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                                       Краю мій прекрасний неозорий! 

Кращого, ніж ти, не знаю я! 

(А. Ярошенко) 

Людське життя... неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене 

глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин.  

Люди, їх мільйони... всі вони зовсім різні і чимось неповторні. Вони, мов 

ті зорі на небі, що горять своєрідним світлом.  

  Так,  життя кожної  людини -  це стежина, встелена жовтогарячими  

чорнобривцями, духмяними  вишеньками, стежина з червоними і чорними 

тонами. 

  Бо й справді, кожне життя дається нам якоюсь дивовижною квіткою, 

яка  вранці вмивається росою,  зустрічаючи новий день,  ніжно простягає руки - 

пелюстки до сонця,  щоб захистило її від усього злого й недоброго, а ввечері 

тихо й сумовито складає свою голівку до матері – землі, сподіваючись 

наступного дня побачити цей світ кращим.  

  Стежина життя... Це по ній кожен має пройти гідно. Але якою вона 

буде? І хочеться гукнути:  «Життя! Ну зупинись хоч трішки! Почекай хоч одну 

мить! Візьми мене на свої крила і понеси по рідному краї.» 

У підвищенні якості навчання і виховання школярів, розвитку їх 

кругозору та пізнавальних інтересів, велике значення поряд з багатьма 

засобами навчально-виховної роботи має краєзнавство. 

Вперше поняття «краєзнавство» було введено в 1914 році викладачем 

запорізької гімназії В. Маньком. З того часу і до наших днів цей термін широко 

використовується в педагогічній науці «Українська радянська енциклопедія» 

подає таке визначення: «Краєзнавство — всебічне вивчення частини країни 

(області, району, міста тощо) переважно місцевим населенням. Основним 

завданням краєзнавства є вивчення природи, населення, господарства, історії та 

культури рідного краю з пізнавальною, науковою, навчальною, виховною і 

практичною метою». 

Про велике значення та необхідність вивчення рідного краю говорили 

видатні просвітителі різних епох і народів. Український філософ та поет 

Григорій Сковорода писав: «Пізнай свій край…себе, свій рід, свій народ, свою 

землю – і ти побачиш свій шлях у життя». 

Особливий інтерес до краєзнавства виявляв і основоположник наукової 

педагогіки К.Д. Ушинський. У своїх книгах «Рідне слово» і «Дитячий світ» він 

звертав увагу на важливість використання краєзнавчого принципу у навчанні. 

Він відмітив правильно, що любов до своїх рідних місць має  «глибокий, 

багатий думками і почуттями голос рідної природи». У житті не рідко буває, що 

цей  «голос»  кличе до себе людину, манить його, зове в рідні місця.  
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У «Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді у 

системі освіти»  підкреслюється, що одним із основних завдань виховання в 

закладах освіти є «розвиток почуття любові до Батьківщини і свого народу як 

основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних 

пам'яток, активна діяльність школярів з поліпшення умов життя в рідній 

місцевості, підвищення матеріального й духовного рівнів життя народу, дійова 

участь у розбудові держави й духовному оновленні суспільства». Важливу роль 

у забезпеченні належної теоретичної підготовки школярів до майбутньої 

активної участі в будівництві держави, у формуванні особистості громадянина 

покликане відіграти шкільне краєзнавство. Виступаючи у своїй різноманітності 

форм, воно сприяє моральному, трудовому, естетичному, екологічному, 

фізичному вихованню, розширює кругозір школярів, розвиває їх пізнавальні 

інтереси. Розвиток інтересів належить до найбільш актуальних проблем 

сучасної педагогічної науки і практики. Її розв'язання вимагає пошуку нових 

підходів до подальшого удосконалення змісту, форм і методів навчання, тому 

що навчання і розвиток надають діяльнісного характеру, адже від якості 

навчання, як діяльності,  залежить результат викладання географії, розвиток і 

виховання учнів. 

Краєзнавство розглядається не лише як діяльність школярів, спрямована 

на вивчення краю, але і як одна з умов поліпшення викладання навчальних 

предметів, зокрема географії. Ідея використання краєзнавчих матеріалів у 

процесі навчання була обґрунтована ще в працях відомого чеського педагога 

Я.А.Коменського, де зазначено, що «географію потрібно починати з того місця, 

де живуть люди».  

