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Освіта дітей завжди починається з ознайомлен-
ня з рідним краєм і людьми, які живуть поряд. Саме 
це стало поштовхом до відкриття краєзнавчого гурт-
ка КЮГіК (клуб юних географів і краєзнавців) у шко-
лі (схема).

Мета створення гуртка — виховати в учнів почут-
тя гідності, відповідальності за природу Батьківщини. 
Залучити дітей до подорожей по рідній Олевщині й 
Україні з метою вивчення культури, історії, звичаїв і 
природи.

Змістом роботи гуртка є постійні екскурсії, подорожі, 
туристські походи околицями міста, Житомирщиною, 
Україною.

Переважна більшість учнів успішно засвоює шкіль-
ну програму та сьогодні цього вже недостатньо. Учні 
мають одержувати не лише знання, а й навчитися са-
мостійно поповнювати їх, орієнтуватися в потоці на-
укової і політичної інформації, уміти зіставляти свої 
бажання і вчинки із суспільними принципами й нор-
мами, брати активну участь у великих державних пе-
ретвореннях. Краєзнавство з методологічного прийо-
му перетворилося на загальнопедагогічний принцип. 
Дослідження рідного краю сприяє поглибленню знань, 
умінь і навичок учнів, розвитку їх здібностей і пізна-
вальної активності, свідомому вибору ними майбутньої 
професії.

Головним об’єктом у позакласній роботі є учень. 
Тому діяльність керівника має бути спрямована на ньо-
го. В основі представленого досвіду лежать:

• особистісно зорієнтований підхід до організації 
туристсько-краєзнавчої роботи на діагностичній основі;

• використання інтерактивних форм роботи;
• формування проектної культури учня;
• психологія успіху;
• упровадження інформаційних технологій у прак-

тику роботи;
• формування творчої особистості.
Керування процесом розвитку масової та індивіду-

альної творчості учнів вимагає нових підходів до орга-
нізації роботи, тому використання перелічених ідей є 
необхідною умовою для досягнення успіху.

Заняття в гуртку допомагає дітям наблизитися до 
умов життєвої практики, стати 
співучасниками суспільно ко-
рисної праці, набути рис гро-
мадянина, відчути себе справ-
жніми господарями землі.

Гурток працює три роки. За 
цей час ми маємо досить вели-
ку практику організації робо-
ти, зібраний краєзнавчий ма-
теріал, здійснені туристські 
походи, екскурсії, експедиції, 
подорожі. Обов’язковим є звіт 
роботи гуртка наприкінці на-
вчального року. Це дає змо-
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гу узагальнити пошукову роботу, учить дітей відчувати 
себе повноцінним господарем рідного міста, розвиває 
впевненість і відповідальність. 

Вивчення рідного краю в школі вимагає нових ме-
тодичних підходів до навчання учнів, оскільки вико-
ристання лише традиційних методів навчання, як по-
казує шкільна практика, сьогодні вже не може бути до-
статньо ефективним. Тому підходжу до дітей з ураху-
ванням індивідуальних можливостей і запитів школя-
рів.

Найважливішим завданням сучасності вважаю реа-
лізацію особистісно зорієнтованого підходу до навчан-
ня учнів, коли учень із об’єкта педагогічного впливу 
стає суб’єктом творчої діяльності, що сприяє досягнен-
ню ним більш високого рівня знань і вмінь, розвитку 
пізнавальної самостійності та інтересу до вивчення рід-
ного краю.

Необхідність вивчення своєї малої батьківщини на-
самперед пов’язана з великими можливостями шкіль-
ного краєзнавчого гуртка у створенні умов для успіш-
ної адаптації і творчої самореалізації молодого поко-
ління за місцем проживання. Заняття в краєзнавчо-
му гуртку допомагає школярам глибше зрозуміти нор-
му Конституцію країни: «Кожен зобов’язаний піклува-
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тися про збереження історичної і культурної спадщини, 
берегти пам’ятки історії і культури». Виховую держав-
ний патріотизм з опорою на природу, побут, культуру 
й духовні цінності, традиційні для України. Учні отри-
мують можливість самостійно проводити досліджен-
ня, оскільки фактично знову відкривають уже знайо-
мі факти і події минулого з допомогою матеріалів музе-
їв, науково-популярної літератури, ресурсів Інтернету.

