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Рідну країну треба не тільки любити, її треба знати. 

М. Рильський 

Вступ  

Дієву форму зв’язку шкільної географії з життям має краєзнавчий матеріал. 

Як  визначено в програмі з географії для загальноосвітніх шкіл, одним з 

головних завдань шкільного курсу географії є формування в учнів цілісного 

географічного образу планети Земля, починаючи від вивчення рідного краю й 

держави та закінчуючи пізнанням глобальних закономірностей і процесів. 

Вивчати, пізнавати свою Батьківщину - головне завдання краєзнавства. 

Саме краєзнавці займаються збереженням історії надбань культури, рідного 

природного середовища, глибинних традицій народу. 

У сучасний період краєзнавчий рух набирає широкого розвитку, що має 

велике значення у вихованні у учнів любові до рідного краю, почуття 

національної гордості й рис патріотизму. 

Суть краєзнавства полягає в детальному і всебічному вивченні певної 

території яке проводиться на науковій основі. За визначенням вітчизняних 

педагогів, краєзнавство в поєднанні з туризмом – це організована під 

керівництвом вчителя багатогранна навчально – освітня, пошуково – 

дослідницька та суспільно – корисна діяльність школярів у процесі 

комплексного вивчення краю. 

Краєзнавство має неоцінне значення для міцного засвоєння учнями основ 

наук: розширює і поглиблює знання школярів, сприяє розвитку в них творчих 

здібностей, допитливості, активно формує світогляд. 

Врахування життєвого і пізнавального досвіду і знань учнів про природні 

та економічні умови своєї місцевості є неодмінною умовою активізації 

розумової діяльності учнів. 

Особливо важливе значення має дотримання тих вимог, які висуваються 

до змісту краєзнавчого матеріалу, що використовується на уроці: 

1.      Відбір такого краєзнавчого матеріалу, який сприяє формуванню в 

учнів наукового світогляду. 
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2.      Краєзнавчий матеріал, який використовується у викладанні шкільної 

географії, повинен бути типовим для конкретної території. З цією метою 

краєзнавчий матеріал потрібно узагальнити таким чином, щоб на конкретних 

фактах школярі вчилися бачити відображення загальних закономірностей 

життєдіяльності природи і людського суспільства. 

3.      Краєзнавчий матеріал з географії повинен сприяти озброєнню учнів 

знаннями, вміннями і навичками, відповідати завданням трудового виховання і 

професійної орієнтації школярів. 

4.      Відомості, які розкривають природно - економічні умови рідного 

краю,  повинні відповідати програмним вимогам курсів шкільної географії.  

Географічні поняття, що застосовуються школярами на прикладі свого 

краю, є найбільш переконливими, легко запам’ятовуються. Зв’язок з 

найближчим оточенням надає практичної спрямованості навчанню: у дітей 

виробляються навички поводження в природі, спостережливість, з’являється 

інтерес до екологічних та народногосподарських проблем. Відомості про свою 

місцевість – це та «навчальна лабораторія», яка потрібна географу так само, як 

фізику чи хіміку, - шкільна лабораторія з їх предметів. 

Краєзнавчий підхід у вивченні географії продовжується в позакласній та 

позашкільній роботі. 

Краєзнавство – могутній засіб патріотичного, інтернаціонального, 

морального і трудового виховання учнів. 

Щоб по справжньому любити рідний край, його треба пізнавати, вивчати і 

знати. Це знання не лише підносить, але й розширює світогляд, воно є 

своєрідним місточком, що єднає покоління минулі з поколінням нинішнім та 

прийдешнім. 

В своїй практичній діяльності я впроваджую в практику краєзнавчий 

принцип через проведення найбільш доступних і масових форм вивчення 

природи і господарства краю, в яких переважають елементи живого 

спостереження, екскурсій, подорожі та походи. 
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1. Зародження та розвиток шкільного краєзнавства в Україні 

Зародження основ шкільного краєзнавства у нашій країні пов’язано з ім’ям 

великого вченого і просвітителя М.В. Ломоносова. За його ініціативи у 1761 р. 

було складено краєзнавчу анкету, до якої увійшли запитання про населення, 

його статевий склад, ремесла і промисли певної місцевості, зокрема про 

землеробство, скотарство, рибальство, фабрики, мануфактури, торгівлю, звичаї 

і культуру місцевого населення, наявність закладів освіти, культури тощо. У 

збиранні даних активну участь взяли діти. Анкету М.В. Ломоносова можна 

вважати першою програмою краєзнавчого вивчення країни. 

Творець народної національної школи в Україні, видатний педагог                              

К. Д. Ушинський, автор підручників "Рідне слово" і "Дитячий світ", теоретично 

обґрунтував необхідність використання краєзнавчого матеріалу в навчально-

виховному процесі та поклав початок практиці шкільного краєзнавства. 

Краєзнавство як педагогічне явище К. Д. Ушинський розглядав всебічно, 

вбачаючи в ньому могутній засіб вивчення Вітчизни. Він першим запропонував 

увести до навчальних планів початкових шкіл України предмет 

вітчизнознавство й постулював таку тезу: "успішним є навчання, яке 

здійснюється на базі краєзнавства". 

Інший видатний український педагог - Софія Русова, автор першого 

українського шкільного підручника "Початкова географія" (1911р.), виданого 

українською мовою, - нерозривно пов'язувала вивчення географії з 

краєзнавством. Вона запропонувала створити товариство організації подорожей 

- прототип сучасних центрів туризму і краєзнавства сучасної молоді.  

Видатний мандрівник-краєзнавець І. Франко був також неперевершеним 

організатором науково-пізнавальних подорожей та експедицій. Улітку 1884 р. 

він став ініціатором мандрівки української студентської молоді в Карпати, що 

набула значення широко запланованої національно-просвітницької й політичної 

акції. У програму входило не тільки знайомство з історичними пам'ятками, 

життям народу, а й виступи з доповідями, концертами, дискусії тощо. 
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Мандрівка започаткувала добру традицію щорічних культурно-просвітницьких 

подорожей української студентської молоді Галичиною. 

Ведучи мову про відомих краєзнавців України другої половини XIX - 

початку XX ст., потрібно згадати про Степана Рудницького - сучасника І. 

Франка та М. Грушевського, учня останнього. Своїми науковими працями                                            

С. Рудницький охопив не лише географію, але й проблеми суміжних наук - 

історії, астрофізики, геології, політології, етнографії тощо. 

С. Рудницький - фундатор української наукової географії й географічного 

краєзнавства. Він розробив дидактико-методичні основи навчання географії у 

школах різних рівнів; підготував і видав навчальні посібники з географії і 

популярні книги з географії України; розробив шкільні географічні карти 

("Початкова географія для народних шкіл", 1919 р.; "Україна - наш рідний 

край", 1921р.). 

На кінець 1920-х pp. в Україні налічувалося 30 тис. краєзнавців, працювало 

51 товариство, 658 гуртків краєзнавства. У листопаді 1922 р. при Академії наук 

України, яку очолював академік В. І. Вернадський  була створена Київська 

Комісія краєзнавства. У комісії працювали академік А. М. Лобода, В. І. 

Лучицький, М. В. Птуха, М. П. Василенко, П. А. Тутковський, 1.1. 

Шмальгаузен. Діяли секції антропології, ботаніки, географії, геології, 

демографії та економічної географії, етнографії, зоології, історії.  

У 1947 р. у Києві було створено Український філіал Всесоюзного 

географічного товариства, відкрито його відділення в Чернівцях, Криму (1945 

p.), Харкові (1946 p.), Львові (1947 p.), Одесі (1953 p.), Мелітополі (1955 p.), 

Луганську (1959 p.). 

3 початку 1960-х pp. спостерігається помітне піднесення краєзнавчого 

руху, музейного будівництва. Створено ряд історико-етнографічних музеїв 

просто неба, так званих скансенів, які вважаються найбільш раціональною і 

дієвою формою комплексного показу явищ народної архітектури, побуту, 

знарядь праці в їх природному оточенні. Такі музеї почали діяти в Переяславі-

Хмельницькому, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Києві. 
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У 1979 р. рішенням Президії АН УРСР було створено її новий підрозділ - 

відділ історико-краєзнавчих досліджень, який очолив академік П. Т. Тронько. 

Масового характеру у 1960-1980 pp. набрало шкільне краєзнавство, 

туристично-краєзнавча робота школярів. 

Розбудова української державності зумовила позитивні зміни у змісті 

географічної та історичної освіти в загальноосвітній та вищій школах. З 1992/93 

н. р. в 5-му класі загальноосвітніх шкіл України вперше почав викладатися 

новий курс "Рідний край", яким передбачається здійснити логічний перехід від 

природознавства до систематичного курсу географії. Поглиблене вивчення 

"малої батьківщини" триватиме у 8-х і 9-х класах, де поряд із цілісним 

формуванням в учнів географічного образу України як суверенної держави, по 

кожній темі органічно вивчається матеріал з географії своєї території (області, 

району, міста, села). Нові методичні засади спонукали до нового методичного 

переосмислення структури навчального краєзнавчого матеріалу. 

Були видані Указ Президента України "Про заходи щодо підтримки 

краєзнавчого руху в Україні" від 23.01.2001 р. № 35, а також відповідна 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження програми розвитку 

краєзнавства на період до 2010 року" від 10.06.2002 р. № 789. Ці законодавчі 

акти окреслили стратегічні напрямки розвитку національного краєзнавства. 

 

2. Основні завдання краєзнавчої діяльності 

Об’єктом краєзнавчої діяльності є сукупність географічних об
’
єктів і 

явищ суспільного життя та їх взаємозв'язків на певній території. 

Основні завдання краєзнавчої діяльності в школі на сучасному етапі: 

1. Допомогти школі у навчанні та вихованні, будувати навчально-виховну 

роботу з учнями так, щоб у них формувався діалектико-матеріалістичний 

світогляд. 

2. Виховувати в дітей високе почуття патріотизму; 

3. Прищеплювати любов до праці; 

4. Виховувати міцний та дружний дитячий колектив; 
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5. Оздоровлювати дітей, зміцнювати їх фізично і морально; 

6. Поповнювати зібраними у походах і на екскурсіях матеріалами Існуючи, 

або створювати нові шкільні краєзнавчі музеї, кабінети, краєзнавчі гуртки. 

Краєзнавча робота з географії найбільш ефективна тоді, коли має ідейно-

політичну спрямованість, підпорядкована навчально-виховним завданням 

школи, пов’язана з життям, а її методи відповідають віковим особливостям та 

інтересам учнів. 

Краєзнавчу роботу потрібно проводити планово, додержуючи наступності.   

Корисно при цьому підтримувати зв’язки з відповідними місцевими установами 

та організаціями, поєднувати комплексні дослідження з докладним вивченням 

окремих питань. 

На всіх етапах краєзнавчої діяльності застосовуються різноманітні методи 

досліджень: літературний, картографічний, статистичний, дослідницький, 

анкетний, метод бесід фотографування. На практиці ці методи, як правило, 

поєднуються. 

 

3. Використання краєзнавчих матеріалів на уроках географії 

 

Краєзнавчий принцип покладено в основу шкільної програми з географії, є 

основним і в організації позакласної роботи. Краєзнавча інформація необхідна 

сьогодні під час вивчення багатьох тем. Наприклад, вивчаючи фізичну й 

економічну географію України у 8-9 класах, варто розширити й поглибити 

матеріал краєзнавчими даними про природні особливості, промисловість, 

сільське господарство, історичне минуле, соціально-економічний розвиток 

свого краю. 

