глухівщині якраз перед 

скасуванням кріпацтва. 

Протягом тривалого часу (більше ніж на 60 років!) на ім’я і творчість 

Д.Марковича було накладено табу. Лише у 1991 році з’явилася книжка 

вибраних творів письменника «По степах і хуторах» [4]. 

Краєзнавчі матеріали про Д. Марковича збирав письменник і педагог 

Віктор Терлецький (Шостка). Його нариси і розвідки друкувалися в 

регіональній періодиці та в книжці «З берегів Шостки»: «Він жив для рідного 

народу» [7, с.42-48], «Треба жити по-новому, люблячи людей!» [3, с. 225] – це 

лейтмотив доробку Д. Марковича, а водночас – його мистецьке й громадське 

кредо. 
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Шкіц 2. Петруненко Федір Григорович (псевдоніми Богдан Раєвський, 

Криштоф Май, Ст. Вершій; 24.05.1879, м. Шостка – 07.06.1938 м. Чернігів) – 

поет, журналіст, секретар часописів 1910-х рр., кореспондент О. Пчілки та Лесі 

Українки. 

Тривалий час досліджує життя і творчість Ф.Петруненка письменник 

Віктор Терлецький. Його статті з кінця ХХ ст. регулярно з’являються на 

сторінках газет Шосткинщини («Советское Полесье», Глухівщини («Народна 

трибуна»), Середино-Будщини («Знамя труда») і республіканському часописі 

«Слово «Просвіти» (Терлецький В. На просвітянських стежках з Лесею 

Українкою http://slovoprosvity.org/2009/03/05/1806-old/). Окремий розділ 

дослідник присвятив Ф. Петруненку у книзі «З берегів Шостки» [8. С.55-60]. 

Батько Федора Петруненка, селянин із с. Журавки, працював на 

Шосткинському пороховому заводі. Один із псевдонімів взято від імені родової 

батьківщини. Краєзнавець В. Авдасьов зазначає, що в книзі «Воздвиженская 

школа – колыбель Трудового братства» (СПб., 1895) є згадка про майбутнього 

поета: «Федор Петруненко, 14 лет, сын солдата Шостенского порохового 

завода. Принят 4 августа 1894 г.».  

Певний час у літературознавчих статтях, виданнях, присвячених 

висвітленню життя і творчості Лесі Українки, його помилково називали 

«Петровичем». А у 12 випуску поетичної антології «Українська муза» , яку 

впорядкував і видав український письменник О. Коваленко, він був поданий як 

«Петрусенко». Саме тут Хведір (Федір) Петруненко подав на суд читачів свої 

перші поезії. Пізніше Петруненко вміщував свої поетичні твори у журналі 

«Рідний край», одним з організаторів і редакторів якого був Г. Коваленко. 

Значний перелік інших видань, у яких Петруненко вміщував свої твори. Це 

часопис «Молода Україна» (1908-1914), який видавала власним коштом Олена 

Пчілка; альманах «Українська хата», «Рада», «Літературно-науковий вісник», 

«Дзвін», «Маяк», двотомний українсько-російський тижневик «Огні», «Сніп» 

(Харків), тижневик «Дніпрові хвилі» (Катеринослав). Редактором цього 

видання в 1911-1913 роках був історик, проф. Д.І. Дорошенко, родом із 

Глухівщини. Зворушливий допис Ф. Петруненка вміщений до збірника 

“Досвітні огні”. Його 1906 року упорядкував голова київської “Просвіти”, 

письменник і мовознавець Б. Грінченко. У третьому виданні збірника (1914), 

вже після смерті Бориса Грінченка і Лесі Українки, Федір Петруненко вмістив 

вірш “Чарівниця”. 

За час літературної праці в 1908-1914 роках Петруненко опублікував 60 

віршів. Федір Петруненко спілкувався з родиною Косачів. Він став другом сім’ї 

Косачів і особливо близько потоваришував із Лесею Українкою в останні роки 

її життя. У ту пору поетеса була вимушена через хворобу жити на півдні – в 

Криму, Грузії, Італії. Одним з тих, хто зв’язував письменницю з Україною був 

наш земляк. В автобіографії Петруненко писав: «У роках 1911-1913, під час 

мого перебування в Києві, стоячи близько до журнальних справ, я взяв на себе 

клопіт допомагати особистим, літературним та іншим справам Лесі 

Українки…» [9. с.57)]. Допомога шосткинця була щирою і своєчасною. Про це 

свідчить сама Леся Українка у листах до матері та самого Ф. Петруненка. 

http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Климент Квітка у спогадах «На роковини смерті Лесі Українки» свідчив, що 

поетеса «з симпатією відносилася до молодого поета Петруненка», вважаючи, 

«що він занадто скромний і що більш одваги було б на пожиток, і з того вийшов 

би і більший розмах його поетичної діяльності». Петруненкові належить честь 

надрукувати останній творчий задум Лесі Українки – план-конспект 

ненаписаної драматичної поеми. 1914 року вийшов друком альманах «Арго» 

(упорядники О. Пчілка та Ф. Петруненко). Він став вінком пам’яті поетки 

українського Рісорджіменто (Д. Донцов). У ньому помістили один з останніх 

віршів Лесі Українки “На мотив з Міцкевича” (з приміткою Олени Пчілки), а 

також конспект з уривками текстів з ненаписаної поетесою драматичної поеми 

“На передмістю Александрії”. 

З початком І світової війни Ф. Петруненко повертається до Шостки. У 

роки Української революції та Визвольних Змагань працює на пороховому 

заводі. Під час захоплення міста то червоними , то білими окупантами гине 

чималий літературний архів поета. Серед втрачених документів листи О. 

Пчілки, Грицька Григоренка, Надії Кибальчич, О. Олеся, І. Липи та інш. І лише 

з часом, коли 1923-го року на Глухівщині виникає літературна організація 

«Стройка», Ф. Петруненко знову береться за перо. Друкує поезії на сторінках 

місцевої преси. Коли шосткинські й глухівські літератори-початківці 

об'єдналися у федерацію і випустили літературно-художній альманах «Вперед» 

(Глухів, «Червоне село», 1928), став одним із його авторів та надрукував у 

ньому три раніше невідомі листи Лесі Українки до нього. 

30 квітня 1938 року Ф. Петруненка заарештували в Шостці. 

Звинувачували у належності до партії есерів та в участі у збройному повстанні 

проти більшовицького загону Ремньова у 1918 р. (Варто наголосити, що 6 діб – 

з 2 по 8 квітня 1918 року – шосткинці, працівники порохового заводу, зі зброєю 

в руках захищали своє місто від більшовицьких банд на чолі з О. Ремньовим). 

Рішенням «трійки» при Чернігівському обласному управлінні НКВС УРСР Ф. 

Г. Петруненко був розстріляний 7 червня 1938р. Реабілітований у 1957 р. 

Творчість поета Федора Петруненка до сих пір не зібрана в одній книжці і 

належить до «Terra incognita» сумської літературної спадщини.  

Шкіц 3. Ляшенко Лука Іванович (31.10.1898 с. Житнє Роменський 

повіт Полтавська губернія (нині – Роменський район Сумської області – 

01.12.1976 м. Київ) – кіноактор, кінорежисер, письменник 

Народився в селянській багатодітній родині. Рано (в 4-річному віці) Лука 

втратив батька. Мати доклала усіх сил, щоб вивчити дітей. Закінчив Лохвицьке 

реальне училище. Учасник доленосних подій Української революції і 

Визвольних Змагань. На початку 1920-х рр. Л. Ляшенко повернувся до 

Житнього, став активним кореспондентом роменської газети «Влада праці». 

1925 року вступає до Київського музично-драматичного інституту ім. М.В. 

Лисенка на факультет драми. Починає писати і друкуватися в київських 

часописах. По закінченню інституту Л. Ляшенка направляють працювати на 

новостворену кіностудію в Одесі (1928-1932), а згодом на Київську 

кінофабрику «Українфільм» (1932-1935). Спершу він служив актором, потім - 

http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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асистентом режисера, згодом – режисером. У цей час молодому митцю випало 

щастя працювати поруч із О. Довженком, Ю. Яновським, М. Бажаном.  

Роботу в кіно Лука Ляшенко поєднував з літературною працею. 1930 року 

вийшла в світ його перша повість « В заметах». У кіно дебютує як сценарист 

стрічки «В заметах» (1929, режисер П. Долина).). Як актор, Лука Ляшенко стає 

відомим роллю у фільмі Миколи Шпиковського «Хліб» (1930), де грає солдата, 

що повертається до буднів з «фронтів громадянської війни». Паралельно з цим 

грає епізодичну роль у «Землі»(молодий куркуль) (1930) Олександра Довженка, 

а пізніше також з’являється в довженковському «Щорсі» (2 ролі: Северин 

Черняк , дід Чиж) (1939). Як режисер, він встигає зняти наприкінці діяльності 

ВУФКУ фільми «Вовчі тропи» (1930) та «Степовий колір» (1931). 1935 року 

Луку Ляшенка було вперше заарештовано. 

Наприкінці 1930-х р.р. Л. Ляшенко зіграв ролі у кінофільмах 

«Перемога»(1938, режисери М. Доллер і В. Пудовкін), «Йшов солдат з фронту» 

(1939, режисер В. Легошин), «Дружба» (1941, режисер С. Долідзе). Ці 

кінокартини були пропагадистськими зразками “сталінського 

всеперемагаючого соціалізму. 

1946 року Луку Ляшенка було заарештовано вдруге. Реабілітовано за 

обома арештами тільки у 1955 році. Хоча в кінофільмі «Григорій 

Сковорода»(1959, режисер І. Кавалерідзе) актора в титрах не зазначено. 

Наприкінці життя Лука Ляшенко працював переважно у літературі для 

дітей. 1958 року вийшла його перша книжка для юного читача – «Бойова 

шапка». У наступні роки побачили світ: «Секрет»(1959), «За екраном» (1961), 

«Панас Горнятко» (1962), «Битва з чорним бароном» (1963; 1984), «Блискавиця 

темної ночі» (1965; 1972), «Командир у шкірянці»(1968), «Льодяний музикант» 

(1966), «Візьміть мене на крилята»(1968), «Дивосил» (1970). У рукопису 

залишилася автобіографічна повість «Шість хлопців і Лука». У «Веселці» 

(антологія української літератури для дітей. Том 3[1, с.394-401] вміщено 

оповідання Л. Ляшенка «Талант» про кіноекспедицію в село і зйомки кіна про 

Григоря Сковороду, а також про «талант» артиста Архипка і мудрість його 

бабусі.  

До образу цього мислителя і митця доби козацького бароко письменник 

звернеться в історико-біографічній повісті «Блискавиця темної ночі». До цього 

спонукали й особисті мотиви. Л. Ляшенко дитячі роки прожив у Посуллі, де 

свого часу бачили, знали й шанували Григорія Сковороду. А перший пам’ятник 

українському любомудру було встановлено 1923 року в його дідівській 

Лохвиці. І цей пам’ятник став першим і скульптурній сковородіані Івана 

Кавалерідзе. А за десь років із 30 митці-земляки (І. Кавалерідзе і Л. Ляшенко) 

зустрінуться на зйомках кінокартини «Григорій Сковорода». Прочитуються 

також й автобіографічні алюзії: дитячу мрію про «сад божественних пісень» 

здісни і збережи її чистою, не зважаючи на «темні ночі царського свавілля».  

Повістяр, використавши спогади улюбленого учня Г. Сковороди, його 

першого біографа Михайла Ковалинського, застосувавши художній домисел, 

змалював у книзі "Блискавиця темної ночі [2] досить правдиву мозаїчну 

картину з років життя філософа. Сюжетна канва вибудована як кіноповість за 4 
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епізодами з життя мадрівного мудреця-навчителя («Соловей», «Шляхи високої 

науки», «Мандрівна академія», «Блискавиця темної ночі») та своєрідним 

епілогом «Безсмертя». 

Прозові твори Луки Ляшенка за суспільною ідеологемою і мовно-

стилістичними ознаками соцреалізмівського письма повчально наповнюють 

літературну сковородіану ХХст.  

Згадані нами письменники – земляки Д. Маркович, Ф. Петруненко,                    

Л. Ляшенко своїми творами репрезентують різні літературні стилі (реалізм і 

модернізм), різну якість мовно-стильової палітри текстів. Їхні літературні долі 

виформовувалися довкола мистецького архетипу Україна. Своїм життям і 

художнім словом, незважаючи на заборони і переслідування колонізатора, вони 

долучилися до створення Держави з ім’ям Україна. 

Треба мати особливий талант не лише писати, а й читати, бо кожен, хто 

бере книжку до рук, неодмінно стає співавтором і співтворцем разом із 

письменником. А це не тільки складно, а й відповідально перед собою, 

суспільством і літературою. Бо в тріаді Письменник – Текст – Реципієнт 

щоразу, коли розгортають книжку для читва, народжується Боже Слово, що 

живить Дух. Час вимагає мудрого автора і гідного читача, які обіруч тримають 

Слово , як щит.  
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Роменської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів №11 

 

МЕТОДИ ОПАНУВАННЯ КРАЄЗНАВСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ 

ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

(Спроба соціально-педагогічного дослідження) 

 

Краєзнавство – це комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та 

методами дослідження, які здійснюють наукове та всебічне пізнання 

краю [1, с. 8]. Наша робота − спроба соціально-педагогічного дослідження, 

метою якого є аналіз методів вивчення історії свого краю в початковій школі. 

Оскільки в сучасному світі послабляються зв’язки поколінь, то саме 

краєзнавство допоможе активізувати пізнавальну діяльність молодшого 

школяра до поданого аспекту.  

Отже, актуальність теми дослідження полягає в тому, що необхідно 

розглядати опанування основ краєзнавства, як одного з головних засобів 

збереження інтересу та поглиблення знань з історії рідного краю.  

А. Прокопович-Антонський вказував, що яким би сильним не було 

суспільство, але без опори на виховання воно рано чи пізно буде зруйноване. 

Він виступав проти зневажливого ставлення до рідної мови і культури та 

пропагував ідею навчання дітей саме своєю мовою, застосовуючи елементи 

знань про рідний край [2, с.57-59]. 

Учителі-практики та видатні педагоги розглядали краєзнавство як одну з 

фундаментальних складових зв’язку навчання та навколишнього світу.                       

М. Ломоносов у 1761 році організував наукове краєзнавче вивчення рідного 

краю. Ідею про необхідність дослідження учнями рідного краю підтримав                   

А. Дістервег, який поставив в основу розвивального навчання три головних 

принципи: 1) природовідповідність, 2) культуровідповідність,                                        

3) самодіяльність. Розвиток краєзнавчої діяльності, на його думку, не можливий 

без їх обґрунтування [2, с. 57-59]. 

У шкільній практиці якість краєзнавчої роботи залежить від багатьох 

педагогічних чинників. Рівень методичної підготовки вчителя, його взаємини з 

батьками, допомога громадськості – все це в єдиному комплексі забезпечує 

успіх навчально-виховного процесу під час вивчення рідного краю. 

Отже, використання краєзнавчого матеріалу у організації позакласної 

краєзнавчої роботи в школі підводить учнів до глибшого розуміння 

навколишнього середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до того 

місця, де вони народились і виросли. 

Основою вивчення краєзнавства можуть бути учнівські дослідження, 

екскурсії, виховна робота вчителя. Ця діяльність розвиває взаємини між 

людьми; формує знання про рідне навколишнє середовище; виховує свідоме 

ставлення до минулого, теперішнього та майбутнього; допомагає в набутті 

практичних вмінь проводити дослідження та аналізувати здобуті матеріали. 
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Концепція Нової української школи передбачає створення комфортного 

навчального середовища, яке забезпечуватиме набуття учнями знань 

пов’язаних із життям, де вмотивований учитель буде орієнтуватися на потреби 

дітей та їх емоційний стан. 

Відтак, з метою дослідження методів опанування краєзнавства як 

складової позакласної роботи нами було проведено опитування серед учнів 4-

их класів, за результатами якого ми зможемо підтвердити, або спростувати 

вище наведені твердження та з’ясувати які методи є актуальними та цікавими 

під час пізнання рідного краю для сучасного суспільства, зокрема учнів 

початкової ланки. Питання було сформульовано так «Який вид діяльності в 

ознайомленні з рідним краєм Вам найбільше подобається?» .  

 

 

 
Подане опитування передбачало такі варіанти відповідей: 

A. Екскурсія 

B. Розповідь учителя чи запрошеного гостя 

C. Дослідження та експерименти 

Опитування виявило, що 54,7% 

респондентів проголосувало за пункт 

«Екскурсія»; 10,5% – «Розповідь 

учителя чи запрошеного гостя»; 34,8% 

– «Дослідження та експерименти».  

Як бачимо, дітям найбільше до 

вподоби бачити все на власні очі та 

виходити за межі шкільного подвір’я. 

Екскурсія конкретизує програмний 

матеріал, що вивчається в класі, 

пов'язує школу з життям нашої країни/місті/району/вулиці, з життям природи, є 

основою краєзнавчої роботи класовода з учнями. Проведення екскурсій розвиває 

в учнів інтерес і навички до вивчення природи свого краю, спостережливість. 

Проте великій частині учнів також подобається проведення досліджень та 

експериментів. Досліди, спостереження та експерименти набувають не аби якої 

популярності. Учням до вподоби спостерігати, помічати зміни, аналізувати те, 

що відбувається та робити певні висновки. 

Пункт «Розповідь учителя чи запрошеного гостя» набрав найменше 

позитивних відгуків, оскільки розповідь, яка не підкріплена наочністю не 

Екскурсія 

Розповідь учителя чи запрошеного гостя 

Дослідження та експеременти 

Вивчення краєзнавства.  
Методи 

А 

В 

С 

Який вид  діяльності в ознайомленні з рідним 
краєм Вам подобається найбільше? 
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викликає великого інтересу в учнів, але в свою чергу найбільш наповнена 

змістовною інформацією. 

Отже, при вивченні краєзнавчого матеріалу найбільш доцільним буде 

використання методу екскурсій та/або досліджень та експериментів. На уроках-

екскурсіях учні безпосередньо вивчають предмети та явища природи у природній 

обстановці. Проведення екскурсій розвиває в учнів інтерес і навички до вивчення 

природи свого краю, спостережливість. Перебуваючи на свіжому повітрі, діти 

загартовуються фізично. Проведення експериментів та досліджень розвиває в 

учнів інтерес до вивчення історії рідного краю та до можливого прогнозування 

майбутнього. Цей метод формує уміння мислити та робити висновки з 

побаченого. Краєзнавство як складова позакласної роботи реалізує головні 

положення концепції НУШ, оскільки створює цікавий пов’язаний з життям 

простір для навчання, в якому враховуються думки та бажання учнів. 

Список використаний джерел 

1. Жванко Л.М. Конспект лекцій з дисципліни Краєзнавство, Харків, 2010 – 

163 с. 

2. Требование к знаниям и умениям школьников: Дидактико-методический 

анализ / Под ред. А. А. Кузнецова. – М.: Педагогика, 1987. – 176 с. 

 

 

Ровенська Світлана Миколаївна,  

учитель  історії та правознавства, 

Лебединський заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів №7,  

Лебединської міської ради Сумської області  

 

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ ПАМ`ЯТОК АРХІТЕКТУРИ 

XVIII  СТОЛІТТЯ 

 

На основі пізнавальної екскурсії до села Боброве Лебединського району 

та розповіді працівників Лебединського художнього музею імені Б.К. Руднєва, 

(вони також здійснили експедицію, що стала новою главою та продовженням 

туристичного альманаху «Невідома Лебединщина») , надихнула мене не тільки  

на написання роботи, а й змусила замислитися над долею архітектурних 

пам’яток  дворянського роду.  З огляду на це, збереження цієї спадщини є 

одним із актуальних питань сьогодення.  

Боброве – це фантастичні краєвиди, таємничі ліси, величні пагорби, руїни 

та неймовірний Псел. Красиве місце на березі річки і сумна згадка з нашої 

історії – майже втрачена пам’ятка сакральної архітектури Слобожанщини – 

дерев’яна церква Миколи Чудотворця, якій у цьому році виповнюється 291 рік 

(за іншими даними – 321 рік) . 

На основі статистичних документів у кінці XVIII століття головним 

землевласником у Бобровому був відомий рід Бухаріних, а саме Іван Якович 

Бухарін (1772-1858)-генерал-ад’ютант таємний радник, сенатор, губернатор 

декількох губерній та Великого князівства Фінляндського. Його донька Віра - 
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перша красуня, фрейліна імператриці  та майбутня дружина генерала від 

інфантерії Миколи Миколайовича Анненкова. Частину її посагу складало 

помістя Бухаріних у Бобровому, що згодом ввійде в історію ХІХ ст. 

Лебединщини як помістя Анненкових. ЇЇ син, Михайло Миколайович 

Анненков, одержав маєток у спадок від своєї матері Віри Іванівни Анненкової, 

на той час уже дуже старої жінки і стане досить відомим поміщиком 

Лебединського повіту. 

Дві доньки Михайла Анненкова, Марія та Віра, після смерті батька 

успадкували маєток "Боброве".. Після жовтневої революції 1917 року вони 

емігрували до Франції, де й померли, не залишивши спадкоємців. 

Церква Миколи Чудотворця – пам’ятка XVІІІ ст. – і нині є найстарішою 

на Слобожанщині. За однією з версій, церква в селі існувала ще в 1700 році. 

Проте, у 1730 році вона була перебудована у стилі російського провінційного 

класицизму. Перебудова церкви продовжилася й згодом. Замовником робіт став 

генерал-лейтенант Бухарін.  Найвірогідніше, що це був батько, або дід сенатора 

Івана Бухаріна, який і викупив в той час Боброве. Чергова перебудова 

завершилася у 1780 році. У 1831-го році церква була розширена коштом 

місцевої поміщиці Віри Анненкової, що походила з відомого дворянського 

роду. Діючою церква лишалася аж до кінця 1920-х років. У 1930 році її було 

остаточно зачинено, а приміщення пристосоване під зерносховище, склад, а 

потім – сінник колгоспу та похідних із нього господарств. У якості  підсобного 

приміщення церкву використовували аж до 1990 року. 

Випадковим подорожнім знайти церкву буде дуже важко. Розташована 

вона в глибині села, посеред поля. Один із місцевих жителів у 1930-х урятував 

старовинну ікону, що знаходилася в бобровській церкві Миколи Чудотворця. 

Тепер вона – у приватній колекції жителя Лебедина. Охтирська ікона Божої 

Матері – єдина серед ікон, на якій Божа Матір із непокритою головою. Ікона 

належить до числа найбільш прославлених на Русі ікон Божої Матері. 

Непокрита голова є символом вираження світової скорботи за своїм сином 

Ісусом. 

За розповідями бобрівчан, у кінці 1950-х у селі майже протягом усього 

літа проживав якийсь турист, що видавав себе за міського рибалку-любителя, 

поставивши недалеко від колишньої церкви намет. Після того як із церкви-

зерноскладу все збіжжя вивезли до Лебедина, колгоспники виявили, що туриста 

так само слід прохолонув. Але товста дужка амбарного замка на будівлі була 

перепиляна, частина підлоги зірвана, а в ямі під підлогою виднілася велика 

пуста скриня, з якої теж був збитий замок. І нібито експерт, який знаходився 

серед бригади міліції, яку викликали з району, установив, що в скрині 

зберігалося срібло й золото. Серед місцевого люду пройшов поголос, що під 

виглядом туриста насправді ховався якийсь нащадок Анненкових, який і 

викопав скарб, що був захований, мабуть, Вірою Михайлівною та Марією 

Михайлівною перед втечею за кордон. Чи знайшли того «туриста», ніхто 

достеменно не знає. Із того часу полювання за скарбами продовжилося, 

особливо в часи незалежності України, коли металодетектори стали 

доступними для всіх охочих.  
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Поряд із церквою залишилося багато зруйнованих надгробків. Тут 

поховані представники роду Бухаріних та роду Анненкових. Ходили чутки, що 

й після революції, і в голодовку 1933-го деякі, доведені до відчаю, палисвіти ці 

могили розкопували, щоб відібрати в покійників золото та інші цінні прикраси, 

аби придбати за них у Торгсіні борошна. 

Проте сьогодні церква остаточно занепала. Упав купол, частково 

обвалився дах. Бічні приділи розпалися. Усередині храму видно рештки 

повалених дерев’яних колон. Храм тріщить, і не тільки під ногами. Двері 

відсутні, будівля має аварійний вигляд. Єдина її  надія – це знайти мецената або 

благодійника, який би урятував від остаточного руйнування незрівняну красу, 

створену нашими пращурами. 

Ще менше, ніж церкві Миколи Чудотворця, поталанило маєтку 

Анненкових. Поміщицький будинок був яскравим прикладом архітектурного 

стилю XIX століття – стриманого академічного стилю класицизму, головною 

метою якого стало не створення зовнішньої привабливості, а створення 

внутрішнього комфорту: наявність високої стелі, вентиляції, освітлення. 

Михайло Анненков збудував великий цегляний будинок із колонами і різними 

надбудовами, у якому зберігалося чимало творів живопису, графіки, порцеляни 

та фаянсу». Частина їх сьогодні експонується в Лебединському художньому 

музеї імені Б.К. Руднєва, Сумському художньому музеї імені Никанора 

Онацького та Харківському художньому музеях. А також триповерховий 

дерев'яний водяний млин на річці Псел. 