Пізніше різні аспекти шкільного краєзнавства досліджували Ж.Ж.Руссо, 

М.В.Ломоносов, К.Д.Ушинський. На межі XIX-XX ст. у Росії такими 

дослідженнями займались Д.Д.Семенов,  Е.Ю.Петрі, С.П.Аржанов та інші. 

Великий внесок у розвиток краєзнавства зробили В. Кубійович,  

О. Діброва, М. Костриця, Я. Жупанський, О. Шаблій, М. Пістун та ін. 

Викладання географії з урахуванням краєзнавчого аспекту вимагає, щоб 

місцевий матеріал став грунтом для формування географічних уявлень і понять. 

А для: цього потрібно глибоко і систематично вивчати свій край, тобто 

займатися краєзнавством. 

Краєзнавча робота при вивченні географії забезпечує вирішення 

наступних завдань:  

 більш глибоке усвідомлення провідних понять і 

закономірностей, характерних для віддалених від рідного краю 

територій;  
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 формування початкових знань про курс «Фізична та 

економічна географія України, який вивчається пізніше; 

 розвиток самостійного, творчого мислення школярів;  

 усвідомлення України як рідного краю, Вітчизни. 

Виховне значення краєзнавчої роботи визначається тим, що вона 

допомагає дітям наблизитися до умов життєвої практики, стати співучасниками 

суспільно-корисної праці, відчути себе патріотами та справжніми господарями 

Землі. 

Матеріал, добутий у процесі краєзнавчої роботи, пожвавлює урок, 

робить його цікавим, допомагає учням краще засвоїти наукові поняття і 

терміни, розширює й поглиблює їх світосприйняття, прищеплює вміння 

активно впливати на середовище. Краєзнавчий матеріал дає змогу вчителю при 

викладанні йти від загального до часткового та від часткового шляхом аналізу 

знову повертатися до загального, але вже збагаченого конкретними знаннями. 

Використання такого матеріалу — ефективний засіб зв'язку навчання географії 

з життям, трудовою діяльністю місцевого населення, засіб активізації 

пізнавальної діяльності школярів у процесі навчання та підвищення його 

виховного значення. 

Значення краєзнавства не тільки в тому, що воно сприяє всебічному 

вивченню рідного краю та перспектив його розвитку, а й у тому , що воно дає 

можливість виявити інтереси учнів. Пізнавальний інтерес націлює учня на 

пошуки інформації, на осмислення теоретичних засад географічних знань із 

розглядом причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей. Пробудження на 

уроках пізнавальних і інтересів учнів допомагає їм не тільки відтворювати 

засвоєне, а й доповнювати, удосконалювати, розвивати їхню творчу діяльність.  

Участь у суспільно - корисній роботі, виконання індивідуальних завдань 

краєзнавчого змісту формує пізнавальний інтерес і до географії, яка допомагає 

краєзнавству пізнати себе, а краєзнавство живить її силою фактів і наукових 

даних. Такий симбіоз іде на користь обом наукам, але найголовніше – на 

користь учням. Це активізує дітей, підвищує їхнє прагнення до пізнання нового, 

незвіданого, прищеплює їм практичні навички та вміння , заохочує до 

посильної участі в громадському житті та виховує в них почуття патріотизму та 

національної свідомості. 

На всіх етапах краєзнавчої роботи застосовую різноманітні методи 

дослідження. 

ЛІТЕРАТУРНИЙ МЕТОД. 

Даний метод полягає у вивченні і дослідженні рідного краю з 

використанням краєзнавчих видань і місцевої періодичної преси.  Слід навчити 

учнів добирати матеріал з цих джерел. Велику допомогу можуть надати 
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учителям бібліографічно-краєзнавчі відділи обласних, районних, міських 

бібліотек, де систематизовані всі потрібні відомості. Доцільно використовувати 

такі цінні видання, як «Історія міст і сіл України», а також енциклопедичні 

довідники, словники тощо. 

Усі літературні джерела умовно можна згрупувати так: 

-         архівні матеріали; 

-         книжки різних років видання; 

-         статті в періодичній пресі; 

-         праці наукових конференцій. 

Найскладніше збирати і систематизувати інформацію про минуле 

рідного краю. У приватних осіб, у сім´ях школярів можна знайти чимало різних 

давніх видань, журналів, газет з цікавими матеріалами. Деякими з них 

поповнюють шкільні краєзнавчі куточки та музеї . 

СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД. 