Оволодіння краєзнавчих матеріалів не може обмежуватися лише 

вивченням літературних джерел. На мою думку, це має бути активне 

дослідження способом спостереження за природними явищами й організація 

екскурсій та походів. Вважаю, що тільки так можна навчити учнів «не лише 

дивитися, а й бачити, не лише знати, а й розуміти», прищепити їм той «інстинкт 



9 
 

місцевості», про який говорив свого часу К.Ушинський, коли радив викладати 

географію на основі краєзнавства.  

Принцип краєзнавства в своїй роботі реалізую через проведення найбільш 

доступних і масових форм вивчення природи та господарства рідного краю, в 

яких переважають елементи живого спостереження, екскурсій, подорожі. 

Значення екскурсій, полягає в цілеспрямованому вивченні рідного краю для 

здобуття загально географічних знань.  

Зібраний учнями на екскурсіях краєзнавчий матеріал оформлюється у 

вигляді фотоальбомів, рукописних журналів, схем і картосхем, стіннівок, 

таблиць, діаграм. Бо саме краєзнавство має важливе дидактичне значення. Воно 

забезпечує наочність викладання географії, активізує учнів, підвищує їхнє 

прагнення до самостійності в роботі, прищеплює їм практичні навички й 

уміння, формує наукове світорозуміння, заохочує до посильної участі у 

громадському житті, виховує почуття патріотизму. (додаток №1) 

Зібрані матеріали використовую на уроках узагальнення знань. Досвід 

показує, що найбільш ефективним є застосування краєзнавчого матеріалу під 

час проведення нестандартних уроків та уроків здобуття нових знань.  

Так, у 8 класі під час вивчення розділу «Природні умови й ресурси 

України» діти із захопленням працювали над проектом «Екскурсія до 

Голосіївського лісу». Пропоную розробку цього проекту (Додаток 1). 

 

4. Туристсько-краєзнавча робота в школі як засіб розвитку географічних 

компетентностей  учнів 

Актуальність упровадження компетентністного підходу до формування 

змісту освіти закріплено в Державному стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, його реалізовано в Критеріях навчальних досягнень учнів. 

Через зміст шкільної географічної освіти відбувається підготовка 

особистості до життя, до поведінки в суспільстві та природі. Знання з географії 

є основою для практичної діяльності учнів, а вміння-основою для ключових 

компетентностей. 
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Туризм і краєзнавство завжди лежали в основі будь-якої системи 

виховання, освіти та оздоровлення дітей. Використання туризму і краєзнавства 

як унікальних засобів розвитку особистості учнів дозволяє в комплексі 

реалізувати предметні географічні компетентності. 

В основі шкільної туристсько–краєзнавчої роботи лежать такі принципи: 

1. Ідейно–моральна спрямованість. Діяльність краєзнавців 

підпорядкована завданням становлення духовності і національної свідомості, 

формуванню високої громадянськості. 

2. Науковість. Методика краєзнавчих досліджень повинна ґрунтуватися на 

глибокому вивченні наукової літератури, широких зв’язках і консультаціях зі 

спеціальностями. 

3. Комплексність і систематичність. Краєзнавче навчання має 

здійснюватися одночасно зі всіма напрямами і упродовж року. 

4. Плановість і наступність у роботі. Розпочинаючи туристсько–

краєзнавчу роботу слід мати продуману програму досліджень і складені на 

певні відрізки часу календарні плани. Краєзнавчою роботою слід займатися 

безперервно. Наступність у краєзнавчій роботі здійснюється встановленням 

зв’язків між різновіковими туристсько–краєзнавчими об’єднаннями школярів. 

5. Зв’язок туристсько – краєзнавчої роботи з навчально – виховними 

цілями школи. 

6.Компетентність керівника – вчителя в області краєзнавства. 

Провідне значення для організації краєзнавчої роботи в школі та позашкільних 

закладах має самопідготовка вчителя в галузі краєзнавства, його різнобічне 

значення життя рідного краю. 

7. Популяризація туристсько–краєзнавчої роботи  полягає в тому, що 

результати досліджень повинні бути відповідно оформлені та експоновані для 

широкої громадськості. 

Позакласна туристсько-краєзнавча діяльність характеризується 

надзвичайною різноманітністю і організаційних форм. 
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Реалізація краєзнавчого принципу у викладанні географії вимагає вмілого 

сполучення різноманітних методів і прийомів навчальної роботи. В одних 

випадках засвоєння географічних понять відбувається в процесі 

безпосереднього вивчення краю, в інших – з розповідей, читання літературних і 

наукових здобутків про свій край або з бесід про рідні місця на уроках учні 

довідаються про особливості природи й господарства всієї України. 

У формуванні ключових компетентностей допомагають інтерактивні 

технології, метод проектів, нестандартні уроки з презентацією проведених 

досліджень на місцевості. 

Участь наших учнів в історико – географічних експедиціях учнівської 

молоді, в обласних краєзнавчих акціях сприяє всебічному залученню школярів 

до пошукової та дослідницької роботи з історії та географії, формуванню 

громадянської свідомості. 

Етапи та методи туристсько–краєзнавчої роботи 

Основні етапи 

туристсько– 

краєзнавчої 

роботи 

 

Методи досліджень 

1. Підготовчий 1. Літературно – статистичний – вивчення території за 

літературними та статистичними даними. 

2. Картографічний – складання картосхеми району 

досліджень 

2. Польовий 1. Візуальне спостереження. 

2. Польове спостереження. Це дослідження за 

складеним у підготовчий період планом. 

3. Метод бесід. 

4. Метод фотографування та кінозйомок. 

3. Камеральний 1. Аналітико – статистичний облік та аналіз 

результатів роботи. 

2. Ілюстративний – оформлення роботи. 
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3. Картографічний – складання нових карт за 

отриманими результатами. 

 

 

5. Застосування краєзнавчого принципу на уроках географії. 

Здійснення краєзнавчого принципу у вивченні фізичної географії 

передбачає, що значну частину краєзнавчих знань, необхідних як для засвоєння 

основ географічної науки, так і для формування вмінь і навичок, учні можуть 

здобути в процесі вивчення своєї малої Батьківщини. 

Вивчення учнями рідного краю сприяє міцнішому засвоєнню знань, 

оскільки дає змогу розглядати факти і явища, ідучи від конкретного до 

загального. Це потрібно ще й тому, що більша частина учнів, закінчуючи 

середній навчальний заклад, залишається жити й працювати в своєму місті. 

Знання природних умов і ресурсів свого краю, уміння раціонально 

використовувати ці ресурси допоможе майбутнім фахівцям у їх практичній 

діяльності. Вивчаючи рідний край, учні набувають нових умінь і навичок. 

Цьому сприяють передбачені програмою практичні роботи в класі й на 

місцевості: метеорологічні й гідрологічні спостереження, економіко-

географічні дослідження місцевих підприємств, вивчення топоніміки рідного 

краю тощо. 

 

5.1. Розвиток географічних компетентностей учнів під час вивчення курсу 

«Україна у світі: природа, населення»  

Географічна компетентність особистості є важливими в сучасному 

глобалізованому світі, оскільки дозволяє формувати комплексний погляд на 

світ, визначати просторові зв’язки між його компонентами, давати оцінку та 

висловлювати власне ставлення до проблем сьогодення. В основі даної 

компетентності лежать географічні знання, вміння та навички, формування 

яких значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. 
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Особливою ознакою оновленої програми з географії є переорієнтація 

традиційної характеристики якості шкільної географічної освіти - рівня 

опанованих знань – на інший результат – компетентність школярів у різних 

сферах життєдіяльності засобами географії через її зміст, практичну 

спрямованість, стійку мотивацію до вивчення географії, готовність учнів 

використовувати географічні знання в реальних життєвих ситуаціях.  

Так, зміст нової програми з географії переорієнтований на формування у 

восьмикласників не лише знань про географічні дослідження країни, 

особливості географічного положення, кількість і розміщення населення а й  

спрямований на формування науково-географічної картини своєї держави як 

складника світової спільноти держав на основі комплексного її вивчення. Цей 

курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином України, сформувати 

знання про природу та населення країни, свого регіону, виховати повагу до 

українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї 

держави. 

Аналізуючи процес організації та реалізації навчального процесу з 

географії ми говоримо про складові предметної географічної компетентності 

які повинні бути сформовані в учнів 8 класу, а саме:  

1. Географічні знання – одна із підгруп географічної компетентності 

учнів, яка передбачає наявність у восьмикласників знань з фізичної та 

соціальної географії.  

2. Географічні уміння і практичні навички  - як складова предметної 

географічної компетентності учнів передбачає наявність у восьмикласників 

умінь і практичних навичок з курсу «Україна у світі: природа, населення» таких 

як: користуватися географічною картою; працювати з підручником та 

додатковими засобами інформації тощо.  

3. Розуміння сутності взаємозв’язку природних явищ, процесів та 

діяльності людини – одна із підгруп предметної компетентності 

восьмикласників, що передбачає усвідомлення ними практичного значення 

отриманих знань, умінь, навичок в побуті та життєдіяльності для себе та 
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рідних; розуміння єдності взаємозв’язку природних і антропогенних процесів у 

природі; готовність до відповідальної поведінки на благо людства та природи; 

толерантне ставлення до культурних особливостей різних народів і регіонів.  

4. Досвід розв’язання певних географічних проблем – ще одна 

складова географічної компетентності яка передбачає не лише накопичення й 

практичне випробування отриманих знань, а й перетворення їх на особистий 

досвід учня, здатного до творчого розв’язання певних географічних проблем та 

прийняття нестандартних рішень. . Одним із важливих кроків на шляху 

оволодіння школярами інформаційною та соціальною компетентностями є 

самостійна проектна діяльність у контексті вивчення певної теми, підсумковим 

етапом якої є підготовка звіту у вигляді презентації результатів дослідження. 

Програмою з географії для 8-го класу рекомендується проведення досліджень 

як елементу творчої діяльності школярів. Дослідження проводяться за вибором 

і бажанням учня і оцінюється відповідно як творча робота. 

Як свідчить практика, ключові компетентності формуються в процесі 

залучення учнів до активної пізнавальної діяльності. Тому доцільно 

використовувати активні методи навчання, технології, які розвивають 

комунікативну, пізнавальну та особистісну активність школярів, формують 

культуру дискусії, відповідальність за загальний результат діяльності. 

Формування загальнокультурної компетентності має специфіку. Особливо це 

актуально під час вивчення географії у 8 класі, тому що розглядаються питання 

які стосуються сфери розвитку культури особистості та суспільства у всіх її 

аспектах, що передбачає передусім формування культури міжособистісних 

відносин, оволодіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною, 

дотримання принципу толерантності. Разом з тим необхідно вивчати елементи 

власної культури, що ведуть до усвідомлення національної неповторності. 

Вирішенню цих завдань сприяє міжкультурна освіта, спрямована на виявлення 

культурних подібностей і відмінностей націй і цивілізацій сучасного світу, 

формування толерантності щодо представників інших культур. 
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5.2. Краєзнавча основа курсу «Україна у світі: природа, населення»  

Велике значення та можливості має реалізація краєзнавчого принципу 

при вивчені природи, економіки й населення України. Використаний 

краєзнавчий матеріал забезпечує розвиток у школярів уявлень про свій край як 

про складову частину країни. Особливо значні можливості реалізації 

краєзнавчого підходу представляються при вивчені основних питань загального 

фізико-географічного огляду країни (Україна у світі: природа, населення. 8 

клас). 

У курсі «Україна у світі: природа, населення» накопичені раніше 

краєзнавчі відомості значно розширюються й поглиблюються за рахунок 

залучення додаткового матеріалу про природні особливості, нових даних про 

промисловість  і сільське господарство, історичного минулого й культурного 

розвитку свого краю.  