Щоб підтримувати на високому рівні інтерес шко-
лярів до краєзнавства, намагаюся зробити заняття 
краєзнавчого гуртка не формальними, а продуманою 
системою дій на користь гармонійного духовного роз-
витку. Зберегти, систематизувати, забезпечити швид-
кий доступ до краєзнавчої інформації — одне з го-
ловних завдань, що стоїть перед краєзнавчим гурт-
ком у нашій школі. Створення сайта гуртка було про-
сто робочою необхідністю (http://kjuqik.mylivepage.
ru). Ми відмовилися від ролі пасивного охоронця ін-
формації, активізували використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у створенні крає- 
знавчих проектів.

Сайт краєзнавчого гуртка — це посібник рідно-
го краю, написаний самими дітьми. Таке віртуальне 
краєзнавство допомагає краще розуміти історію краю. 
Інтернет-проекти дають можливість реалізувати індиві-
дуальні здібності учнів, підвищити рівень комунікатив-
ної культури, підготувати випускників до життя в ін-
формаційному суспільстві.

Програма роботи краєзнавчого гуртка розрахована 
на три роки для учнів 6—11-х класів. У її основу покла-
дено проблемно-тематичний принцип організації ма-
теріалу.

Вивчення рідного краю:
• його географії;
• історії;
• етнографії.
Особливістю програми є організація індивідуаль-

ної і колективної діяльності учнів з накопичення но-
вих знань з географії, історії, культури рідного краю з 
різних джерел інформації, творчої обробки інформації, 
самостійних досліджень, проектів.

Програма має шість розділів, що дає змогу дітям 
обрати цікаву для пошукової та дослідницької роботи 
тему. При виборі учнем теми краєзнавчого досліджен-
ня слід обов’язково дотримуватися принципу добро-
вільності, вільного вибору. Розроблена програма крає- 
знавчого гуртка була відзначена на педагогічній вистав-
ці «Освіта Олевщини».

Тісно співпрацюємо з місцевим краєзнавчим музе-
єм, бібліотекою, архівом. Проводимо туристські похо-
ди та екскурсії. Розробляємо проекти. 

Через проектні технології, пошуково-дослідницьку 
діяльність, використання новітніх інформаційних тех-
нологій, мультимедійних засобів навчання сучасна 
школа дає дитині змогу бути активною в суспільно-
му житті.

РОБОТА КРАЄЗНАВЧОГО ГУРТКА КЮГІК

Наукова конференція: «Олевщина — поліська пер-
лина» — це звіт роботи гуртківців за навчальний рік. 
Учні мали можливість відчути себе науковцями і до-
вести до слухачів свої напрацювання з вивчення рід-
ного краю. Доповідачі презентували вибрані для до-
слідження теми: «Економіко-геграфічне положен-
ня Олевщини», «Водні ресурси», «Різноманітність 
ґрунтів», «Рельєф Олевщини», «Тваринний світ 
м. Олевська», «Соціально-економічні проблеми райо-
ну». Цікавими були звіти юних туристів і краєзнавців: 
«Камінне село», «Камінне озеро», «Першоцвіти на те-
риторії рідного краю», велотур Олевськ — Соснівка — 
Болярка — Радовель — Олевськ».

У 2009/10 н. р. робота гуртка була спрямована на іс-
торичне краєзнавство нашого краю. Звіт був присвяче-
ний Дню Перемоги. Це літературно-музична компози-
ція «Біль і плач села Копище». Наші туристські марш-
рути пролягли тими місцями, де відбувалися бої під 
час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. (Хочино, 
Копище, Коростень, Глушковичі, Білорусь). Створено 
карту пам’ятних місць Олевщини під час війни.

У процесі спілкування із жителями під час екскур-
сій відбувається взаємодія між людьми різних поколінь. 
Даний процес передбачає обмін інформацією, знання-
ми, думками, досвідом, почуттями, власними пережи-
ваннями, що надзвичайно важливо для формування 
соціальної компетентності. 