Дослідження полягає у вивченні кількісних показників у характеристиці 

ряду географічних об´єктів і явищ. Статистичні джерела - це насамперед 

збірники і довідники. Особливо корисні ті, у яких узагальнено матеріал за 

багато років . 

Важливі дані про окремі населені пункти, підприємства, сільські ради, 

райони можна взяти в обласних архівах, обласних та районних статистичних 

управліннях . Постійне джерело статистичних даних-періодична преса. 

КАРТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД. 

Дослідження полягає у вивченні картографічних видань. У краєзнавчій 

роботі широко використовуються карти (фізико-географічні, адміністративно-

територіальні). 

Проте краєзнавцям потрібні карти районів, населених пунктів. Карту 

адміністративного району можна виготовити, збільшивши до потрібних 

розмірів  відповідну частину адміністративної карти області, і нанести на ній 

населені пункти та шляхи сполучення в межах свого району. Скористатись 

можна також географічною енциклопедією України. 

ВІЗУАЛЬНИЙ МЕТОД. 

Даний метод полягає в узагальненні власних спостережень під час 

дослідження будь - якого географічного об´єкта. 

АНКЕТНИЙ МЕТОД. 

Метод анкетування – письмове, а іноді й усне опитування багатьох 

людей за повною анкетою чи за спеціально складеними запитаннями для 

збирання масового матеріалу, щоб установити певні закономірності чи явища.  

Може застосовуватися як під час польових,  так і стаціонарних форм роботи. 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД . 
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Метод необхідний для активізації краєзнавчої роботи. Перед учнями 

ставляться різні пізнавальні і практичні завдання, що сприяють підвищенню їх 

розумової та самостійної діяльності. 

ФОТОГРАФУВАННЯ . 

Це невід´ємна складова кожного походу. Фотознімки дають можливість 

зафіксувати найцікавіші епізоди з життя юних краєзнавців і є важливим 

документом проведеної роботи. Останнім часом використовують також 

кінозйомку та відеофільм. 

Складовими частинами географічного краєзнавства являється  шкільна 

навчальна (програмна) і позакласна краєзнавча робота. Обидва ці напрямки 

тісно зв´язані між собою і доповнюють один одного. 

І.С. Матусов писав: «Добре організований перший напрям (краєзнавчий 

підхід у навчанні) готує умови для успішного розвитку позакласної краєзнавчої 

роботи. В результаті останнє збагачує і розширює краєзнавчі знання учнів і 

створює хороші передумови для вирішення краєзнавчого принципу у 

викладанні». 

У географічному краєзнавстві можна виділити такі форми краєзнавчої 

роботи: 

 Стаціонарні: гурток, секція, клуб, товариство; 

 Туристські: прогулянки, екскурсії, походи, подорожі, 

експедиції. 

СТАЦІОНАРНІ ФОРМИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ. 

ГУРТОК. 

Одна з  поширених форм позашкільної роботи. Вони займають важливе 

місце і виконують функції, які не можуть забезпечити ніякі інші форми роботи, 

оскільки вони виховують активність, самостійність, формують пізнавальні 

інтереси учнів, дають можливість системного поглиблення тем. Організувати 

гурток можна з учнями різного віку, але найбільш доцільна ця форма роботи з 

учнями молодшого та середнього шкільного віку. 

СЕКЦІЯ. 

Секція – первинна форма шкільних краєзнавчих учнівських об´єднань 

(гуртків, клубів, товариств), їх складова частина. Кількість членів кожної секції 

гуртка не перевищує десяти. Це дає можливість ефективно керувати роботою 

кожного учня зокрема і всією секцією в цілому. Секції організовуються в 

гуртках, де налічується від 18 до 25 членів. 

КЛУБ. 

Це найвища форма організації  краєзнавчої роботи з географії . Він 

об´єднує  різні секції і гуртки . Членами клубу можуть бути 60 і більше учнів. 

Ця форма роботи дає можливість залучити велику кількість учнів різного віку, 
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отримувати ширшу інформацію, урізноманітнювати зміст, залучати 

спеціалістів. 

ТОВАРИСТВО. 

Товариство - самодіяльна організація із 40 - 60 старшокласників, які 

цікавляться туризмом і краєзнавством. Товариство складається із 3-5 

споріднених секцій. 

ТУРИСТСЬКІ ФОРМИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ. 

До туристських форм краєзнавчої роботи належать прогулянки, 

екскурсії, походи та подорожі, експедиції. 