 У середині будинку знаходився великий і високий зал із балконом для 

публіки. Біля входу в будинок гордо стояли два мармурові леви, перед 

будинком – красиві ажурні ворота, за воротами – бузок, клумби з квітами, 

особливо багато було білих півоній. У дворі росло багато великих лип. У 

порівнянні з маєтками сучасних «поміщиків-скоробагатьків», які ніякими 

величними справами не прославилися, він виглядає аж занадто простакувато і 

бідненько. Роль чоловіка у будівництві цього маєтку ніде не згадується. Він, 

очевидно, був занадто заклопотаним державними справами  Російської імперії, 

або ж на момент будівництва маєтку вже помер. Управителем маєтку в 

останній чверті ХІХ століття був Іван Балабан. 

У 20-30-ті роки XX століття в маєтку Анненковим розмістили дитячий 

будинок, потім  будинок людей похилого віку. Але перед цим на початку 1920-

х радянська повітова влада вирішила вивезти з нього порцеляну, серед якої 

було чимало високохудожніх речей, і розподілити її для різних потреб по 

державних закладах Лебедина. Проте гарба з порцеляною, яку тягнули воли, на 

бобрівській горі перекинулася і майже вся вона побилася. Про це у свій час 

розповідали очевидці тих подій. У Лебединському художньому музеї 

зберігається годинник з маєтку Анненкових під скляним ковпаком. Він і досі 

може відраховувати час. Та одне з двох фарфорових яєць з дарчими надписами 

останньої російської імператриці Олександри Федорівни – Марії та Вірі 

Анненковим, своїм фрейлінам (рік 1905).  

Маєток Анненкових до наших днів не зберігся: у повоєнні роки (після 

1945-го) його розібрали, цеглу використали, як стверджували старожили, для 
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спорудження колгоспного свинарника та конюшні, які з крахом колгоспної 

системи теж стали непотрібними.  

Деякі лебединські краєзнавці радянської пори розповідали, що після 

революції маєток Анненкових був розграбований і розгромлений. Це чудово 

вписувалося в панораму подій тих років. Але розповідь жительки Лебедина 

Стешенко Євгенії Яківни у липні 1994 року співробітнику Лебединського 

художнього музею Ювеналію Голоду спростувала ці уявлення. 

29 травня 1994р. вона подарувала Лебединський художньому музею 

альбом дочок В.І. Анненкової. Народилася Євгенія Яківна Стешенко в с. 

Боброве в 1913р. Батько її, Стешенко Яків Григорович (1875-1947) ,працював у 

Бобровому від земської управи, мати працювала телефоністкою. Сім`я 

Стешенкових жила в Бобровому навпроти будинку Анненкових.У Євгенії 

Яківні є два фото, на якіх зображено будинок Анненкових: на одному фасад, на 

іншому тильна сторона з боку річки Псел. Копію одного з фото зробила  

вчитель школи №5 Марія Михайлівна Андрієвська. Євгенія Яківна розповідає, 

що селяни не грабували в Бобровому будинку Анненкових, до 1920 року тут 

все зберігалось. Дворецьким у маєтку був Павло Михайлович Калюжний, 

родом з Тростянця. Дуже серйозний, беріг добро Анненкових. Калюжний 

навіть не дозволяв дітям заглядати у вікна Анненківського будинку. Євгенії 

Яківні Павло Михайлович подарував альбом Анненкових, бо вона любила 

малювати. Селяни після 1917-го в Бобровому будинок Анненкових не 

пограбували, у ньому майже все збереглося в цілісності аж до 1920 року, за 

винятком картин, які реквізували для новоствореного художнього музею. 

Можна лише здогадуватися, у чому ж тут справа, адже за розгром панських 

маєтків тоді нікого не карали, бо такі дії вважалися навіть «революційно 

доцільними». 

Стешенко згадує, що будинок Анненкова в с. Боброве був великий, із 

колонами, збудований із червоної цегли, дуже високий зал, з балконом навколо 

залу для публіки. У дворі було багато надвірних будівель. Тильна сторона 

виходила до річки Псел, будинок оточували ковані ворота. Вхід стерегли 

мармурові леви. Влітку було дуже красиво: спочатку зацвітав бузок, потім 

різноманітні півонії. Після революції будинок використовувався під дитячий 

будинок. Перед війною в ньому був будинок для інвалідів-пристарілих. Після 

війни він зруйнувався і був розібраний на цеглу.  

А ось як описує панське помістя в Бобровому в «Автобіографічному 

очерку» Микита Олійник, який у 1918-1920 рр. очолював (з перервами) 

Лебединський загін міліції: «Село Боброво, в которое я тогда переехал, 

отличалось от других тем, что там были благоустроенные помещения для 

размещения милиции. Они стояли на правой, высокой стороне реки Псел – 

доминирующей над окружающей местность высоте. Здесь, говорили жители 

этого села, – жили паны до революции, и то наездом, только в летнее время. 

Зимой они довольствовались тем, что здесь у них было два человека. Один 

охотник, один рыболов. Они ловили в Псле рыбу и вели отстрел зайцев, 

замораживали их и отправляли в Петербург. Это видимо был какой-то богатый 

и знатный вельможа, что было видно и по убранству его владений. Его 
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многогектарная усадьба с садом, парком и большим двухэтажным домом с 

колоннами в центре, была обнесена кирпичной стеной двухметровой высоты, 

почти от самой реки, вверх уступами по пять-шесть метров длинной, и каждый 

выступ украшался статуей лежачего льва. На столбах ворот и калитки 

красовались такие же львы, но больших размеров. Улице села делила эту 

усадьбу на две части. По правой её стороне числился рабочий двор. Здесь были 

конюшни и другие жилые постройки, обнесённые такой же стеной с 

украшением из лежащих львов».  

Таким чином, у роботі прослідковується минуле і сьогодення родинного 

маєтку Анненкових, у якому зберігалося чимало творів живопису, графіки, 

порцеляни та фаянсу. Та майже втраченої пам’ятки сакральної архітектури 

Слобожанщини – дерев’яної церква Миколи Чудотворця датованої 1700 роком.  

Єдина її надія – це знайти мецената або благодійника, який би урятував 

від остаточного руйнування незрівняну красу, створену нашими пращурами. 
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культури, професору Національної Академії Образотворчого Мистецтва, учню 

нашого славнозвісного земляка [3]. 

Якщо нове покоління зростатиме, надихаючись таким високим 

мистецтвом, таким високим художнім рівнем, то коли це покоління стане 

дорослим, у нього буде вже абсолютно інший рівень культури і сприйняття 

мистецтва. 

Генії належать людству, та все ж кожен із них, є син своєї  землі, яка його 

народила, дала крила та снагу для високого польоту. Таким генієм є для нас 

Микола Стороженко – відомий Народний художник України, лауреат 

Національної премії ім. Т. Шевченка, професор Національної академії 

образотворчого мистецтва та архітектури України, організатор і керівник 

творчої Майстерні живопису та храмової культури при Національній академії 

образотворчого мистецтва і архітектури. Наш земляк – Почесний громадянин м. 

Вінніпег (Канада).  

Народився майбутній митець 24 вересня 1928 року у селі В’язове 

Конотопського району Сумської обл. Художник, віртуально володіючи різними 

техніками, прославив Конотопщину далеко поза межами України, здобувши 

славу світового масштабу.  

З метою вшанування пам`яті про видатного митця, фіксації його творчої 

спадщини, жителі с. В'язове з нагоди 90-річчя з дня народження відомого 

уродженця відкрили Музей – одну з перлин Сумщини. Відкриття музею 

відбулося 21 вересня 2018 року . 

Загальна експозиційна площа невелика, однак музей вражає гармонійною 

архітектонікою світла і тіні, панорамною сегментацією простору. Кілька 

музейних зал, коридори, вестибюлі загальною площею 180 квадратних  метрів 

виблискують кахлями, яскравими фарбами. Музей включає в себе 4 зали, кожен 

з яких має свою назву, тематику та спрямування [4]. 

Основну красу забезпечують полотна станкового мистецтва, їх 

репродукції, фрагменти репродукцій мозаїчного панно, масштабні репродукції 

монументального мистецтва. Серед фонду музею є оригінальні полотна 

станкового мистецтва, подаровані дружиною художника Стороженко Раїсою 

Олександрівною. Багато з творів – настільки монументальні, що не можуть 

розміститися на стіні. Деякі розміщено на вітражах, лайт-боксах із 

внутрішньою LED-підсвіткою. Неабияку увагу відвідувачів серед експонатів 

музею привертає оригінал Грамоти Почесного Громадянина м. Вінніпег 

(Канада). 

Концепція інтер’єру музею належить одному з учнів художника, а нині 

співкерівник майстерні живопису і храмової культури, професору Національної  

Академії Образотворчого Мистецтва – Олександру Цугорку. Відкриття такого 

масштабного культурно-краєзнавчого проєкту нині рідко реалізовують. Тому в 

цьому випадку Батьківщині митця поталанило.  

Музей став культурним центром, який притягує нові цікаві ініціативи і 

загалом, пожвавив культурне середовище села. Зокрема, на базі Музею 

регулярно проводяться семінари, методичні засідання. Було проведено 

районний семінар вчителів історії, районний семінар вчителів зарубіжної 
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літератури, районний семінар вихователів ДНЗ, обласний семінар вчителів 

географії. Екскурсія була здійснена через призму географічної термінології та 

номенклатури. Два  роки поспіль проходила практика студентів Національної 

Академії Мистецтв України під керівництвом О.П. Цугорка. Слід згадати про 

мистецьку акцію «Творчість М. Стороженка очима сучасників», присвячена  

річниці відкриття музею. Учні Конотопщини писали літературні есе, малювали 

картини. Переможців акції особисто нагороджувала дружина художника, Раїса 

Олександрівна. У перший рік існування музею в Шевченківські дні були 

проведені Стороженківські читання.  

Серед експонатів – книжкова графіка, фрагменти монументальних робіт, 

світлини, ескізи, чернетки, інструменти майстра, роботи учнів. 

В експозиціях особливе місце займають ілюстрації до останньої великої 

філософсько-мистецької роботи «Мій Шевченко». Червоною ниткою через 

творчість земляка пролягає тематика Т.Г. Шевченка. У 2004 році Микола 

Стороженко завершив багаторічну працю над ілюстраціями, доповненими 

літературними есе до «Кобзаря». 

Використовуючи цю книгу-альбом «Мій Шевченко», учні В’язівського 

НВК читають  на пам’ять твори Стороженка на Шевченківських читаннях. 

Творчий доробок майстра численний: близько 500 творів станкового 

живопису та графіки і майже 1000 кв.м. монументальних творів [4, 211]. 

Наш земляк – учасник багатьох зарубіжних виставок та бієнале. Зокрема 

в США, Франції, Італії. Саме в Італії на виставці творів Леонардо да Вінчі 

Стороженка надихнуло полотно «Тайна Вечеря». Повернувшись до України, 

намагається створити подібне. П'ять років працює над шедевром, якому дав 

глибоку біблійну назву – «Передчуття Голгофи. Полотно сягає 28 кв.м, 

оригінал знаходиться в Актовій залі Академії мистецтв України. Саме це 

полотно демонструє відчай прийдешнього дня, саме в ньому закодована мораль 

майбутньої еліти нації. 

Серед музейних експонатів вражають розміри робіт. Зокрема, фрагмент 

репродукції епічного мозаїчного панно «Україна скіфська – Еллада степова», 

оригінал знаходиться селищі Лазурне на Херсонщині. Оригінал композиції 

понад 240 кв.м. відкрита степовому сонцю, вітрам і морю [2,с.152]. 

Справжнім шедевром монументального живопису Миколи Стороженка, 

справжнім творчим подвигом  митця можна вважати виконання розпису церкви 

Миколи Притиска у Києві на Подолі. Епічний твір «Трійця і архангели: 

Гавриїл, Михаїл, Уриїл і Рафаїл» площею у 200 кв. метрів. Християнський світ 

ще не знав такої композиції в куполі храму. Так було створено шедевр 

світового масштабу. У травні 2000 року художника нагороджено Золотою 

медаллю – вищою відзнакою Академії мистецтв України.[3] 

Багато робіт ставали драмою в особистому житті художника. За надписи 

українською мовою на мозаїках Г. Сковороди, Ф. Прокоповича, М. 

Березовського на його долю випали цілі роки поневірянь без роботи, без 

замовлень, без перспектив[2].  

За час функціонування закладу більше трьох тисяч гостей відвідали музей 

та познайомились з творчістю митця. Географія відвідувачів сягає навіть за 
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межі України. Зокрема, влітку 2019 р. Музей відвідали гості з Австрії – 

арттерапевти Маргарет Брюггер та Десмонд Дойл. 

На сьогоднішній день музей співпрацює з Національною Академією 

Образотворчого Мистецтва. Студенти, які брали участь в оформленні 

вестибюля в музеї були нагороджені Золотою медаллю НАОМА. Минулого 

року найвищу нагороду Академії мистецтв України у фонд музею передав О.П. 

Цугорка. 

Регулярно музей приймає гостей туристичної фірми вихідного дня 

«Колокрай» м. Київ. Минулого року заклад ввійшов до туристичного маршруту 

столичного туристичного клубу «ЛЮБЕКС». 

Важливу роль відіграє заклад не лише в культурному розвитку регіону, 

але і в краєзнавчій позашкільній освіті Сумщини. Вагомим  аргументом в цьому 

аспекті є проведення заходів Районного центру позашкільної роботи з учнями 

на базі музею. 

Зокрема, з метою заохочення  учнів оволодіння теоретичними і 

практичними навичками лідерства на базі Музею Миколи Стороженка 

відбулися заходи спрямовані на формування саме цих якостей за модулем 

«онлайн-проєкти: виклики сучасності та перспективи використання». 

У травні 2019 р. на базі закладу було проведено мистецьку естафету 

«49+». Естафету «Позашкільна освіта Сумщини – 49+» започатковано в межах 

обласного соціально-освітнього проєкту «Кожна дитина має право», що 

спрямований на забезпечення права юних мешканців нашої області на 

позашкільну освіту. Відтак – на розвиток творчих здібностей, вільний вибір 

напряму навчально-творчої діяльності, змістовне спілкування, формування 

вмінь і навичок, що сприяють громадянському становленню, професійному 

самовизначенню дітей і молоді. 

15 травня 2019 року заходи у рамках естафети закладів позашкільної 

освіти «Позашкілля Сумщини – 49+» продовжилися на базі музею Миколи 

Стороженка. У В'язівському НВК керівником гуртка «Юні екскурсоводи» 

Дяченко В.В. проведені арт-візії «Палітра життя Миколи Стороженка», в ході 

яких учні та гості в цікавій формі познайомилися з азами живопису та 

творчістю видатного митця. 

Піднімаючись сходами музею, відчуваєш атмосферу, енергетику і настрій 

тих ідей, які генерував сам М. Стороженко. Проходячи залами музею, ніби 

занурюєшся в душу художника. Школа Миколи Стороженка живе. Живе в 

творчості його учнів та послідовників і дарує нові цікаві ініціативи для регіону 

та пожвавлює культурне середовище громади. 
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ 

СПОРТСМЕНІВ ЗІ СТРІЛЬБИ З ЛУКА В КОНТЕКСТІ  КОНЦЕПЦІЇ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства вітчизняна освіта ввійшла в 

період ґрунтовної, якісної трансформації, причому одним із найбільш 

пріоритетних завдань у цій галузі є завдання виховання підростаючого 

покоління. Зміна методологічних пріоритетів в освіті, виникнення нових 

освітніх парадигм і цінностей вимагають якісного оновлення підходів до 

виховання школярів, зокрема майбутніх спортсменів.  

Про вплив фізичних вправ на духовний світ особистості, про можливість 

використання фізичної культури і спорту з метою морального виховання молоді 

відзначали у своїх працях І.Л. Сіданіч, А.Л. Сембрат, О.І. Яровська та ін. Так, 

зокрема, Г.Д. Горбунов розглядав фізичне виховання як функціональну основу 

впливу рухової діяльності на психічну сферу особистості. В.К. Бальсевич 

зазначав, що «в процесі фізичного виховання здійснюється дія не лише на 

рухові здібності людини, але і на її почуття й свідомість, психіку та інтелект» 

[1, с. 5]. Це обумовлено тим, що фізична активність, з одного боку, включає всі 

основні види життєдіяльності спортсмена (пізнавальну, творчу, ігрову, 

комунікативну), забезпечуючи тим самим можливість різнобічних проявів усієї 

сукупності інтелектуальних, емоційних і моральних компонентів особи по 

відношенню до об’єктів навчального пізнання й спілкування (фізичним 

вправам, що засвоюються знанням, діям учителя, вчинкам товаришів та ін.), а з 

іншого боку, найбільшою мірою піддається контролю і регламентації, 

http://netstar.moy.su/index/velich_slava_talant_genialnist/0-53
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забезпечуючи тим самим можливість ефективного управління моральним 

розвитком спортсменів. 

Підготовці спортсменів зі стрільби з лука приділяли увагу як вітчизняні 

так і зарубіжні науковці, зокрема, Є.М. Белевич, Л.В. Косигіна, В.О. Орлов, 

Я.В. Гачечиладзе, П.Г. Симанович, Л.В. Тарасова, Ц.Ц. Циренжапов,                       

С.Д. Циренжапова, В.М. Цинкер, Є.М. Шилін та ін. 

Сучасний етап розвитку освіти характеризується зростанням пріоритету 

людського фактора, посиленням уваги до особистості. Питання морального 

виховання дітей і підлітків набуває особливої актуальності в сучасних умовах 

мінливої соціально політичної обстановки в країні. Виховний процес значно 

ускладнюється у зв’язку зі змінами системи ціннісних орієнтацій. Саме тому, як 

зазначається в Національній програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх шкіл України», основою метою сучасного освітнього 

процесу – не тільки сформувати в дітей необхідні компетенції, надати ґрунтовні 

знання з навчальних дисциплін, а й формувати громадянина, патріота; 

інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість [6].  

Моральне виховання – цілеспрямований процес оволодіння дітьми 

моральними категоріями, цінностями, принципами, ідеалами, виробленими 

людством і прийнятими суспільством на рівні  власних переконань, дотримання 

їх як звичних форм особистої поведінки. Моральне виховання має свою 

специфічну мету, яка визначається домінуючими суспільними відносинами і 

духовними цінностями. Мета виховання – становлення морально стійкої 

цілісної особистості [4, с.526]. Як зазначається в іншому педагогічному 

словнику моральне виховання є одним із найважливіших видів виховання, 

полягає в цілеспрямованому формуванні моральної свідомості, розвитку 

морального почуття й формуванні звичок і навичок моральної поведінки 

людини [2, с. 217].  

Гуманізація сучасної системи освіти і виховання юнацтва взагалі та 

спортсменів зокрема, охоплює не лише духовний, фізичний розвиток, але і 

розвиток національних особливостей елементів культури, поведінки 

особистості. Останнім часом усе більше активізується осмислення фізичної 

культури з філософсько-культурологічних позицій, що викликане необхідністю 

розкриття значних потенційних можливостей у формуванні спортсменів з 

гармонійним розвитком фізичних, духовних та інтелектуальних компонентів. 

Для спортсмена важливо розвивати й вдосконалювати свої інтелектуальні 

здібності, тобто спеціальну практичну складову спрямовану насамперед на 

розвиток мислення,  пам’яті, сприйняття, уявлення, уваги, уяви тощо. Без 

постійного підвищення рівня розвитку цих психічних процесів неможливе 

здійснення спортсменами зі стрільби з лука продуктивної розумової діяльності 

в складній змагальній обстановці.  

На підвищення рівня моральної та інтелектуальної підготовленості 

спортсменів зі стрільби з лука позитивний  вплив мають низка чинників. Серед 

них можна виокремити наступні: самостійне вивчення літературних джерел; 

читання та обговорення лекцій світоглядного, загальнонаукового та спеціально-

прикладного характеру; проведення колективних чи індивідуальних бесід, в 
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процесі яких вони повинні, оперуючи знаннями, отриманими вході лекцій, 

робити певні висновки, знаходити вирішення певних проблем, що пов’язані з їх 

спортивною діяльністю; обговорення інформації, що одержана в процесі 

навчання; відвідування різноманітних культурно-освітніх заходів; під час 

перегляду кінофільмів, відвідування музеїв та виставок тощо; проведення 

індивідуальних педагогічних спостережень за поведінкою інших спортсменів зі 

стрільби з лука різної кваліфікації в проблемних ситуаціях та обговорення 

результатів тощо [7, с. 57]. 

З усіх різновидів змісту і форм організації діяльності спортсменів 

найбільшими можливостями у вирішенні завдань не лише по розвитку рухових 

якостей, але і морального виховання посідає, навчальна діяльність, що 

здійснюється в процесі тренувань. Спрямованість фізкультурної освіти для 

підготовки юних спортсменів  нині визначається єдністю ціннісних орієнтацій, 

мотиваційної сфери, базових і спеціальних знань про благотворне використання 

фізичних вправ в умовах оздоровчого і спортивного тренування, 

життєдіяльності в цілому та ін. 

Пріоритетного значення в розбудові Нової української школи набуває 

завдання формувати в майбутніх спортсменів систему загальнолюдських 

цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, 

повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних 

(свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, 

патріотизм шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 

відповідальність). Крім того, у документі зазначається, що Нова школа буде 

плекати українську ідентичність . 

Основними завданнями реформування освіти в Україні є трансформація 

національної освітньої системи в контексті реалізації концепції «Нова 

українська школа», яка має стати фундаментом для виховання духовності, 

моральності,  національної гідності, самосвідомості та ідентичності молодого 

покоління українців [3]. Адже, як свідчать останні педагогічні дослідження, 

саме в закладах освіти здійснюється 40 % виховних впливів на дитину від 

загального рівня.   

Процес духовно-морального та громадянського виховання підростаючого 

покоління проходить складно й суперечливо. Джерелами конфліктів в 

юнацькому середовищі стали і майнова селекція дітей за рівнем матеріального 

достатку батьків, що ускладнює відносини між дітьми, провокує 

деморалізованість, агресивність школярів.  

У цих умовах найважливішим соціально-політичним завданням у галузі 

освіти є відродження та збереження духовно-моральної самосвідомості 

підростаючого покоління на національних цінностях, цілеспрямованої 

діяльності на формування глибоких духовно-патріотичних почуттів – любові до 

Батьківщини, своєї культури, традицій і національної історії, високої 

відповідальності за долю Вітчизни . 

Отже, ядро змісту освіти і виховання повинні складати національні та 

загальнолюдські цінності, що сприяють вихованню національних, духовно-

моральних цінностей і через них – до засвоєння загальнолюдських цінностей в 
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полікультурному світі, самовизначення в світі культури й творчої 

самореалізації. Вибір цінностей – необхідна умова духовно-моральної 

соціоідентіфікаціі особистості майбутнього спортсмена. При цьому виховання 

не нав’язує ті чи інші цінності (як в тоталітарній ідеології), а лише створює 

умови для їх розуміння і вибору (інтеріарізаціі), стимулює цей вибір і подальшу 

внутрішню роботу дитини над своїми діями і вчинками. 

При переосмисленні цінностей особливо значущими є проблеми духовно-

моральної орієнтації спортсменів на основі історичної пам’яті, усвідомлення 

минулого, сьогодення, в побудові образу майбутнього і своєї життєвої 

перспективи. 
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ІСТОРИКО-ПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ 

КРАЄЗНАВСТВА 

 

У контексті сучасної соціокультурної ситуації пріоритетними стали 

історія та інші суспільствознавчі дисципліни, покликані допомогти молоді 

стати компетентними громадянами нашої держави. 

Методологічна переорієнтація сучасної школи на особистість, 

спрямованість освіти на найповнішу реалізацію інтелектуального, духовного і 

творчого потенціалу молодої людини обумовлюють необхідність подальшої 



233 
 

розробки концептуальних підходів до змісту шкільної історичної освіти 

загалом, курсу історії України зокрема. Включення краєзнавчого компоненту у 

зміст шкільного курсу історії визначається важливим напрямком у розвитку 

змісту шкільного курсу з історії України та формуванні історико-предметних 

компетентностей. Сьогодні, коли краєзнавство високо цінується і 

підтримується державою, оскільки складає духовне підґрунтя державотворчих 

процесів у незалежній Україні, сприяє національно-культурному відродженню, 

формуванню національного світогляду й патріотизму, його організація в школі 

не просто бажана справа. Вона необхідна і витікає з нормативних вимог до 

організації освітньо-виховного процесу, безперервної історичної освіти в 

Україні. 

Аналіз останніх публікацій. Компетентнісний підхід активно 

досліджується у вітчизняному та зарубіжному науково-педагогічному просторі. 

Загальні теоретичні положення щодо реалізації компетентнісного підходу в 

освіті розглядаються у роботах Н. Бібік, О. Бондаревської, І. Єрмакова, 

І. Зимньої, О. Локшиної, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, В. Сєрікова, 

Л. Сохань, О. Сухомлинської, Л. Хоружої, А. Хуторського. Окремі питання 

методики формування предметних компетенцій учнів розглядаються у працях 

К. Баханова, О. Кучер, А. Старєвої, І. Родигіної, Г. Фреймана, С. Шишова. 