Протягом навчальних занять школярам даються завдання, пов’язані із 

краєзнавчими спостереженнями і їхньою обробкою. Характер завдань 

визначається програмою, і майже всі навчальні заняття можуть бути так 

побудовані, щоб кожна досліджувана тема підкріплювалася якою-небудь 

практичною роботою з географії рідного краю. Крім спостережень у природі, 

краєзнавчі роботи в 8 класі можуть включати й вивчення населення, 

господарства, населених пунктів і т.п., як підготовку для використання 

результатів в 9 класі. Важливе значення мають усілякі вимірювальні й 

картографічні роботи, обробка метеорологічних і фенологічних спостережень, 

географічні описи окремих природно-територіальних комплексів (ландшафтів). 

При ознайомленні з географічним положенням і кордонами України 

залучаються дані про географічне положення рідного краю з метою 

підтвердження великої ролі положення в розвитку країни. 
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У темі «Рельєф України» учні знаходять і визначають генетичні зв’язки 

місцевих форм із рельєфом того великого фізико-географічного району, до 

складу якого входить рідний край. Використовуються описи конкретних 

місцевих форм рельєфу для порівнянь при характеристиках окремих частин 

поверхні всієї країни. 

Проведені метеорологічні спостереження в районі школи і їхні дані про 

рідний край використовуються в темі «Клімат України» для пояснення різних 

явищ, змін погодних умов року й зв’язків господарства з кліматом. 

У темі «Внутрішні води України» дані про джерела живлення, про 

режим і господарське використання місцевих рік співставляються з 

аналогічними даними по ріках України. 

Такий же підхід повинен бути й при вивчені озер й інших водойм. 

У темі «Грунту, рослинність і тваринний світ» для характеристики зони, 

у якій розташовується край, залучається весь матеріал щодо вивчення місцевих 

грунтів, рослинності й тваринного світу й природно-територіального 

комплексу. 

Досвід підказує, що уроки варто починати із вступної бесіди про свою 

місцевість або з опису конкретного географічного об’єкта, від якого переходити 

до пояснення загальних понять зональності в природі й закономірностях 

розміщення природних зон. 

З метою реалізації національної ідеї, шляхом формування краєзнавчих 

компетентностей, виховання патріотизму, національної самосвідомості, 

осмислення духовних засад та екологічної культури новою програмою з 

географії для 8 класу передбачено вивчення розділу «Природа та населення 

свого адміністративного регіону». Здобуті знання з даної теми сприятимуть 

прищепленню учням любові до рідної землі. 

 

5.3. Компетентнісний потенціал вивчення тем «Природа та 

населення свого краю» 
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Тема 

 уроку 

 

Компетентнісний потенціал 

 

Географічне 

положення, 

адміністративно-

територіальний устрій, 

історія формування і 

розвитку.   

Адміністративно-

територіальний устрій 

Спілкування  державною  

(і рідною у разі відмінності) мовами: 

Уміння: 

усно  й письмово  тлумачити  географічні  поняття, 

факти, явища, закони, теорії; 

описувати  (усно чи письмово)  географічні  об’єкти, 

процеси, явища, послуговуючись багатим  арсеналом  

мовних  засобів; 

обговорювати  проблеми   географічного  змісту  

глобального  та  регіонального  рівня. 

Ставлення: 

усвідомлювати  значущість  здобутків  географічної  

науки, зокрема  пошанування  досягнень українських  

учених; 

прагнення до розвитку української   термінологічної  

лексики  в  системі  географічних  наук. 

Навчальні ресурси: 

навчальні, науково-популярні, художні тексти про 

природу, дослідницькі  проекти  в  галузі географії 

Математична компетентність: 

Уміння: 

застосовувати  математичні  методи  для  розв’язання  

географічних  проблем  і  задач, розуміти  і  

використовувати  математичні  моделі  природних  та  

суспільних  явищ і процесів. 

Ставлення: 

усвідомлення  варіативності  та  значущості  
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математичних  методів  у розв’язанні  географічних  

проблем  і задач. 

Навчальні ресурси: 

завдання на виконання обчислень, аналіз  та  обробка  

статистичної  інформації, поданої  в  різних  формах 

(картографічній, табличній, графічній) 

Природа регіону. 

 

Особливості 

природних умов і 

ресурсів 

Природокористування. 

Об’єкти природно-

заповідного фонду. 

Основні компетентності  

у природничих науках 

  і технологіях: 

Уміння: 

пояснювати  явища  в  живій  природі, 

використовуючи  наукове  мислення;  

самостійно чи в групі досліджувати живу природу, 

аналізувати і визначати проблеми довкілля;  

оцінювати  значення  географії  для  сталого  

розвитку  та  розв’язання  глобальних  проблем.  

Ставлення: 

відповідальність за ощадне  використання  

природних  ресурсів, екологічний  стан  у  місцевій  

громаді, в  Україні  та світі; 

готовність до розв’язання проблем, пов’язаних  зі  

станом  довкілля. 

Навчальні ресурси: 

географічні  задачі, ситуативні  вправи  щодо  

розв’язання проблем  стану  довкілля, ощадного  

використання  природних  ресурсів  тощо 

 

Екологічна грамотність і здорове життя: 

Уміння: 

працювати в команді під час  реалізації  географічних  
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проектів, застосовувати  набутий досвід  задля  

збереження  власного здоров’я  та  здоров’я інших, 

оцінювати  значення  географічної  науки  для  

забезпечення  добробуту  людства. 

Ставлення: 

турбота  про  здоров’я  своє  та  інших  людей, 

ціннісне  ставлення  до  навколишнього середовища 

як  до  потенційного джерела  здоров’я, усвідомлення 

важливості ощадного  природокористування, 

пошанування  внеску кожного в досягнення команди. 

Навчальні ресурси: 

кооперативне навчання, партнерські технології, 

проекти 

Населення регіону. 

Кількість та структура 

населення. Етнічний 

склад. Особливості 

зайнятості населення. 

 

Інформаційно-цифрова  

компетентність: 

Уміння: 

використовувати  сучасні  цифрові  технології  і  

пристрої  для  спостереження  за  довкіллям, 

явищами і  процесами  в  суспільстві і  живій 

природі; 

створювати інформаційні продукти (мультимедійна  

презентація, блог тощо)  природничо – географічного  

та  суспільно-географічного  спрямування; 

шукати, обробляти і зберігати  інформацію  

географічного  характеру, критично  оцінюючи її. 

Ставлення: 

дотримання  авторського права, етичних  принципів  

поводження з  інформацією; 

усвідомлення необхідності  екологічних  методів і 

засобів  утилізації  цифрових пристроїв. 
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Навчальні ресурси: 

  електронні  картографічні  джерела, збірники  задач 

Обізнаність та самовираження у сфері культури: 

Уміння: 

фіксувати  унікальні  об’єкти, явища  та  ландшафти  

Землі, їх  естетичне  значення, використовувати  

природні  матеріали і засоби для втілення художніх  

ідей, пояснювати  географічне  підґрунтя  

відображення  природи  у  творах  мистецтва. 

Ставлення: 

усвідомлення причетності до національної і світової 

культури через вивчення  географії  і мистецтва. 

Навчальні ресурси: 

літературні, музичні  та  образотворчі  твори. 

Дослідження 

(екскурсія)  

 Ознайомлення з 

об’єктами природи 

своєї місцевості 

 

Уміння вчитися впродовж життя: 

Уміння: 

організовувати й оцінювати свою навчально-

пізнавальну діяльність, зокрема самостійно  чи  в 

групі планувати і проводити спостереження  або  

експерименти, реалізовувати  проекти, ставити перед 

собою цілі і досягати їх. 

Ставлення: 

допитливість і спостережливість, готовність до 

інновацій. 

Навчальні ресурси: 

довідкова система програмних засобів 

Узагальнення знань. 

Природа та 

населення свого 

краю. 

Ініціативність і підприємливість: 

Уміння: 

генерувати  ідеї  й ініціативи щодо проектної та 

винахідницької  діяльності, ефективного 
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використання  природних  ресурсів;  

керувати  групою (надихати, переконувати  й  

залучати  до  діяльності, зокрема природоохоронної 

чи наукової). 

Ставлення: 

відповідальність за ухвалення виважених рішень 

щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації 

проектів і дослідницьких завдань. 

Навчальні ресурси: 

сайти  підприємств, установ, організацій, екскурсії  

на  сучасні  підприємства, зустрічі  з  успішними  

представниками  бізнесу 

Соціальна та громадянська компетентності: 

Уміння: 

ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією  

географічних  проектів, розв’язувати проблеми  

довкілля, залучаючи  місцеву громаду. 

Ставлення: 

відстоювати власну позицію  щодо  ухвалення  

рішень у справі збереження й охорони довкілля, 

готовність брати участь у природоохоронних 

заходах. 

Навчальні ресурси: 

географічні  задачі, Інтернет - ресурси, посібники 

 

 

5.4. Географічне краєзнавство в курсі фізичної географії України 

 

Тема уроку Краєзнавчий матеріал Форми Формування 

знань, умінь і 

навичок 
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Фізична 

географія 

України, 

предмет і 

методи 

дослідження 

Ознайомлення учнів із 

загальнометодичними 

засадами географічного 

краєзнавства 

Розповідь 

вчителя (лекція) 

Вміння визначати 

роль 

краєзнавства в 

системі 

географічних 

наук 

Формування 

території 

України. 

Сучасний 

ад-

міністративн

ий поділ 

Використання знання учнів 

з історії України про 

заселення території 

Київської області. Вказати 

на сучасний адміні-

стративно-територіальний 

поділ Київської області 

Бесіда. 

Практична 

робота з картами 

Київської 

області, Києва, 

Голосіївського 

району, 

визначення райо-

нів, що входять 

до складу 

області, Києва. 

Вдосконалення 

прийомів роботи 

з картами 

Фізико-

географічне 

положення 

України 

Характеристика ГП області 

(щодо території країни), 

географічної широти й 

довготи найважливіших 

географічних об'єктів, 

океанів і морів, визначених 

елементів рельєфу, великих 

річок, державних кордонів, 

природних зон 

Мандрівка за 

картою: фізична 

карта України та 

карта Київської 

області. 

Практична 

робота за картою 

Києва щодо ви-

значення 

географічних ко-

ординат. 

Вміння давати 

оцінку ГП 

області, робота з 

фізичними 

картами. 

Навички роботи з 

контурними 

картами 

Розташуванн

я території 

України 

стосовно 

годинникови

х поясів 

Визначення місцевого часу 

на території Київської 

області та Києва 

Бесіда, робота з 

картою. 

Розв'язування 

задач 

Формування 

вмінь визначення 

місцевого часу 

Джерела 

географічної 

інформації 

(6 год) 

На першому уроці 

вивчення цієї теми дається 

завдання зібрати будь-яку 

інформацію про Київську 

область з різних джерел 

Пошукова 

робота з вияв-

лення джерел 

географічної 

інформації 

Вміння учнів 

працювати з 

різними 

джерелами 

географічної 



23 
 

географічної інформації 

(журнали, газети, 

довідники додаткова 

література, повідомлення 

по радіо та телебаченню) 

інформації. Вибір 

основного 

матеріалу 

Практична 

робота 2. 

Опис 

місцевості та 

розв'язуванн

я задач за 

навчальними 

топогра-

фічними 

картами 

Опис місцевості       

Голосіївського району 

міста Києва  

Географічний 

диктант «Опис 

місцевості» 

Закріплення 

знання умовних 

знаків та вміння 

користуватися 

масштабом 

 Аналіз джерел географічної 

інформації, що зібрали учні 

«Круглий стіл» Формулювання 

узагальнюючих 

висновків, 

утвердження 

самостійності 

при роботі з 

різними 

джерелами 

географічної 

інформації 

Географічні 

дослідження 

України 

Розповідь про роль 

географічного 

краєзнавства, повідомлення 

про джерела краєзнавчої 

інформації — праці 

видатних дослідників і 

пропагандистів 

краєзнавчого руху в 

Україні Н. Вахняніна,  

С. Русової,  

0. Колитовського,  

С. Рудницького та ін. 