 ПРОГУЛЯНКА. 

Це відносно коротка екскурсія, яка здебільшого використовується з 

метою здійснення якогось конкретного спостереження, переважно для учнів 

молодшого шкільного віку. 

 ЕКСКУРСІЯ. 

Навчальні екскурсії ставлять за мету практично закріпити теоретичний 

матеріал відповідно до шкільної програми з географії. Позапрограмні екскурсії 

мають переважно дослідницький характер і їх мета ширша. 

 ПОХІД. 

Похід - це найпоширеніший вид туристсько-краєзнавчої роботи. Це 

групові переходи, або пересування за допомогою транспорту за чітко 

визначеним маршрутом і мають певні освітньо-виховні цілі. Походи бувають 

одноденні та багатоденні. 

 ЕКСПЕДИЦІЯ . 

Вища форма організації краєзнавчої роботи, яка відрізняється від 

туристичних походів   кількістю завдань і обсягом роботи. В експедиції 

переважає дослідницька робота. 

Таким чином, успіх краєзнавчої роботи залежить від її наступності. 

Спостереження за природними і суспільними явищами мають бути постійними. 

Варто організувати роботу за принципом своєрідної естафети «поколінь» юних 

краєзнавців: наступне покоління поповнює відомості про свій населений пункт, 

здобуті попереднім, і зберігає результати його досліджень. Комплексність 

досліджень за обсягом і спеціалізація за глибиною - наріжний камінь 

краєзнавчої роботи . 

Враховуючи вікові особливості учнів, учитель має навчити спостерігати 

її і встановлювати закономірності та взаємозв´язки, які існують у природі та 

суспільстві, вивчати кожне явище в його індивідуальному прояві,  виробити 

вміння виділяти поєднання природних компонентів і продуктивних сил, 

система яких приводить до утворення природно-територіальних і 

територіально-виробничих комплексів різного рівня. 
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Не окремі краєзнавчі заходи, а система краєзнавчої роботи, яка 

проводиться регулярно і систематично є основною умовою підвищення 

освітньо-виховного рівня шкільної географії . 

   У сучасний період в Україні краєзнавчий рух набуває широкого 

розвитку. Незважаючи  на пасивне ставлення МОН останнім часом до 

географічного краєзнавства ( усунення з навчальної програми курсу «Рідний 

край» у 5 класі) , воно набуває широкого розвитку, бо має велике значення в 

боротьбі з  формалізмом знань, у вихованні в учнів любові до рідного краю, 

почуття національної гордості й рис патріотизму. Це сприяє зростанню 

наукових досліджень, а наукова громадськість підтримує краєзнавчий рух і 

своєю активною участю підвищує ефективність вивчення в Україні рідного 

краю. 

Краєзнавство – це комплекс складових дисциплін,  різних за змістом і 

частковими методами дослідження, але провідних у своїй сукупності до 

наукового і всебічного пізнання краю. Це вивчення порівняно невеликої 

території (а іноді й усієї області) переважно місцевими силами. Завдання 

краєзнавства – всебічно вивчити територію (її географію, історію, етнографію, 

геологію, корисні копалини, господарство та інші), сприяючи тим самим 

виконанню  господарських завдань. Основними напрямами в краєзнавчій роботі 

вважаються:  

 вивчення природи і природних багатств рідного краю                  

(географічне положення місцевості в якій  живуть учні, геологічна 

будова, корисні копалини, ґрунт, рослинний і тваринний світ, 

населення, господарська діяльність людей, охорона і відновлення 

природних ресурсів);  

 вивчення промисловості, сільського господарства, 

транспорту свого краю; 

 вивчення історії та культури своєї місцевості. 

Проблема розвитку географічного краєзнавства в школах України 

надзвичайно цікава в історичному, географічному, біологічному, 

етнографічному, літературному, економічному й інших напрямках на уроках 

географії будь-який  надає значущості самому поняттю «краєзнавства». Я, як 

вчитель навчаю учнів через використання краєзнавчого матеріалу,  підвищую 

рівень географічної освіти в цілому і краєзнавчої зокрема. 

  Краєзнавча освіта – це один з важливих засобів створення творчої 

культури у навчально-виховному процесі. 

  Основним завданням курсу «Загальна географія» в 6 класі є 

формування загально-географічних понять – основи для майбутніх курсів 

фізичної, економічної та соціальної географії. Разом із цим я формую 
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краєзнавчі поняття, які формуються значно легше, якщо шестикласники 

ознайомлені з основними географічними поняттями. Наприклад, орієнтування 

на місцевості, форми поверхні Землі, водні об’єкти, тощо. 