Питання змісту та організації шкільної історичної освіти на основі 

компетентнісного підходу, формування предметно-історичних компетенцій 

учнів досліджують К. Баханов, А. Булда, Т. Ладиченко, О. Турянська, О. Удод 

та ін.[6, с.6-7] 

Метою статті є теоретично обґрунтувати методику формування основних 

історико-предметних компетентностей здобувачів освіти засобами 

краєзнавства. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в системі загальноосвітньої 

школи України краєзнавчі знання формуються у процесі вивчення як окремих 

курсів з історії краю, так і навчального предмету історії, змістове наповнення 

якого щодо краєзнавчого матеріалу досить різноманітне, зумовлене специфікою 

історичного розвитку певного краю, його конкретно-історичними 

особливостями. Розвиток самостійності мислення в молоді передбачає 

застосування таких методів роботи, які б активізували їх у процесі навчальних 

занять. Коли ми включаємо до змісту уроку історії України відомості з місцевої 

історії чи історичну довідку, чи уривок з документа або художнього тексту, ми 

тим самим активізуємо увагу учнів, змушуємо їх відійти від звичної схеми 

викладу матеріалу в підручнику, замислитись над новим фактичним матеріалом 

й осмислити його відповідно до знань із загальної історії, отриманих ними 

раніше. Такі прийоми навчальної роботи, як аналіз місцевих історичних 

документів, аналіз пам’яток матеріальної культури вимагають від учнів ще 

більшої мобілізації знань, уміння вільно ними оперувати не за заданою схемою, 

а залежно від інформаційних можливостей конкретного історичного джерела 

Історико-краєзнавчий матеріал, включений до змісту нормативного 

курсу, може стати ефективним засобом розвитку історико-предметних 

компетентностей здобувачів освіти. 
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Компетенція, у перекладі з латинської мови, означає коло питань, у яких 

людина добре обізнана. Компетентність – сукупність особистих якостей учня 

(ціннісно-змістових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених 

досвідом діяльності в певній соціально та особисто значимій галузі . 

Сутність компетентнісного підходу полягає в спрямуванні навчального 

процесу на набуття здобувачами освіти важливих компетенцій, тобто загальних 

здатностей особистості виконувати певний вид діяльності, який ґрунтується на 

знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню, та є показником 

успішності . 

У посібнику «Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в 

школі» автора О. Пометун відзначена класифікація основних історико-

предметних компетентностей учнів: 

1.Хронологічна – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному 

часі. 

2.Просторова – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному 

просторі. 

4.Мовленнєва – передбачає вміння учнів будувати усні та письмові 

висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної 

теорії. 

5. Інформаційна – передбачає вміння учнів працювати з джерелами 

історичної інформації, користуватися довідковою літературою, Інтернетом 

тощо для самостійного пошуку інформації. 

6. Аксіологічна – передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії 

історичного руху й розвитку, порівнювати й оцінювати факти та діяльність 

історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, 

визначати власну позицію щодо суперечливих питань історії [6, с. 24-26]. 

Одним із шляхів формування історико-предметних компетентностей є 

історичне краєзнавство. Родзинкою деяких занять та заходів є зустрічі з 

людьми-очевидцями та учасниками подій, самобутніми митцями, записування 

здобувачами освіти спогадів, ознайомлення з книгами про рідний край, робота 

в архівах, використання краєзнавчого матеріалу на уроках. 

На уроках, де пропонується вивчення речових і письмових історичних 

джерел, слід використати як наочність матеріали краєзнавчої експедиції. 

Доцільною також буде екскурсія в шкільний музей. Це справляє дуже хороший 

вплив на подальше ставлення до вивчення історії рідного краю і історії в 

цілому. Наявність власної  нумізматичної колекції дає змогу учням 

ознайомитися із монетами різних країн, можливість порівняти їх з нашими 

українськими грошовими знаками.  

Активізації пізнавальної діяльності учнів може сприяти історичний аналіз 

географічних топонімів рідного краю, які містять інформацію про різні 

історичні події. Мова йде про встановлення причинно – наслідкових зв’язків 

між назвою та конкретними історичними подіями. 

Наприклад, після ознайомлення з походженням назв «Київ», «Львів» та 

інших міст, розповідаю легенду про походження топоніму Коровинці. 

Пояснюю, що назва Коровинці немає чіткого визначення свого походження, 
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хоча дехто схиляється до думки про походження назви від мілководного броду 

через річку Сулу, так званий «Коров'ячий брід». За іншою версією в роки 

Північної війни Росії з Швецією в цих місцях загинуло багато людей, що земля 

була полита кров'ю від порубаних людських тіл (« Кров'янці») [3, с. 78] 

У 7 класі передбачений матеріал з розгляду історії рідного краю з 

найдавніших часів до І половини XVI століття. Основна увага приділяється 

викладу політичної і культурної історії краю, особливу увагу здобувачів освіти 

звертаю на дату виникнення Коровинець, яку пов'язують з XI століттям [2, с. 

143]. 

Більш детальна  інформація відноситься до курсу 8-9 класів (XYII- XYIII 

ст.), і цієї інформації значно більше. Виклад цих подій викладається синхронно 

із подіями, що відбувалися в Україні у цей час. Особлива увага звертається на 

роботу з оригіналами документів, проведення тестових завдань по вивченій 

темі. Здобувачі освіти розглядають розвиток с. Коровинці і Сумщини у 

контексті соціально – економічної історії, суспільно – політичних рухів та 

культурно розвитку краю. Так відбувається формування інформаційної, 

мовленнєвої, логічної компетентностей. 

Багатою є історія Коровинець ХХ століття. Учні 10-11 класів із 

задоволенням працюють з історичними документами, займаються пошуковою 

роботою, створюють проекти з історії рідного. Дуже важливим аспектом 

вивчення історії рідного краю в старшій школі є синхронність з подіями з 

історії України. Також однією з найбільш ефективною формою формування 

компетентностей здобувачів освіти є урок-екскурсія безпосередньо у 

шкільному, районному або обласному краєзнавчому музеї.  Краєзнавча робота, 

яка проводиться під час екскурсій, є найбільш ефективною позаурочною 

формою вивчення рідного краю. Результатом такої пошукової роботи стало 

створення учнівських проектів «Історії села Коровинці дореволюційного 

періоду», «Історія села Коровинці», «Історія школи села Коровинці», «Родина 

Полетик і Коровинці», «Миколаївська церква». 

Ще одним напрямом моєї роботи в контексті формування історико-

предметних компетентностей здобувачів освіти є  самостійна пошукова робота, 

адже саме процес пошукової навчальної діяльності являє собою 

найважливіший, в ряді випадків – основний зміст навчання. Важливим 

аспектом формування історико-предметних компетентностей у школі вважаю 

не тільки уроки і пошукову роботу, а також виставки, експозиції, краєзнавчі 

виховні години, музичні свята, вечори-зустрічі з талановитими людьми рідного 

краю. Ці заходи можуть бути на різну тематику, не тільки історичну. 

Наприклад, присвячені літературі, мистецтву, визначним подіям рідного краю. 

Вважаю, що  краєзнавство має велике значення – виховує у молодого покоління 

любов до рідної землі і свого народу, формує шанобливе ставлення до його 

культурно-історичної спадщини. Під час такої роботи відбувається формування 

хронологічної, просторової, логічної, інформаційної предметних 

компетентностей. 

Теоретичні міркування та досвід краєзнавчої роботи свідчать про великі і 

різнобічні функціональні можливості краєзнавства. Включення краєзнавчої 
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складової до систематичного курсу історії України значно збагачує уявлення 

учнів про епоху, створює умови для розуміння і безпосереднього відчуття 

особливостей життя і побуту населення минулих століть, сприяє осмисленню 

історичної інформації на основі більш насиченого і конкретного фактичного 

матеріалу. Краєзнавчий матеріал, як важлива складова системи знань з історії 

України, виступає засобом конкретизації загальноісторичних подій і засобом 

активізації пізнавальної діяльності учнів.  

Висновки. Отже, краєзнавча складова у формуванні історико-предметних 

компетентностей є тим засобом, що унаочнює, конкретизує, доповнює зміст 

нормативного курсу, формує ґрунтовні знання з предмета, сприяє активній 

пізнавальній діяльності школярів, спрямованій на опанування суспільного 

досвіду і культурних цінностей найближчого оточення, розвиває інтерес до 

історії в цілому  
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Стукалова Тетяна Георгіївна 

старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарної освіти 

КЗ Сумський ОІППО 

 

РОЛЬ КРАЄЗНАВСТВА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

На сучасному етапі розвитку нашої держави основними пріоритетами 

культурної політики та освіти стало збереження історичної та культурної 

спадщини народу України, забезпечення доступу громади до її використання та 

розвиток національної культури та формування національної самосвідомості. 

Для молодої людини в сучасному глобалізованому світі все важче 

ідентифікувати себе як частину окремої етнічної спільноти. 

Тому, одним із важливих завдань, яке ставить суспільство перед 

сучасною педагогічною наукою та практикою – зацікавити учнів вивченням 

рідного краю, викликати в них позитивне ставлення та любов до Батьківщини, 
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краси її неповторної природи, зберігати найкращі здобутки науки і культури, 

пишатися своєю історією, вмотивувати необхідність та значущість знань про 

рідний край. У зв’язку з цим важливого значення набуває краєзнавча освіта на 

всіх ступенях загальноосвітньої школи. 

Значення краєзнавчої роботи у навчально-виховних закладах полягає у 

тому, щоб віднайти, обґрунтувати і розкрити усю сукупність особливостей, 

зосереджених на певній місцевості, і подати повну інформацію про життя цієї 

місцевості в історичному, географічному, біологічному, соціальному, 

економічному аспектах. 

У науковому колі існують різні підходи до розуміння краєзнавства як 

окремої науки, як наукового напряму та підходу до дослідження, як 

дидактичного принципу, як методу навчання та виховання.  

Аналізуючи наукові джерела, можемо стверджувати, що краєзнавство 

слід розглядати як дидактичну категорію, суть якої полягає у всебічному 

вивченні учнями в навчально-виховних цілях певної території за різними 

джерелами і, головним чином на основі безпосередніх спостережень під 

керівництвом викладача [1,2,3,4]. 

На думку, Огієнко Н. М це організована під керівництвом учителя 

багатогранна навчально-освітня, пошуково-дослідницька та суспільно корисна 

діяльність школярів. 

В Україні ідеї побудови освіти на засадах природовідповідності були 

розвинуті видатним філософом та педагогом Г. Сковородою. У своїх роботах 

він сформулював філософські ідеї «сродності», що фактично можна вважати 

методологічною основою навчання і виховання через пізнання особистістю 

найближчого оточення і себе самої. Завдання навчання полягає у тому, щоб 

«приводити до досконалості сродність. Але якщо не дана сродність, тощо може 

зробити наука? Наука є практика і дочка натури» [5]. Український філософ 

запропонував виховувати молодь на основі вивчення народних традицій 

рідного краю.  

У педагогічних творах К.Д. Ушинського переконливо доведена 

необхідність ознайомлення дітей з природою в процесі спостереження реальних 

явищ і предметів найближчого оточення, а також підкреслюється важливість 

нагромадженого в результаті цього чуттєвого досвіду учнів для їхнього 

розумового, морального та фізичного розвитку. Видатний вчений доводив, що 

найбільш ефективним є навчання, яке засноване на власних національних 

традиціях, а викладання здійснюється рідною мовою. 

В.О. Сухомлинський надавав великого значення шкільному краєзнавству, 

педагог вважав неможливим повноцінне виховання школярів без спілкування з 

природою рідного краю.  

Виникнення шкільного краєзнавства як однієї з організаційних форм 

краєзнавства в цілому зумовлене багатьма чинниками. Його історія тісно 

пов’язана з розвитком найбільш вагомих форм – державної та громадської. 

Окремі відомості краєзнавчого характеру, як відзначають історики, можна 

знайти вже у стародавніх літописах, що зумовлено природними потребами 

людей у пізнанні довкілля у всій його різноманітності [4, с. 6]. 
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У краєзнавстві ключове місце займає базове поняття «край». Розуміння 

суті поняття «край» дещо різняться на різних етапах історії уявлення про край, 

його межі, розмір та залежали не лише від природно-географічних уявлень, але 

й від адміністративно-територіальних, політико-економічних та інших 

обставин, які суттєво впливали на становлення цього поняття. Система 

краєзнавчої освіти в навчально-виховній роботі школи, позашкільних установ, 

яка проводиться за різними напрямами з метою всебічного вивчення учнями 

особливостей рідного краю.  

В свою чергу шкільне краєзнавство поділяється на дві форми: 

 навчальне (програмне) краєзнавство, у якому завдання і зміст 

визначаються навчальною програмою школи; 

 позакласне краєзнавство, у якому зміст і завдання визначаються 

навчально-виховним планом школи. 

Отже, шкільне краєзнавство – це вивчення учнями під керівництвом учителя 

на уроках і в позаурочний час природи, соціально-економічного життя, історії і 

культури певного краю. Воно вирізняється двома ознаками: локальністю 

досліджуваних подій і діяльним характером.  

Як галузь наукового пізнання краєзнавство ґрунтується на певних 

основоположних  принципах, дотримання яких носить обов´язковий характер: 

 патріотична спрямованість: краєзнавча діяльність підпорядкована 

формуванню національної свідомості, любові і гордості за свій край, його 

героїчне минуле, готовності захищати свою Вітчизну, розбудовувати й 

зміцнювати її суверенітет, незалежність;  

 науковість: вивчення має будуватися на міцному науково-теоретичному 

ґрунті, знанні форм і методів дослідницької роботи; 

 природовідповідність: зміст і обсяг краєзнавчих досліджень повинен бути 

посильним, доступним, відповідати інтересам та віковим можливостям 

дітей;  

 оптимальне поєднання дослідної і суспільно корисної діяльності: 

створювати краєзнавчі кутки, музейні експозиції, доглядати за могилами 

загиблих, пам´ятниками, поширювати краєзнавчі знання; 

 комплексність: ході вивчення краю використовувати міжпредметні 

зв´язки, поєднання даних різних галузей знань, зусиль учителів різних 

предметів; 

 систематичність: шкільна краєзнавча робота має здійснюватися не тільки 

по всіх напрямах, а й упродовж навчального року, канікул, всього 

шкільного періоду; 

 наступність: реалізується переходом від рівня нижчого до вищого. 

Шкільне краєзнавство не зводиться лише до засвоєння певних знань з цієї 

галузі науки, а передбачає також організацію різноманітної практичної 

діяльності, зокрема пошук матеріалу, його аналіз, систематизацію, творче 

переосмислення т, практичне застосування, дитячу творчість. Сюди відносять 

вивчення можливостей кожного учня, рівня його вихованості, індивідуальних 

нахилів, здібностей, успіхів у навчанні. Джерелом вивчення особистості учня 
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можуть бути його твори, зошити, різні творчі учнівські вироби. Завдяки своїй 

багатофункціональності краєзнавчий матеріал може використовуватись на 

різних етапах уроку. Час і місце його включення до структури визначаються 

учителем в залежності від теми і завдань конкретного уроку і сукупності 

виділених дидактичних умов. 

В процесі сучасних краєзнавчих досліджень школярів широко 

використовують методи активізації пізнавальної діяльності учнів із 

урахуванням вимог часу, а саме забезпечення комфортних умов взаємодії учнів 

у процесі оволодіння знаннями та вирішення передбачених завдань. До таких 

методів відносять інтерактивні методи, що дозволяють сформувати уміння 

висловлювати власні думки та їх аргументувати, дискутувати, з розумінням 

слухати інших та поважати альтернативну точку зору, моделювати різні 

життєві ситуацій й знаходити вирішення. Слово «інтерактив» походить з 

англійської мови та означає «взаємний» та «діяти», тобто здатний до взаємодії 

та діалогу. До інтерактивних методів належать: кейс-метод, метод проєктів, 

мозковий штурм, метод кластерів, дидактичні ігри та ін. 

На думку І. Франка, добре поставлена краєзнавча робота в школі “надає 

змогу докладно ознайомитись зі своїм краєм та всією Батьківщиною… Адже це 

перший ступінь, перша прикмета раціональної освіти – знати своє найближче 

оточення, знати минуле і сучасне свого народу та відчувати себе живим і 

свідомим членом живого, свідомого, об’єднаного організму” [6,с.112]. 

Шкільна краєзнавча діяльність виконує три основні функції:  

1. Освітньо-пізнавальна функція реалізується в процесі опанування учнями 

природного і соціального середовища: доповнює та систематизує знання 

учнів, отримані на заняттях з географії, біології, ботаніки, зоології та 

історії, дозволяє самим учням встановлювати міжпредметні зв’язки. 

Спостереження за різними явищами природи, виконання науково-

пошукової діяльності побудовані в чіткій послідовності, що дозволяє 

сформувати стійкі знання про свій рідний край, його природу, історію, 

культурну спадщину, традиції, звичаї, особливості побуту, та сприяти 

формуванню шанобливого ставлення до оточуючих, відчуття 

національного патріотизму та громадянської свідомості. 

2. Виховно-розвиваюча функція полягає у формуванні стійкої 

громадянської позиції, компетентної особистості з екологічним 

світоглядом та розумінням сучасних екологічних й геополітичних 

проблем людства.  

3. Оздоровча функція: дозволяє вчителю активно формувати особистість 

учня, впливати на нього засобами емоційно забарвленого 

міжособистісного спілкування, пізнавати себе та однолітків, 

налагоджувати міжособистісні стосунки та вміти спільно вирішувати 

поставленні завдання. 

Підсумовуючи, досліджений матеріал, можемо зробити наступні 

висновок: впровадження краєзнавства до навчально-виховного процесу, сприяє 

засвоєнню учнями основ наук; допомагає відродити і сформувати духовність, 

моральність, національну самосвідомість; формує міцний учнівський колектив, 
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який об’єднаний спільною метою та діяльністю; поповнює за рахунок 

вивчення, збору матеріалів з історії краю музеї, архіви, краєзнавчі кутки, 

кабінети; прищеплює учням інтерес до наукового пізнання; відроджує та 

зміцнює народні традиції та звичаї. 

Краєзнавство, із його невичерпними можливостями закладає основи світогляду 

дитини, виховує любов до рідного краю, повагу до свого народу, формує 

відповідальне, гуманне ставлення до природи. 
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ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У 

ФОРМУВАННІ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

 

Сьогодні на долю освітніх закладів нашої держави припадає значна 

кількість цілей і завдань, як освітнього, так і виховного характеру. Із 

завданнями освітнього характеру все більш-менш ясно, тому що вони 

визначаються освітніми стандартами нашої держави, то виховання може 

розглядатися, як формування особливих якостей людини, формування 

позитивних і подолання негативних тенденцій соціалізації підлітків, виховання 

гідного громадянина українського суспільства. 

Діти у своїй поведінці та ставленні до світу відображають перш за все 

поведінку та ставлення батьків та інших дорослих, саме від оточення дитини 

залежить формування поглядів на світ, а також життєва позиція дитини в 

майбутньому. Досить важливою є політична та соціальна ситуація в державі, 

що відображається дитині також крізь дорослих. Існує ціла низка соціальних 
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проблем, які, наразі, гостро стоять, наприклад питання національної 

нетерпимості, ворожнечі в країні, в місті, районі та навіть у школі. 

В складі учнів тільки однієї школи сьогодні можна зустріти дітей різних 

етносів та національностей. У кожної дитини свої погляди на навколишній світ 

в якому вона живе, своя мова та віросповідання, своя культура, звичаї та 

традиції, які часто не розуміють інші діти. Це все викликає певну недовіру, 

нерозуміння та агресію. Але як можна якісно отримати знання, вміння та певні 

навички взаємодії й спілкування, бути хорошим товаришем в атмосфері 

недовіри та неповаги? Адже часто, дитину виганяють з дитячого суспільства 

тільки за якусь відмінність від інших, особливо жорстко це проявляється в 

підлітковому віці. Тому проблема формування інтеркультурної толерантності 

сучасних підлітків є актуальною для педагогів усіх освітніх установ: 

дошкільних, шкільних і установ додаткової освіти. 

Розглянемо більш детально поняття «толерантність». В Преамбулі до 

Декларації Статуту ООН толерантність характеризується наступними словами: 

«... проявляти терпимість і жити разом, у світі один з одним, як добрі сусіди». 

Відповідно до Декларації інтеркультурна толерантність означає повагу, 

прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур світу, форм 

самовираження та способів проявів людської індивідуальності. Їй сприяють 

знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті та переконань. Це 

також гармонія в різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й політична 

та правова потреба. Інтеркультурна толерантність – це не поступка, 

поблажливість чи потурання. Це перш за все активне ставлення, що формується 

на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Ні в якому 

разі толерантність не може служити виправданням зазіхань на ці основні 

цінності [3]. 

У сучасних словниках: «Толерантність – готовність прихильно визнавати, 

приймати поведінку, переконання та погляди інших людей, які відрізняються 

від власних. При цьому навіть в тому випадку, коли ці переконання чи погляди 

тобою не розділяються і не схвалюються». Хоча не так давно друге значення 

слова «толерантність» було «терпимість», отже поняття «толерантність» 

визначається як «терпимість до чужих думок, віри, поведінки, прихильність до 

чого-небудь або до кого-небудь» [2, с. 332]. 

Сьогодні інтеркультурна толерантність – це те, що треба виховувати в 

першу чергу серед дітей та підлітків – адже наскільки часто, йдучи вулицями, 

чуєш досить невтішні коментарі дітей до свого шкільного товариша, просто за 

те, що він не українець або не місцевий.  

Ще один аспект у вихованні толерантності – це її двосторонній характер: 

«ми ставимося до тебе і твоїх звичаїв з терпимістю та розумінням, тож й ти 

стався до нас і наших звичаїв так само» [6, с. 19]. Тут можна навести приклад, 

коли дитина з родини патріархального устрою не бажає слухатися вчителя – 

жінку, бо у них це не прийнято. Але ж ти живеш тут і зараз – будь добрим, 

стався з розумінням до наших традицій, звичаїв, культури та свободам, і живи 

за правилами та законами, прийнятими тут. 
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Додаткова освіта у формуванні толерантності підлітків має ряд переваг: 

це добровільність навчання, комфортний психологічний клімат, безоцінне 

ставлення до дитини, можливість проявити свої таланти та здібності, навчання 

у творчій атмосфері, колективні справи та заходи, вільне спілкування та 

взаємодія з однолітками. Вже просто цими умовами знижується агресивне 

ставлення до «чужих» дітей, і тенденція розвитку нетерпимості за 

національною ознакою та за іншими відхиленнями помітно йде на спад [1, с. 

287]. 

У питанні виховання толерантності підлітків великим потенціалом 

володіє туристично-краєзнавча діяльність. Туристично-краєзнавча діяльність – 

це не тільки походи, екскурсії, туристичні зльоти та змагання, а й складна 

система взаємодії в команді, взаємоповаги кожного члена групи, довга робота 

педагога по формуванню колективу й особистості дитини. 

Сучасна педагогіка в сучасних умовах може та повинна розробити ряд 

засобів для подолання проблем, пов’язаних з гострим питанням зростання 

молодіжних девіацій та їх трансформацію в сучасне суспільство. Їх кількість 

значною мірою збільшується, як на соціальному рівні, так і на особистісно-

психологічному. Проблема збільшення спектру девіацій, в середовищі підлітків 

обумовлена також психофізіологічними особливостями, сімейними 

конфліктами, порушенням гармонії особистості та соціуму. Для вирішення 

даної проблематики одним з таких ефективних засобів може виступати 

туристично-краєзнавча діяльність. Вибір туристично-краєзнавчого 

спрямування, як засобу формування толерантної особистості невипадковий, і 

продиктований, з одного боку – психологічними особливостями молоді, які 

проявляються у здатності та прагненні оволодіти найбільшою кількістю знань, 

а з іншого боку, відсутністю вмінь та навичок систематизувати свою діяльність 

і взаємодію з соціумом. 

Заняття фізичною культурою, спортом і туризмом є одним з 

універсальних засобів, які дозволяють відвернути молоде покоління від 

негативного впливу вулиці [8]. 

Хочемо зазначити, що в теорії фізичного виховання разом із 

фізкультурою та спортом туризм визнається як один з ефективних засобів, що 

мають великий потенціал виховного впливу на молодь. У ряді дослідницьких 

роботах вчених, які підкреслюють, що виховний потенціал туризму, в тому 

числі туристсько-краєзнавчий, практично безмежний. Автори багатьох 

досліджень свідчать про розкриття: фізичного, морального, вольового 

потенціалу й особистісних якостей (витривалості, відповідальності, 

толерантності, наполегливості, взаємовиручки та інших) в процесі колективної 

туристичної діяльності. Крім розвитку цих якостей, помітно скорочуються 

прояви і якості з негативною спрямованістю (залежність від алкоголю, тютюну, 

наркотиків, злодійство) та інші девіантні моделі поведінки. Головною метою в 

такому вихованні виступає орієнтація на вироблення рефлексивного, творчого, 

духовно-морального ставлення до власного життя, а надалі і до чужих доль. 

Потенціал туристської діяльності та його компоненти спрямовані на 

реалізацію педагогічних і виховних цілей: спортивно-оздоровчий туризм – 



243 
 

розвиток повноцінної, зрілої та здорової особистості; рекреаційно-екологічний 

– формування правильного, дбайливого ставлення до себе, культури, історії, 

природи; естетичний та етичний початок особистості формується крізь 

екскурсійні практики; процес формування духовності та пізнавальних навичок 

формується крізь знайомство з історією, культурою, мистецтвом і релігією; за 

допомогою туристично-краєзнавчої системи та дитячо-юнацького туризму 

відбувається формування та розвиток почуття патріотизму, гордості за свою 

країну, поваги до поліетнічності та поліконфесійності українського суспільства 

[5, с. 36].  

