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Мала батьківщина, рідний край — ці поняття 
взаємопов’язані, взаємодоповнювані, невіддільні. Як 
писав Сенека, «...люблять батьківщину не за те, що 
вона велика, а за те, що своя», а наш земляк Григорій 
Сковорода — «...кожному мила своя сторона».

Одним із пріоритетних напрямків сучасної школи є 
патріотичне і громадянське виховання. Саме на вихо-
вання в дітей та молоді національної свідомості, пова-
ги до історії та культурних традицій свого народу, свого 
міста і спрямовані спільні зусилля адміністрації нашо-
го навчального закладу за підтримки та сприяння місь-
кої влади, управління освіти.

Ми переконані, що не можна виховати патріота 
держави, не навчивши дітей любити своє рідне місто. 
Адже Полтава — перлина України, її історична й ду-
ховна скарбниця, місто, у якому хочеться жити. Однак 
сьогодні ми змінюємо підходи до цієї роботи з огляду 
на складність самого процесу виховання, з урахування 
рівня культури молодого покоління та сформованості 
морально-духовних цінностей.

Але патріотами не народжуються — їх потрібно ви-
ховувати. Особлива роль у вихованні юного полтавця-
патріота належить освітянам. У нашому навчальному 
закладі напрацьований позитивний досвід у створенні 
системи патріотичного виховання юних полтавців на 
історико-культурних традиціях рідного міста.

Звісно, що виховання патріотичних почуттів має 
розпочинатися ще з дошкільного віку, адже в цей пе-
ріод закладаються основи світосприйняття, морально-
етичні переконання.

У нашій школі ми продовжуємо розвивати закла-
дені ще в дошкільному віці знання, уміння, навички 
наших вихованців, велику увагу приділяємо вивченню 
місцевої історії, оскільки досить важливим чинником є 
дотримання потрійної синхронності: викладу подій віт- 
чизняної історії в контексті світової з обов’язковим 
з’ясуванням краєзнавчого аспекту. Цьому сприяє роз-
роблена низка заходів, спрямованих на популяризацію 
вивчення краєзнавства на заняттях та в позаурочний 
час. Важливо звернути увагу на наступність їх реаліза-
ції, яка відбувається в початковій, середній та старшій 
школах відповідно.

За програмою спецкурсу «Мій рідний край — моя 
Полтава» працюють учителі 1—4-х класів початко-
вої школи за рахунок варіативної складової типового 
навчального плану. Цей спецкурс введений і в нашій 
школі, і нам є чим пишатися, бо автором методично-
го посібника для 1-го класу «Де ти з’явився на світ» є 
наша колега, учитель вищої категорії, учитель-методист 
Світлана Василівна Манжос.

Для всебічного й гармонійного розвитку учня важ-
ливо, щоб освітній процес базувався не тільки на осно-
ві наукового осмислення дійсності, а й на скарбах духо-
вного, морального, культурного надбання українсько-
го народу й людства загалом. Надання основ знань про 
це, релігійну й духовну культуру сьогодні здійснюється 
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в нашому освітньому закладі через упровадження кур-
су «Основи християнської етики» в 6-Б класі вчителем 
історії вищої категорії, учителем-методистом Тетяною 
Вікторівною Масловою.

Звісно, що великий виховний потенціал реалізуєть-
ся при ознайомленні з курсом «Історія Полтавщини», 
який систематично вивчається з 6-го класу. Його по-
слідовне вивчення розпочалося після надання історич-
ному краєзнавству в школах Полтави та області офіцій-
ного статусу навчальної дисципліни.

Унікальним для міста Полтави є досвід наших ко-
лег у розробці та впровадженні краєзнавчого спецкур-
су «Фізична географія Полтавщини і Полтави». Його 
введення за рахунок варіативної складової навчально-
го плану було запроваджено для учнів 8-го класу за-
вдяки плідній співпраці з викладацьким колективом 
Полтавського національного педагогічного універси-
тету, зокрема з Анжелою Анатоліївною Шукановою, 
кандидатом педагогічних наук, старшим виклада-
чем кафедри географії та краєзнавства. Широко ви-
користовують учителі-предметники на уроках україн-
ської літератури, історії, фізики, математики, геогра-
фії атлас Полтавської області, складений за редакці-
єю Леоніда Миколайовича Булави, кандидата геогра-
фічних наук, завідувача кафедри географії та краєзнав-
ства Полтавського педуніверситету.