   Перша тема «Вступ» («Географія – наука про природу Землі») 

знайомить учнів із сутністю географії, пізнавальною її характеристикою. Тут 

же керуючись текстом нашого посібника, я розповідаю учням про предмет 

вивчення краєзнавства, показує його значення та роль у вихованні та 

освіченості учнів. 

  Під час вивчення розділу «Географічне пізнання Землі» я можу дати на 

уроках, виділених програмою, теоретичну характеристику історії географічних 

досліджень мандрівниками і мореплавцями, не обминаючи краєзнавчий підхід. 

   Розділ другий  «Земля на плані та карті» також може бути  вивчений із 

використанням краєзнавчого матеріалу. 

  У темі «План, його основні ознаки, особливості створення, практичне 

значення» передбачається робота на орієнтування плану, знаходження на ньому 

точки свого перебування і навколишніх предметів. 

  Під час вивчення теми  «Градусна сітка Землі» учням  розповідаю про 

географічні координати свого міста, району, області й знайомлю їх з висотою 

населеного пункту над рівнем моря. 

  Великі можливості у використані краєзнавчого матеріалу містить 

третій розділ «Географічна оболонка та її складові». Змістом цього розділу є 

вивчення літосфери, атмосфери, біосфери і гідросфери. Вивчаючи такі теми, як 

«Мінерали та гірські породи», «Основні форми рельєфу Землі: гори, рівнини», я 

стараюся не обмежуватися  цікавою розповіддю про породи, які залягають у 

горах, про утворення гір, формування рівнин, тощо, а й показую учням породи, 

які було зібрано під час екскурсій у своїй місцевості. Учні мають можливість 

потримати ці породи в руках, пригадати, як вони залягають на поверхні, в ярах, 

кар’єрах. Таке безпосереднє ознайомлення з місцевими породами допомагає 

учням краще зрозуміти, з яких порід складаються різні місцевості. 

   Розповідаючи про рівнини і гори, я із запитанням  звертаюся до учнів: 

«Яка поверхня місцевості, де ви живете?» Учні замислюються, пригадують 

туристичні подорожі по рідному краю і відповідають. 

  Під час вивчення теми «Живлення і режим річок» я завжди розповідаю 

про місцеві  річки Сіверський Донець та Біленьку. 

  Майже всі розділи  теми «Атмосфера» можна побудувати на місцевому 

матеріалі. Так, подаючи новий матеріал, наводжу приклади не з підручника, а 

використовую дані спостережень з шкільного географічного майданчика. 

   Починаючи вивчати тему «Вітер і причини його утворення», запитую 

дітей, яка погода була вчора, яка сьогодні, який прогноз на завтра. Черговий по 
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географічному майданчику повідомляє дані температури, тиску повітря, 

хмарності, кількості опадів, напряму вітру. 

  У темі  «Географічна оболонка» я розповідаю про природну зону в якій 

розташована наша школа, місто, район, область. 

У розділі «Земля—планета людей» ми з учнями маючи випереджальне 

завдання шукаємо відомості  про кількість населення у своєму місті, про 

національний, професійний склад, про трудові й бойові подвиги земляків, 

записуємо їх прізвища,  діти розповідають, що вони знають про людей свого 

міста. 

Слід застерегти, що краєзнавча робота з географії - не самоціль, і не 

потрібно до кожного уроку пристосовувати краєзнавчий матеріал. Бажано  

поступово ознайомлювати учнів з природою, історією, економікою свого міста, 

району, області, країни. 

Під час складання плану вивчення і використання краєзнавчого 

матеріалу в курсах географії стараюся передбачити, під час розгляду якої теми, 

на якому уроці слід провести екскурсії, практичні роботи на місцевості, 

використовую зібраний місцевий матеріал. 

Використовуючи краєзнавчий матеріал на уроках географії основна 

мета, яку я ставлю перед собою – виховати ЛЮДИНУ. І кожне нове 

дослідження, відкриття, сприяє духовному зростанню учнів, їхньому 

змужнінню, викликає радість та блиск в юних оченятах. Виховую 

загальнолюдські цінності дітей: людяність, почуття гідності, любов до рідної 

природи, до Батьківщини. В серцях моїх учнів горить вогонь пошуку, нових 

відкриттів, великих звершень, жага до підкорення нових вершин. 