Туристична діяльність в цілому є не тільки джерелом морального, 

естетичного, фізичного, соціального й економічного розвитку особистості. Так 

само вона є ще й універсальним інструментом глибокого розуміння 

особистістю різних процесів, що відбуваються в колективі та соціумі. Звідси 

випливає, що туристична діяльність не тільки сприяє формуванню культури 

особистості, але й долучається до різноманіття форм прояву культури, що 

дозволяє сформувати толерантну особистість. Туристична діяльність в цілому 

та туристично-краєзнавча зокрема, ґрунтується на застосуванні наступних 

виховних засобів туризму: природно-рекреаційні – флора, фауна, природне 

середовище та інше; соціокультурні, які охоплюють – традиції, звичаї, релігію 

та інше; спортивно-оздоровчі – змагання, походи, зльоти та інше; історико-

культурні – музеї, пам’ятники, архітектурні споруди та інше. 

Особливість виховання та формування толерантної особистості учнів 

засобами активного туризму обумовлюється рядом факторів: специфікою умов 

туристичного походу, характером діяльності учасників, керівника та інших. 

Туристська діяльність на відміну від спорту, в якому передбачається 

максимальне навантаження для перемоги над суперником, немає суперників, 

але є дружний, згуртований колектив і максимальна напруга сил для 

досягнення мети повинна бути спрямована на перемогу над собою [7, с. 48]. 

Саме природні умови виховного простору відрізняє виховання в туризмі 

від виховання фізичною культурою та спортом. У туристській практиці для 

виховання моральних якостей особистості також можна використовувати 

методи створення педагогічних ситуацій. Такі ситуації є одним зі шляхів 

виховного впливу на підлітків. Водночас створювані штучно ситуації не 

повинні бути самоціллю, а служити, перш за все, сприятливою умовою та 

засобом виховання [7, с. 52]. 

Як приклад можемо навести наступне: якщо до складу спортивної 

команди включають, як правило, сильних учасників то при формуванні 

туристської групи на початкових етапах для здійснення нескладних 

категорійних походів, можна включати свідомо слабких учасників. Таким 

чином, як би заздалегідь планується необхідність взаємодопомоги на маршруті. 

Сам процес взаємодопомоги впливає на зміцнення внутрішньо групових 

зв’язків, підвищення морального тонусу в групі. Створення умов, де потрібно 

проявити високі моральні якості, толерантну свідомість, згуртовує колектив, 

покращує моральну атмосферу в групі.  



244 
 

Початківці, які ще тільки навчаються, перебуваючи в колективі 

туристської групи, виконують різні функціональні обов’язки, в результаті чого 

у них розвивається здатність до взаємодії з однолітками, формується більш 

висока самооцінка, більш високий рівень вимог. В умовах туристського походу 

цьому сприяє ефективна система контролю колективом за поведінкою кожного 

члена групи. У спорті є правила змагань, виконання яких контролюється 

колективом суддів і масою глядачів. У туристичному поході відсутні судді і 

глядачі, відповідно знімається психологічна напруга.  

Особливість туристського походу – автономність. Група діє самостійно, 

без візуального зовнішнього контролю. Це значною мірою підвищує 

відповідальність керівника за дії кожного члена туристського колективу та 

вимагає від нього володіння набором методичних прийомів для вмілого 

управління групою та проведення ефективної виховної роботи [4, с. 147]. 

У різних ситуаціях похідного життя підлітки по-різному можуть 

реагувати на певні складності та зміни. Завдання керівника не тільки адекватно 

реагувати на подібні реакції, але додатково створювати повчальні педагогічні 

ситуації, моделюючи природні умови, для прояву та закріплення позитивних 

моральних сторін особистості. 

Підсумовуючи все вищезазначене, зробимо наступні висновки про те, що 

виховання молоді в процесі туристської діяльності безпосередньо пов’язано з 

самовихованням. Проживаючи велику кількість різних ситуацій, аналізуючи 

свої реакції та рішення, ставлячи перед собою нові цілі й орієнтири, молода 

людина свідомо виробляє в собі бажані якості особистості. 

Взагалі ж на виховання інтеркультурної толерантності у підлітків 

впливають ті ж самі принципи та фактори, що й на виховання в цілому. З цього 

виходить, що не має можливості виховувати інтеркультурну толерантність 

лише одними формами та засобами туристсько-краєзнавчої діяльності, повинна 

проводитись цілеспрямована робота з підлітком, його родиною, школою в якій 

він навчається та із соціумом взагалі. 

Отже, ми можемо стверджувати, що туристсько-краєзнавча діяльність 

відкриває для педагога досить багато можливостей і засобів виховання 

інтеркультурної толерантності підлітків. Вона є гнучкою, широкоформатною, 

доступною системою для підлітків, але ж особлива увага повинна приділятися 

саме особистості педагога, бо саме він на своїх особистих прикладах має 

можливість багато чому навчити та прищепити певні правила та норми.  
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ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

 

Одним із шляхів оновлення змісту історичної освіти, зокрема 

краєзнавства, є орієнтація освітніх програм на набуття ключових 

компетентностей та на створення ефективних механізмів їх запровадження; 

посилення практично - діяльнісної та творчої складових у змісті навчання.  

Ключова компетентність, на думку українських педагогів, є об’єктивною 

категорією, яка фіксує суспільно визнаний комплекс певного рівня знань, 

умінь, навичок, ставлень тощо, які можна застосовувати в широкій сфері 

діяльності людини. Вона може бути визначена як здатність людини 

здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види 

діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми. Кожна з таких 

компетентностей передбачає засвоєння учнем не окремих непов’язаних один з 

одним елементів знань і вмінь, а оволодіння комплексною процедурою, в якій 

для кожного виділеного напряму її набуття є відповідна сукупність освітніх 

компонентів, що мають особистісно-діяльнісний характер [1]. 

З погляду вимог до рівня підготовки випускників ключові компетентності 

є інтегральними характеристиками якості навчання учнів, пов’язані з їх 

здатністю цільового осмисленого застосування комплексу знань, умінь, 

навичок, ставлень щодо певного міждисциплінарного кола проблем. Вони 

відбивають предметно-діяльнісний складник загальної освіти і мають 

забезпечити комплексне досягнення його цілей. 

У сучасному світі, який дедалі більше орієнтується на інтелектуальний та 

творчий потенціал особистості, лише життєво компетентна людина спроможна 

себе реалізувати та досягти успіху. Тому завданням школи ХХІ століття є 

розвиток особистості учня, його становлення – через набуття фахових та 

соціальних компетентностей. 

Компетентність – результат навчання. Так вважають українські вчені               

О. Овчарук, О. Пометун, І. Родигіна, І. Бондар, К. Баханов [1]. Завдання 
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загальноосвітнього закладу, на їхню думку, – формувати компетентності, які 

являють собою знання, уміння, духовний досвід особистості, необхідні для 

розв’язання життєвих проблем і прагнення змінити на краще своє життя і життя 

своєї країни. Тому компетентісний підхід у навчанні є актуальною проблемою 

сьогодення. 

Механізмом формування компетентної особистості на уроках історії 

краєзнавчим потенціалом є комплекс послідовних станів: цілепокладання – 

визначення очікуваних результатів – мотивація – ситуація успіху – здобуття 

знань – формування умінь та навичок у життєвих ситуаціях - контроль 

сформованості компетентностей – саморозвиток – самоосвіта особистості. 

Інноваційна значущість даного механізму полягає у створенні ефективного 

процесу виховання інтелектуальної, самодостатньої, з потужним духовним 

потенціалом особистості, яка здатна самостійно й у найрізноманітніших 

ситуаціях здійснювати життєвий вибір. 

Реалізувати ці завдання допомагає застосування нових педагогічних 

технологій з високим компетентністно утворювальним потенціалом, таких як: 

особистісно зорієнтована методика, інтерактивне ситуаційне навчання, 

проєктний метод, стратегія критичного мислення. Ці технології допомагають 

оволодіти ключовими компетентностями, визначеними Радою Європи як 

стрижневі для ХХІ ст.: соціальні і політичні, полікультурні, комунікативні, 

інформаційні, компетентість саморозвитку і самоосвіти [3]. Завдання вчителя – 

відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, 

модернізувати, трансформувати освітній процес так, щоб забезпечити потреби 

наших дітей у оволодінні ключовими компетентностями.  

Проблема запровадження дослідницького підходу у процесі навчання 

краєзнавства спрямована на підвищення ефективності пізнавального пошуку, 

інтенсифікації освітнього процесу, забезпечення формування особистості 

дослідника. Краєзнавча робота дає можливість знайти знання в різних галузях 

та інтегрувати дослідницький продукт в певну форму – краєзнавчий творчо-

пошуковий проєкт. Виявлення, вивчення, накопичення, використання 

документальної та матеріалізованої інформації про історію, культуру рідного 

краю сприятиме формуванню ключових компетентностей у здобувачів освіти. 

Щоб продемонструвати конкурентноспроможний продукт своєї діяльності 

учням необхідно буде звернутися до міжпредметних звя’зків, інтегрувати 

дослідження з різних напрямків в єдиний краєзнавчий продукт.  

За результатами діяльності робочої групи з питань запровадження 

компетентнісного підходу, створеної в рамках проекту ПРООН “Освітня 

політика та освіта “рівний-рівному”, запропоновано такий перелік ключових 

компетентностей: уміння вчитись (навчальна); громадянська; 

загальнокультурна; компетентність з інформаційних та комунікаційних 

технологій; соціальна; підприємницька; здоров’язберігаюча [3]. 

Сумщина багата на краєзнавчі об’єкти  та пам’ятки: залишки тваринного 

світу льодовикового періоду, скіфські кургани, давні городища слов’ян, 

залишки фортець та релігійних споруд періоду Русі - України, “козацькі січі”, 

визначні місця, які відвідали видатні поети, письменники. Без перебільшень, 
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можна стверджувати, що краєзнавчий потенціал нашого регіону, вдалий для 

проєктної роботи на уроках історії, він покликаний допомагати нашій 

педагогічній спільноті формувати ключові компетентності здобувачів освіти. 

Розглянемо декілька прикладів як можна сприяти формуванню ключових 

компетентностей засобами краєзнавства на уроках історії. 

Уміння вчитись (навчальна) – здобувач освіти формує мету своєї роботи, 

він хоче зрозуміти свою роль в суспільстві та проаналізувати місце Сумщини в 

історичному процесі України, природно, що така особа повинна бути 

грамотною, тобто володіти та вільно користуватися державною мовою, 

висловлювати свої гіпотези та шукати шляхи для їхнього підтвердження. 

Громадянська – розумінні того, що він належить до регіону, зокрема 

Слобожанщини, відчуття приналежності до українського народу, розуміння 

свого місця в суспільному житті школи, місцевої громади та держави, сприяти 

розвитку громадянського суспільства користуючись історичним досвідом. 

Загальнокультурна – здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення 

культури регіону в розрізі національної та світової культур. 

Здоров’язбережувальна – підтримувати гарну фізичну форму, дбайливо 

ставитися до власного здоров’я допоможуть також краєзнавчо – туристичні 

проєкти з дослідження маловідомих сторінок нашого краю: велосипедна 

екскурсія, байдарковий сплав з чітко розробленим маршрутом принесуть не 

лише нові знання та враження, але і допоможуть підтримати гарну фізичну 

форму (крейдяні поклади в с. Могриця, Сумського району, місце знахідки 

решток мамонта в с. Кулишівка,  Недригайлівського району). 

Інформаційно – комунікаційна – вміння і можливість знаходити та 

розміщувати на гугл-картах цінні та унікальні об’єкти краєзнавчого характеру, 

що допоможе не тільки особисто орієнтуватися в просторі, але і дати 

можливість іншим користувачам соціальних мереж бачити місця розташування 

цінних краєзнавчих об’єктів Сумщини (маєток-садиба Хрущових с. Лифино, 

Лебединського району). 

Комунікативна – вміння та можливість використовувати різні методи 

збору інформації, опитування свідків цінних історичних подій та явищ, 

інтерв’ю “живих свідків” історії (війни, перевороти), оволодіння методами 

“усної історії”. 

Міжпредметні – користуватися знаннями з географії, щоб краще 

орієнтуватися на місцевості, брати участь у краєзнавчих квестах, 

використовувати навички обчислення, для ретельного вивчення приблизного 

терміну походження різних типів речових джерел, якщо вони не потребують 

особливого відношення та лабораторно-хімічної експертизи. 

Соціальна – здатність продуктивно працювати у команді, розподіляти 

ролі та завдання в проєктій діяльності. 

Проєктно-технологічна – здатність здобувачів освіти застосовувати 

знання, вміння, особистий досвід у предметно - перетворювальній діяльності. 

Підприємницька – здатність реалізувати краєзнавчий проєкт у фінансово-

підприємницьку діяльність: розроблення туристичного маршруту, організація 
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екскурсій краєзнавчими пам’ятками Сумщини, розроблення буклетів, 

календариків з краєзнавчо-туристичною тематикою. 

Компетентністно орієнтований підхід до навчання, який закладено в 

основу концепції НУШ, доповнюють принцип педагогіки партнерства, новий 

зміст освіти, а також сучасне освітнє середовище – безпечне, доступне та 

дружнє. Реалізація Нової української школи неможлива без умотивованих і 

творчих учителів, яким забезпечено професійну свободу. Такий вчитель 

повинен не тільки привести учня у світ предметів, а й навчити взаємодії з 

суспільством, залучити до цікавої, творчої, активної пошукової роботи, а у 

процесі подальшої роботи поглиблювати і поширювати власний досвід. 

Залучення учнів до світу краєзнавства закладає основу для пошуково-

дослідницької роботи у вивченні історії рідного краю, аналізу учнями 

соціально-культурної особливості Сумщини, комплексного вивчення 

територіальних особливостей, умов та рівня життя населення, осмислення 

учнями особливостей розвитку зазначеного регіону у загальнодержавному 

контексті. Використання краєзнавчого матеріалу дає можливість всебічно 

розвивати особистість учня, виховувати свідомого громадянина, патріота 

рідного краю, прищеплювати любов до малої батьківщини, сприяти розвитку 

допитливості, спостережливості, креативності учнів [2, с. 117].  

Активна пошукова робота учнів – найдієвіший шлях до вивчення свого 

минулого. Це шлях до самопізнання, осмислення свого родоводу, своєї 

приналежності до славетних земляків.  Дослідження та вивчення історії рідного 

краю поповнює багаж знань учнів новими цікавими фактами, дозволяє бачити 

місце свого краю в загальноісторичному процесі держави, сприяє оволодінню 

інформаційно-цифровими, світоглядними, інтелектуальними, громадянськими, 

комунікативними  компетентностями.  

Займаючись пошуково-дослідницькою роботою, молодь переконується у 

необхідності творчого підходу до власної діяльності, вибору свого 

майбутнього. Самостійно відшукуючи шляхи і способи розв'язання проблем, 

діти опановують навички дослідження, пошуку, творчості, які їм неодмінно 

знадобляться у майбутній професійній діяльності.   

Отже, реалізувати ці завдання допомагає застосування нових 

педагогічних технологій з високим компетентністно утворювальним 

потенціалом, таких як: особистісно зорієнтована методика, інтерактивне 

ситуаційне навчання, проєктний метод, стратегія критичного мислення. Ці 

технології допомагають оволодіти ключовими компетентностями, визначеними 

Радою Європи як стрижневі для ХХІ ст.: соціальні і політичні, полікультурні, 

комунікативні, інформаційні, компетентість саморозвитку і самоосвіти. 

Формування в здобувачів освіти основних загальнокультурних і предметних 

історичних компетентностей є головним завданням учителя історії, а 

краєзнавчий потенціал буде позитивно наближати процес оволодіння 

компетентностями до успіху. 
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Містечко Білопілля Сумської області дало світові геніальну людину – 

Антона Семеновича Макаренка.  Нещодавно ми відзначили 133 річницю від 

дня народження свого земляка – всесвітньо відомого педагога й письменника, 

який визначив спосіб педагогічного мислення в ХХ столітті. Особливо 

урочисто цю дату відсвяткували в Білопільському закладі загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 5 імені А.С. Макаренка Білопільської міської ради 

Сумської області. Що це за освітній заклад, як він працює і які плани розвитку 

будує?  "Кожна школа повинна мати своє обличчя і пишатися цим обличчям» 

[5]. Будь-хто, хто коли-небудь закінчував педвуз, пам'ятає, що ці слова 

належать Антону Семеновичу Макаренку, який зробив значний внесок у 

вітчизняну та світову педагогічну науку. Що ж сьогодні пов’язує всесвітньо 

відомого педагога й письменника Макаренка з нашим краєм? 

У невеликому містечку Білопіллі Сумської області є освітній заклад, який 

майже півстоліття несе на своєму прапорі ім'я людини, що стала легендою. 

Школі, яка нині носить ім’я свого знаменитого земляка, вже виповнилось 113 

років. Вона хоробро зробила крок у вік поважної мудрості й дивиться на  своїх 

школярів люблячим поглядом турботливої матері: то з заохоченням, то з 

суворістю. Скільки малюків вона обігріла під своїм дахом і скільки освічених 

юнаків та дівчат випустила у велике життя! 

А починалося все так. У 1908 р. за кошти білопільських купців –                       

О. Сердюка, В. Морозова та ін. було побудовано приміщення чоловічої гімназії. 

Опікувався будівництвом купець 2-ї гільдії, меценат, міський голова Олексій 

Олексійович Кононенко [7]. Для потреб жіночої гімназії  він подарував 

житловий будинок своєї дружини Домни Костянтинівни. У 1919 році обидві 

гімназії були реорганізовані в соціально-економічний технікум.  

Ішли роки. Змінювались назви  закладу.  
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Інтернату рідні стіни… 1 вересня 1959 року на виконання Закону про 

всеобуч та Постанови Ради Міністрів УРСР Про розширення інтернатних 

закладів і боротьбу з бездоглядністю дітей, у приміщенні колишньої чоловічої 

гімназії відкрилася Білопільська школа-інтернат. Поступово тут були обладнані 

класи-кабінети, музей А.С. Макаренка (1967 р.), кімната бойової слави (1968 

р.). У 60-ті роки побудовані спальний корпус, шкільна столярна майстерня, 

їдальня, теплиця, свинарник на 40 голів для ведення підсобного господарства; 

посаджений фруктовий сад на площі 1,8 га землі. 

Із початку створення школи-інтернату відділ освіти приділяв серйозну 

увагу комплектації кадрів. Тож, школа отримала найкращих педагогів, по-

справжньому чуйних, добрих, справедливих людей. Багато любові віддали 

дітям Людмила Олександрівна Краснобрижа, Віра Семенівна Пономаренко, 

Людмила Едуардівна Бойко, Наталія Павлівна Ілляшенко, Віра Василівна 

Потапенко, Ганна Петрівна Ключник, Олексій Васильович Штань, Раїса 

Михайлівна Бабенко, Раїса Трохимівна Олексенко, Марія Іванівна Кізенко, 

Олександра Іванівна Козак, Тетяна Вікторівна Кальченко, Тетяна Максимівна 

Курченко, Ада Іванівна Тесленко, Жанна Іванівна Ніконорова, Наталія 

Микитівна Крючок.  

Поступово склався дружний, згуртований колектив учнів, учителів та 

вихователів. Перший директор школи-інтернату, колишній фронтовик Олексій 

Васильович Турула, порівнював свою роботу з організації навчально-виховного 

процесу та облаштування побуту вихованців із життям на фронті: постійно ти 

ніби на передовій, адже інколи не було найнеобхіднішого. 

За період існування інтернату змінювалося його керівництво, але у 

вдячній пам’яті педагогів та учнів назавжди залишаться імена директорів, які 

дбали про вихованців та престиж закладу. Заслужена пошана всього колективу 

належить колишньому ветерану Другої світової війни Олександру Андрійовичу 

Щербаку. "Кожна школа повинна мати своє обличчя...". Досить швидко воно 

з'явилося і у нашої альма-матері, коли її очолив Олександр Андрійович 

Щербак... Педагог-гуманіст, людина-легенда. І хоча сьогодні його, на жаль, вже 

немає серед нас, це ім'я з особливою теплотою і щирою вдячністю 

промовляють колишні учні та колеги. Понад 20 років на посаді директора 

Білопільської школи-інтернату й викладання історії та суспільствознавства 

були для нього роками напруженої праці, творчих новаторських пошуків по 

впровадженню ідей А.С. Макаренка в практику роботи колективу. Сьогодні 

пам'ять знову переносить нас у далекі 60-ті.  

Згадують учителі: «Він вже звик: коли поріг його робочого кабінету 

переступали колишні вихованці, вони обов'язково – чи то відразу, чи то вже 

потім, коли розмова набуде невимушеного і відвертого характеру, – запитають: 

«А пам'ятаєте, Олександре Андрійовичу?..». І він не дивується: нічого 

незвичайного у тому немає – людині потрібно, щоб її пам'ятали... 

Олександр Андрійович Щербак пам'ятав. Навіть вони, його колишні 

учні, вражено замовкали, коли він без помітних зусиль – так, ніби це було 

вчора, – згадував, біля якого вікна в класі стояла пам'ятна кожному парта, 

яких пісень співали, коли після прощального шкільного балу йшли за місто 
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зустрічати схід сонця; як хтось із них, коли ще був першокласником, гірко 

плакав у нього в кабінеті, скаржачись крізь сльози, що хлопці з 3-«А» не 

взяли його грати у футбол, а він заспокоював малюка і потім ходив до тих 

хлопчаків, розмовляв з ними, переконував, що не можна ображати 

молодших... 

Тоді, у 1961 році, коли йому запропонували очолити міську школу-

інтернат, він ще не знав, що, погоджуючись на цю пропозицію, давав згоду на 

неспокійне життя. Інтернат він приймав, маючи за плечима 

чотирнадцятирічний педагогічний стаж. Ті чотирнадцять років умістили в собі 

роботу старшим піонервожатим, яку він поєднував із навчанням на заочному 

відділенні Сумського педагогічного інституту та трирічне директорство в 

одній із залізничних шкіл. Зважаючи на той досвід, він, звичайно, розумів, яку 

відповідальність бере на себе, погоджуючись перейти до інтернату, але 

повною мірою уявити те навантаження, що мало лягти на нього, не міг... Це 

він відчув вже потім, коли почав працювати, коли закрутив його вихор 

великих і малих турбот про школу, про її вихованців. 

Учнівський і педагогічний колектив переживав організаційний період. 

Треба було добудувати окремі приміщення, дістати обладнання для класів, 

кабінетів, майстерень, думати про одяг і взуття для учнів. А крім цього! 

Турботи про побут та перспективи школи ніякою мірою не звільняли його від 

керівництва педагогічним колективом, від копіткої і не завжди помітної на 

перший погляд роботи, яка полягала в тому, щоб організувати весь навчально-

виховний процес, що починався на уроках і продовжувався на піонерських 

лінійках, комсомольських зборах, екскурсіях, подорожах, спортивних 

змаганнях.  

Наприкінці першого року роботи в школі-інтернаті його почали брати 

сумніви. Ні, він не роздумував над тим, чи справиться, чи витримає? Був 

упевнений у собі: витримає. Хвилювало інше: чи можна за всім отим: за 

турботами про якість навчання, про дитячі черевички й білизну для 

учнівського гуртожитку – не забути, що він не просто директор, а головний 

педагог школи, не розгубити в собі того важливого, що дає право називатися 

вчителем? Чи можна?.. 

Можна. А коли запитували Олександра Андрійовича, що потрібно для 

цього, він відповідав двома словами, які були основними в його педагогіці: 

«Любити дітей!»   

Сам він був відданим цьому правилу. І  його відданість школі відзначена 

знаками  «Відмінник освіти СРСР»,  «Відмінник освіти УРСР»,  медаллю  

А.С. Макаренка й високими урядовими нагородами – орденом Трудового 

Червоного Прапора та Ленінською ювілейною медаллю [3]. 

Стиль роботи директора – бачити хороше в людині. Постійно 

підкреслювати це хороше. Із глибокою повагою, з відкритою душею підходив 

він до  людини. І це відчувалося в кожному його рухові, в кожному слові.  

Згадують його випускники: «Жили ми в школі-інтернаті, як під 

батьківським дахом. На шкільній лінійці він давав розпорядження, заохочував 

чи робив зауваження. Але ніколи ні словом, ні ділом він не принизив ні учня, ні 
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вчителя, ні технічного працівника. Такий він, наш директор. Вимогливий, але 

справедливий. Ми всі у нього були хорошими. Що там! Передовий завжди 

заклад! Кожен свій учинок, кожен крок у житті ми звіряли по директору. Ми 

пройшли школу Олександра Андрійовича Щербака – директора, Людини з 

великої літери».  

17 вересня 1974 року рішенням Ради Міністрів УРСР  Білопільській 

школі-інтернату було присвоєне ім’я нашого славного земляка – педагога і 

письменника А.С. Макаренка.  

Макаренківські методи виховання дітей знайшли творче застосування у 

практиці роботи педагогів і дали позитивні результати. Інтернат став для 

кожного вихованця рідною домівкою, де живе велика дружна сім’я, де  вся 

система виховання орієнтує на добрий, діловий, мажорний стиль у колективі,  

розвиток самоврядування і самостійності, формування свідомої дисципліни. 

"Дисципліна в колективі –  це повна захищеність,  впевненість у своїй правоті», 

– вважав Макаренко. Його ідеї  закладено в кодекс прав і обов'язків школяра.  