Героїзм наших земляків не залишив байдужими 
дитячі серця. Патріотизм відобразився у виборі звіту 
гуртка на кінець навчального року. Безперечно, обра-
ли «Біль і плач поліського села Копище», що найбіль-
ше схвилювало дітей у період пошукової роботи, адже 
під час війни воно було спалене дотла.

Творча група представила шкільну краєзнавчу газе-
ту «Олегове городище». Щомісяця газета несе цікаву 

інформацію про рідний край. Кореспондентами та ав-
торами статей газети є самі ж діти. 

Цікавим для дітей став проект «Фестивальний бренд 
Олевська», куди увійшли творчі роботи «Олевськ ту-
ристський», «Тур вихідного дня», «Кафе «Зорі над 
Убортю», «Страви жителів Олевщини».

Гурківці не зупиняються лише на вивченні рідно-
го краю. Нас цікавлять також інші місця України. Двічі 
нас зустрічало місто Лева. З метою економії коштів 
на поїздку вирішили скористатися аудіозаписами про 
пам’ятні місця Львова. Залишалося скласти карту екс-
курсії і вирушати в подорож. 

При виборі методів неодмінно дотримуюся в проце-
сі роботи принципів:

1) учитель є рівноцінним партнером спілкування;
2) такими самими рівноцінними партнерами є учні.
Під час роботи покладаюся на самоврядуван-

ня гуртка. Це дає змогу організувати роботу секцій. 
Проводяться як спільні, так і індивідуальні засідан-
ня. У школі краєзнавчу роботу проводять самі діти. 
Моя роль полягає в організації та керівництві нею. 
Форми і зміст роботи залежить від вікових особли-
востей учнів, їх загального кругозору, рівня знань та 
вмінь.

Використовуємо у туристсько-краєзнавчій роботі 
всі основні методи дослідницької діяльності:

• літературний;
• метод польових спостережень;
• візуальний;
• картографічний;
• статистичний;
• анкетування;
• фотографування та кінозйомка.
Намагаюсь активно впроваджувати інновацій-

ні технології, бо в них зерно творення нової люди-
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ни. Під інноваційною технологією розумію такий на-
вчальний процес, який забезпечує глибокі знання, що 
здобуваються активно, а не старим традиційним схо-
ластичним шляхом. Але при цьому слід пам’ятати, що 
інноваційні технології потребують високого науково-
го рівня викладання матеріалу, оригінальності, яка б 

впливала на всі види пам’яті і творчість, що збуджує 
емоції.

Як показує власний досвід, це і є нестандартність 
схеми залучення дітей до туристсько-краєзнавчої робо-
ти, логічний взаємозв’язок між засвоєнням знань і по-
шуковою роботою.

ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ ОЛЕВЩИНИ

Маршрут розроблено туристською секцією крає- 
знавчого гуртка КЮГіК загальноосвітньої школи № 2 
м. Олевська.

Протяжність маршруту — 60 км. Тривалість — 
2 дні.

Мета туристського походу: ознайомити турис-
тів із культурними, архітектурними та природними 
об’єктами Олевщини; показати привабливість для роз-
витку туризму. 

Маршрут туристського походу: Олевськ — «Камінне 
село» — Рудня-Замисловицька — Шебедиха — Олевськ.

Зупинки: заказник «Камінне село», берег р. Перга в 
селі Р-Замисловицька, борті, Шебедиха, природні уро-
чища біля села Шебедиха, розвилка дороги Лебедиха — 
Замисловичі, Олевськ.

Олевськ — «Камінне село» переїзд автобусом, 
«Камінне село» — Лебедиха — пішохідна екскурсія, 
Лебедиха — Олевськ — переїзд автобусом.

Екскурсія по місту пішохідна (3 год)
Туристські об’єкти: 
• Пам’ятники воїнам-афганцям. Обеліск на брат-

ській могилі (вул. Княгині Ольги).
• Панорама центральної Соборної площі.
• Свято-Миколаївська церква — пам’ятка архітек-

тури ХVІ ст.
• Римо-католицький костел Воздвиження Святого 

Хреста.
• Краєзнавчий музей.
• Парк ім. Ю. Гагаріна (вул. Зої Космодем’янської).
• Береги р. Уборть.
• Пам’ятник Миколаю Чудотворцю.