Лекція вчителя. 

Повідомлення 

учнів про 

дослідників 

Київщини. 

Вміння 

сприймати 

інформацію та 

довести 

доцільність 

використання 

географічної 

інформації. 

Розширення 

навичок 

пошукової 

роботи 

 

Рослинний Робота з гербарієм Показ гербаріїв, Виховання 
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покрив 

України 

«Рослинність нашої 

місцевості» . 

Зібрання матеріалу 

«Рослини Голосіївського 

лісу» (Намалювати 

малюнок і навести дані про 

цю рослину) 

визначення 

кращих 

Індивідуальна 

робота 

бережливого 

ставлення до 

природи 

Тваринний 

світ 

Ознайомлення з тваринним 

світом Голосіївського лісу. 

Зібрання матеріалу до 

(малюнок і опис тварини) 

Бесіда. 

Індивідуальна 

робота 

Виховання 

бережливого 

ставлення до 

природи 

Несприятлив

і природні 

процеси 

Несприятливі природні 

процеси за останні 10 років 

(з розповідей жителів 

місцевості пошуки даних в 

пресі) 

Самостійна 

пошукова робота 

географічних 

кореспондентів 

Удосконалення 

форм роботи з 

різними 

джерелами 

географічної 

інформації 

Фізико-

географічне 

районування 

Визначення фізичних 

одиниць фізико-

географічного 

районування, які виділяють 

на території Київської 

області, Києва, 

Голосіївського району. 

Бесіда і робота з 

картою 

Розвиток умінь 

працювати з 

тематичними 

картами 

Геоекологіч

на ситуація в 

Україні 

Основні забруднювачі 

навколишнього середовища 

Києва та Голосіївського 

району. Виявлення 

підприємств у межах свого 

міста, району. 

Бесіда. Диспут 

«Якби я був 

керівником міс-

цевої влади» 

Формування 

особистого 

ставлення до 

стану нав-

колишнього 

середовища, 

вміння відшукати 

шляхи 

розв'язання 

екологічних 

проблем 

Основні 

види 

природних 

ресурсів 

Природоохоронні території 

Києва та Київщини. 

Екскурсія до 

Голосіївського лісу 

Виступ 

географічних 

кореспондентів 

Формування 

навичок 

самостійної 

пошукової 
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України. 

Природоохо

ронні 

комплекси 

діяльності, 

вміння вико-

ристовувати 

знання на 

практиці 

5.5. Пізнавальні завдання для вивчення географії свого краю 

Методичні поради.. Учитель, що викладає фізичну географію у 6—8 

класах, створює в учнів комплексне уявлення про цілісність географічної 

оболонки нашої планети, про взаємозв'язок і взаємозалежність між її компо-

нентами, необхідність охорони природного середовища і раціонального 

використання природних ресурсів. Більш глибокому розумінню змісту 

географічних знань про Землю допомагає організація ви вчення своєї місцевості 

(області) в цілому і використання пізнавальних завдань краєзнавчого змісту у 

вивченні фізичної географії зокрема. Саме у здійсненні цієї мети значну роль 

відіграють самостійні роботи учнів з використанням краєзнавчого матеріалу. 

Зважаючи нате що курси фізичної географії дають учням розуміння 

загальних фізико-географічних понять, теоретичних положень, тобто є 

фундаментом, без якого неможливі розвиток географічного краєзнавства і 

повне засвоєння учнями навчального матеріалу, я добирала завдання і вправи, 

різноманітні за формою та складністю їх розв'язання. Тому одні з них 

потребують відповіді репродуктивного плану, інші — творчості учнів 

(проблемні запитання), а треті — застосування знань на практиці. 

Раджу вчителю під час роботи із завданнями дозволяти учням ко-

ристуватися підручниками і картами атласу, консультуватися з учителем і один 

з одним. Головне, щоб учні з бажанням виконували пропоновані завдання. 

Вимоги до проведення виконання пізнавальних завдань прості: спочатку 

вчитель ознайомлює учнів Із завданнями, висловлює окремі поради, дозволяє 

користуватися посібниками. 

Для кращої організації виконання пізнавальних завдань охарактеризую 

деякі їх види. 
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Теоретичні завдання. Такі завдання потребують від учнів застосування 

теоретичних знань, уміння пояснити поняття, терміни, розкрити істотні ознаки 

певного краєзнавчого об'єкта чи явища. 

Наприклад: «Що таке село (місто), район, область?», «Що таке гео-

графічне положення своєї місцевості?» та ін. Зміст понять краєзнавчого 

напряму буде зрозумілим лише тоді, коли учні засвоять загальні географічні 

поняття. 

Враховуючи пізнавальні можливості учнів, завдання такого типу можна 

пропонувати учням не тільки для усної відповіді, але й для письмової. 

Творчі завдання. Вони спрямовані в основному на вивчення учнями 

краєзнавчих знань, визначення причинно-наслідкових зв'язків. Наприклад: «Які 

причини виникнення ярів у вашій області?», «Чи достатньо забезпечена область 

природними ресурсами?» та ін. Мета їх— навчити учнів розглядати географічні 

об'єкти у своїй місцевості у взаємозв'язку і взаємозалежності. Завдання такого 

спрямування орієнтують учнів на встановлення взаємозв'язків між окремими 

явищами природи, виявлення причин і наслідків, змін, шо відбуваються в 

географічній оболонці. Робота з виконання таких завдань сприяє формуванню в 

учнів наукового світогляду. 

Практичні завдання. Ці завдання спрямовані на закріплення крає-

знавчого матеріалу. Наприклад: «Нанесіть на контурну карту області районні 

центри і поясніть їх географічне положення», «Вирахуйте з допомогою 

масштабу за картою області відстань від міст Київської області до Києва». В 

основному такі завдання формують навички і вміння закріплювати теоретичні 

знання, застосувати їх на практиці. Разом з цим учитель перевіряє, як учні 

«читають» карту області, розуміють схему, малюнок. 

Тестові завдання. З метою перевірки результатів вивчення своєї області 

вчитель може запропонувати використати тестові завдання. Це пояснюється 

постійно зростаючою потребою системи краєзнавчої освіти в максимально 

об'єктивних педагогічних вимірах. Популярність тестової форми перевірки 

обумовлена багатьма факторами, серед яких важливе місце займає можливість 
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оцінити знання і вміння багатьох учнів, використавши небагато часу. 

Застосування тестів забезпечує досить високу ступінь об'єктивності оцінки 

рівня навчальних краєзнавчих досягнень кожного учня. 

Пропоновані тестові завдання використовуються в основному під час 

вивчення теми «Географія своєї області», але їх можна використати і и процесі 

знайомства з іншими матеріалами фізичної і економічної географії. 

Опис краєзнавчих об'єктів. Цей вид завдань дає змогу не тільки ви-

явити, а й закріпити знання учнів. При цьому вони, порівнюючи і зіставляючи, 

навчаються формулювати думку, коротко висловлюючи її в письмовій формі. 

Важливим елементом такої роботи є вміння учня працювати з кількома 

джерелами: географічною картою, підручником, нотатками зошита з географії 

та додатковою краєзнавчою літературою. 

 

6. Екскурсія – один із засобів краєзнавчих досліджень 

 

Екскурсія – особливий вид навчальних занять, який проводиться  за 

межами класної кімнати для безпосереднього сприйняття і спостереження 

учнями об’єктів та явищ, пов’язаних з вивченням програмового матеріалу. 

Екскурсії сприяють: 

 розвитку пізнавальних здібностей учнів, уваги, спостережливості, 

мислення, моторики, творчої уяви;  

 вихованню таких якостей особистості, як уважність, спостережливість, 

кмітливість, інтерес та любов до природи, уміння бачити і розуміти прекрасне; 

 виробленню навичок самостійної роботи тощо. 

Для того, щоб екскурсія досягла успіху, вона повинна бути ретельно 

підготовлена і методично правильно спланована та проведена. 

В екскурсії можна виділити 3 етапи:  

1) підготовка до екскурсії; 

2) її проведення на місці; 

3) підведення підсумків екскурсії; 
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4) її оформлення; 

5) використання зібраного під час екскурсії матеріалу на наступних 

уроках. 

Під час підготовки до екскурсії учитель 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. Слід звернути увагу і на те, з якого місця і на якій 

відстані краще розглядати  визначений об’єкт. 

 Проведенню екскурсії передує вступна бесіда, у ході якої 

повідомляється тема екскурсії, її мета, коротко з’ясовується, що учням відомо з 

даної теми.  

 У ході уроку йде показ екскурсійних об’єктів, розповідь, пояснення 

вчителя, ведення коротких  записів (по можливості) у ході розповіді і 

спостережень, самостійна роботи учнів (фенологічні й метеорологічні 

спостереження, збирання матеріалу, проведення екологічних ігор). Без шкоди 

для природи можна зібрати опале листя, шишки хвойних рослин, частину 

опалих плодів, шматочки кори мертвого дерева, викопати бур’яни для 

наступного уроку і для гербаризації, зібрати пошкоджені комахами-шкідниками 

частини рослин. 

Колективне обговорення результатів роботи учнів, узагальнення 

результатів спостереження, перевірка правильності виконання роботи. 

Підсумки екскурсій можна оформити у вигляді творчих звітів, альбомів, 

зошитів спостережень та досліджень, колекцій, малюнків, творів, оповідань 

тощо. 

 

7. Гурток - дієва форма вивчення і використання краєзнавчого матеріалу 

Однією з дієвих форм вивчення і використання краєзнавчого матеріалу в 

освітньому процесі є гурток. Саме гурток як форма позакласної роботи - це 
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найоптимальніший майданчик для розвитку внутрішніх сил дитини, джерело її 

особистісного самовираження і самовдосконалення. 

У процесі активного пізнання історії рідного краю, витоків національної 

культури, знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків у 

юних туристів-краєзнавців виховується почуття чутливості, доброти, 

дбайливого ставлення та поваги до історії краю. 

Різноманітна за формою позакласна робота дає учням можливість 

проявити свою ініціативність, лідерські якості, розширити кругозір, поглибити 

знання з краєзнавчого матеріалу. 

Участь учнів у такій роботі забезпечує виховання соціокультурної 

компетентності особистості, яка усвідомлює свою приналежність до певного 

регіону, етносу, нації, здатної виявити, засвоїти, зберегти і передати знання 

попередніх поколінь. 

Гурток– це об’єднання учнів одного або різного віку, зацікавлених у 

додатковому отриманні знань з краєзнавства. Гурток є найбільш гнучкою 

формою роботи, яка стає осередком, відправною точкою цілої низки 

позакласних заходів. 

Членами гуртка стають школярі, які цікавляться предметом. Для 

забезпечення наступності в роботі гуртка, цілеспрямованого розширення і 

поглиблення знань учнів, для розвитку у них практичних умінь і навичок слід 

добиватися стабільності складу гуртка. 

Висока оцінка гурткової роботи невипадкова. Саме гурток дозволяє 

поєднувати і використовувати різноманітні форми позакласної роботи. 

Шкільний гурток базується на знаннях, отриманих на уроках. Він дає 

можливість організувати систематичні заняття за певною програмою і з 

постійним складом. Робота в гуртку перетворює учнів на активних помічників 

вчителя, як в проведенні позакласних заходів, так і уроків.  