Антон Семенович писав: «Неможливе правильне виховання без могутнього 

поважаючого свою гідність колективу" [4]. Такий колектив  створено в 

інтернаті  в різноманітних творчих справах, коли вчителі та учні виступають 

партнерами. Досвід доводить, що в спільних справах успішно формується той 

мікроклімат, який Макаренко називав духом школи [2].  

Специфіка діяльності нашого колективу  вимагала знань, досвіду, 

майстерності всіх працівників закладу. Тут працювали люди з активним 

почуттям обов’язку, з добром у серці. У школі-інтернаті не просто 

супроводжували дитину в її розвитку, а вели її, створюючи особистість, твердо 

переконані, що зі шкільного порога вона піде в життя хорошою людиною. Не 

випадково три найкращі педагоги закладу за заслуги в галузі освіти і 

педагогічної науки постановою колегії Міністерства освіти України були 

нагороджені Медаллю А. С. Макаренка: Микола Данилович Ілляшенко, Марія 

Іванівна Кизенко та Щербак Олександр Андрійович. 

Щороку дружна інтернатівська сім’я поповнювалася новими 

вихованцями. У школі навчалися діти, які добре вміли співати й танцювати, 

перемагати в спортивних баталіях, вести екологічну роботу, ходити в походи, 

виготовляти потрібні й корисні речі в столярній майстерні, отримувати 

заслужені оцінки на уроках. Школа-інтернат залишила теплі спогади в дитячих 

і дорослих серцях. 

Від минулого – до сучасності. Уже понад двадцять років наш колектив 

очолює Надія Михайлівна Колесникова. Вона зберігає та примножує кращі 

традиції закладу, уміло поєднуючи їх із викликами сучасної нової української 

школи.  

Директор Н.М. Колесникова– творча особистість, володіє стратегічним 

мисленням, здатна вести за собою, створювати образ майбутнього. Її 

відзначають високий професіоналізм, тактовність, толерантність, 

компетентність, комунікабельність, внутрішня гармонія, повага до підлеглих. 

Надія Михайлівна турбується про кожного учня, дбає про престиж закладу [6].  
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Свій 110-й день народження наша школа зустріла в новому статусі. У 

зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови Про внесення 

змін до типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад від 09.08.2017 р. школа-

інтернат 27 серпня 2018 року була реорганізована у заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 5 імені А.С. Макаренка. Нині в ній навчається 145 учнів. 

У школі відкрито 8 інклюзивних класів, де вчаться 13 дітей із особливими 

освітніми потребами.  

1 вересня 2018 року в нашому закладі, як і по всій країні, для учнів 

початкових класів стартувала програма «Нова українська школа». 

Що таке Нова українська школа і чим вона відрізняється від традиційної 

освіти в Україні? Відповідь на це питання може дати, напевно, кожен, у кого в 

родині є третьокласник. Нова українська школа – це ключова реформа 

Міністерства освіти і науки України.  Головна мета цієї реформи – створити 

освітній заклад, у якому буде приємно навчатись і який даватиме учням не 

тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті.  

Що у нас змінилося? Змін багато. Вони пов’язані не тільки з 

реорганізацією нашого  закладу, а й з новими вимогами, які ставить держава 

перед  педагогами  щодо організації навчально-виховного процесу. У 2019 році, 

згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, кожна школа 

обрала для себе єдиний профільний напрямок для учнів 10-11 класів. Наші 

старшокласники  поглиблено вивчають предмети суспільно-гуманітарного 

напрямку.  

Колектив закладу під керівництвом директора Н. М. Колесникової та її 

заступників  В.П. Мартиненко і О.В. Шевцової наполегливо працює над 

утіленням освітньої реформи в практику школи. Ще одна макаренківська ідея – 

про необхідність перспективи: далекої, середньої і близької – прижилася міцно. 

Сьогодні Білопільський заклад загальної середньої освіти №5 ім. А.С. 

Макаренка Білопільської міської ради Сумської області живе таким же, як і 50, і 

100 років тому, насиченим життям. Його педагоги сповнені ентузіазму й 

інноваційних ідей, а учні націлені на успішне розв’язання життєвих задач. Усі 

твердо переконані: підростаюче покоління впише чимало славних сторінок в 

історію школи, рідного міста, країни.  

Нам здається, що найголовніше в нашому закладі – його душа, той дух, 

який формується колективом педагогів, учнів та їх батьків. Шкільні стіни  

невідворотно відраховують час: 50, 60, … 100 і більше років, але наша альма-

матір все одно буде залишатися молодою, тому, що ці стіни наповнюються 

новими дзвінкими голосами. У шкільного духу нема віку. Йому завжди 

дванадцять років – рівно стільки, скільки від першого до останнього дзвоника 

незабаром пройдуть свій шлях учні НУШ. Нашому закладу вже 113! І будь-

який сьогоднішній учень тільки здивується: «Невже йому 113?» 

Ми уважно ставимося до поради Макаренка про те, що «кожна школа 

повинна мати своє обличчя і пишатися цим обличчям». Живи й процвітай, наша 

улюблена рідна школо імені Макаренка! Антон Семенович – у наших серцях! 
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ 

ІСТОРІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

УЧНІВ 

 

Особливу роль у процесі формування в учнів національної ідентичності й 

почуття особистої гідності в результаті осмислення соціального та морального 

досвіду минулих поколінь, розуміння історії й культури в контексті 

загальноукраїнського історичного процесу в умовах консолідації української 

нації відіграють уроки історії з використанням краєзнавчого матеріалу. 

Краєзнавство в сучасному закладі загальної середньої освіти – джерело 

додаткових знань і виховний засіб, один із чинників залучення учнів до 

дослідження історії своєї місцевості, забезпечення розуміння зв’язку 

глобальних, національних і регіональних аспектів у вирішенні сучасних 

проблем. 

Одним із напрямів підвищення ефективності освітнього процесу з історії 

у закладах загальної середньої освіти є формування краєзнавчої 

компетентності. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках відкриває 

необмежені можливості міжпредметної інтеграції, підвищує інтерес учнів до 

навчання, розвиває дослідницькі навички, наповнює урок елементами 

зацікавленості, викликає в учнів відчуття причетності до подій історії, дає 

змогу вчителю перетворити теоретичні знання учнів на конкретні вміння та 

навички. Сутність історичного краєзнавства полягає у розумінні учнями 

історико-географічних і соціально-економічних особливостей свого краю та 

країни загалом. 
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Використання місцевого матеріалу на уроках історії відіграє важливу 

роль, оскільки пов’язує дослідження життя, побуту окремого населеного 

пункту та особи з історією країни; допомагає усвідомленому засвоєнню учнями 

найскладніших питань соціально-політичного, культурного розвитку країни 

загалом. Використання краєзнавчого матеріалу активізує розумову діяльність 

учнів, дозволяє урізноманітнити методику проведення уроків історії, створює 

умови для кращого сприйняття природних і суспільних явищ історії, сприяє 

поєднанню навчання та виховання в єдиний процес. 

Зв’язок історії країни та краю встановлюється насамперед через події, що 

мають загальнодержавне значення, але територіально локалізовані. Для 

встановлення зв’язків місцевого матеріалу з курсом історії України 

пропонуємо: 

– формувати цілісні знання із загальних питань історії України та регіону; 

– встановлювати синхронність подій з історії України та регіону; 

– співставляти загальноісторичні та місцеві події з метою встановлення 

спільного, відмінного та особливого; 

– розв’язувати пізнавальні завдання інтегрованого характеру, зміст яких 

одночасно базується на матеріалах з історії України та географії. 

Слід зазначити, що встановлення зв’язків між загальноісторичним і 

місцевим матеріалом визначається навчальною програмою, змістом 

навчального матеріалу, очікуваними результатами. Практика доводить, що 

використання краєзнавчого матеріалу на уроках не тільки не викликає 

перевантаження учнів, а навпаки, значно полегшує засвоєння курсу історії 

України, робить знання учнів більш міцними та глибокими. Місцевий матеріал, 

з одного боку, – засіб активізації пізнавальної діяльності  учнів і конкретизації 

загальноісторичних подій, а з іншого – частина системи знань з вітчизняної 

історії.  

Аналіз навчальної програми з історії України дозволяє стверджувати, що 

ефективність використання краєзнавчого матеріалу на уроках тоді, коли 

місцевий матеріал є не тільки засобом ілюстрації та конкретизації 

загальноісторичних подій, явищ, а й джерелом здобуття нових знань, 

розширення світогляду учнів; тісно пов’язаний із загальноісторичними  

подіями та розкриває специфічні особливості розвитку краю. 

Краєзнавчий матеріал дозволяє будувати пояснення методом індукції та 

дедукції, тобто від окремого до загального, коли на місцевому матеріалі 

розкриваються загальні наукові дослідження, і, навпаки, від загального 

переходити до розгляду місцевого. 

Розповідати про те, як історики довідуються про минуле на основі 

географічних, історичних, етнографічних назв; про походження назв своїх міст 

(селищ, сіл), вулиць, місцевостей; наводити приклади назв своєї місцевості, з 

яких можна довідатися про минуле допоможуть практичні заняття з історії 

України у 5 класі. Для розвитку вмінь і навичок орієнтуватися в історичному 

просторі учитель може використовувати найрізноманітніші методичні прийоми. 

Щоб зробити процес пізнання цікавішим у 5 класі можна провести гру 

«Картографічна мозаїка». Іншим методичним прийомом, який сприятиме 
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розвитку просторової компетентності є прийом малювання умовних позначок 

на карті.  

Розвивати вміння отримувати інформацію з логічно-опорних схем, усних 

та письмових, речових історичних джерел; уміння використовувати отриману 

інформацію для розв’язання поставлених учителем питань; розвивати навички 

роботи в малих групах; виховувати розуміння необхідності знань про минуле 

України для життя незалежної української держави; виховувати повагу до 

культурної спадщини України сприятимуть уроки історії побудовані на 

місцевому матеріалі доби козацтва, наприклад «Глухів – столиця 

Гетьманщини». Немаловажну роль у дослідженні минувшини рідного краю 

відіграють і речові джерела.  Предмети побуту, знаряддя праці, одяг формують 

цілісне уявлення про картину життя наших предків у минулому. Недарма 

говорять: «Краще один раз побачити, а ніж сім раз почути». Отримати таку 

можливість можна під час відвідання краєзнавчих музеїв і 

проведення  тематичних екскурсій. 

Так, під час вивчення  теми «Культура і духовне життя в Україні (1917-

1921 рр.)» доречним буде звернути увагу, учнів 10 класу, на відомого історика 

та державного діяча часів Української революції Василенка М.П., уродженця 

села Червоне Глухівського району Сумської області; дослідити життєвий шлях, 

громадсько-політичну та освітню діяльність, показати його взаємовідносини з 

Українською ЦР, одного з фундаторів Всенародної бібліотеки України (нині – 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). Акцентуючи увагу 

учнів на тому, що займаючи високі державні посади, Василенко М.П. 

спрямовував свої зусилля на демократизацію освіти, поліпшення матеріальної 

бази освіти й, що особливо важливо, на створення стрункої мережі 

неперервного навчання рідною мовою. Великий учений зробив багато на терені 

науки та освіти, але довгий час його ім’я знаходилося в забутті, бо «…праці 

Василенка написано з буржуазно-націоналістичних позицій». Лише з 1991 року 

в Україні з’являються праці про наукову, громадсько-політичну й освітню 

діяльність Василенка М.П. (праці Л. Кістерської,  Л. Матвєєвої, І. Усенка, Ю. 

Шемчушенка, В. Верстюка тощо), які повернули із забуття того, що «служив 

народу України усім своїм палким життям» [1, с. 16]. 

На уроках історії під час вивчення теми «Українська революція 1917-1921 

рр.» (10 клас) можна досліджувати участь відомих людей Сумщини у 

державотворчих процесах становлення української державності: обговорювати 

події Української революції, як вони вплинули на життя краю, яку роль 

відігравали жителі краю у цих подіях. Так, надзвичайно цікава доля людини, в 

організації українського війська на Сумщині – Филоновича  Василя Захаровича 

– українського військового діяча, генерала. У роки Першої світової війни 

закінчив Чугуївське піхотне юнкерське училище, був відправлений на фронт. 

Після утворення Української Центральної Ради та проголошення рішень 

військових з’їздів про організацію українського війська, взяв активну участь в 

українізації свого полку. Наприкінці 1917 року призначений військовим 

комендантом Сумщини, де сформував кінний полк, кілька стрілецьких сотень 

[2, с. 10]. 
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Таких, як Филонович, було тисячі. Лише небагатьох з них, видатних 

військових діячів періоду Української революції, сьогодні знають наші учні. Це 

уродженець с. Сопич  Глухівського повіту генерал Олександр Петрович Греков 

– військовий міністр Директорії УНР, головнокомандувач Української 

Галицької Армії; генерали армії УНР Микола Янчевський з Ямполя, Василь 

Сварика з с. Салогубівка Роменського повіту, Микола Острянський з Конотопа, 

Антон Масляний з с. Кириківка Великописарівського району, Олександр 

Ліницький з Охтирки, Микола Володченко з Глухова. Це полковник армії УНР 

Іван Литвиненко з Хоружівки Недригайлівського району – учасник 1-го 

Зимового походу, командир Запорізької дивізії, розвідник. Визначну роль у 

визвольній боротьбі зіграли і дві дівчини з с. Вороніж (Шосткинського району) 

Настя Гудимович і Марія Тарасенко – спочатку, як розвідниці Сірої дивізії, 

потім як зв’язкові Козацької ради Правобережної України. Помітне місце серед 

керівництва Центральної Ради займав уродженець м. Суми Зайцев Павло 

Іванович. У добу Української революції стає директором канцелярії 

Генерального Секретарства (Міністерства) освіти УНР, пізніше очолював 

культурно-освітню службу Армії УНР. Усе життя Павло Зайцев досліджував 

культурну спадщину Т. Шевченка. У Варшаві видав повне зібрання творів 

поета [2, с. 24]. Слід зазначити, що в період революції одним з основних засобів 

національної самоідентифікації українців, у тому числі і на Сумщині, були 

національно-визвольні ідеї Т. Шевченка, як і сама постать великого Кобзаря. 

Тільки у відновленні зв’язку поколінь, обговоренні, глибокому аналізі 

історичних фактів – запорука успішного засвоєння уроків нашого минулого, 

адже, як говорив В’ячеслав Липинський: «Навіть найкращі підручники історії 

ще нікого в світі історії не навчили: її треба в своїй крові, в своїй традиції і у 

своїй культурі мати» [3, с. 121]. 

Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії – одним із засобів 

активізації пізнавальної діяльності учнів, заохочення до дослідницької роботи. 

Знання з краєзнавства збагачують програмовий матеріал, роблять його більш 

чіткішим, цікавішим, логічнішим, переконливішим і, звичайно, сприяють 

підвищенню якості знань. 

Отже, умовах культурного та духовного відродження української нації 

виховання молоді засобами краєзнавства сприяє формуванню в учнів 

екологічної культури, активної життєвої позиції, історичної свідомості та 

національної гідності, виховує свідомих захисників природної, культурної  

спадщини рідного краю. 
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ПЕТРО ТОВСТУХА:СКАРБНИЦЯ ТВОРЧОСТІ 

Петро Товстуха – автор прозових творів, віршів, байок, гуморесок, 

веселих історій для дорослих та дітей. Його ім’я – відоме серед широкого 

читацького загалу. Жанри, у яких працює автор (гуморески, байки, усмішки), 

традиційно популярні у читача, оскільки гумор був і є невід’ємною рисою 

українського характеру, а уміння посміятися над людськими вадами 

(кумедними і не дуже), власне, над собою, – добра ознака здорового глузду . 

«Сміх, попри всі технічні та інші вигадки, як і раніше залишається 

надійними ліками від пихатості, скупості, чорних заздрощів, а ще – від 

простого небажання хоча б іноді подивитися на себе самокритично», – 

наголошує гуморист. 

 Петро Товстуха: талант мужності й мужність таланту. Народився 19 

червня 1960 року в селі Орлівка Ямпільського району Сумської області. Тут 

закінчив восьмирічну школу. З 1978 по 1980 рр. – служба в армії. Після 

строкової служби працював на Свіському насосному заводі. У 1982 році 

переїхав на постійне місце проживання до міста Глухів. Перебував на службі у 

Глухівському гарнізоні у званні прапорщика. Одружений, з дружиною Галиною 

Іванівною виховують двох синів. У 1991 році доля «обійшлась занадто круто», 

отримав тяжку травму, став інвалідом,  прикутим до ліжка.   

Чесний, порядний, безкорисливий і щирий. Уміло будує сімейні 

стосунки. Справедливий, об’єктивно та неупереджено оцінює інших. Своїми 

діловими та моральними якостями привертає до себе людей та позитивно 

впливає на їхню поведінку. Завжди уважний до людей, доброзичливий, 

особисті питання  вирішує делікатно. Скромний, простий та доступний у 

спілкуванні.  

Літературну творчість розпочав у 90-х роках ХХ століття. Перший 

дебютний вірш «Коза» був опублікований у місцевій газеті «Глухівщина». 

Численні відгуки читачів надихнули Петра Володимировича писати «з 

родзинкою й багато». Його твори друкувалися в місцевій пресі, у 

Всеукраїнській громадсько-політичній газеті «Без бар’єрів», у газеті «Сільські 

вісті», журналі «Соціальний захист», у колективних збірках «Глухів 

літературний». Приймав участь у міжнародних літературних проектах, 

друкувався в альманахах «Славянские колокола», «Злато стремя»…  

Усмішки Петра Товстухи друкують у відродженому журналі «Республіка 

ПЕРЕЦЬ».  

На його вірші створено добрий десяток пісень.  

Пісня «Сивочолий Глухів» у міському конкурсі на кращу урочисту пісню 

посіла призове місце, а на Всеукраїнському конкурсі до 100- річчя Гмирі, ця ж 

пісня у виконанні Віри Багринець –  2 місце.   
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Засновник Глухівської міської громадської організації інвалідів «Надія», 

Петро Володимирович – справжній борець за життя, вольова людина, завжди 

надасть підтримку слабкому, тому, хто потребує допомоги. Сприяв виданню 

збірки поетичних творів «ЖИВИ НАДІЄ!» (2009), автори яких – люди з 

обмеженими можливостями.   

У 2004 році став переможцем у міському конкурсі «Золоте перо – людина 

року». Номінант народної премії «Гордість Сумщини» (2007 рік). 

У 2011 році Товстуха Петро Володимирович  прийнятий до  Національної 

спілки письменників України.  

Петро Володимирович – переможець обласного конкурсу «Оспівую тебе, 

мій рідний краю», присвяченого 70-річчю утворення Сумської області у 

номінації поетичної творчості «Крилатим словом славлю рідний край». 

З-під пера автора вийшли у світ гумористичні збірки: «Коза на 

полюванні» (2003), «Дегустація» (2004), «Торба сміху» (2010), «Якір 

порятунку» (2014), «В очі й позаочі» (2014), «Спогади прапорщика» (2018), 

«Глухівські сказання» (2019), «Петрова гуморина» (2020), а також книги для 

дітей: «Клубочок жартів» (2006), «Круговерть» (2015), «Абетка» (2016).  

У своїх книгах Петро Володимирович гармонійно поєднує віршові й 

прозові твори різного тематичного спрямування: окремі – глибоко емоційні, як 

спалах серця, а більшість – прості, але чуттєві історії з реального життя. Це  

оповіді про життя минуле і сучасне, мирне й опалене війнами і боротьбою, 

колишньою і нинішньою. У творах легко «змішуються» у часі й просторі 

цивілізації й культури, імена відомих у світовій історії осіб і пересічних 

українців, простих, трудолюбивих, відданих справі й рідній землі, з нелегкими , 

почасти, трагічними долями, але щасливих і життєрадісних. Герої творів 

письменника вміють кохати, відчувати, плакати, бояться втрачати, проте, готові 

віддати життя за рідних, за справу, за свою Батьківщину. [1,3] 

У літературно-художньому виданні «Торба сміху»  представлені усмішки 

гуморески, в яких у жартівливій формі  відображене минуле і сьогодення . В 

автора є своє бачення світу і себе у ньому. Пише просто і невибагливо, робить 

веселі замальовки з натури. Та варто заглибитись – і починаєш розуміти, що ця 

простота і ясність є природною і тонкою, а є речі серйозні й надзвичайно 

глибокі.  

Збірка «Спогади прапорщика» на своїх сторінках розміщує твори 

сатиричного жанру. Гуморески й вірші з книги не можна читати без посмішки й 

гарного настрою. Вони виникають уже з перших сторінок, з перших рядків 

веселих, гумористичних, комічних, а подекуди й викривально-сатиричних 

творів. 

Образи, майстерно виписані в книзі, – упізнавані й розповсюджені у 

нашому суспільстві. Чого тільки варті карикатурно-сатиричні постаті 

військових начальників, винахідливо-привабливі солдатські образи, смішні й 

дотепно зображені риси наших «простих» сучасників і «правлячої еліти» [2,4]. 

На окрему увагу заслуговують байки, присвяти та дружні шаржі. Автор 

уміло доброзичливо висміює людські вади, помічає кумедне серед буденного та 
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ще й викликає сміх у читача. Його твори не лише веселі й дотепні, а й 

повчально-вагомі. 

У книзі «Глухівські сказання» особлива увага зосереджена на людині, її 

проблемах, переживаннях, стосунках, ставленні до життя, до суспільних 

викликів, до довкілля. 

У поетичних замальовках постають краєвиди рідної сторони: «сивочолий 

Глухів, Сіверська земля», що з Есмані, чистої ріки, цілющу воду пив і славу 

множив на віки, заради волі жив», «порослі берези старого Псла», що «купають 

бороди в потоках», глухівська «стометрівка під зірками», по якій «зачаровано і 

п’янко» «під зоряним дощем» ходять закохані й несуть «в душі надію – свою 

мрію золоту». 

До книжки автора увійшли і глибокі ліричні поезії, покладені на музику: 

про «волошкові очі, русі коси, чистий погляд, як ранкові роси», «лагідні вуста, 

немов любисток, дивовижне з бурштину намисто», «теплі зоряні ночі». А 

скільки кольорів любові у них – і сумних, і світлих, і гарячих. І обов’язкові 

прощання і розтавання, чекання і зустрічі. 

Та найголовніше в цій збірці – Людина, Життя, Любов, Добро [1,4]. 

У 2007 році за ініціативи П.В. Товстухи  створено альманах «Українська 

хвиля», який уміщує твори лише україномовних авторів. Група творчої 

глухівської інтеліґенції, об’єднавшись навколо члена Національної спілки 

письменників України П.В. Товстухи та доцента ГНПУ ім. О. Довженка В.М. 

Куриленка, піднялася на захист українського слова, красного письменства та 

національної історії на теренах колишньої гетьманської столиці, міста Глухова, 

утворивши літературно-мистецьке об’єднання «Українська хвиля». 

До першого видання «Українська хвиля»  увійшли твори відомих 

літераторів Глухова і вірші поетів-початківців. Твори в альманасі – різні за 

жанром і стилем, бо різні автори: у кожного своє світобачення, своє ставлення 

до тих чи інших подій і явищ. Та й кожному вікові притаманні свої погляди, 

свої мотиви, свої настрої. Однак, головне завдання для всіх – «нести між люди» 

українське слово, українську культуру.   

Спочатку це планувалось як форма опору підступним процесам 

«омосковщення» нашого краю, але згодом своїми творчими здобутками 

«Українську хвилю» підтримали такі особистості, як Герой України, народна 

артистка СРСР та України Ада Роговцева, Герой України Юрій Мушкетик, 

народний артист України Валентин Бурий, голова НСПУ Володимир 

Яворівський, а також відомі письменники: Григорій Гайовий, Олег Чорногуз,  

Григорій Єлишевич, Анатолій Луговський. На сторінках збірок «Української 

хвилі» друкували свої матеріали відомий у світі історик, доктор історичних 

наук, лауреат Шевченківської премії Сергій Іванович Білокінь; доцент кафедри 

історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного 

університету імені Драгоманова Андрій Бульвінський; шов і знаний у колах 

української філології фахівець з мовних особливостей поліських говорів, 

кандидат філологічних наук, доцент Володимир Михайлович Куриленко. 
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За цей час члени літературно-мистецького об’єднання підготували і 

видали друком дев’ять збірок  поезії, прози, наукових досліджень, драматичних 

та музичних творів. 

У важкій українській сучасності, в умовах неоголошеної війни, автори 

«Української хвилі» активно долучились до громадянсько-патріотичної 

тематики, проблем української історії та літератури. 

Сьогодні видання (а це вже дев’ятий альманах «Українська хвиля») 

об’єднує сивочолих класиків української літератури та нову генерацію – 

сучасних аматорів-творців, котрі займають гідне місце в когорті майстрів слова. 

У збірці друкуються твори авторів з усіх куточків України. А це – ЄДНАННЯ! 

Це приклад підростаючому поколінню, – нашому майбутньому. [4,3] 

«Українська хвиля» поширюється Україною, долає кордони, піднімаючи 

на гребінь «мову солов’їну», розкриваючи її велич, прославляючи рідну землю, 

відкриваючи нові літературні імена. Побажаймо «хвилям»  «Української хвилі» 

творчої невгамовності, чистоти помислів, широкого всеукраїнського простору. 

Вже готується десяте ювілейне видання до 30-річчя незалежності України.  

Окремо хотілось би звернути увагу на «Веселу абетку». Це не тільки 

цікаві й повчальні історії для малечі. Це практичний посібник із вивчення 

непростої, але такої захоплюючої «живої» азбуки. За словами автора, протягом 

року він працював над своєю версією абетки. І це того варте!  [3,4].  