Викладання зазначеного краєзнавчого спецкурсу в 
нашій школі на належному рівні забезпечує вчитель 
географії вищої категорії, учитель-методист Галина 
Леонідівна Морозова. Маємо намір на перспективу 
продовжити його вивчення школярами і в 9-му кла-
сі. Галина Леонідівна зорганізовує учнів нашої школи в 
краєзнавчий гурток «Люби і знай свій рідний край» та 
очолює творчу групу вчителів географії міста, які пра-
цюють над проблемою «Краєзнавчий підхід в особис-
тісно зорієнтованому навчанні в курсі географії».

Виховання дітей, підготовка їх до соціально актив-
ної життєдіяльності має низку напрямків, які забезпе-
чують у школі та позашкільній діяльності патріотичне, 
морально-естетичне, духовне, правове, фізичне, еколо-
гічне, громадянське виховання. Організовуючи вихов-
ні заходи, ми ставимо за мету забезпечити особистісне 
виховання кожного школяра, використовуючи багату 
культурно-історичну базу нашого міста (туристсько-
краєзнавчі та природоохоронні акції, військово-
патріотичні ігри, творчі конкурси, фестивалі). У реалі-
зації цього напрямку нам допомогає співпраця з музе-
ями. Учнівський колектив школи активно долучається 
до загальноміської інформаційно-просвітницької акції 
«Школяр у музеї».

Під керівництвом Тамари Миколаївни Долі та 
Світлани Іванівни Шевченко, учителів вищої катего-
рії, учителів-методистів, талановиті учні 9—11-х класів 
нашого навчального закладу творчо співпрацюють на 
заняттях драматичного гуртка «Дивограй». Любов гля-
дачів та гучні оплески отримали вони за літературно-
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музичну композицію «Над отчим краєм зіркою во-
скресну», присвячену вшануванню пам’яті нашої зем-
лячки, берегині української пісні Раїси Кириченко.

Наші вихованці — активні учасники краєзнав-
чих конкурсів, експедицій. Вони є призерами та пе-
реможцями таких всеукраїнських заходів: історико-
етнографічної експедиції «Краса і біль України», 
«Пізнай свою країну», «Сто чудес України», «Історія 
міст і сіл України», «Україна вишивана».

Незважаючи на домінантну тенденцію спрямуван-
ня освіти на знання у загальносвітовому контексті, зна-
чення краєзнавства для формування громадянина зали-
шається надзвичайно важливим. Воно підсилюється ще 
й тим, що велінням часу, реальністю сучасної систе-
ми освіти стає гуманітаризація, що є одним із головних 
принципів реформування сфери освіти. Сприяє вирі-
шенню завдань гуманітаризації освіти використання 
краєзнавчого матеріалу при вивченні будь-якого пред-
мета. Краєзнавство в школі не лише збагачує учнів знан- 
нями з історії чи літератури, біології чи географії рідно-
го краю, виховує любов до нього та формує основні по-
няття й навички. Насамперед краєзнавство допомагає 
учням формувати національний характер, розуміти осо-
бливості нації, її душу, яка протягом тисячоліть успад-
ковується від покоління до покоління. Належно орга-
нізована робота підвищує духовний потенціал, твор-
че мислення учнів, формує науковий світогляд, уміння 
спілкуватися з однолітками й дорослими.

Широке залучення школярів до вивчення рідної 
землі розвиває у них кращі якості дослідників та па-
тріотів отчого краю, України. Патріотизм — любов до 
батьківщини, до вітчизни; одне з найбільш глибоких 
почуттів, закріплених віками. Мабуть, жодне слово зі 
своїм таким великим і конкретним значенням не за-
знавало стількох тлумачень, інтерпретацій, фальсифі-
кацій, як це. І все ж слово «патріотизм» залишається 
одним із тих небагатьох понять, які є головними у ви-
раженні громадянських почуттів, найвищих засад ду-
ховного світу людини. Різноманітні спецкурси з украї-
нознавства, народознавства, що введені до навчально-
виховного процесу школи, насичені багатогранною ін-
формацією про історію й культуру України, традиції та 
звичаї нашого народу.