Робота гуртків здійснюється в двох напрямах: 

1) теоретичному (стаціонарні форми): бесіди, лекції, доповіді, 

конференції, вікторини, самостійна робота, уявні подорожі по країні, краєзнавчі 
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олімпіади, шкільні краєзнавчі естафети, конкурси, виставки, вікторини, 

оформлення стінгазет, листування і обмін краєзнавчою літературою, видання 

результатів роботи та інші заходи, що проводяться на місці, в умовах школи, 

населеного пункту; 

2) практичному (туристичні форми): екскурсії, походи, прогулянки, 

одноденні і багатоденні походи, подорожі на різних видах транспорту, 

експедиції. 

В основу шкільного краєзнавства покладені наступні принципи: 

−    духовно-культурної спрямованості, який передбачає діяльність 

краєзнавців відповідно до завдань відродження духовності і національної 

свідомості, формування високої громадськості; 

−    науковості, який передбачає глибоке вивчення науково-методичної 

літератури, широких зв’язків із спеціалістами, консультування тощо; 

−    комплексності і систематичності, який передбачає організацію 

краєзнавчого виховання вивчення одночасно по різним напрямкам і впродовж 

певних проміжків часу; 

−    плановості і наступності, який передбачає розгортання краєзнавчо-

туристської роботи на основі продуманої програми досліджень, складеної на 

певні відрізки часу. Наступність у краєзнавчій роботі досягаються 

встановленням зв’язку між різновіковими групами або об’єднаннями школярів і 

дорослих; 

−    зв’язку краєзнавчо-народознавчої роботи з навчально-виховними 

завданнями школи, який полягає у реалізації краєзнавчо-народознавчого 

принципу у навчанні і вихованні школярів; 

−    оптимального поєднання краєзнавчо-туристичної роботи із 

суспільно-корисною діяльністю, яке досягається на основі тісних контактів 

туристсько-краєзнавчих об’єднань з місцевими організаціями, науковими 

установами та іншими організаціями; 

−    поєднання дитячого самоуправління з педагогічним керівним 

краєзнавчо-народознавчою роботою. Самодіяльність учасників краєзнавчої 
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роботи полягає у самостійному рішенні учнями під керівництвом педагогів всіх 

організаційних питань проведення пошукової роботи і оформлення 

матеріальних результатів досліджень; 

−    популяризації краєзнавчо-народознавчої діяльності, яка полягає у 

тому, що результати краєзнавчо-народознавчої роботи обов’язково повинні 

бути відповідним чином оформлені та представлені для широкої громадськості. 

Залучення учнів початкових класів до краєзнавчо-пошукової роботи 

вносить у систему навчальної і виховної роботи доступність, конкретність, 

емоційне забарвлення, з’являються елементи допитливості, пошуку і забезпечує 

одержання учнями за допомогою учителя і різноманітних джерел відповідей на 

запитання, що виникають у процесі навчання і хвилюють школярів. Таким 

чином, шкільне краєзнавство є важливим засобом підвищення ефективності 

уроків географії і позаурочних заходів. 
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Додаток 1  

План-конспект уроку-екскурсії еко-стежкою «Голосіївські схили біля 

Дідорівських ставків» 

 

Мета: формувати в учнів уявлення про природу як єдине ціле, 

знаходити взаємозв'язки у природі восени; розширювати знання про об'єкти 

неживої та живої природи; продовжувати розвивати вміння обстежувати 

об'єкти природи, аналізувати, описувати їх, виділяти істотні ознаки, 

порівнювати, групувати за істотними ознаками; ознайомити учнів із правилами 

поведінки у природі та правилами поведінки під час екскурсії; навчати 

милуватися красою природи восени. Виховувати любов до природи, бережливе 

і дбайливе ставлення до неї. 

Обладнання: гербарна папка, кошики та коробки, олівці, блокноти.  

Тип уроку:    урок-екскурсія. 

Підготовка учнів до екскурсії: 

- підготовка обладнання до екскурсії; 

- розподілення класу на групи, призначення відповідальних і надання 

конкретного   завдання кожній групі і кожному учневі; 

- інструктаж учителя щодо екскурсії. 

Завдання для груп перед екскурсією: 

1. Записати назви птахів,  тварин, яких побачили на екскурсії. 

2. Записати назви  рослин, яких побачили  під час екскурсії. 

 

ХІД ЕКСКУРСІЇ 

1. Коротка бесіда про правила поведінки на природі. 

- Діти, зараз ми з вами вирушимо в гості до природи -  в парк. А в гостях, 

як ви знаєте, треба поводитися чемно. Давайте згадаємо правила поведінки на 

природі. 
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• Не ламати гілки дерев і кущів; 

• для навчального гербарію збирати лише найбільш розповсюджені 

рослини; 

• не псувати кору дерев; 

• не їсти ягід незнайомих рослин; 

• не залишати сміття; 

• виконувати правила безпеки; 

• не залишати самовільно екскурсію; 

• не відставати від групи. 

 

2. Матеріали для розповіді під час екскурсії 

Стежка «Голосіївські схили біля Дідорівських ставків» — оглядова. Вона 

зацікавить дітей і тих, хто починає знайомитись з природою або національним 

парком, спеціалістів, які досліджують флору і фауну. На цій стежці є стенди 

про рослинний світ та птахів (ми обрали тихий куточок стежки, щоб можна 

було послухати їх спів). Тут росте п'ятисотрічний дуб Петра Могили, біля нього 

встановили стенд про вікові дуби Голосіївського лісу із схемою. Біля озер 

обрали точку з гарним видом на водойму. 

На ставках і озерах майже завжди можна побачити водоплавних птахів. 

Наприклад, зустрічаються водяна курочка та лиска. Коли вони плавають у воді, 

то за всіма ознаками схожі на качок, тільки іншого кольору. Але коли виходять 

з води - зовсім інші птахи, вони навіть з іншої родини царства птахів. 

Одне з улюбленіших занять відвідувачів парку, особливо тих, хто гуляє із 

дітьми - годувати птахів на ставках. Та до цього потрібно відноситись 

відповідально: 

Птахів свіжим хлібом, особливо житнім, годувати не треба. Це може 

призвести до хвороб шлунку та навіть смерті. Хоча зрозуміло, що вони будуть 

його із задоволенням їсти. Краще їм давати перлову крупу, овес, пшеницю, 

горох, зелень або, в крайньому випадку, сухарі в невеликій кількості. 
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Цією стежкою бігають фізкультурники, тут можна зустріти 

велосипедистів, люди на пікніки спускаються до водойм. Особливо люблять 

сюди ходити студенти, бо тут недалеко студмістечко.  

Оскільки Голосіївський знаходиться в місті, то пильнувати потрібно 

більше, ніж в інших національних парках, адже жителі часто обирають його для 

відпочинку і не завжди поводяться як слід: 

На будь-яке свято, особливо навесні, коли люди скучили за природою і з 

ентузіазмом виходять на пікніки, у нас підсилена охорона. Інспектори роблять 

обходи у вихідні, ми роздруковуємо пам'ятки з правилами поведінки, щоб 

роздавати відпочиваючим. Вогнища можна розводити лише у спеціально 

обладнаних місцях. Та зрозуміло, що це складно проконтролювати на території, 

де кілька десятків тисяч відвідувачів. Зараз вже більш-менш вдалося побороти 

таке порушення, як проїзд автомобілів. Проблема не в розмірі території, а в 

тому, що вона знаходиться в місті. Є національні парки, які більші за розміром, 

але там немає такого напливу відвідувачів.  

Біля Голосіївського лісу знаходиться Національний університет 

біоресурсів і природокористування (НУБіП). Раніше студенти проводили там 

ботанічні експерименти:  

Один з навчальних напрямів НУБіП — лісівництво. Під час практик або 

як експеримент у Голосіївському лісі ще до створення національного парку 

було висаджено багато дерев, які невластиві цій місцевості.  

Наприклад, в лісі є цілі ділянки бука лісового. Це дерево росте лише в 

Західній Україні, та тут добре прижилося. 

Зараз національний парк висаджує лише корінні, тобто притаманні 

регіону, породи, оскільки одне з головних завдань НПП — підтримка 

природного стану лісів та відповідного породного складу. Висаджувати породи 

допомагають волонтери. Іноді долучаються приватні фірми, які просять 

провести для своїх співробітників майстер-клас з висадки дерев. Для них це 
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своєрідний корпоратив в природних умовах — спочатку корисна справа, потім 

відпочинок.  

Усі бажаючі можуть допомогти парку з висадкою дерев чи прибиранням. 

Та головне не порушувати прості правила при відвідуванні.  

3. Підсумок уроку 

Підсумкова бесіда. 

- Де ми були на екскурсії? 

- Які явища в природі ви помітили? 

- Про що нове ви дізналися на екскурсії? 
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Додаток 2 

Застосування елементів створення сайту при виконанні 

навчальних проектів з географії 

 
Інтегрований урок  

з географії та інформатики в 8-му класі. 

 

Інформатика: робота з Інтернет-ресурсами та обробка отриманої інформації за 

допомогою платформ Google через урок географії, темою якого є «Ґрунти та 

ґрунтові ресурси України». 

Географія: Основні типи ґрунтів України. Ґрунтові ресурси. 

 

Тип уроку: захист проекту «Ґрунти України» в формі  міні-сайтів (модуля-

сторінки). 

 

Цілі і завдання: 

 

• Інформатика: освоєння роботи з Інтернет- ресурсами (пошук 

інформації) і подальше її оформлення в сайті, формування умінь роботи 

на платформах Google. 

• Географія: сформувати уявлення про своєрідність і унікальність 

ґрунтів України, активізувати пізнавальну діяльність учнів, подальше 

формування умінь роботи з різноманітними джерелами інформації. 

 

Обладнання: комп'ютер, проектор, екран, роздатковий матеріал. 

 

Програмне забезпечення: Інтернет (платформи Google). 

 

Місце проведення: комп'ютерний клас. 

 

Результат уроку: 

• з інформатики: міні-сайти. 

• з географії: засвоєння теми «Основні типи ґрунтів України. Ґрунтові 

ресурси» як частини Розділу ІІІ «Природні умови і природні ресурси 

України». 
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Хід   уроку 

 

І етап уроку. Вступний (2 хв). 

1. Постановка навчальної задачі 

2. Вступне слово вчителів. 

ІІ етап уроку. Етап актуалізації знань і умінь (13 хвилин). 

1. Вивчення маршрутного листа. 

2. Корекція міні-сайту. 

ІІІ етап уроку. Робота над сторінкою-модулем. (15 хвилин). 

1. Пошук інформації та редагування сторінки сайту. 

IV етап. Оцінка сайту за маршрутним листом (10 хв). 

 

 

1 етап уроку. Вступний. (2 хв). 

мотиваційний 

 

Дії вчителя Вчитель географії: 

- Доброго дня, учні. Сьогодні у нас з вами 

інтегрований урок з інформатикою. Прошу 

налаштуватися на позитивну роботу і уважно 

виконувати весь алгоритм роботи. 

Спільно з вчителем інформатики ми проводимо 

заняття по застосуванню елементів 

сайтобудування.  

 

Діяльність учнів Учні включають комп'ютери. 

 

Уміння та 

компетентності 

Самостійно організовувати своє робоче місце. 

 

2 етап. Актуалізація знань і умінь. (13 хвилин) 

 

Дії вчителя Вчитель інформатики: 

Ви створили свої акаунти, міні-сайти, 

використовуючи безкоштовну платформу 

«Сайти» в Google, на тему «Природно-

територіальні комплекси України». Кожному 

було визначено свій географічний об'єкт. Цей 

об'єкт описується по модулях маршрутного 

листа, складеним учителем географії. На 

сьогоднішній день вже готові 7 модулів з 10. 