Залежно від характеру пізнавальних операцій краєзнавча робота 

поділяється на пізнавальну та дослідницьку, а форми проведення різноманітні: 

урок, екскурсія, походи, гурток, вечори, олімпіади. 

Одна з найбільш доступних і ефективних форм – це екскурсія. Вона 

починається вже за порогом школи. Традиційними стали екскурсії до 

краєзнавчих музеїв.  

Жодна розповідь, ілюстрації не здатні створити такого глибокого 

враження, як знайомство з об’єктами під час екскурсій. Зібрані і оброблені 

матеріали використовуються на уроках географії, історії, біології. Вони 

допомагають засвоєнню географічних понять і закономірностей. Краєзнавча 

діяльність відкриває практично необмежені можливості міжпредметних зв’язків 

дисциплін шкільних програм. 

У процесі краєзнавчої роботи маю тісні зв’язки з позашкільними 

закладами, а особливо  з ЦНТТНМ, ЦРШМ, школою мистецтв, бібліотеками, 

музеями. Учні нашої школи є активними учасниками краєзнавчих експедицій, 
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Всеукраїнських акцій, конкурсів  «Краса і біль України», «Сто чудес України», 

«Мій рідний край – моя земля», «Птах року» тощо. 

В своїй роботі використовую ті технології, які приносять найкращі 

результати у навчально-виховному процесі, сприяють формуванню стійкого 

інтересу до вивчення предмету. Це, насамперед, особистісно орієнтоване 

навчання, технології колективної дії, проектні, інтеграційні, інформаційні 

технології. Червоною ниткою дані технології пронизані інтерактивними 

методами навчання.  

         Важливе місце у моїй практичній діяльності належить 

нестандартним урокам. У 6-х класах проводжу такі уроки - подорожі, як 

„Мандруємо разом” (тема „Географічне пізнання Землі”), „Подорож до кратера 

вулкана” (тема „Вулканізм і вулкани”),  уроки – експедиції „Навколосвітнє 

плавання” (тема „Світовий океан та його частини”), „Від витоку до гирла” (тема 

„Води суходолу. Річки”), проводжу географічні ігри, вікторини, учні складають 

та розгадують кросворди. 

Географія володіє широким діапазоном міжпредметних зв’язків, тому  

належне місце у навчально-виховному процесі відводжу інтегрованим 

урокам, на яких поєднується вивчення географії та історії („Географічне 

пізнання Землі”, (6-й клас), біології „Біосфера”, (6-й клас) тощо. 

Підвищенню ефективності уроків сприяє технологія колективної дії. 

Вона створює оптимальні умови для навчальної діяльності учнів, розвитку 

інтелектуальних, творчих здібностей особистості, підвищує рівень навчальних 

досягнень учнів з географії. 

     Дедалі більшого значення в освітньому просторі набувають 

інформаційні технології. На уроках географії використовую електронні тести, 

створення презентацій різних тем. Учні готують презентації проектів, 

пошукових та науково-дослідницьких робіт.  

    Під моїм керівництвом у школі діє гурток «Юні дослідники». Учні 

опрацьовують краєзнавчу літературу, картографічний матеріал, здійснюємо 

навчальні екскурсії до річок Біленька, Сіверський Донець, вулицями міста, до 

краєзнавчого музею. Екскурсії справляють незабутні враження на учнів, 

отримана інформація доповнює знання учнів з географії та інших предметів. 

Матеріали досліджень рідного краю використовуються на уроках географії та в 

позакласній роботі, для підготовки конкурсних робіт Всеукраїнських 

експедицій „Моя Батьківщина -  Україна”, „Історія міст і сіл України” тощо. У 

стосунках з учнями сповідую найвищі людські цінності, на уроках та в 

позакласній роботі намагаюся виховати справжніх патріотів, національно 

свідомих, екологічно грамотних громадян України. 
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Педагогічна цінність краєзнавства ще й в тому, що воно може 

використовуватися  учителями, класними керівниками, та ін. 

Створення у кожній школі системи краєзнавчо-туристичної роботи і 

забезпечення її оптимального функціонування - одне з важливих завдань 

педагогічних колективів і працівників освіти. 

Отже, при правильному науково-методичному сприйманні навчального 

географічного матеріалу з краєзнавства він стає актуальним засобом 

формування в учнів інтересу до знань. 
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