Завдяки культурно-цивілізаційному підходу до роз-
витку історії та історичного поступу методичне забезпе-
чення краєзнавчої роботи на Полтавщині перебуває на 
досить високому рівні. Важливу роль у цьому відіграють 
передусім підручники та словники про відомих земля-
ків, укладені авторським колективом під керівництвом 
заслуженого вчителя України Олександра Білоуська.

У викладанні й інших навчальних дисциплін для 
вивчення краєзнавчого аспекту значно допомагають 
підручники з історії Полтавщини, оскільки вони:

• є найповнішими зібраннями матеріалу з історії 
Полтавщини;

• мають чітко згрупований і викладений матеріал 
для опрацювання учнями й учителем;

• їхня структура створює умови для організації ро-
боти на уроці через застосування поширених нині ін-
терактивних методик, тому що передбачає основний та 
додатковий матеріал;

• у свою чергу, це створює умови для диференційо-
ваного підходу під час оцінювання навчальних досяг-
нень учнів на основі запропонованих їм видів робіт;

• яскраві ілюстрації не тільки милують око школя-
рів, а й є матеріалом для обговорення під час занять;

• позитивне й чітке дотримання принципу наступ-
ності навчання, обов’язкова персоніфікація краєзнав-
чої історії (що подано у вигляді окремих історичних 
довідок);

• простеження синхронності історичного процесу 
не лише на рівні історії Полтавщини — історії України, 
а й всесвітньої історії (унікальні щодо цього синхроніс-
тичні таблиці).

Звичайно, проблеми є. Вони пов’язані передовсім з 
деякою невідповідністю програм з окремих предметів. 
Мабуть, учителі історії погодяться, що формувати про-
сторові уявлення учнів у 5-му класі під час вивчення 
курсу вітчизняної історії, де краєзнавчі аспекти просто 
оглядово з’ясовуються, важко. Адже формування таких 
умінь і навичок передбачено лише курсом географії в 
6-му класі. Курс давньої історії України вивчається в 
7-му класі разом із середньовічною історією, а давня 
історія Полтавщини — у 6-му класі, де програмою пе-
редбачений курс всесвітньої історії стародавнього пе-
ріоду. Проте ці питання вирішують і шляхом застосу-
вання індуктивних та дедуктивних методів, відповідних 
роз’яснень у підручниках, постановкою ширших роз-
вивальних завдань тощо.

При залученні учнів до краєзнавчої роботи, творчо-
пошукової дослідницької діяльності особлива увага 
приділяється таким перспективним напрямкам робо-
ти, як:

• подолання знеособленості історії рідного краю;
• простеження подвійних рівнів синхронності істо-

ричного поступу (всесвітньої, вітчизняної та місцевої 
історії) відповідно з урахуванням специфіки розвитку 
українських земель;

• формування навичок дослідницької роботи, на що 
зорієнтовують методисти, особливо при висвітленні 
краєзнавчих тем, що виявляється у написанні наукових 
повідомлень, реферативних сюжетів відповідного спря-
мування; ознайомлення школярів із понятійним апара-
том науки та методологією досліджень;

• нетрадиційні форми проведення занять з метою ак-
тивізації пізнавальної діяльності учнів (урок-подорож, 
урок-передача, урок — наукова конференція);

• диференціація навчально-виховного процесу за 
допомогою різних видів робіт (робота з документами, 
творчі завдання, хронологічні рівняння, задачі тощо, 
питання різної складності в пакетах тематичних атес-
тацій);

• зв’язок з особливостями сучасного етапу розви-
тку міста і області, розвінчання неправильних уявлень 
учнів щодо тривалості існування міста;

• прищеплення любові до історії рідного краю шля-
хом триєдиної мети на уроках.

Важлива й позаурочна робота на базі учнів серед-
ньої старшої ланки під час історико-краєзнавчої ро-
боти. Зокрема, у нашій школі успішно реалізовуються 
такі перспективні напрями, як:

• подорожі з метою збирання краєзнавчого мате-
ріалу, дослідницька робота, участь у конкурсах секції 
«Історичне краєзнавство» МАНу, «Географічне крає-
знавство», «Етнографія України», починаючи із шкіль-
ного рівня, оприлюднення результатів власних дослі-
джень;

• відвідини Державного архіву Полтавської області 
з метою збирання інформації про минуле свого мікро-
району, взаємозв’язок окремих напрямів краєзнавства;

• створення літописів шкільного колективу, відео- 
та фонотек зустрічей з видатними земляками, покла-
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даючись на власне забезпечення відповідними техніч-
ними засобами, підготовка до виставки робіт молодих 
фахівців, де окремо представлено краєзнавчу темати-
ку, відповідні заходи, передбачені програмою предмет-
них тижнів;

• навчальні та загальноосвітні екскурсії по місту, 
області, Україні, планування їх цілісності та логічно-
го зв’язку.