Петро Товстуха пише і для найменших читачів, і для школярів, і для 

дорослих. В оформленні своїх збірок автор плідно співпрацює з місцевими 

художниками і талановитими учнями загальноосвітніх закладів. Так, у його 

збірці «Круговерть» використано малюнки учнів другої, четвертої та шостої 

шкіл міста Глухова, а також художників-студійців міста Суми. Це повністю в 

характері Петра Володимировича – бачити в людях найкраще, вести за собою 

талановитих однодумців, творити разом і надихати на нові здобутки словесної 

чи образотворчої майстерності. 

Петро Товстуха – укладач і автор ідеї першого випуску (2020 рік) 

літературно-мистецького альманаху «Стежками до мрій». Ця збірка об’єднала 

творчість талановитих дітей Глухівського, Ямпільського та Конотопського 

районів Сумщини.  

Упорядник альманаху, популяризуючи здобутки творчої молоді нашого 

краю, керується думкою Сократа: «У кожній людині є сонце, потрібно лише 

дати йому світити». Твердо переконаний, що перші, безумовно, – вдалі його 

промінчики, з часом переростуть у потужні яскраві промені індивідуальної 

творчої манери кожного з презентованих в альманасі авторів.  

Петро Володимирович – людина надзвичайної енергії та щирої 

української душі, він об’єднує зовсім різних людей, які , згодом, стають його 

однодумцями і надихають на нові творчі здобутки. Усі починання письменника 

знайдуть благотворний відгук у душах дітей і дорослих, у всіх, кому адресує 

свої книги.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРАЄЗНАВСТВА В  

ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

Дошкільна освіта покликана забезпечити всебічний розвиток особистості, 

який ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, 

досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду. 

Проблема виховання особистості – одна з найголовніших проблем сучасності, а 

новому суспільству потрібна нова людина – високоосвічена, інтелігентна, 

національно свідома, здатна до саморозвитку, самовиховання та самореалізації 

в суспільстві, яка керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє 

традиції свого народу та примножує їх. 

У різні роки на позитивне значення краєзнавства у вихованні дітей 

вказували українські вчені і педагоги К. Ушинський, О. Духнович, С. Русова, Г. 

Ващенко, С. Рудницький, В. Геринович, П. Тутковський, А. Макаренко та інші. 

Потреба формування ціннісного ставлення до рідного краю в період 

дошкільного дитинства відображена у дослідженнях сучасних учених А. Богуш, 

Н. Бондаренко, Н. Виноградової, Н. Гавриш, Р. Жуковської, В. Лаппо, Н. 

Лисенко 

Краєзнавча робота, як освітня діяльність, має величезний оздоровчий 

(зняття нервових перевантажень і стресів, фізіологічне зміцнення організму) і 

виховний (духовний розвиток, пізнання навколишньої дійсності, розширення 

кругозору) потенціал, зокрема у процесі: 

 патріотичного виховання юних вихованців через формування їхнього 

інтересу до процесів, що відбувалися у минулому і в сучасний період;  

 виховання почуття гордості за свій край і свій народ, шанобливе 

ставлення до народних традицій; 

 естетичного виховання дітей дошкільного віку, шляхом формування 

уміння спостерігати і здатності помічати красу рідної природи та 

культурних об’єктів; екологічного і трудового виховання дошкільнят, 
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через формування гуманного, відповідального ставлення до природи і 

праці людей;  

 зміцнення бажання дітей брати посильну участь у природоохоронній 

діяльності своєї місцевості [6,c.94]. 

У всі часи і у всіх народів основною метою виховання була турбота про 

збереження, зміцнення і розвитку добрих народних звичаїв і традицій, турбота 

про передачу підростаючим поколінням життєвого, духовного, в тому числі і 

педагогічного, досвіду, накопиченого попередніми поколіннями. Національна 

культура стає для дитини першим кроком до оволодіння багатством світової 

культури, формування загальнолюдських цінностей та власної особистісної 

культури. Залучення до традицій народу особливо значимо у дошкільні роки. 

Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий компонент. Його 

мета формування ціннісних орієнтацій особистості, забезпечення життєвої 

компетентності дитини, до змісту якої входить і поняття «бути громадянином 

своєї країни, патріотом свого народу». Фундаментом патріотизму по праву 

вважається цілеспрямоване ознайомлення дітей з рідним краєм. 

С.Ф. Русова неодноразово наголошувала на потребі формування в дитини 

особливого ставлення до рідного краю: «Плекання любові до рідного краю, 

враз із пізнанням його скарбів вчиться дитина цінити й шанувати те, що своє..» 

[3]. Видатний педагог доводила, що дитина повинна не лише отримувати 

певний об’єм знань про свій рідний край, а головне наповнити її емоційну 

складову: «Треба з малих літ викликати в дітях палку любов до рідного краю, 

ця любов завше жевриться в душі дитини …Треба цю маленьку іскорку 

роздмухати в гаряче щире почуття, хай дитина додивляється до краси рідного 

степу, слухає рідну пісню, рідну мову, знає своїх рідних героїв лицарів і що 

далі більш свідомо ставиться до того національного і природного осередку, в 

якому вона виростає, якому колись мусить служить» [3]. 

Аналізуючи психолого-педагогічні дослідження вітчизняних та 

закордонних науковців, обумовлюємо ряд передумов прилучення дітей 

дошкільного віку до етнокультурних надбань рідного краю: 

 завдяки високому рівню пізнавальної активності, емоційній чутливості, 

діяльнісній налаштованості дошкільний вік є найсприятливішим для 

формування ціннісного ставлення до дійсності; 

 саме в дошкільному віці діти вперше виявляють інтерес до історичного 

минулого, мистецьких творів, народних традицій рідного краю; 

 дошкільний вік є первинним етапом в усвідомленні власної 

приналежності до етнічної спільноти. 

Зміст практичної діяльності вихователя повинен ґрунтуватися на 

принципах системності, поетапності та послідовності; комплексного 

використання різноманітних елементів етнокультури; збереження природного 

характеру життєдіяльності дитини в осередку дошкільного закладу, орієнтації 

на розвиток творчої активності дітей. 

Використовуючи, краєзнавчий матеріал вихователь повинен вести роботу  

у трьох напрямах:  
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 виховна робота, спрямованай на визначення оптимальних умов 

організації освітнього процесу в ЗДО з метою формування у 

дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю;  

 консультативно-просвітницька робота, зорієнтована на вдосконалення 

професійної підготовки педагогів; 

 співпраця з родиною, передбачає заохочення сімей вихованців до 

використання елементів етнокультури у родинному вихованні, 

об’єднання зусиль родини й дошкільного закладу у справі прилучення  

дошкільників до етнокультурних надбань рідного краю[5, c.56] 

Задля цього пропонується послуговуватись різноманітними методами та 

прийомами як-от: тематична розповідь, розгляд ілюстрацій, бесіда за 

малюнком, пізнавальні хвилинки, дидактичні ігри. 

Психологи й педагоги вже давно з’ясували, що провідною діяльністю 

людини в дошкільному віці є гра. Саме вона допомагає освоїти дитині досвід 

людської діяльності. В ігрових умовах відносини між дітьми є практичними 

вміннями їх перших колективних взаємодій. Не можна забувати, що гра є 

важливим засобом виховання. Вона – унікальний феномен загальнолюдської 

культури, оскільки в кожному столітті, у кожній епосі, у кожного конкретного 

етносу, у будь-якого покоління є свої улюблені ігри. 

О. Усова зазначала: «У народних іграх немає навіть тіні педагогічної 

настирливості, і разом із тим усі вони цілком педагогічні».  

Високу оцінку іграм дав також і В. Сухомлинський: «Гра – це величезне 

світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається живлючий потік 

уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що засвічує вогник 

допитливості» [4,c.123]. 

Розучуючи й використовуючи в іграх, хороводах фольклорні тексти й 

пісні, вона наповнює їх конкретним змістом стосовно ігрових ситуацій. 

Українські народні ігри мають багатовікову історію, вони збереглися до наших 

днів із глибокої старовини, передаючись із покоління в покоління, вбираючи в 

себе кращі національні традиції 

Окреслимо переваги використання народних ігор у вихованні 

дошкільників:  

 народні ігри допомагають засвоювати знання, отримані на заняттях;  

 у народних іграх багато гумору, змагального запалу, рухи точні й образні, 

часто супроводжуються несподіваними моментами, улюбленими дітьми 

лічилками й зазивалками;  

 увага – необхідна умова будь-якої діяльності: навчальної, ігрової та 

пізнавальної. Тим часом, увага в дошкільників, як правило, розвинена 

слабо, і впоратися з цією проблемою допомагають народні ігри, оскільки 

часто в іграх наявний віршований текст, який привертає увагу дітей, 

нагадує правила. 

Окрім традиційних навчальних занять та виховних заходів програмою 

передбачено інші форми організації навчально-виховного процесу: екскурсія до 

краєзнавчого музею (художнього салону, крамниці сувенірів, світлиці в 
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сільському будинку культури тощо), відвідування майстерні народних 

промислів та знайомство з народними умільцями, організація виставок 

«Сімейні реліквії», «Сад родинних деревець». 

Надзвичайно сильний емоційний та естетичний вплив на дитину має 

природа. Дитина відчуває природу в русі, в конкретних діях. Тому під час 

екскурсії в природу бажано залучати учнів до ігрової та посильної трудової 

діяльності. В.О. Сухомлинський доводив, що природа сама собою не виховує, а 

виховує лише активна взаємодія дитини з нею. А ще він сказав: «Навчайте 

граючись, а граючись навчайте». [4, c.112] Під час екскурсій в природу слід 

проводити ігри на місцевості, різні цікаві конкурси тощо. 

Але проводячи екскурсію для дітей дошкільного  віку, не слід забувати 

про те, що вони ще маленькі для серйозного викладення інформації про те чи 

інше місто. Для того, щоб екскурсія сподобалась юним краєзнавцям, слід також 

її «прикрасити» казковими чи фантастичними моментами, які зацікавлять і 

запам`ятаються вихованцям. Наприклад, можна запропонувати дітям уявити, 

що місто – це окреме королівство, обов’язково називаючи його справжню 

назву, яке колись побудували могутні воїни – козаки, чи лицарі.  

Вихователі разом з батьками повинні створити у ЗДО краєзначі осередки, 

це групові кімнати, куточки, музичні зали, у яких повиннен міститися наочний 

матеріал: макет стародавньої хати, української печі, народні іграшки, меблі, 

посуд, український рушник, одяг та ін. 

Розуміючи необхідність та актуальність даного дослідження перед 

вихователями постає ряд завдань: 

 збагачення знань дітей, педагогів і батьків про культурну самобутність 

рідного краю; 

 формування поваги й інтересу до етнокультурної спадщини;  

 облаштування виховного середовища, у якому сконцентровано 

різноманітні елементи етнокультури. 

У процесі краєзнавчої роботи дитина формується як особистість у 

міжособистісному діловому спілкуванні однолітків; дитина вчиться у грі з 

використанням естетичних елементів; діяльність дитини в цьому процесі 

актуалізована, внутрішньо мотивована й осмислена.  

Краєзнавча робота створює умови, за яких навчання дитини не лише з 

грою, але й з трудовою діяльністю, ручною працею, фізичним вихованням. 

Виховання любові до рідного краю здійснюється за допомогою різноманітних 

форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, 

вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямів діяльності 

дітей дошкільного віку.  

Отже, краєзнавча робота ку сприяє успішному виконанню одного з 

основних завдань сучасної освіти – формування громадянської, компетентності: 

інтересу до своїх родинних і національних витоків, прагнення продовжувати 

традиції свого народу, самостійності у здобутті краєзнавчих знань, розвитку 

пізнавальних інтересів до батьківського роду, рідної природи, материнської 

мови та пісні. Краєзнавчий компонент є тією родзинкою, яка дає можливість 
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вихователю стимулювати юних вихованців до пізнання і розвивати їхні 

здібності в усіх напрямках.  
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Сучасна шкільна освіта України орієнтована на підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу з метою формування компетентнісної 

особистості, яка здатна не лише засвоювати знання й уміння, але й знати, 

поважати традиції та звичаї, культуру свого народу  та інших народів.  

Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в державі, саме школа повинна 

стати осередком становлення громадянина-патріота України, виховувати у 

підростаючого покоління високу патріотичну свідомість, почуття вірності, 

любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності держави. Основним напрямком виховання 

дітей та молоді в національній системі освіти є патріотичне виховання. Але 

одне з чільних місць належить вихованню любові й дбайливого ставлення до 

рідної землі, її історії, поваги до народних традицій і звичаїв, фольклору, 

любові до рідної природи. Адже в людини немає місця дорожчого, ніж те, де 

вона народилась, землі, на якій зросла… Щоб по-справжньому любити рідний 

край, його слід добре знати, потрібно вивчати, знати його історію, мову, 

культуру. Зазначені вище пріоритети відображені в основних документах про 
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освіту, а саме: в Державній національній програмі «Освіта» (« Україна ХХІ 

століття»), у законі України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у 

Національній доктрині розвитку освіти. У цих документах мова йде про те, що 

загальна середня освіта має бути спрямована на забезпечення всебічного 

розвитку особистості шляхом навчання та виховання молодого покоління.  З 

метою правильного вирішення завдань, які пов’язані з перебудовою освіти, 

необхідним є розгляд, узагальнення та творче осмислення особливостей 

функціонування всіх її компонентів, у тому числі й краєзнавчої роботи.  

К. Ушинський, розробляючи систему ознайомлення учнів з рідним краєм, 

вважав, що вона має носити прикладний характер і допомогти учням після 

закінчення школи включитися в трудову діяльність. Він теоретично 

обґрунтував ідею використання краєзнавства при викладанні різних шкільних 

предметів, наголошуючи, що саме воно повинно сприяти не розвитку науки, а 

розвитку підростаючого покоління. К. Ушинський розглядав краєзнавство як 

важливе педагогічне явище та охарактеризував його навчальний,  виховний та 

методичний аспект. Класичним прикладом використання краєзнавчого 

принципу навчання і виховання став його підручник "Рідне слово", де значне 

місце посідала усна народна творчість – місцеві казки, прислів’я, думи. 

Отже, краєзнавство є одним із важливих засобів всебічного розвитку та 

становлення особистості як патріота і громадянина України. Особливого 

значення воно набуває в умовах сьогодення, коли спостерігаються піднесення 

національної самосвідомості, невпинне зростання інтересу до української 

історії та культури.  

Оскільки українська мова і література є могутнім джерелом національної 

духовності, своєрідним генетичним кодом, пам'яттю народу, то уроки рідної 

мови дають величезні можливості для виховання справжнього громадянина 

незалежної України, формують національну свідомість. Необхідною умовою 

для виконання цих завдань є упровадження краєзнавчої роботи в діяльності 

кожного вчителя-словесника. Використання краєзнавчих матеріалів на уроках 

української мови сприяє національному вихованню учнів, формує в них 

почуття патріотизму, учить шанувати історію та самих себе, формує почуття 

національної гідності; дає можливість краще й повніше дізнатися про історичне 

минуле нашого краю, його видатних людей. Уроки рідної мови з творчим 

використанням краєзнавчого матеріалу вчитель може проводити, керуючись 

такими основними напрямами: вивчення історії, пам’яток Сумщини; 

ознайомлення з усною народною творчістю, етнографією; вивчення творчості 

письменників рідного краю; поглиблення знань про найвидатніші досягнення 

культури, ремесел, освіти, науки. 

Краєзнавчий матеріал є ефективним допоміжним засобом для реалізації 

навчальних, виховних та розвивальних цілей уроків української мови та 

літератури.. У сучасних  школах України є значні потенційні можливості для 

забезпечення достатнього краєзнавчого кругозору  школярів та формування 

їхньої емоційно-вольової сфери засобами краєзнавства. При цьому, не 

замінюючи собою програмного матеріалу, елементи краєзнавства допомагають 

його конкретизації й становлять собою допоміжний матеріал. Ефективність 
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цього процесу значно зросте, якщо відбір краєзнавчих відомостей здійснювати 

за критеріями цілеспрямованості, доступності, систематичності, науковості та 

особистісної значущості для учнів. Якщо в початкових класах учитель добирає 

краєзнавчий матеріал, сам його розповідає, зачитує цікаві відомості, показує 

ілюстрації, то коли діти стають дорослішими,  вони активніше долучаються до 

краєзнавчої діяльність. Так, вивчаючи в 10 класі тему «Лексикологія», 

пропонуємо учням дібрати цікавий краєзнавчий матеріал до тем «Гончарство 

Сумщини», «Лозоплетіння Сумщини», а вивчаючи у 8 класі тему «Звертання. 

Поширені й непоширені» пропонуємо  дослідити творчість поетів – земляків, із 

їх віршів виписати речення зі звертаннями та виконати завдання підвищеної 

складності: скласти картку – завдання для товариша, використовуючи 

досліджений матеріал. 

На основі краєзнавчого матеріалу можна розробити дидактичний 

матеріал, скласти вправи, тести, пояснювальні, коментовані, навчальні 

диктанти. 

Цінним матеріалом у підготовці до уроків мови є тексти краєзнавчого 

характеру, бо вони спрямовані на ознайомлення учнів з літературою рідного 

краю, що зумовлює розширення їх світогляду, формування національної 

свідомості, гордості за визначних майстрів слова, культури, які плідно 

працювали на теренах рідного краю. Аналізуючи тексти, учні визначають стиль 

тексту, тему; розкривають їх пізнавальну цінність, стилістичні функції мовних 

одиниць, лексичні засоби, досліджують мовлення персонажів творів тощо. Так, 

наприклад, вивчаючи тему «Уживання великої літери»  можна запропонувати 

текст про життя і творчість Олекси Ющенка та завдання до нього: 

1.Визначити стиль тексу, аргументувати. 

2. Визначити тему тексту, основну думку. 

3. Виписати іменники з орфограмою  «Уживання великої літери», 

пояснити правила вживання великої букви. 

4. Виписати складне речення з тексту, зробити його синтаксичний розбір. 

Повторюючи та узагальнюючи знання із синтаксису, пропонуємо текст 

«Місто над Пслом» та різнорівневі завдання: 

1. Переписати текст, розставити розділові знаки. 

2. Виписати з тексту односкладні речення. Зробити синтаксичний 

розбір одного з них. 

3. Виписати з тексту словосполучення, зробити розбір 2-3 

словосполучень. 

4. Написати міні-есе на тему « Моє місто», використовуючи різні за 

будовою речення. 

Під час вивчення теми «Лексикологія» пропонуємо текст «Село Межиріч 

– осередок гончарного виробництва». Завдання: виписати архаїзми та 

історизми, укласти з них словнички , пояснити їхнє значення; написати міні-есе 

на тему «Роль застарілих слів у мовленні». Така робота сприятиме розвитку 

образного мовлення учнів, формуванню творчих здібностей, оскільки школярі, 

засвоюючи нові одиниці, навчаються вводити їх у контекст, доречно 

використовувати в процесі спілкування. Використовувати краєзнавчий матеріал 
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можна під час вивчення будь-якої теми й на будь-якому етапі уроку. Тож 

можливості використання краєзнавчих матеріалів на уроках української мови 

безмежні. 

Українська література на сучасному етапі розбудови нашої держави 

усвідомлюється як чинник національного відродження. Тому необхідно 

враховувати визначальну роль особистості в суспільному житті країни, яка 

творить і зберігає історію, відроджує національну культуру, духовність, 

літературу, мову. Отже, важливим складником національно-мовної особистості 

виступає ціннісний, світоглядний, культурологічний, пізнавальний, 

поведінковий та інші компоненти, мовна, інтелектуальна здібність, мовне чуття 

[1, с. 3; 8, с. 4-7]. У художній літературі знаходять своє вираження його історія, 

його моральні цінності, ідеали, традиції, його ментальність, національний 

характер. Художня література спонукає молодь захоплюватися красою і 

самобутнім багатством рідної землі, національно-визвольною боротьбою 

українців, їхнім славетним минулим. За сучасних умов літературне 

краєзнавство є важливою державною справою. Саме уроки літературного 

краєзнавства дають можливість ознайомити учнів із цікавими прозовими 

текстами про рідний край, донести до учнів поетичні рядки, сповнені красою 

нашого краю, звернутися до народної та духовної спадщини Сумщини. На її  

літературній карті знайдемо немало пам'ятних місць, пов'язаних з життям і 

творчістю талановитих митців: це Путивель, де на валу плакала Ярославна, це й 

Косівщина, де в Параски Богуш лікувалася Леся Українка, це й міста й села 

Сумщини, які відвідав Тарас Шевченко. Не можна не згадати про кобзарське 

мистецтво, яке плідно розвивалося на Сумщині в радянську епоху. Потрібно 

вивчати творчість класиків-земляків української літератури: Івана Багряного, 

Олександра Олеся, Павла Грабовського, Остапа Вишні, сучасних письменників. 

Вивчати твори письменників-земляків корисно й цікаво, оскільки вони 

приваблюють читачів різноманітністю тематики, стилем, художніми засобами і 

широким жанровим діапазоном.  

Уроки літератури рідного краю мають певні особливості. Їх потрібно 

планувати, по-перше, враховуючи специфіку літератури як виду мистецтва; по-

друге, варто добирати літературні твори і мистецький матеріал високої 

літературно-естетичної вартості; по-третє, уміло поєднувати ознайомлення 

краєзнавчої літератури з використанням образотворчого мистецтва, музики, 

архітектури, історії, релігії, філософії свого краю тощо; по-четверте, 

забезпечувати формування естетичних смаків, переконань, ідеалів школярів 

відповідно до народних традицій; по-п’яте виробляти особистісне ставлення до 

художньої літератури рідного краю, щоб допомогти учневі самовиразитися, 

самоствердитися й усвідомити, що митці-земляки не тільки відображають своє 

сприйняття світу, а й передають енергію власного бачення життя з його добром 

і злом, красою і потворністю і цим допомагають дитині творити своє «Я» в 

єдності з природою, людством, нацією, рідним краєм [7, с.16]. 

Отже, сьогодні, коли основне завдання школи – виховання гармонійної 

особистості, особлива увага приділяється краєзнавчій роботі, яка сприяє 

національному вихованню учнів, формує в них почуття патріотизму, 
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національної гордості, учить шанувати нашу історію та самих себе. Краєзнавча 

робота допомагає краще й повніше дізнатися про історичне минуле нашого 

краю, його видатних людей. Основна мета, яку повинен поставити перед собою 

учитель-словесник, – це формування національно-свідомої, духовно багатої 

мовної особистості, а головне завдання – формування духовного світу учнів, 

цілісних світоглядних уявлень краєзнавчим матеріалом. 
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ШКІЛЬНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, 

СПРЯМОВАНИХ НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ТА САМОВИЗНАЧЕНІСТЬ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ) 

 

В історико-краєзнавчому музеї «Моє місто, моя школа» школи №17 

головна родзинка - це діорама «Будівництво Сумської фортеці», яка відображає 

події 1665 року, коли переселенці з містечка Ставищі, очолювані отаманом 

Герасимом Кондратьєвим, дістали дозвіл російського царя поселитися «на Пслі 
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річці біля річки Сум». Так було засноване наше місто. Для захисту південних 

кордонів Росії від постійних нападів кримських татар впродовж 1656-1658 

років було збудовано Сумську фортецю, одну з найбільших і найукріпленіших 

на Слобожанщині. В створенні діорами використаний цінний експонат – 

фрагмент колоди, ХУІІ століття, знайдений під час реконструкції вулиць 

Воскресенської і Соборної, подарований музеєм сумського полку слобіцького 

козацтва Герасима Кондратьєва, з якої була збудована Сумська фортеця. 

Експонати українців та козаків для діорами зроблені художником Кладковою 

Наталією Олексіївною.  

 
Учні, які входять у склад ради музею під керівництвом сумських 

краєзнавців Ситниченко Любові Семенівни та Федорової Валентини Іванівни 

відтворили ці події у театралізованій програмі «Легенди про місто над Пслом». 

Костюмоване дійство відображає момент, коли воєвода Арсеньєв отримав 

Указ від царя про заснування міста і наказав отаману Кондратьєву з козацьким 

полком розпочати будівництво фортеці. 

Театралізована композиція демонструється для учнів та гостей музею. 

Щоб глибше познайомитись з історією міста проводяться заочні екскурсії 

«Меценати нашого міста» та «Благодійна справа не легка», які проводять 

сумські краєзнавці Маргарита Сергієнко, Ситниченко Любов Семенівна та 

Федорова Валентина Іванівна.  

З метою вивчення історії козацтва класні керівники організовували 

екскурсійні тури на острів Хортиця , до міста Запоріжжя, та міста Батурин. До 

Дня українського козацтва у музеї проводиться заняття «Козацькому роду нема 

переводу». Після огляду експозиції «Україна – козацька: погляд крізь століття» 

дітям пропонується цікава ігрова програма із командними змаганнями.  

Вивчаючи історію довоєнних і воєнних років відбулися екскурсії до міста 

Путивль – «Колиску партизанської слави», село Пустовійтівка, де знаходиться 

найбільший меморіал «Голодомор 1932-1933 роки».  

Радою музею підготовлені тематичні театралізовані уроки до Дня міста 

Суми «Моя земля – земля моїх батьків». Заходи розроблені з використанням 

інноваційних технологій: мультимедійні презентації, відео фрагменти, 

інтерактивні форми і методи. Робота музею дозволяє вивчати історію м. Суми 

та школи, використовуючи різноманітні форми.  