І. Олевськ — «Камінне село» (переїзд автобусом)
Відстань — 30 км, час переїзду — 1 год. 
Туристські об’єкти: панорама села Тепениця, 

Обище.
Походження назви села Тепениця
1 версія. Назва походить від слова «тепки» (старо-

слов. — «пагорби»). З давніх часів навколо села було 
багато пагорбів, за деякими дослідженнями, ці пагорби 
залишилися після льодовикового періоду.

2 версія. Назва «Тепениця» походить від слова «тіпа-
ти» (льон). У селі був «тіпальний» пункт, де льоносиро-
вину переробляли на льоноволокно.

ІІ. Заказник «Камінне село». Облаштування табору 
(1 год)

Увага: під час перебування категорично (під пись-
мове зобов’язання) заборонене будь-яке псування 
об’єкта, зокрема відколювання шматочків каменю. 

Єдиний виняток — дозволяється повісити пам’ятну 
стрічку на драбині до Божого каменя.

Екскурсія в «Камінному селі» (3 год).
План екскурсії

1. Державний заказник «Камінне село». 
2. Гіпотези про походження валунів.
3. Легенди про походження «села».

4. Відвідування каменя «Божа стопа», загадування 
бажання.

5. Розщелина безгрішного.
Державний геологічний заказник «Камінне 

село» був утворений 17 лютого 1988 р. в межах 
Замисловецького лісництва. Розташований на північ-
ному сході Олевського району. Площа 15 га. 

На території заказника спостерігаються численні 
виходи на поверхню скельних порід найдавніших гео-
логічних утворень Українського кристалічного щита та 
валунів льодовикового періоду. Ліс мішаний, переваж-
но сосново-дубовий. По всій території заказника видно 
камені-валуни. Одні — завбільшки з будинок, а інші — 
ще більші. Опуклі, шерехуваті, сірі, оброслі мохом. 
Якщо пильно придивитися, то камені нібито вишику-
валися «вулицею». Немовби сільські оселі. Біля них — 
наче «хлівчики» та «клуні», а навколо «розкинувся» са-
док. Це ніби село, щоправда скам’яніле. Особливо гар-
но валуни виглядають золотої осені та взимку, коли ка-
мені припорошені снігом. Архітектором цього камінно-
го дива стала сама природа. А може, льодовик забуду-
вав так симетрично вулиці. Чіткої відповіді на це запи-
тання немає, тому за період свого існування «Камінне 
село» обросло легендами.

Науковці стверджують, що дивовижний рельєф 
Камінного села утворився внаслідок сходження льодо-
вика зі Скандинавії близько 20 тис. років тому, який 
приніс сюди камені, які згодом набули такої дивної 
форми через їхнє поступове вивітрювання. Інша вер-
сія полягає в тому, що ці валуни є мало не останніми 
наочними рештками прадавнього ландшафту, що звав-
ся Поліські гори.

Легенди
І скам’яніло село...
Давно це було, ще коли звірі і пташки розмовляли. 

Стояло собі село, гарне, біле, чепурне, але люди у ньому 
були негарні, жадібні і жорстокі. Вирішив Білобог про-
йтися землею, подивитися, чим люди живуть. Приходить 
він у це село, але перекинувся жебраком, щоб не знали 
люди, що з ними Білобог розмовляє. Підходить до однієї 
хати і просить води і хліба винести — натомився дуже. 
Відмовили йому. Прийшов до другої хати — і тут від-
мовили, ще й рогачем пригрозили. Прийшов до остан-
ньої — відкрили вікно і викинули окраєць хліба. Білобог 
підняв окраєць, подивився на нього, спробував надкуси-
ти, ледь зуби не зламав. Розсердився Білобог. Повернувся 
він спиною до села, кинув хлібину через плече і вимовив: 
«Хай буде це село таким, як оцей хліб — кам’яним!» І 
скам’яніло село. Так і стоїть до цього часу. Каміння мо-
хом і папороттю поросло, мох глибокий — по литку, а 
папороть солодка і їстівна.