Досвід високорозвинених країн свідчить, що най-
вищого рівня розвитку досягли ті держави, які мають 
високий інтелектуальний творчий потенціал нації, що 
постійно поповнюється молоддю, свідомими громадя-
нами, відповідальними перед собою, іншими людьми і 
державою, справжніми знавцями і поціновувачами іс-
торії як вітчизняної, так і рідного краю.

Щодо конкретних пропозицій зазначу про необхід-
ність:

По-перше, застосовувати матеріальне та моральне 
стимулювання учнів-пошуковців, заохочення вчителів —  
організаторів краєзнавчої роботи в школах з боку місь-
кої та обласної влади.

По-друге, продовжити традицію укладення догово-
рів про співпрацю з вищими навчальними закладами 
для популяризації краєзнавства, залучати науковців до 
учнівської творчо-пошукової роботи.

По-третє, відповідним кафедрам, методичному ка-
бінетові узагальнити досвід організації краєзнавчої ро-
боти в школах міста і області та видати відповідні ме-
тодичні рекомендації на допомогу вчителям.

По-четверте, сприяти якісному впровадженню про-
грами «Intel. Навчання для майбутнього» з метою ефек-
тивного використання вчителями програмної підтрим-
ки в процесі викладання курсів відповідного спряму-
вання.

По-п’яте, продовжити виконання заходів, передба-
чених Міжгалузевою програмою «Пізнай свою країну» 
(наказ МОН України від 25.02.2008 року).

Краєзнавчий матеріал завжди містить вели-
ку кількість різноманітних відомостей соціально-
економічного, політичного, етнічного характеру. Тому 
необхідність комплексного вивчення його передбачає 
пошук міжпредметних зв’язків, застосування засобів 
підвищення пізнавальної активності учнів. Не пого-
джуємося з думкою деяких сучасних учителів про під-
порядкованість і доповнюваність історії рідного краю 
нормативному курсу вітчизняної історії. Комплексне 
вивчення краєзнавства на заняттях усіх навчальних 
дисциплін створює умови для стимулювання розумової 
діяльності учнів шляхом постановки перед ними про-
блемних завдань. У ході заняття в них виробляється 
критичний спосіб мислення, уміння комплексно вирі-
шувати пізнавальні завдання, а це й сприяє формуван-
ня молодої людини-патріота своєї держави, своєї ма-
лої батьківщини.

За словами Ліни Костенко, «в дитинстві відкрива-
єш материк, котрий назветься потім — Батьківщина». 
Любімо нашу батьківщину, хай щастить нам, нашим 
учням у всіх наших починаннях.

З питань придбання книжки звертайтеся до регіональних представництв 
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ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ
Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 9 класі

Методичний посібник є авторським баченням сучасної ме-
тодики навчання географії в 9-му класі і враховує тривалий пе-
дагогічний досвід роботи в загальноосвітніх навчальних закла-
дах. Він складається з двох структурних частин.

У першій подано орієнтовне календарно-тематичне плану-
вання з курсу, розглядаються теоретичні основи ефективного 
використання опорно-інформаційних схем, характеризують-
ся сучасні інтерактивні форми навчання, особливості органі-
зації та проведення практичних і самостійних робіт, поточно-
го контролю й підсумкової тематичної атестації.

У другій частині наводиться оригінальний дидактичний 
комплекс для вивчення всіх розділів і тем курсу «Економічна і 
соціальна географія України».

Методичний апарат є варіативним, що дозволяє творчо ви-
користовувати його в навчальному процесі на уроках географії.

Посібник розрахований на вчителів географії загальноос-
вітніх навчальних закладів та студентів-географів педагогіч-
них університетів. 

Економічна і соціальна географія України : дидактичний 
комплекс до вивчення шкільного курсу в 9 класі за програмою 
12-річної школи : навч.-метод. посібник / С. Г. Кобернік,  
Р. Р. Коваленко. — К. : Шк. світ, 2009. — 136 с. 