На базі шкільного краєзнавчого музею «Моє місто, моя школа» 

проводиться конкурс «Поповни скарбничку шкільного музею», найактивніші 

учасники якого нагороджуються похвальними листами. 
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Вчителі історії проводять тематичні заходи: лінійка пам’яті «Запалимо 

свічки», присвячена пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. КТС «Україна 

пам’ятає мужність партизан». Урок мужності «Вони звільняли місто Суми». 

КТС «Династія Харитоненко». Музейний урок «Територіальне розташування та 

історія походження рідного міста», «Наш край у ХІХ-ХХ столітті». КТС до 100-

річчя Української революції.  

Проведено міський семінар учителів історії «Реалізація «Концепції 

національно-патріотичного виховання на уроках історії та в позаурочний час»: 

урок-дослідження історії рідного краю. 

Іншим напрямом роботи музею є програма «Краса врятує світ». Ця 

програма об’єднує два напрями: образотворчий і музичний. Зустрічі, що 

відбуваються у музеї, готуються таким чином, що тема екскурсії, як правило, 

пов’язана з тематикою концерту. Так, наприклад, тематичну екскурсію, 

присвячену пейзажу, продовжує концерт «Пори року». У рамках цієї програми 

проходять також заняття «Художник-модель-глядач», «Композитор-

виконавець-слухач», під час яких мистецтвознавці, викладачі музики і юні 

виконавці розкривають перед слухачами таємниці творчого процесу, а також 

вчать культурі сприйняття творів мистецтва.  

З метою виховання громадськості та естетичних смаків було проведено 

перформанс «Чеховські читання» із запрошенням працівників Сумського 

будинку-музею імені А.П. Чехова. Для учнів молодших класів проведено 

конкурс-пленер «Рідними місцями: Петропавлівська вулиця», «Невідомі історії 

про життя міста ХІХ століття», майстер-клас з мистецтва «орігамі», презентація 

арт-проекту «Сумські дворики». Учні 9-11 класів працюють над проектом 

«Музейний простір – територія для душі».  

Традиційним є проведення свят, театралізованих інтерактивних екскурсій 

музеєм. Інтерактивне заняття «Світ книги», розраховане на шкільну аудиторію 

молодшого та середнього віку, розпочинається з теми «Наш край у ІХ-ХVІІІ 

ст.», де відвідувачам заходу пропонується оглянути представлені стародруки у 

відео-презентації. 

Практичне зазначення екскурсій. Уроки історії: «Територіальне 

розташування та історія рідного міста», «Пам’ятки історії рідного краю», 

«Козацька Україна в пам’ятках історії», «Віртуальна краєзнавча експедиція по 

рідному краю».  

Уроки географії: «Видатні люди краю», «Географічне положення», 

«Господарство краю», «Зразки продукції місцевих промислових і 

сільськогосподарських підприємств», «Фотографії кращих людей», матеріали 

дослідницьких робіт учнів, книги, художні статті, підшивки газет, набір 

листівок, малюнків, фотографій, слайдів, кінофільмів, присвячених своєму 

краю. Виховна робота: тематичні виховні години, свята, зустрічі, бесіди, 

конференції, конкурси, заочні екскурсії, («Люди-легенди нашого міста», 

«Військове дитинство», «Наші земляки-учасники АТО», «День народження 

музею», музичні години «Зустрічі з музикою», виховні години «Моя земля – 

земля моїх батьків», «Струни серця», «Кришталеві джерела», літературна 

вітальня «Пам’ятаємо, перемагаємо», «Чорні крила над Україною», «У пам’ять 
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про небесну сотню. Герої не вмирають», до річниці Революції Гідності «Як 

змінився Майдан від жовтня до сьогодення», «День Злуки – величний день», 

«Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану», перегляд 

тематичного документального фільму «Голод 1932-1933», «Сумщина в 

іменах».) 

Екскурсія як компонент соціокультурного та виховного простору школи. 

Краєзнавчий музей «Моє місто – моя школа» сприяє розвитку інформаційної та 

духовної культури як суспільства загалом так і окремої особистості. Упродовж 

останніх років рада музею активно працює над формуванням нового бачення 

музею, як центру громадської активності, відкритого простору, майданчика для 

суспільного діалогу та саморозвитку окремої особистості. Місія музею звучить 

досить переконливо: «Розвиваємо просвітницьку роль музею, актуалізуємо 

минуле і формуємо майбутнє». 

Краєзнавчий музей «Моє місто – моя школа» сприяє розвитку 

інформаційної та духовної культури як суспільства загалом так і окремої 

особистості. Упродовж останніх років рада музею активно працює над 

формуванням нового бачення музею, як центру громадської активності, 

відкритого простору, майданчика для суспільного діалогу та саморозвитку 

окремої особистості. Місія музею звучить досить переконливо: «Розвиваємо 

просвітницьку роль музею, актуалізуємо минуле і формуємо майбутнє». 

 

 

Чижов Олександр Ігорович, 

кандидат історичних наук, 

викладач історії та суспільних 

дисциплін 

Сумського будівельного коледжу 

 

ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ  

СУМСЬКОГО ДИТЯЧОГО ПАРКУ «КАЗКА»  

 

Краєзнавча містобудівна тематика є важливою складовою у формуванні 

мотивації студентів архітектурних та будівельних спеціальностей до 

сумлінного оволодіння обраними професіями. Вона є близькою для сприйняття 

студентами, оскільки розповідає цікаві факти про знайомі їм населені пункти, 

вулиці, будинки та інші архітектурні об’єкти, про земляків, що це все 

створювали. Таким чином відбувається привиття любові до архітектури малої 

Батьківщини, що має спонукати молодих спеціалістів до творчого привнесення 

нового в архітектурне обличчя рідних міст і сіл у майбутньому. 

Дитячий парк «Казка», створений у м. Суми в середині 80-х рр. ХХ ст., 

являв собою унікальний для того часу культурно-розважальний заклад. Не 

лише в Україні, а й в усьому СРСР хронологічно він був другим після дитячого 

містечка «Казка» у м. Миколаїв (створено у 1982 р.) та першим за 

масштабністю реалізованим проектом комплексного дитячого парку, що 

складався з низки різнопланових функціональних зон. До створення означених 
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об’єктів у країні існували лише окремі ігрові майданчики та невеликі дитячі 

містечка односюжетного характеру.  

Наприкінці 70-х рр. ХХ ст. у м. Суми з’явився новий суспільно-

адміністративний центр. У місті було створено нову площу – площу Леніна 

(нині пл. Незалежності). На новоствореній площі було збудовано 

семиповерховий Будинок Рад, де розмістилися міська та обласна адміністрації, 

і вісімнадцятиповерховий готель «Суми». Планувалось будівництво Будинку 

профспілок та Будинку політпросвіти. Площа Леніна стала головним місцем 

проведення офіційних масових заходів у місті [6, 89].  

Впорядкування нового центру міста вимагало благоустрою низки 

територій, що лежали поблизу площі Леніна. Особливо проблемною у цьому 

плані була низина на лівому березі р. Сумки між проспектом Карла Маркса 

(нині просп. Шевченка) та вулицею Дзержинського (нині вул. Троїцька). 

Означена низина, що поросла чагарниками та деревами, була відгородженою 

від р. Сумки земляним насипом, проте під час паводків затоплювалася та 

ставала заболоченою. Для благоустрою цієї території міське керівництво 

вирішило створити тут дитячий парк [4, 167]. 

Ініціатором створення парку була людина, яка у 70 – 80-х рр. ХХ ст. 

очолювала м. Суми – перший секретар міського комітету КПУ М.О. Лушпа 

[8, 5]. На відміну від більшості партійних посадовців його рангу, що займалися 

виключно обслуговуванням ідеологічних потреб комуністичного режиму, М.О. 

Лушпа на перше місце в своїй діяльності ставив розбудову та благоустрій 

рідного міста, хоча господарська робота не входила до кола його прямих 

посадових обов’язків. М.О. Лушпа слідкував за містобудівними новаціями в 

межах країни та реалізував у м. Суми низку кращих з них. Зацікавило його з 

цієї точки зору і дитяче містечко «Казка» у м. Миколаїв. 

За пропозицією М.О. Лушпи у лютому 1984 р. почалася розробка 

концептуального проекту Сумського дитячого парку «Казка» [8, 5]. Доки 

проект розроблявся, розпочалися роботи з розчистки території під майбутнє 

будівництво. За радянської традицією приурочувати певні звершення до 

ідеологічних дат парк було закладено 21 квітня 1984 р. під час суботника на 

честь святкування чергової річниці від дня народження В.І. Леніна [1, 4]. У 

подальшому трудящі та учнівська молодь міста регулярно брали участь у 

роботах на громадських засадах зі створення парку. Особливо багато сумчан 

працювало на заключному етапі облаштування дитячого парку: прибирання, 

створення газонів, квітників та ін. [4, 168-169]. 

При підготовці концептуального проекту парку сумськими архітекторами 

у Миколаївського дитячого містечка «Казка» було запозичено чимало цікавих 

ідей: різнопланові фортеці, вітрильник, механізовані ляльки та ін. [3, 4, 8, 46]. 

Над створенням проекту дитячого парку працював колектив архітекторів на 

чолі з В.М. Уханєм за участю головного архітектора міста М.Т. Ільченка [7, 29]. 

Після розробки концептуального проекту робочі проекти окремих об’єктів 

парку створювалися співробітниками проектних інститутів: 

«Укрміськбудпроекту», «Діпрохіммашу» та «Діпрохіму». Зокрема, видатним 
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українським художником-скульптором по дереву М.І. Саєнком було створено 

проект дерев’яної фортеці.  

До осені 1984 р. проектна документація дитячого парку «Казка» була 

підготовлена та розглянута на містобудівній раді. У планах М.О. Лушпи було 

збудувати парк до 40-ї річниці Перемоги над нацистською Німеччиною, проте 

розпочати будівництво вже у 1984 р. бюджетним коштом не було змоги. Щоб 

вирішити питання з фінансуванням М.О. Лушпа зібрав на нараду керівників 

великих підприємств м. Суми, на якій звернувся з пропозицією здійснити 

будівництво дитячого парку за кошти і силами цих підприємств. Враховуючи 

авторитет М.О. Лушпи та повноваження його посади, керівники підприємств 

надали свою згоду [4, 167].  

Будівництво об’єктів парку між підприємствами було розподілено 

наступним чином: дві кам’яні фортеці будувало СМВО ім. М.В. Фрунзе, 

дерев’яну фортецю – Сумське обласне управління лісового господарства і 

лісозаготівель, кафе – ВО «Насосенегомаш», кам’яну фортецю з дитячими 

гірками – ВНДІ Компресормаш, літню естраду – «Центроліт», спорткомплекс – 

БМУ «Промбуд-2» будівельно-монтажного тресту «Сумхімбуд», 

теплозабезпечення – Сумська ТЕЦ, куточок тихих ігор – ВНДІАЕН, фонтан – 

Сумський завод електронних мікроскопів, каравелу – Сумський меблевий 

комбінат, асфальтне покриття – об’єднання «Сумидоррембуд», озера – 

Управління механізації будівництва та ПМК-45. Отримали завдання і інші 

підприємства та організації міста [4, 168].  

У дитячому парку було встановлено близько трьох десятків бетонних та 

двох десятків керамічних скульптур казкових персонажів. Серед бетонних 

скульптур були: групи персонажів казок «Бременські музики», «Колобок», 

«Три поросятка», «Чарівник Смарагдового міста», Івасик-Телесик, Лісовий цар 

з донькою, Маша та Ведмідь, Русалка, Червона Шапочка та ін. Керамічні 

скульптури були представлені Бабою-Ягою, Лісовиком-повелителем-зайців, 

Лікарем Айболитом з собакою Аввою, родинним підрядом із казки «Ріпка», 

Солов’єм Розбійником та ін. Скульптури створювались групою художників 

Сумського художньо-виробничого комбінату. Так, авторами багатьох 

скульптур були подружжя художників П.Я. Гордієнко та Г. М. Гордієнко. 

Також у парку було встановлено низку великих контактних 

залізобетонних конструкцій для дитячих ігор: змію, метеликів, равлика, 

черепаху. Поруч з ними створено канал для пускання корабликів [7, 30]. 

У парку «Казка» було кілька механізованих ляльок. Кіт у чоботях на 

вході до парку мав вклонятися відвідувачам та знімати капелюха (виготовлено 

на Сумському заводі електронних мікроскопів). Золотий півник на головній 

башті дерев’яної фортеці хлопав крилами та кукурікав (виготовлено СМВО 

ім. М.В. Фрунзе). У фортеці з дитячими гірками про настання кожної години 

сповіщав сурмист, що сурмив, виїжджаючи з башти [5, А8]. Біля входу до 

кінозалу стояли два лицарі, що мали розводили алебарди, пропускаючи 

глядачів на кіносеанс [8, 5]. 
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У містечку атракціонів були розміщені: каруселі «Дзвоник» та «Орбіта», 

рельсові дороги «Світлофор», «Північ» та «Юнга», дитяче колесо огляду 

«Сонечко», майданчик з електромобілями «Автодром». 

Як і було задумано М.О. Лушпою, дитячий парк «Казка» відкрився 9 

травня 1985 р. [5, А8]. Він став філією Сумського міського парку культури і 

відпочинку. Дитячий парк зайняв площу близько 14 га [8, 5]. 

У більшій кам’яній фортеці над озерами розміщувалися зала ігрових 

автоматів та кінозал. Менша фортеця використовувалася як виставкове 

приміщення. Каравела, що стояла біля причалу на озері, призначалась для 

ігрових заходів з морської тематики. Одним з головних місць проведення 

культурно-розважальних масових заходів (вистав, свят, ігор та ін.) була 

дерев’яна фортеця. Поруч з кам’яною фортецею з дитячими гірками 

розташовувалося «Містечко ДАІ» з прокатом велокартингів. У зоні тихих ігор в 

альтанці була ігротека настільних ігор, також вона була місцем проведення 

конкурсів на перевірку ерудиції та інтелектуальних здібностей [2, 4]. 

Периметром парку їздили екскурсійні електрокари-автопотяги у вигляді 

паровозу та планетоходу. Був у парку і живий куточок: для катання дітей 

тримали пару віслюків, а у будиночку на березі озера поселили лебедів [5, А8]. 

Парк «Казка» був відомий далеко за межами Сумської області. Зокрема, 

репортажі про нього робили кореспонденти з інших союзних республік, фото з 

видами парку демонструвалися під час телевізійних заставок на центральному 

союзному телебаченні [4, 47, 142].  

Таким чином, дитячий парк «Казка» з’явився у м. Суми як завдяки 

необхідності перетворення невпорядкованої території у центрі міста на паркову 

зону, так і активній діяльності з благоустрою міста його тодішнього очільника 

М.О. Лушпи. Парк «Казка» було створено у короткий термін через злагоджену 

роботу багатьох підприємств та організацій міста, яким на громадських засадах 

допомагали тисячі сумчан. Парк був насичений культурно-розважальними 

об’єктами та пропонував відвідувачам дозвілля на різні смаки. Через свою 

унікальність парк «Казка» став широко відомим в масштабах країни. 
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ЛЯЛЬКА-МОТАНКА, 

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

ДОШКІЛЬНИКА 

 

Народне мистецтво, як складова культурного середовища етнічного 

населення України, є невичерпним джерелом, мудрістю для художньо-

естетичного, морального та духовного виховання дітей. Для сучасного 

суспільства і його спільноти національне культурне середовище є не менш 

важливим, не менш суттєвим, аніж збереження навколишньої природи. 

Звернення до етнокультури надає можливість вирішувати завдання щодо 

збереження «екології духовної культури» людства. 

Для кожної нації є свій головний педагог – народ, а головним 

підручником народної педагогіки – мова, наочний досвід культури та природа. 

Формування національної, громадянської свідомості, культури й 

духовності особистості починається з поглибленого вивчення матеріальної 

культури народу, його традицій, звичаїв, втілених у творах декоративно-

ужиткового мистецтва. Одним із засобів національного виховання та розвитку 

духовності дитини в різні періоди розвитку суспільства були народні іграшки, 

ляльки-мотанки, які виготовляли власноруч. 

Розвивальний соціокультурний потенціал народної іграшки, ляльки-

мотанки здавна використовувався в сімейному вихованні дітей, підготовці до 

майбутнього життя. Народна педагогіка використовувала іграшку, як засіб 

виховання моральної краси дитини у взаємозв’язку з її трудовим вихованням. У 

народі побутувала думка, що ігрова функція іграшки та ляльки допомагає 

розвивати увагу дитини і людську свідомість. У сім’ї знали, що іграшка, лялька 

слугує засобом психічного розвитку дитини й формування християнської 

духовності, притаманної своєму народу, що вона впливає на всі рівні відчуття 

навколишнього світу – зорового, дотикового, звукового, допомагає формувати 

етико-естетичні вартості особистості. 

В основі формоутворення іграшки-мотанки є узагальнений світ образу, 

втілений людиною індивідуально-асоціативно у відповідності з духовним 

запитом та естетичним уявленням про символи-обереги, звичаї та традиції 

свого народу. Мотанка у всі часи була неповторною утилітарною річчю із 

символічним значенням, джерелом натхнення, часткою душі та сферою 

самовираження особистості [2,c.34] 

Використання іграшки-мотанки, зокрема ляльки-мотанки, в процесі 

навчання та виховання як об’єкта художньо-трудової діяльності є також 

доцільним завданням сучасної національної системи виховання підростаючого 

покоління. Вивчення та виготовлення іграшки, ляльки-мотанки як виду 

декоративно-ужиткового мистецтва та народної творчості сприяє не тільки 
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стимулюванню інтересів, формуванню естетичних смаків, розвитку художньо-

образного мислення, спеціальних умінь та навичок, а й прилученню дітей до 

народних традицій, звичаїв, естетичного освоєння підвалин національної 

духовної культури, прищеплення любові та шани до цього самобутнього виду 

народної творчості. 

Ужиткове мистецтво іграшки несе в закодованому вигляді 

світосприйняття поколінь, ментальність народу. Воно завжди привертало 

пильну увагу філософів, психологів, педагогів, етнографів, мистецтвознавців. 

Великий український філософ, письменник-гуманіст, педагог Г. Сковорода 

зазначав, що «кожний повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе». 

«Пізнати свій народ» – означає осягнути розумом його історію, звичаї, традиції, 

обряди, обереги, ремесла як складові етнокультури та духовності [5,c.67]. Адже 

культура – це дух і душа народу, тобто духовність спільноти, є споконвічним 

невмирущим корінням національної свідомості народу. 

За визначенням І. Франка, ця етнографічна розвідка є «пребагатою 

збіркою матеріалів про дітей в українському селі» [5, c.57]. 

Народна пам’ять пронесла традиційні образи іграшки та ляльки-мотанки 

через віки та покоління. Діти завжди любили грати з такими іграшками чи 

ляльками, а дорослі вірили, що ляльки охороняють малечий сон й оберігають 

дитину. 

З давніх часів у сім’ях діти гралися іграшками та ляльками, котрі 

виготовляли зі шматка тканини, хустки. Ляльку наряджали, але обличчя не 

малювали. За народним повір’ям, лялька з обличчям набувала душу і могла 

нашкодити дитині. Безлика лялька для дитини була партнером у грі, змушувала 

розуміти внутрішній світ людини й слугувала оберегом від лихоманки [2,c.38]. 

Останнім часом зростає кількість прихильників цього виду народного 

мистецтва. Важливою передумовою відродження іграшкарства став 

інтенсивний процес усвідомлення своєї належності до давньої української 

ідентичної культури. З огляду на це, значення декоративно-ужиткового 

мистецтва, заснованого на традиційних зразках, значно зростає. 

Сьогодні твори майстрів експонують на різноманітних виставках 

народного мистецтва. Усе більше стають популярними фольклорні іграшки та 

ляльки-мотанки в художньому житті українського суспільства та духовному 

зростанні підростаючого покоління.  

Народна лялька є благодатним матеріалом для вивчення етнографії, 

художньої культури, оскільки вона увібрала в себе численні види народної 

творчості: рукоділля – виготовлення костюма, ткацтво, вишивка, шитво; пласт 

культури, котрий закладено в ляльці, – міфологію і фольклор, тобто свята, 

обряди, традиції, вірування. Народна іграшка-мотанка – це складова культурної 

спадщини в історії Батьківщини. Як засіб етнопедагогіки, вона сприяє 

гармонізації міжнаціональних відносин і збагаченню культурного генофонду 

держави, культури свого народу.  

Українська прадавня народна культура має славетну історію. Наші 

пращури жили в єдності з природою і відчували потребу в матеріалізації свого 

світосприйняття в захисниках-оберегах. Велика шана віддавалася лялькам та 
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іграшкам, котрих традиційно створювали з підручних та природних матеріалів. 

Традиція виготовлення ляльок налічує понад сім століть [1,c.12]. 

Для кожного регіону України властива своя лялька-мотанка. У 

центральній частині України найбільш поширеною була текстильна лялька. 

Особливо поширена ця техніка та території Полтавщини та Київщини. Іграшки, 

ляльки-мотанки на теренах українських земель та інших регіонів розселення 

слов’янських пародії з часів Київської Русі створювалися різними способами. 

Лялька – це іграшка, з котрою дитина проводить більшість часу в грі. 

Лялька, створена з природного матеріалу чи тканини, дарує дитині більше 

вражень, розвиває фантазію, образне уявлення про навколишній світ та формує 

духовність. Сам процес створення ляльки – своєрідна психотерапія для дітей. А 

якщо мати при виготовленні ляльки вкладала свою душу, то вона для малюка є 

ще й оберегом. У давнину лялькам-мотанкам надавали різні магічні 

властивості: вони могли захищати людину від злих сил, приймати на себе і 

вироби і негоди, допомагати селянам вирощувати добрий урожай.  

Іграшки-мотанки – це витвір художньо-трудової творчості що має 

багатовікові традиції. На сьогодні цей вид народного мистецтва, художньо-

ужиткової творчості знову відроджується. Як народні, так і професійні форми 

українського лялькарства в безлічі своїх проявів повсюди оточують кожну 

людину з раннього дитинства. Мистецтво мотанки створено життям народу, 

прагненням до творчості та супроводжує його в будні й свята. 

Народне мистецтво іграшки-мотанки – це культурні традиції народу, 

скарбниця художньою досвіду поколінь. Воно пов’язано з магією, символом, 

тому будь-які дії, пов’язані з перетворенням матеріалу, відтворенням природної 

форми, набували символічного змісту, що віддзеркалилося в традиціях та 

звичаях наших предків. Споконвічна праця людини-землероба наповнила 

скарбницю людської культурі багатющими духовними і художніми традиціями, 

забарвленими у фольклорі, обрядах, звичаях українського народу [3,c.43]. 

Використання іграшки-мотанки, зокрема ляльки-мотанки, в процесі 

навчання та виховання як об’єкта художньо-трудової діяльності є також 

доцільним завданням сучасної національної системи виховання підростаючого 

покоління. Вивчення та виготовлення іграшки, ляльки-мотанки як виду 

декоративно-ужиткового мистецтва та народної творчості сприяє не тільки 

стимулюванню інтересів, формуванню естетичних смаків, розвитку художньо-

образного мислення, спеціальних умінь та навичок, а й прилученню дітей до 

народних традицій, звичаїв, естетичного освоєння підвалин національної 

духовної культури, прищеплення любові та шани до цього самобутнього виду 

народної творчості. 

В основу системи виховання покладено національну ідею як 

консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому. Форми та методи 

виховання спираються на народні традиції, кращі надбання національної та 

світової педагогіки і психології. Значно зріс інтерес держави до виховання 

патріотів України, сформоване соціальне замовлення на розробку ефективних 

технологій громадянського виховання підростаючого покоління. 
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Значна частина педагогів переконана: поняття «Батьківщина», 

«патріотизм» повинні домінувати у свідомості вихованців та у виховному 

процесі навчального закладу виховання дитини з високими моральними 

якостями. Бо ж правильно організоване національне виховання формує цілісну 

особистість, індивідуальність, яка високо цінує свою громадянську і 

національну і особистісну гідність, совість і честь. 

Завдяки національному вихованню у дітей найповніше реалізуються 

природні задатки, формується національний склад мислення, психіки, 

національний характер і світогляд. 

Лялька-мотанка не має конкретних рис обличчя, розвиває у дітей образне 

мислення, а тому індивідуальність і певний характер їй надає сама дитина. 

Лялька-мотанка начебто уособлює вигаданий дитиною образ, тому вона 

зазвичай стає найкращим другом дитини. 

Саме лялька-мотанка є абсолютно безпечною. Вона виготовлялась із 

екологічних матеріалів – матерії, соломи, кукурудзяних качанів. Вона є м’якою 

і не має окремих дрібних деталей. Поряд з тим, дитина може похвалитися 

унікальною рідкісною іграшкою, яка прищепить дитині любов до українських 

народних предметів побуту та традицій, допоможе виховати дитину 

національно свідомим індивідумом [4,c.19] 

Можна констатувати, що в Україні за роки незалежності створено 

передумови для оновлення змісту й технологій національно-патріотичного 

виховання, формування гуманістичних цінностей та громадянської позиції 

підростаючого покоління. У центрі національно-патріотичного виховного 

процесу постала особистість дитини як найвища цінність. 
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ПРОЄКТ «АРТ-ПАМ’ЯТКИ ЛИПОВОДОЛИНЩИНИ». ЛОКАЦІЯ 

№2 – ЮЩЕНКІВКА 

 

Справжньою проблемою державного рівня є формування національно-

культурної свідомості українців. Ця проблема вимагає уваги до виховання 

молоді шляхом засвоєння культурних цінностей нашого народу, історичної 

пам’яті, усвідомлення себе частинкою України, бачення причетності до 

української культури та долі держави. 