(Додаток 1). 
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Діяльність учнів Учні входять в свої акаунти. 

Вивчають маршрутний лист. 

Переглядають виконане раніше завдання з 

пункту 1 по пункт 7. 

 

Уміння та 

компетентності 

Проявляють активність, у взаємодії для 

вирішення комунікативних і пізнавальних 

завдань. 

 

Визначають мету навчальної діяльності. 

 

Самостійно робити висновки, переробляти 

інформацію. 

 

3 етап. Робота над сторінкою-модулем. 

(15 хвилин) 

 

Дії вчителя Вчитель географії: 

У вас на столах маршрутні листи і план роботи, 

з якими працюєте. 

Сьогодні опрацьовуємо 8 модуль «Ґрунти 

географічного об'єкта». (Додаток 2). 

Вчитель інформатики: 

Вам відводиться 15 хвилин на роботу (пошук 

інформації, структурування цієї інформації у 

вигляді сторінки сайту). 

 

Діяльність учнів Учні переглядають і виконують роботу з 

модулем № 8 «Ґрунти». (Додаток 2). 

Знаходять загальну карту ґрунтів України.  

Виділяють об'єкт на мапі, вирізають територію 

описуваного об'єкта, збільшують. Вставляють на 

сторінку. (Карта «Ґрунти описуваного об'єкта»). 

Дають короткий опис ґрунтів заданого 

географічного об'єкта: типи ґрунтів, характерна, 

рослинність, географія поширення. (Додаток 3). 

 

Уміння та 

компетентності 

Уміння працювати в групі. 

 

Здійснюють пошук необхідної інформації; 

Самостійно створюють алгоритми діяльності 

при вирішенні проблем різного характеру. 

Прогнозують результати рівня засвоєння 

досліджуваного матеріалу і зберігають 
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навчальне завдання. 

 

4 етап. 

Оцінка сайту за маршрутним листом. (10 хв) 

 

Дії вчителя Вчитель географії: 

Ви закінчили роботу з пошуку інформації та 

заповнення сторінки вашого сайту. Оцініть 

кожен пункт своєї роботи, використовуючи 

маршрутний лист.  

Вчитель інформатики: 

На інтерактивній дошці ви бачите зведену 

таблицю, виконану в додатку Excel, в якій ви 

можете побачити свої бали і бали своїх 

однокласників, за кожен пункт роботи. Ви 

можете зараз виставити себе оцінку по кожному 

пункту, а також виставити позначку своїм 

однокласникам, переглянувши їх роботи через 

сайт.  

Діяльність учнів По ходу самооцінки і взаємооцінки учні 

заповнюють таблицю в Google і працюють з 

сайтом. 

У рейтингову таблицю виставляються бали, які 

показують рівень виконаної роботи на даний 

момент часу, тобто оцінка є підсумком цієї і 

всієї попередньої роботи. (Додаток 4). 

 

Уміння та 

компетентності 

Систематизувати інформацію, вибирати 

потрібну інформацію. 

Самоконтроль і корекція на основі 

співвіднесення того, що вже відомо і засвоєно, і 

того, що ще невідомо. 
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Додаток 1 

Маршрутний лист «Природно-територіальні комплекси України 

Опис дій до об'єкта Бали 

1. Назва географічного об'єкта: 

а) фото об'єкта  1 

б) тип об'єкта (опис)  1 

2. Географічне положення: 

а) опис (де розташований об'єкт)  1 

б) карта «Фізична карта України», об'єкта 2 

3. Дослідження і вивчення об'єкта:  

а) вчені і дослідники, які внесли вклад у вивченні об'єкта  1 

б) фото вченого  1 

в) що досліджували і вивчали, який внесок внесли  1 

г) маршрутна карта  1 

4. Водні ресурси географічного об'єкта (річки, озера, болота): 

а) фото з описом об'єкта,  1 

б) карта «Водні ресурси України», об'єкта  2 

5. Мінеральні ресурси географічного об'єкта: 

а) карта «Мінеральні ресурси України», об'єкта  2 

б) фото  1 

в) опис  1 

6. Тектонічна будова географічного об'єкта: 

а) карта «Тектонічна карта України», об'єкта  2 

7. Геологічний вік географічного об'єкта: 

а) карта «Геологічна карта України», об'єкта  2 

б) опис  1 

8. Ґрунти географічного об'єкта: 

а) карта «Ґрунти України», об'єкта  2 

б) опис  1 

9. Типи клімату географічного об'єкта: 

а) кліматичні пояси і області  1 

б) кількість опадів  1 

в) температури січня і липня  1 

г) максимальні і мінімальні температури  1 

д) переважаючі повітряні маси  1 

е) «Кліматична карта України», об'єкта  2 

10. Природні зони географічного об'єкта: 

а) карта «Природні зони України», об'єкта  2 

б) опис рослинного світу (фото)  1 

в) опис тваринного світу (фото)  1 
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Додаток 2 

 

План роботи з модулем № 8 «Ґрунти» 

 

1) Карта «Ґрунти України». Повинні знайти загальну карту ґрунтів України. 

2) Карта «Ґрунти описуваного об'єкта». 

Виділити об'єкт на мапі, вирізати територію описуваного об'єкта, збільшити. 

Вставити на сторінку. 

3) Короткий опис ґрунтів заданого географічного об'єкта: типи ґрунтів, 

характерна рослинність, географія поширення. 
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Додаток 3  

 

КАРТА ҐРУНТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Додаток № 3 

Проект «Екскурсія до Голосіївського лісу» 

Цей проект адресований учням 8 класу під час вивчення розділу «Загальна 

характеристика природних умов і ресурсів України» (Теми: «Рельєф України», 

«Тектонічні структури України», «Геологічна будова України», «Ландшафти 

України». 

Мета проекту: засвоєння програмного матеріалу з теми: «Загальна 

характеристика природних умов і ресурсів України» через організацію 

дослідницької роботи учнів; розвиток їх творчих здібностей, вмінь аналізувати, 

оцінювати та узагальнювати; набуття навичок колективної діяльності. 

 

I етап. Оголошення теми й мети проекту, об'єднання учнів у групи, 

розподіл завдань. 

Завдання для групи інформаторів 

1. Географічне положення  Голосіївського лісу. 

2. Коли та як утворився природний комплекс лісу? 

3. Структурні компоненти природного комплексу лісу? 

Завдання для групи геологів 

1. Скласти розповідь про хронологію та характер антропогенних змін у лісі. 

2. Розповісти про сучасний природничий та екологічний стан території лісу. 

3. Оформити фотовиставку краєвидів Голосіївського лісу. 

Завдання для групи істориків 

1.Використовуючи додаткову краєзнавчу літературу, підготувати розповідь про 

історію Голосіївського лісу. 

 

Література 

 Природно-заповідний фонд м. Києва. Довідник. - К., 2001.  

 Вулиці Києва. Довідник. Під ред. А.В.Кудрицького. - К., "Українська 

енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1995.  
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 Брайчевський М. Вибрані твори. Історико-археологічні студії. 

Публіцистика. - К., Видавничий дім "KM Academia", 1999.  

 Мовчан І.І. Давньокиївська околиця. - К., Наукова думка, 1993.  

 Археология Украинской ССР. - Т.3. - К., Наукова думка, 1986.  

 Голосіївська Свято-Покровська пустинь // Звід пам'яток історії та культури . 

- Т. 1. - К., Головна редакція Зводу пам’яток історії та культури при 

видавництві "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1999.  

 Закревский Н. Описание Киева. - Т.1. - М., 1868.  

 Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. - К., 1897.  

 Київ. Провідник. Під ред. Ф.Ернста. - К., 1930.  

 Шулькевич М.М. Дмитренко Т.Д. Киев. Архитектурно-исторический очерк. 

- К., Будівельник, 1982.  

 http://interesniy.kiev.ua/old/Nature/parks/19  

 

II етап. Творча лабораторія. 

Самостійна робота в групах над питаннями під час вивчення розділу 

''Природні умови та ресурси України''. Створення міні-проектів.  

III етап. Представлення міні-проектів. 

Мета: презентація міні-проектів і розробка заходів щодо збереження 

екосистеми Голосіївського лісу . 

Учитель. Під час вивчення розділу «Природні умови та ресурси України» 

ви досліджували природні особливості Голосіївського лісу. Сьогодні на уроці 

ми здійснемо уявну екскурсію до лісу. 

Групи по черзі демонструють свої міні-проекти.  

Перша група. Історія лісу від давніх часів до початку ХХ сторіччя  

Походження назви місцевості достеменно невідомо. Але відомо, що 

принаймні з давньоруських часів її територія являла собою майже суцільний 

лісовий масив, який знаходився на південно-західних підступах до Києва. 

Територія Голосієва в археологічному відношенні майже не досліджена. Але 

найближчі околиці Голосієва - Чапаївка, Пирогів, Лиса гора, Корчувате, Хотів - 

http://interesniy.kiev.ua/old/Nature/parks/19
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://wek.kiev.ua/edit/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2?redlink=1
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дуже насичені археологічними пам’ятками, починаючи від періоду неоліту і до 

давньоруських часів. Якщо врахувати ту обставину, що південний і південно-

західний підступи через небезпечність сусідства зі Степом ретельно 

охоронялись, а також існування поблизу городища в Китаєві (ймовірний 

літописний Пересічин), проходження повз Голосіїв основ ного шляху на 

Василів, Поросся і далі на південь, можна припустити існування на території 

Голосієва як укріплень (на користь цього свідчать і сприятливі природні 

чинники), так і населених пунктів. У безпосередній близькості проходять 

Змійові вали - укріплена оборонна лінія, яка захищала Київ з півдня та заходу - 

найближчий виявлений їх фрагмент - по річці Віта.  

У 1541 році Голосіїв згадується як володіння Видубицького монастиря, 

які згодом перейшли до Києво-Печерської Лаври. Зрештою, на південній та 

південно-західній околиці Києва монастирям (Лаврському, Видубицькому та 

Михайлівському) належали величезні маєтності - крім Голосієва, Феофанія, 

Китаїв, Пирогів, Корчувате, Конча-Заспа. Дана обставина призвела до того, що 

ця територія довгий час залишалася порівняно малозабудованою, завдяки чому 

добре збереглися як пам’ятки археології, так і природне середовище.  

У 1617 році Голосіїв вже згадується як хутір Голосіївський. У 1631 році 

тоді ще архімандрит Києво-Печерської лаври, а пізніше Митрополит Київський 

Петро Могила збудував у цьому монастирському володінні церкву на ім’я св. 

Великомученика Іоанна Сочавського, який походив з рідної йому Молдавії, а 

також дім для себе, розбив сад та заклав монастир (зараз більшість цієї 

території входить до складу ботанічного саду Національного аграрного 

університету, а на меншій - відновлюється колишній монастир).  

Наступники Петра Могили теж багато зробили для розбудови та 

прикрашання монастиря, перетворивши його на заміську резиденцію. 

Голосіївська пустинь підлягала Лаврі до 1786 року, коли в єпархії в Україні 

було введено духовні штати. З цього часу обитель отримала ставропігію зі 

штатом третьокласного монастиря, а у 1800 році Голосіївський монастир зі 

http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97%D0%B2
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97%D0%B2
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
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штатом монахів було скасовано і всі землі разом з господарчими будівлями 

були приписані знову до Лаври.  

Сформований протягом трьох століть ансамбль Голосіївської пустині у 

кінці ХІХ - на початку ХХ століть займав витягнуте у широтному напрямку, 

наближене до прямокутника велике подвір'я (площею близько 20 га), обнесене 

суцільною цегляною огорожею з виділеними щипцями головною (західною) і 

економічною (південною) брамами.  