«Божий слід», «Розщелина безгрішного»
Так чи інакше, а на тому місці де спочивав Дажбог, 

лишився скам’янілий «Божий слід» Камінного села, святе 
місце краю, справді найдивніший із дивних валун зі зріза-
ною частиною, із неоднорідного каменю, наче скріплений 
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швом, яке ніколи не буває гарячим — ступивши на нього 
босоніж, людина враз наповнюється здоров’ям, а її замов-
лені при цьому бажання мають справдитися…

Існує думка, що шов той — зовсім і не шов, а магіч-
не провалля, що утворилося через те, що на цьому самому 
камені за часів стародавніх «до Христа» билися Білобог 
із Чорнобогом (він же Кощій) за володарювання над усіма 
поліськими землями... І так билися сильно, що аж сліди 
їхні полишалися на камені, одна частина якого зрізалася 
в Морок, а де Білобог здолав нарешті свого супротивни-
ка, там камінь аж розколовся майже навпіл, утворивши 
вузеньку щілину. А той, хто пройде цією щілиною, є вели-
ким Воїном Пралісу, що здатен буде стати на бій із ким 
завгодно… Якщо воїн не вартий землі рідної — каміння зі-
йдеться і навіки поховає його під своєю опорою.

«Колись за литовців» у цьому лісі чорти вирішили побу-
дувати собі млин. І була то погана ідея, бо колись на цьо-
му місці стояв древлянський жертовник. І так напилися 
чорти місцевих пиво-медів, що поснули й не встигли скін-
чити роботу до світанку, коли заспівав перший півень, — 
тож із першими променями сонця чортів млин розпався на 
друзки, перетворившись на окремі кам’яні брили. З того 
часу й кояться тут різні дива, особливо ж довкола каменя 
Божа ступня чи то чортової ступи, куди неодмінно вар-
то кинути хоч одну монетку, — так, на всяк випадок…

Ночівля.

ІІІ. «Камінне село» — Рудня-Замисловицька (від-
стань — 2 км, час ходьби — 1 год)

Зупинки: річка Перга права притока р. Уборть, 
колоди-борті.

Назви річок пов’язані з бортництвом. 
Колоди-борті вважають візитівками Олевщини. Це 

вулики, які видовбані зі стовбура сосни та дуба. Такі ра-
ніше встановлювалися в лісах для збирання меду диких 

бджіл. Цей древній промисел називається бортництвом. 
У деяких селах Олевщини він існує дотепер. На будів-
ництво одного вулика йде декілька днів. Готова борть — 
це пустотіла колода завдовжки близько двох метрів, за-
крита зверху і знизу дерев’яними кругами з прямокут-
ним льотком посередині. Льоток (вічко) закривається 
дошкою, яку називають довж, залишаючи тільки неве-
лику щілину для переміщення бджіл. З одного стовбу-
ра виходить від 3 до 5 бортей. Правильно побудований 
і встановлений вулик служить від 100 до 200 років. Вага 
його в середньому — 200 кг, соснові — 150 кг, дубо-
ві — 300 кг.

ІV. Рудня-Замисловицька — с. Шебедиха (відстань — 
6 км, час ходьби — 5 год)

Зупинки: урочище «Партизанський тік», «Чортів 
млин», «Тюленячі лежбища».

«Партизанський тік» — це два майже правильної 
круглої форми майданчики діаметром 12 м, на яких, 
за розповідями старожилів із Шебедихи, партизани під 
час Великої Вітчизняної війни молотили зерно.

«Чортів млин». Старі люди кажуть, що тільки не-
чиста сила могла так скласти різної форми і розмі-
рів камені один на одний. Мабуть, тут чорти будува-
ли млин, але не встигли закінчити роботу до світанку. 
З появою перших променів сонця чортів млин розси-
пався, а його залишки скам’яніли».

«Тюленячі лежбища». Тюленів у нашій місцевості, 
зрозуміло, ніколи не було. Але оці невеликі камінні ост-
рівці нагадують саме цих істот. Так і назвав їх хтось із 
спостережливих мандрівників — «Тюленячі лежбища».

V. Лебедиха (розвилка доріг) — м. Олевськ (відстань 
22 км, час переїзду — 1 год)

Повернення до м. Олевська. Завершення турист-
ського походу.