Про необхідність формування національно-культурної свідомості 

школярів йдеться в законах України «Про освіту», «Про культуру», у 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні та Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах сучасних 

модернізаційних змін. 

Виходячи з цього, доводимо, що виховання сучасних школярів має бути 

спрямоване на формування національної свідомості. Саме тому ми обрали 

проєкт, який розвиває національну гордість, ціннісне ставлення до малої 

Батьківщини, повагу до предків та розуміння своєї причетності до створення 

культурної спадщини українського народу. 

Учасниками проєкту є учні 11 класу Берестівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Липоводолинської селищної ради Сумської області, а 

керівниками – учителі Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської селищної ради Сумської області Шеденко Ніна 

Володимирівна та Шеденко Олексій Миколайович. Модератор проєкту –

історик мистецтва, археолог, митець Аленінський Костянтин Володимирович. 

За типом це дослідницький, творчий, практично-орієнтований учнівський 

проєкт. Він не може асоціюватися з одним шкільним предметом, адже охоплює 

технології (трудове навчання), українську літературу, українську мову, 

образотворче мистецтво, художню культуру, історію України, географію, 

математику. 

Метою та завданням цього проєкту є: 

Дослідити, які відомі митці мають територіальне відношення до 

Липоводолинщини (народилися, навчалися, жили, працювали тощо). Знайти 

інформацію про них, дізнатися, чи є на місцях пам’ятні знаки цим людям. 

(Дослідницька частина). 

За відсутності розробити ескізи для створення локації, пов’язавши форму 

об’єкту з видом діяльності митця. (Творча складова проєкту). 

Виготовити макет пам’ятного знака, а потім і сам знак. Зробити та 

встановити арт-об’єкт для туристичного краєзнавства. Забезпечити поширення 
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інформації про нову локацію Липоводолинщини. (Практично-орієнтована 

частина роботи). 

Партнери проєкту: вояж-компанія «Верижиця», приватний музей 

«Причал Одісея». Інформаційним партнером є газета «Наш край». 

Етапи реалізації проєкту: 

 Пошук інформації в інтернеті про відомих митців 

Липоводолинщини.  

 Збір інформації в місцевих бібліотеках (сільських, селищних та 

шкільних).  

 Консультація з керівниками та модератором проєкту.  

 Пошук інформації про пам’ятні знаки на місцях.  

 Створення ескізу для пам’ятного знаку.  

 Пошук місця для встановлення виготовленого пам’ятного знаку.  

 Виготовлення пам’ятного знаку. 

 Відкриття нового арт-об’єкту. 

 Поширення інформації про нього. 

Опис роботи над проєктом.  

Локація 2 – Ющенківка. Пам’ятний знак Миколі Неділку. 

У ході дослідження ми з’ясували, що з Липоводолинщиною пов’язано 

небагато імен письменників, музикантів, художників. 

Другий митець, творчість якого ми дослідили – це Микола Неділко 

(Неділько). 

Він один із найоригінальніших пейзажистів світового мистецтва. 

Його називають українським Ван Гогом. 

Ним захоплюються в Парижі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Філадельфії… 

Його картини є цінністю в США, Канаді, Аргентині, Австрії, Німеччині… 

Народився Микола на Липоводолинщині – в хуторі Ющенківка (зараз у 

складі Байрацької сільської ради) в родині лікарів. Сталася ця подія 23 

листопада 1902 року. У сім’ї Недільків крім Миколи зростало ще 2 дітей: 

Володимир і Надія. Звичайно, батьки мріяли, щоб Микола, як старший син, 

продовжив родинну лікарську справу, проте хлопець хотів іншого – малювати. 

Після закінчення школи Микола навчався на факультеті живопису Київського 

художнього інституту. Його вчителями були справжні митці: Федір 

Кричевський та Михайло Бойчук. Їх майстерність захоплює юного художника. 

Він обирає спеціалізацію «Пейзажистика» та «Театральна декорація». 

Коли художник 1928 року закінчив навчання в інституті, він влаштувався 

на роботу в театрі. Працював декоратором сцени в Оперному театрі та 

підробляв на декількох столичних студіях. Через певний час працював у театрі 

музичної комедії та оперети. Саме в театрі й знайшов свою долю – артистку 

Оксану Чумак, з якою одружився. 

Митець завжди відчував подих переслідування та утиску з боку влади. 

Він мав неприємності з «органами» та навіть 2 роки провів у тюрмі. Він ніколи 

не відчував себе вільним в умовах радянської ідеології. Із початком ІІ світової 

війни молода сім’я Недільків переїздить до Львова. Коли в місті після приходу 
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німців організували Спілку образотворчих митців, Микола Неділько став одним 

із перших її учасників. Він виставляв свої картини на загал. Саме в цей період 

його творчість стала відомою. 

Коли у Львів прийшла радянська влада, у Миколи не було іншого шляху, 

як тікати на захід, адже більшовики його вважали зрадником і дезертиром. 

Тому 1944 року він разом із дружиною емігрував до Німеччини. 

Не знайшовши щастя та спокою й у цій країні, переїхав жити в 

Аргентину. Тяжко працював щоб побудувати власний дім. Усе своє життя він 

тікав від переслідувань радянської влади. Йому навіть довелося купити 

фальшиві документи, де зазначалося, що він народився не в Україні, а в 

Польщі. Саме тоді з прізвища Неділько зник м’який знак і до кінця свого життя 

Микола підписував свої роботи як Nedilko. Тікаючи далі від ймовірних 

переслідувань, Неділко опиняється в Америці. Саме там проходять його 

персональні виставки, там його знають як прекрасного кольориста-пейзажиста, 

а в Україні його ім’я забуте. 

Уже зараз родичі з Ющенківки розповідають, що з Америки отримали 2 

листи від Миколи. Вони, звичайно, були читані-перечитані різними органами 

влади, проте знайшли своїх адресатів. На жаль, відповіді родичі не давали – 

боялися влади. Що ж, така була ідеологія… 

Родина Неділків жила в Манхетені, пізніше – в Глен-Кові. Художник брав 

участь у виставках Нью-Йорка, Вашингтона, у Вінніпегу в Канаді, мав 

персональну виставку в Філадельфії. 

Уже після смерті митця (в 1979 році) його картини були виставлені в 

Едмонтоні й Торонто. 

Твори Миколи Неділка зберігаються в Українському музеї в Нью-Йорку і 

в Канадській Українській Мистецькій Фундації в Торонто. 

Шукати інформацію про митця нам допомагали: співголова Фундації 

імені Д. Бурлюка Олександр Капітоненко; журналістка газети «Наш край» 

Антоніна Копайгора; митець, історик мистецтва Костянтин Аленінський. 

Ми вирішили, що ім’я Миколи Неділка несправедливо забуте на його 

малій батьківщині, тому вирішили організувати там арт-локацію для 

проведення екскурсій та розвитку туристичного краєзнавства. 

Дослідивши творчість митця, почали працювати над створенням 

пам’ятного знака. Основними умовами були: щоб знак можна було виготовити 

на уроках технологій із підручних матеріалів та щоб у формі вгадувалося, що 

Микола Неділко був насамперед художником. 

У ході роботи над ескізом було застосовано метод «Коло ідей». Саме так 

з’явився задум створити знак у формі верстового стовпа. Така форма вказує на 

те, що Миколі довелося скитатися світом у пошуках місця, де можна було б 

жити й творити. На стилізованих у формі олівця стрілках (що знову ж натякає 

на те, що він художник) вирішили написати 4 країни, пов’язані з його життям: 

Україна – місце народження та місце сили, саме в Україні до нього приходить 

слава художника. Німеччина – місце, куди він утік від переслідувань радянської 

влади, та де його талант розвинувся ще дужче. Аргентина – країна, де він 

намагався знайти прихисток від переслідувань, де багато працював, але 
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змушений був знову покинути цю країну. США – останнє місце життя та місце, 

де він на повну силу показав потужність свого таланту. 

На верстовому стовпі з однієї сторони ми встановили написи: «Тут 

народився», «Mykola», «Nedilko», «Україна», «США». З іншої сторони 

добавили пояснення, що він саме художник та вказали ще дві країни 

проживання. Прізвище та ім’я вирішили писати саме так для того, щоб 

уникнути непорозуміння з м’яким знаком у прізвищі (Неділько – Неділко), та й 

свої відомі твори художник підписував латиницею. Знак вирішили поєднати з 

лавочкою у формі олівців, що також символізуватиме творчість художника та 

дасть змогу туристам відпочити й помилуватися краєвидами. 

Під час практичної роботи паралельно проводилося дослідження місця 

для локації. Під час екскурсії в хутір Ющенківка було виявлено, що ніде немає 

знака з назвою цього населеного пункту. Тому ми виготовили ще й такий знак: 

«Хутір Ющенківка (Навроцьке)». 

Також вибране місце для знака. Воно розташоване поблизу справжнього 

місця народження Миколи – біля старої хати Недільків. 

19.10. 2020 в хуторі Ющенківка з’явилася нова туристична локація – 

пам’ятний знак на честь видатного земляка Миколи Неділка. 

На відкритті були присутні родичі Миколи, які розповідали про його 

перебування в Ющенківці та походи «на етюди», згадували, що у старій 

батьківській хаті колись були картини Миколи, саме вони розповіли й про 

листи (описано вище). Під час відкриття ми відвідали місцеве кладовище, де 

відшукали могили рідних брата й сестри, побували біля старої хати, де доживав 

віку батько Миколи Семен, побачили, де була стара хата Недільків, відчули 

енергетику місця, яке дало світові відомого художника. 

Журналісти, краєзнавці, представники влади та просто небайдужі, які не 

злякалися дощу та граду, разом зробили важливу справу – встановили нову арт-

локацію. Тут можна проводити пленери, споглядати краєвиди, проводити 

екскурсії й розвивати туристичне краєзнавство Липоводолинщини. 

Арт-локація чекає туристів.  
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АКТИВІЗАЦІЯ І ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ПТНЗ 

 

Модернізація освітньої діяльності вимагає  формування у здобувачів 

освіти цілісної системи універсальних знань, умінь, навичок, а також досвіду 

самостійної діяльності та особистої відповідальності у рамках краєзнавчих 

компетенцій, що визначають сучасну якість освіти. Саме через соціальні 

компетентності, набуті в позакласній діяльності, молодь  пізнає свій край, його 

минуле й сьогодення, і воно  очікує безпосередньої участі в перетворенні, 

оскільки рідний край – жива, діяльна частка великого світу.  

Краєзнавство – багатогранний спектр освітньопізнавальної, пошуково-

дослідницької і суспільно-корисної діяльності, яке активізує і формує почуття 

патріотизму - глибокої любові до своєї Батьківщини. 

Любов до рідної землі є повноцінною тоді, коли вона пов’язана з 

прагненням більше знати про свою місцевість, локально й компактно 

досліджувати історико-культурний, природний, соціально-економічний 

простір, усвідомити власну соціокультурну  приналежність. Для цього в 

процесі навчання здобувач освіти має ознайомлюватися не лише з 

характерними відомостями , але й із краєзнавчою інформацією – такою, що 

розкриває різні аспекти життя у звичному для нього оточенні (традиції та 

звичаї, характерні для рідної країни та краю, громади).  

Ставлячи за мету використання краєзнавства як інструменту формування 

ключових соціальних компетентностей в навчально-виховній діяльності ПТНЗ, 

хочу зупинитися на плануванні та впровадженні багатьох пошуково-

дослідницьких проєктів через володіння учнями навичками роботи з різними 

джерелами інформації: книгами, довідниками, джерелами мережі Інтернет, 

дослідженнями, фактами спогадів та переказів; самостійно обирати, 

аналізувати. систематизувати, перетворювати і використовувати потік 

інформації через засоби телекомунікаційних технологій. 

На основі здобутків історико-краєзнавчого гуртка «Джерело», який вже 

багато років веде дослідницьку роботу, в закладі освіти ДПТНЗ «Свеський 

ПАЛ» сформовано музейний простір у приміщенні бібліотеки, де 

накопичуються і поповнюються експонатами і матеріалами папки – досьє, 

лепбуки, до яких включаються вирізки газетних і журнальних статей 

краєзнавчого змісту, інтерв’ю, літописи різних людей, спогади місцевих 

мешканців, альбоми зі світлинами культурних, природних пам’яток, а також 

учнівські історико-дослідницькі проєкти різнопланової тематики і років 

створення: 
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  «Почесні громадяни Ямпільщини»,  

 «Стоголосся оберегу вишиванки краю», 

  «Я крізь  віки до тебе йду»,  

 «Вітрила злету», 

  «Історія ліцею: шлях до себе», 

 «Наші випускники-воїни АТО»,  

 «Герої сучасності серед нас», 

  «Ямпільщина пам’ятає Голодомор», 

 «Моя родина у Другій світовій війні», 

 «Історія крокує вулицями селища». 

На заняттях гуртка керівник сприяє загальному розвитку інтелектуальних 

і моральних якостей вихованців, розширенню їх кругозору шляхом залучення їх 

до різних видів краєзнавчої та музейної діяльності. 

Основними завданнями є: виявлення природних нахилів і розвиток 

творчих здібностей учнів засобами історичного краєзнавства та музейної 

справи; здійснення професійного фахового збагачення вихованців; формування 

соціальних навичок, необхідних для самореалізації особистості. 

Програма гуртка покликана зацікавити молодіжну аудиторію краєзнавців 

у подальшій дослідницькій діяльності з історії краю, а також надати базові 

теоретичні знання та практичні навички з методів пошуку історико-

краєзнавчого матеріалу, принципів проведення краєзнавчих експедицій та 

роботи з історичними джерелами. 

Формування краєзнавчих компетенцій не може відбуватися успішно без 

урахування досліджень із психології і педагогіки особистості, основ 

особистісно-діяльнісного підходу, проблемного підходу в навчанні, теорії 

застосування інноваційних технологій, зокрема інтерактивно-комунікаційної, 

проєктної та дослідницької діяльності. У свою чергу, проблемне навчання 

також забезпечує розвиток розумових здібностей здобувачів освіти, їх 

загальний розвиток і формування переконань, виробляє власне активне 

ставлення до навколишньої дійсності. В. Роттенберг виділяє 7 основних умов 

розвитку пізнавального інтересу і на перше місце ставить проблемне навчання, 

тобто залучення учня до самостійного пошуку й відкриття нових знань [1]. 

На часі тема лікарів… З метою виховання поваги та бережливого 

ставлення до спадщини українського народу, історії, особистостей краю ми 

запустили проєкт «Моя історія моєї Батьківщини», де волонтери, а разом з тим 

гуртківці «Джерела», зібрали по крихтам цікавий матеріал «Край величний - 

край медичний» і цим привернули увагу громадськості через Інтернет-мережу 

(просуваючи і поширюючи різними ресурсами) до рятівників людства, які 

боролися і боряться з епідеміями у ІХ-ХХ столітті та сьогодні. Інформаційний 

продукт, створений у програмі «Movie Maker» лаконічно систематизує і 

унаочнює досліджений учнівською молоддю та опрацьований матеріал (фото, 

власні висловлювання, інтерв’ю, факти, огляд блоу краєзнавців краю).  

Історико-дослідницький проєкт «Лікарі краю: історії реальних рятівників 

людства» популяризований через сайт ліцею, сторінку в Фейсбуці, додаток 
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Instagram, а також розміщений на сайті Свеської селищної громади мав успіх, 

адже його за кілька днів переглянули тисячі користувачів з відгуками і 

схвальними коментарями. Це велике зрушення! Наша краєзнавча пошуково-

дослідницька діяльність потрібна краянам, мешканцям селища. 

Що стосується професійного спрямування, то учні за професією «Кухар» 

досліджували регіональну страву «Неплюєвські закрути», де відновили не лише 

старий рецепт поміщика М. Неплюєва, але й додавши шарму - створили ореол 

краси в подачі страви. 

Не обходить гуртківців активізація і формування соціально-трудових 

компетенцій, які націлять здобувачів освіти оволодіти знаннями і досвідом 

виконання типових соціальних ролей: сім’янина, громадянина, працівника, 

фахівця, власника, уміти діяти в щоденних ситуаціях сімейно-побутової сфери; 

визначати своє місце і роль у навколишньому світі, у сім’ї, колективі, громаді, 

державі. 

Дослідження рідного краю пов’язане з активним застосуванням сучасних 

технологій [3]: 

1) наочна, віртуальна демонстрація матеріалу (інформаційного продукту) 

через мережу Інтернет; 

2) здійснення перевірки знань учнів краєзнавчого матеріалу – через 

олімпіадні тестові завдання, квести, виховні тематичні заходи, розроблені 

онлайн - вікторини, інтерактивні вправи тощо. 

Прогнозовані та успішні результати краєзнавчої діяльності залежать від 

того, у якій мірі сам керівник гурткової роботи є краєзнавцем, і як він зуміє 

ініціювати, зацікавити молодь, повести за собою.  

Посилення практичної спрямованості як дидактичний принцип орієнтує 

керівника цієї роботи до використання компетентнісного підходу в навчанні 

історії, екології,реалізація якого можлива лише в комплексі всіх видів 

навчальної діяльності та форм навчання краєзнавчого матеріалу. 

Досліджуючи природні об’єкти Ямпільського краю, доступним, 

пізнавальним зарядом і новизною у подачі з елементами відкриття став проєкт 

«Синя криниця», а також екопроєкт «Збережемо Землю для наступних 

поколінь», де наші учні-плодооовочівники демонстрували особистий приклад 

створення місцевого, екологічночистого гумусу для підкормки овочевої 

розсади.  

При плануванні роботи гуртка «Джерело» враховуються заходи, 

спрямовані на реалізацію комплексно-цільових програм, участь у 

Всеукраїнських, різнорівневих конкурсах краєзнавчої тематики, організації 

акцій, волонтерських доброчинностей. 

Отже, складні процеси, що відбуваються сьогодні в нашій державі, 

зумовлені суперечностями соціального, економічного та політичного 

становлення, висувають важливе завдання для освіти компетентної особистості, 

здатної до творчої самореалізації, до навчання впродовж усього життя. У 

Національній доктрині розвитку освіти в Україні наголошено на необхідності 

«формування потреби та здатності особистості до самоосвіти, саморозвитку і 

самоствердження». 
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Краєзнавча діяльність відкриває практично необмежені можливості 

міжпредметних зв’язків загальноосвітніх програм, підвищує інтерес учнів до 

навчання, вмотивовує пізнання і розвивальні, творчі поступи в професії, 

розвиває дослідницькі навички, наповнює заняття гуртка елементами 

зацікавленості, викликає в учнів відчуття причетності до створення елементів 

архівного «фактажу», дає змогу керівнику гуртка перетворити теоретичні 

знання на конкретні уміння та навички. 

На основі живого споглядання явищ, об’єктів відбувається їх сприйняття 

молоддю та формування у них ключових компетентностей, необхідних для 

практичної діяльності. Саме до цієї мети спроможні йти гуртківці ПТНЗ, 

формуючи потенціал дослідника, творчу особистість, свідомого громадянина з 

активною життєвою позицією. 

Зібрані і створені гуртківцями місцеві краєзнавчі матеріали, проєкти 

відіграють важливу роль, пов’язуючи життя і побут, історію і культуру, освіту і 

навіть медицину будь-якого населеного пункту країни з величезним поняттям 

нашої Батьківщини. Тому постійна цікавість дослідників, науковців, педагогів і 

здобувачів освіти до місцевого краєзнавства, пошукової, дослідницької 

діяльності виправдана і набуває особливої актуальності в третьому тисячолітті.  
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА 

 НА УРОКАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми 

учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого 

визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого 

світового порядку на планеті. У сучасних важких і болісних ситуаціях викликів 

та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у 

політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного 

поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, 

пошуками шляхів для інтегрування в європейське та євроатлантичне 

співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної 

та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток 

Української держави. 

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 

патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно 

враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід 

державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним 

підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 

загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх 

переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери. 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей 

та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби 

Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів 

свободи, соборності та державності, зокрема, від княжої доби, українських 

козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної 

Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників 

антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української 

повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників 

дисидентського руху. Також національно-патріотичне виховання має 

здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних 

подій в Україні у 2004, 2013-2014 років, Героїв Небесної Сотні, учасників 

антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та 

Луганській областях, спротиву окупації та анексії Автономної Республіки Крим 

Російською Федерацією. 

Григорій Ващенко, видатний український педагог, у книзі «Виховний 

ідеал» звертає увагу на громадянське виховання, зазначаючи, що «зі свого боку 

школа мусить більше уваги звертати на громадське виховання молоді. Не 

досить озброїти учнів знаннями, навіть знаннями з історії нашого народу, не 
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досить патріотичного виховання і лише через лекції. Крім слова, потрібне ще й 

діло. Учні мають привчатися ретельно виховувати свої громадські обов’язки й 

відповідати за них перед шкільною громадою і педагогами… Школа мусить 

стати для них маленькою батьківщиною, яку вони люблять і честю якої вони 

дорожать, яку вони разом з педагогами розбудовують… Життя учнів у школі 

має бути найповнішим, задовольняючи, по змозі, всі здорові потреби їх, при 

чому учні мають бути не лише споживачами, а й продуцентами». 

Історичне краєзнавство є одним з активних джерел збагачення учнів 

знанням про історію рідного краю, засобом виховання любові до нього і 

формування громадянських понять і якостей. Значення краєзнавчої роботи 

важко переоцінити, оскільки воно дає можливість учням долучитися до 

суспільно-корисної діяльності, пов’язаної із збиранням історичного матеріалу, в 

найбільш захоплюючих для дітей формах – екскурсіях, походах, археологічних 

експедиціях, туристично-краєзнавчих поїздках, вивчення життєвого і творчого 

шляху визначних людей краю тощо. Актуальність даної теми визначається 

введенням краєзнавчого матеріалу в навчальні курси суспільно-гуманітарного 

циклу, зростаючим інтересом підростаючого покоління до історичних витоків 

своєї малої батьківщини. 

Не можна бути громадянином своєї держави, не знаючи її витоків, 

традицій та звичаїв. Відтак організація краєзнавчої роботи в школі є 

обов'язковим компонентом в системі поглиблення знань учнів про рідний край. 

У своїй роботі я надаю перевагу дослідницьким комунікативно-діалогічним та 

моделюючим формам роботи, адже глибоко переконана, що основою 

краєзнавчої роботи є не засвоєння певної суми знань, а розвиток особистості та 

опанування продуктивними способами діяльності. Крім того, я максимально 

використовую особистий досвід учнів, при цьому розвивається їхнє творче 

мислення, зростає внутрішня мотивація отримання нових знань та навичок. 

Саме краєзнавство є безцінною скарбницею збереження історичного 

досвіду багатьох поколінь, всього того найкращого, що витримало 

випробування часом в сфері матеріальної і духовної культури. Краєзнавчі 

аспекти на уроках курсу «Громадянська освіта» в гімназії включає різноманітні 

форми і методи, що зорієнтовані на поглиблене вивчення краєзнавчих об'єктів 

учнями, що є важливим засобом для оновлення змісту шкільної гуманітарної 

освіти.   

Вибір виду краєзнавчої роботи обумовлюється підготовкою до його 

проведення, інтересом учнів до вивчення свого краю, наявністю навчальної 

бази. Дослідницька спрямованість у краєзнавчій роботі є необхідною умовою 

його успішної діяльності. Тому у використанні аспектів краєзнавства особливу 

увагу приділяю самостійній дослідницькій діяльності учнів. Спільна діяльність 

вчителя та учнів вимагає диференційованого підходу до краєзнавців, 

врахування їхніх інтересів, умінь і пізнавальних можливостей. 

Ставлячи мету використання краєзнавства як інструменту формування 

соціальних компетентностей, вчитель планує роботу в кілька етапів. На 

кожному з них враховуються психофізичні особливості та навчальні уміння 

дітей. Особлива увага у досягненні результатів звертається на спільну роботу 
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всього класу чи груп у реалізації проектів. Починаючи проект, учні знають 

кінцеву мету, обговорюють і планують свої дії. 

Сьогодні тезаурус громадянина України складають такі поняття, як 

«держава», «конституція», «громадянське суспільство», «етнос», «народ», 

«нація», «етнічна група», «національна меншина», «Батьківщина», 

«національна ідея», «національний ідеал», «національна цінність», 

«національна ідеологія», «національний інтерес», «національна психологія», 

«ментальність», «український націоналізм» тощо. 

Суспільству необхідно мати випускника, в якому не тільки поєднано 

«знаннєві» уміння, а й громадянська самосвідомість, почуття громадянської 

гідності, відповідальність за майбутнє своєї країни. 

Висновки. Отже, соціокультурну компетентність визначаємо як складну 

інтегровану характеристику особистості, яку розглядаємо як набір знань, умінь, 

навичок, ставлень, що дають змогу ефективно впроваджувати конкретну 

діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розвʼязання визначених 

проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності. 

Формування громадянської компетентності є одним з найважливіших 

чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і 

демократичної правової держави, умовою формування правосвідомості 

громадянина. Отже, проведена робота дає певні результати. Адже під впливом 

засобів і форм навчальної діяльності відбувається підготовка учнів до 

активного суспільного життя, формування демократичних цінностей творчої 

особистості, яка чітко усвідомлює своє місце в державі та свою 

відповідальність за долю України. 
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