 

Друга група. Міні-проект Історія лісу у ХХ сторіччі  

Під час першої світової та громадянської війн ліс зазнав великої шкоди: 

чудові вікові дуби було вирубано на 2 км навкруги Деміївки. Зі встановленням 

радянської влади монастирські володіння у 1926 році було націоналізовано і 

територія лісу почала забудовуватись.  

У 1920 році від Київського політехнічного інституту відокремився 

агрономічний факультет, на базі якого було створено Сільськогосподарський 

інститут. Наступного року утворився лісоінженерний факультет. У 1922-1923 

роках до новоутвореного інституту перейшло колишнє монастирське 

господарство Голосіїв і сусіднє лісництво. У 1926 році почали будувати 

Всеукраїнську сільськогосподарську академію (тепер - Національний аграрний 

університет). Комплекс із шести будівель та парку був сформований протягом 

1925-1932 років на гребені пагорба, що заходить углиб Голосіївського лісу з 

північного боку. Автор - Д.М. Дяченко. Ансамбль вирішено у стилі 

українського необароко. Споруди комплексу Академії перебувають на 

державному обліку як пам’ятки архітектури місцевого значення і нововиявлені.  

У зв’язку з побудовою комплексу Сільськогосподарської академії на 

початку 1930-х років споруди Голосіївської пустині використовувались як 

господарчі, у 1950-1960-х роках їх було розібрано, як такі, що не мають 

художньої цінності.  

Під час Великої Вітчизняної війни по території Голосіївського лісу, 

зокрема недалеко від комплексу Академії, проходила лінія оборони Києва. У 

http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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серпні 1941 року фашистські війська підступили до Мишоловки та 

Голосіївського лісу. Регулярні війська та загони студентів-ополченців 

сільськогосподарського та лісотехнічного інститутів тримали оборону і 11-13 

серпня німецькі війська були зупинені і відкинуті майже до попереднього 

рубежу укріпрайону. З тих часів збереглись окопи на гребені пагорба, що 

заходить у глибину лісу, поряд у 1972 році було встановлено пам'ятний знак. У 

1979 році на території Сільськогосподарської академії (на розі вул. Героїв 

оборони і вул. Родимцева) було встановлено меморіальний комплекс воїнам, 

полеглим у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. До комплексу 

входять стела, дві братські могили, Вічний вогонь, бронзовий пам’ятник - 

постать студента-ополченця (скульптор Я.Д. Гончаренко, архітектор - В.Г. 

Гнєзділов), стела з іменами загиблих. Комплекс перебуває на державному 

обліку як пам'ятка історії та культури.  

Після Великої Вітчизняної війни у 1955-1958 роках у західній частині 

Голосіївського лісу було збудовано комплекс Виставки досягнень народного 

господарств УРСР (нині Національний комплекс «Експоцентр України»). 

Комплекс розміщується на площі 338 га. Автори - В.М. Орєхов, І.А. Мезенцев, 

А.І. Станіславський, Д.А. Баталов. Ансамбль вирішений переважно у стилі 

українського необароко.  

Наприкінці 1957 року у північній частині Голосіївського лісу було 

закладено Голосіївський парк ім. М. Рильського (автори проекту - В.Є. Ладний, 

З.Г. Хлєбніков, інженер Н.В. Пєстряков), який планувався як міський парк 

відпочинку і розваг, тому тут передбачені як зона для прогулянок, так і 

спортивна, атракціони, зелений театр, бібліотека, дитячі майданчики тощо.  

Незабудована частина лісу включена до природозаповідного фонду.  

 

Третя група. Міні-проект Рельєф місцевості, рослинний і тваринний 

світ  

Голосіївський ліс - це лісовий масив переважно природного походження, 

як вже зазначалось вище, з великим археологічним, а відтак культурним 

http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C.%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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потенціалом. Його збереженню сприяло те, що він належав Києво-Печерській 

лаврі і тому користувався певним «заповідним» статусом.  

Голосіївський ліс знаходиться у північній частині регіонального 

ландшафтного заповідника «Голосіївський» у межах Київського лесового 

плато. Рельєф почленований, є кілька ярів. Тут протікає Голосіївський струмок, 

на якому створено комплекс ставків - Дідорівські, Голосіївські озера.  

Рослинність Голосіївського лісу представлена переважно 

широколистяними лісами. Найбільшу площу займають грабово-дубові та 

грабові. Чисті дубові ліси нині трапляються на невеликих площах. У першому 

деревному ярусі також зустрічаються ясен, липа, клен гостролистий, у другому 

- клен польовий, клен татарський, в’яз гірський (в’яз голий). У підліску ростуть 

ліщина, бруслина європейська, бруслина бородавчаста, калина.  

Для дубово-грабових та грабових ділянок характерне багатство 

гарноквітучих коротковегетативних весняних багаторічників - ефемероїдів. 

Серед них досить поширені анемона жовтецева, ряст ущільнений, трохи менше 

- ріст порожистий, фрагментарно - проліска дволиста, зубниця бульбиста. Під 

рекреаційним впливом на місці дубових лісів орляково-конвалієвих нині 

сформувалися злакові дубові ліси. Подекуди в парку збереглись старі, віком 

понад 300 років, дуби та липи. Невелику площу балок займають вільхові ліси.  

Як і в інших дубово-грабових лісах поблизу Києва, тут відбувається 

поступове витіснення більш світлолюбних дуба та ясена тіньовитривалими 

породами - насамперед грабом. У складі старих дубово-грабових лісів дуб не 

поновлюється - розвиваються клен гостролистий та польовий. У Голосіївському 

лісі є значна кількість рідкісних та малопоширених видів рослин. Це занесені 

до Червоної книги України булатка довголиста, коручка морозниковидна, лілія 

лісова, любка дволиста, підсніжник звичайний.  

На території Голосіївського лісу мешкають близько 30 видів ссавців, в 

основному дрібних: кріт звичайний, бурозубка звичайна, полівка, білка. У 

невеликій кількості трапляються їжак звичайний, кутора звичайна, лисиця, 

ласка, куниця кам'яна, два види вовчків, мишівка лісова, заєць сірий. З 

http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://wek.kiev.ua/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://wek.kiev.ua/edit/%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0?redlink=1
http://wek.kiev.ua/edit/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0?redlink=1
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парнокопитних тут постійно мешкає тільки козуля європейська. З рідкісних 

видів тварин, занесених до Червоної книги України, тут збереглися барсук, 

горностай, кутора мала, мідянка, з регіонально рідкісних - нетопир малий, 

голуб-синяк.  

 

IV етап. Презентація ідей щодо збереження природничого та 

екологічного стану Голосіївського лісу. 

Учитель. Я впевнений, що доля Голосіївського лісу не залишила нікого 

байдужим. Ви зрозуміли: якщо людина й далі буде так господарювати – 

майбутнім поколінням не залишиться жодного унікального куточка природи. А 

щоб цього не трапилось, запропонуйте свої ідеї щодо збереження екосистеми 

лісу 

Інтерактивна вправа «Коло ідей» 

(Ідеї, що пропонують учні, вчитель фіксує на дошці). 
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Додаток 4  

 

проект 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

«Моя мала Батьківщина» 

 

 

Пояснювальна записка 

 

Вивчення географії місцевості, де живе дитина  – перша сходинка до 

пізнання рідного краю, реалізації інтересів у вивченні природного різноманіття 

та історико-культурного надбання України та світу, формування туристсько-

спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної 

освіти. 

Воно відіграє провідну роль в осягненні взаємозв’язків між природою, 

населенням та господарством, пізнанні рідного краю, є запорукою вивчення та 

подальшого екологічно доцільного використання навколишнього середовища. 

Програма гуртка «Моя мала Батьківщина» сприяє формуванню цілісного 

уявлення про свою малу батьківщину – Голосіївський район, ознайомленню з 

основними етапами історичного розвитку, досягнення культури, унікальною 

природою району як складової частини міста Києва. Курс є інтегрованим і 

дозволяє формувати цілісний погляд учнів на свою малу батьківщину. 

Інтеграція природознавчих і соціальних знань формують цілісний погляд 

на природу, суспільство, місце людини в них, причому відбувається це у 

взаємозв'язку з вивченням краси рідної природи, її екологічних особливостей, 

історії краю та історії своєї сім'ї. Все це передбачає розширення краєзнавчого 

кругозору, розвиток здібностей учнів. 

Мета програми: прищеплення любові до малої Батьківщини, громадянської 

відповідальності, почуття патріотизму, формування позитивного ставлення до 

базових цінностей суспільства на основі вивчення географії, історії та культури 

рідного краю, набуття здобувачем освіти  компетентностей у процесі занять 

географічним краєзнавством. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

1. Пізнавальна компетентність:  

уміння вивчати особливості географії рідного краю,  

досліджувати та екологічно доцільно використовувати природні ресурси, 

особистісно сприймати об’єкти дослідження, досліджуваний матеріал.  

орієнтуватися на місцевості і читати карти різного змісту; 

визначати по картах фізико-географічне положення території населеного 

пункту; 

називати і показувати по карті основні географічні об'єкти свого краю; 

розуміти значення офіційних символів району, міста; 
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розбиратися в історичних етапах формування Києва і Голосіївського 

району; 

знати про різноманітність і багатство рідної природи; 

пояснювати значення ключових краєзнавчих понять; 

2. Практична компетентність:  

уміння та навички забезпечувати власну безпечну життєдіяльність у 

польових умовах;  

здійснювати дослідження географічних об’єктів своєї місцевості та 

систематизувати результати досліджень; 

оцінювати агрокліматичні, водні, ґрунтові, земельні, рослинні, тваринні 

ресурси для прогнозування раціонального природокористування; 

виявляти особливості геологічної будови, наводити приклади 

раціонального і нераціонального використання ресурсів; 

проводити спостереження за природними об'єктами; 

робити оцінку поточного метеорологічного, фенологічного і екологічного 

стану; 

проводити спостереження за станом атмосфери і погоди своєї місцевості. 

3. Творча компетентність:  

уміння та навички підготовки звітів про експедиції, пошуково-

дослідницьких робіт, виступів на конференціях; 

вміння співвідносити свої дії з планованими результатами, здійснювати 

контроль своєї діяльності в процесі досягнення результатів, коригувати свої дії 

відповідно до мінливих ситуацією; 

вміння визначати поняття, створювати узагальнення, самостійно 

вибирати підстави і критерії для класифікації, встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки і робити висновки; 

вміння створювати, застосовувати і перетворювати знаки і символи для 

вирішення навчальних та пізнавальних завдань; 

аналізувати зв'язки підпорядкування і залежності між компонентами 

об'єкта; 

здійснювати порівняння і класифікацію, самостійно вибирати критерії для 

зазначених логічних операцій; 

створювати схематичні моделі з виділенням істотних характеристик 

об'єкта; 

складати тези, різні види планів; 

визначати можливі джерела необхідної інформації, проводити пошук 

інформації, аналізувати і оцінювати її достовірність. 

4. Соціальна компетентність:  

набуття досвіду участі у туристсько-краєзнавчих масових заходах, 

здатність до співробітництва, соціальна активність, володіння культурою 

спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточення, 

формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, 

колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність та ін.). 

розуміти свою особисту причетність до життя школи, району, міста; 



58 
 

вивчення історії рідного краю, звичаїв, традицій і духовної культури 

українського народу; 

засвоєння історичних та суспільствознавчих знань про навколишній світ, 

розподілених у часі і просторі (історія вулиць, храмів, будівель); 

набуття дбайливого ставлення до свого краю (пам'ятки, культура, 

природа); 

формування активної громадянської позиції, почуття любові до минулого, 

сьогодення та майбуття району, міста, свого народу; 

формування патріотичних почуттів, любові до Батьківщини; 

        виховання гуманізму, толерантності, любові до своєї сім'ї. 
 

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти в галузях „Суспільствознавство”, „Здоров'я і 

фізична культура”, „Природознавство”.  

Програма містить відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст 

навчальних дисциплін, що вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Заняття гуртка організовуються як теоретичні, так і практичні. Тривалість 

занять обчислюється в академічних годинах (45 хвилин – 1 академічна година) і 

визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку вихованців та 

допустимого навантаження.  

Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними 

складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов 

для наближення змісту тем до реального життя. Необхідною умовою організації 

екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог та техніки безпеки. При плануванні теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, подорожей та змагань враховуються сезонні зміни погоди. Під час 

канікул плануються масові заходи: екскурсії, походи, змагання тощо. 

Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та 

навичок у кінці навчального року проводиться літня туристсько-краєзнавча 

подорож (поза сіткою навчальних годин). 

Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і 

елементів інноваційних методів навчання, спрямованих на формування творчої 

особистості. На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання , 

серед них: пояснювально-ілюстративні  (розповідь, пояснення, бесіда, 

ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові 

(розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові 

(дослідницькі, пошукові) методи навчання. 

При проведенні практичних занять перевага надається спортивним та 

рухливим іграм з елементами туризму, краєзнавчим дослідженням за 

природою, історико-культурними об’єктами та інше. Застосовуються 

різноманітні засоби навчання: наочні посібники, картографічний та 

роздатковий матеріали, технічні засоби навчання. 

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення 

практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів та відвідуванні 

екскурсійних об’єктів. 
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Розподіл годин за розділами – орієнтовний.  

У процесі роботи гуртка, з метою ефективного засвоєння 

систематизованих знань, формування умінь та навичок використовуються 

засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних 

посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-

натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних 

навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України. 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ (34 год) 

 

1. Вступ (1 год) 

 

Краєзнавство - наука про рідний край. Що вивчає краєзнавство. Поняття 

«рідний край», краєзнавство, екологія. Джерела краєзнавчих знань: карта як 

джерело інформації й інші джерела. Мета, завдання і зміст програми «Моя мала 

батьківщина». Правила поведінки на заняттях і режим роботи. Техніка безпеки. 

 

Тема 1. Візитна картка району. Географічне положення (5 год) 

 

Візитна картка Голосієва. Де ми живемо. Поняття місто, район у місті. Фізико-

географічне положення Києва і Голосіївського району. Формування кордонів 

Києва і Голосіївського району. Адміністративний поділ Києва. Історичні зміни 

географічного положення, площа, межі міста і району. Київ – столиця України. 

Поняття «місто». Походження назви міста і району. Знайомство з символікою 

Києва і Голосіївського району. Топографічні карти, плани місцевості свого 

району, міста.  

 

Тема 2. Історія дослідження і заселення Києва і Голосіївського району. 

Історико-краєзнавчий та соціокультурний аспект (6 год) 

 

Історія освоєння і заселення Києва і Голосіївського району. Історичне коріння 

нашого краю. Археологія - наука пізнання життя. Археологічні розкопки - 

пам'ятки матеріальної культури. Перші поселенці кам'яного віку на території 

Києва і Голосіївського району, стоянки стародавньої людини в Києві. 

Найдавніше городище у Китаєві. Поселення Княжої пори. Монастирі. Розвиток 

ремесл і торгівлі в місті та прилеглих територіях Київщини. Особливості 

розселення, побуту та культури на території сучасного Голосіївського району. 

Топоніми - відображення минулого і природних особливостей в назвах. 

Поняття про топоніміку і антропоніміці. Способи творення топонімів, 

походження назв природних об'єктів (річок, водойм), частин міста та району. 

Історія географічних найменувань. Етимологія назв місцевостей Голосіївського 

району. Назви місцевих річок, озер, історичних місцевостей: Паньківщина, 

Нова забудова, Передславине, Ямки, Саперна слобідка, Байкова гора, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Забайків'я, Деміївка, Ширма, Цимбалів яр, Добрий шлях, Голосіїв, Теремки, 

Феофанія, Лиса гора, Багринова гора, Мишоловка, Самбурки, Китаєво, Пирогів, 

Церковщина, Нижня Теличка, Корчувате, Віта, Острів Водників. Тематичні 

екскурсія в музей історії Києва: сторінки древньої історії рідного міста. Музеї, 

бібліотеки, архіви - хранителі історичної спадщини. Як предмети потрапляють 

в музеї. Круглий стіл «Моє місто: минуле, сучасне, майбутнє». 

 

Тема 3. Природа Голосіївського району. (17 год) 

 

Особливості рельєфу території Голосіївського району. Корисні копалини на 

території району, фактори, що зумовили їх утворення. Геологічна будова і 

рельєф. Середні і дрібні форми рельєфу. Формування рельєфу під дією 

внутрішніх і зовнішніх сил. Роль льодовика, опадів, вітру. Особливості 

залягання гірських порід на території району.  

Особливості клімату. Сезонні зміни погоди. Фактори, що визначають клімат, 

зміна мікроклімату. Мікроклімат великого міста Києва. Клімат і погоди, сезони 

року. Практикум: Побудова графіка річного ходу температури повітря для міста 

Київ. Особливості рози вітрів міста. Побудова рози вітрів і діаграми опадів. 

Спостереження і опис погоди в місті за тиждень. Позитивне і негативний вплив 

людини на клімат. Несприятливі кліматичні явища.  

Гідрографічна мережа Києва і Голосіївського району. Ріки, озера, ставки. 

Річкова мережа. Річка - головна частина складу вод суші і її значення в 

водозабезпечення краю і своєї місцевості. Озера, їх походження - льодовикові, 

карстові. Система ставків у Голосіївському лісі. 

Створення презентації «Річки, озера та ставки  Голосіївського району». 

Особливості природної зони. Головні типи ґрунтів. 

Різноманіття рослинного і тваринного світу Голосіївського району. Рослинний 

світ, видовий та віковий склад. Типові ландшафти. Тваринний світ, його 

різноманіття: види, спосіб життя, умови проживання. Види, занесені до 

Червоної книги. Створення колажів «Сторінками Червоної книги». 

Природні комплекси Голосіївського лісу. Опис стану лісу. Взаємодія 

компонентів природи: рельєфу, клімату, вод, ґрунтів, рослин і тварин. 

Антропогенні ландшафти. Національний парк «Голосіївський», парк ім. М.Т. 

Рильського, пам'ятники природи. Роль особливо охоронюваних природних 

територій у збереженні біорізноманіття регіону. Екологічні проблеми 

Голосіївського району та Києва. Взаємодія компонентів природи. Природа і 

територія Голосієва в минулому і сьогоденні. Зміни, викликані людиною. 

Вплив господарської діяльності людини на природу. 

Конкурс малюнків: «Правила поведінки в природі». 

Відображення краси і гармонії природи рідного краю в живописі, скульптурі, 

літературі, музиці. Ландшафт як джерело естетичного сприйняття і об'єкт 

творчості. Краса і гармонія ландшафту. Значення привабливого і повноцінного 

ландшафту для людини. 

Інтерактивна вікторина «Знавці природи краю». 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%8F%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
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Тема 4. Культурна спадщина і пам'ятки Голосіївського району та Києва (6 г) 

 

Пам'ятники, історичні та пам'ятні місця міста. Архітектура та архітектурний 

стиль Голосіївського району та Києва. Робота з картою міста та району. 

Назви вулиць, розташування будинків, історичні об'єкти, меморіальні дошки. 

Віртуальна екскурсія по вулицях Голосіївського району, робота з краєзнавчої 

літературою. 

Що ми дізналися за рік? Підведення підсумків. Вікторина «Я знаю і люблю 

свою малу батьківщину». 

 

 

Календарне планування 

№ Дата Тема заняття Прим. 

1.   Вступ (1 год) 

Краєзнавство - наука про рідний край. 

 

  Тема 1. Візитна картка регіону. Географічне 

положення (5 год) 

 

2.   Візитна картка Голосієва. Де ми живемо.  

3.   Фізико-географічне положення Києва і 

Голосіївського району.  

 

4.   Київ – столиця України. Символіка міста. 

Символіка Голосіївського району. 

 

5.   Формування меж району. Адміністративний поділ 

Києва. 

 

6.   Топографічні карти, плани місцевості свого 

населеного пункту, міста, міського округу. 

 

  Тема 2. Історія дослідження і освоєння Києва і 

Голосіївського району. Історико-краєзнавчий та 

соціокультурний аспект (6 год) 

 

7.   Історія освоєння і заселення Голосіївського 

району. 

 

8.   Особливості розселення, побуту та культури на 

території сучасного Голосіївського району. 

 

9.   Топоніми - відображення минулого і природних 

особливостей в назвах. 

 

10.   Історія географічних найменувань. Етимологія 

назв Голосіївського району. 

 

11.   Тематичні екскурсія в музей історії Києва: 

сторінки древньої історії рідного краю. 

 

12.   Круглий стіл «Моє місто: минуле, сучасне, 

майбутнє». 

 

  Тема 3. Природа Києва і Голосіївського району             

(17 год) 
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13.   Особливості рельєфу Києва і Голосіївського 

району. 

 

14.   Корисні копалини Голосіївського району.  

15.   Особливості клімату. Сезонні зміни погоди в 

Києві.  

 

16.   Практикум: Побудова графіка річного ходу 

температури повітря для міста Київ. 

 

17.   Особливості рози вітрів міста Києва і 

Голосіївського району. Побудова рози вітрів і 

діаграми опадів. 

 

18.   Спостереження і опис погоди в місті за тиждень. 

Несприятливі кліматичні явища. 

 

19.   Гідрографічна мережа Києва і Голосіївського 

району. Ріки, озера, ставки. 

 

20.   Створення презентації ««Річки, озера та ставки  

Голосіївського району». 

 

21.   Особливості природної зони. Головні типи ґрунтів.  

22.   Природні комплекси Голосіївського лісу. Опис 

стану лісу. Взаємодія компонентів природи: 

рельєфу, клімату, вод, ґрунтів, рослин і тварин. 

 

23.   Антропогенні ландшафти. Національний парк 

«Голосіївський», парк ім. М.Т. Рильського. 

 

24.   Об'єкти, що охороняються. Дуби - пам'ятники 

природи у Голосіївському лісі. 

 

25.   Природа і територія Голосієва в минулому і 

сьогоденні. Зміни, викликані людиною.  

 

26.   Вплив господарської діяльності людини на 

природу. Екологічні проблеми району і міста 

 

27.   Конкурс малюнків: «Правила поведінки в 

природі». 

 

28.   Відображення краси і гармонії природи рідного 

краю в живописі, скульптурі, літературі, музиці. 

 

29.   Інтерактивна вікторина «Знавці природи краю».  

  Тема 4. Культурна спадщина і пам'ятки 

Голосіївського району та Києва (6 г) 

 

30.   Пам'ятники, історичні та пам'ятні місця міста.   

31.   Архітектура та архітектурний стиль Голосіївського 

району та Києва. 

 

32.   Назви вулиць, розташування будинків, історичні 

об'єкти, меморіальні дошки. 

 

33.   Робота з картою міста та району.  

34.   Віртуальна екскурсія по вулицях Голосіївського 

району, робота з краєзнавчої літературою. 

 

35.   Що ми дізналися за рік? Підведення підсумків. 

Вікторина «Я знаю і люблю свою малу 
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батьківщину». 
 


