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Передмова  ……………………

Великий  французький  мислитель  Дені  Дідро  відносився  до  учителя  дуже
строго (як і до представника будь-якої професії). Він запитував, «чи існує будь-
яка  область  мистецтва  або  природи,  яка  не  повинна  входити  у  коло  його
пізнання? Чи можливо бути Учителем, не знаючи інших мов, історії, біології, без
знання  обов’язків  людини  і  громадянина,  без  знання  законів,  які  керують
суспільним  життям,  релігії,  народних  звичаїв,  пристрастей,  пороків  і
доброчинності,  розуміння  характеру  і,  нарешті,  усієї  моралі?»[1].  З  історії
географічної  науки і дидактики географії відомо, що усім видатним ученим і
педагогам були притаманні майже усі якості, зазначені Дені Дідро, тому вони й
стали Великими і яких ми шануємо й понині. Для Учителя, писав Дені Дідро,
«який не  терпить посередності,  для  якого  знань  однієї  освіти  недостатньо.  А
втім, ці  лиця тільки незначною мірою мають перевагу середнього рівня,  вони
мало корисні суспільству» [там само].

Учитель, зацікавлений у своєму творчому розвитку і, тим більше, творчому
розвитку учнів, організовує  географічний гурток із  секціями (чи відділеннями),
наприклад,  краєзнавчої і туристської (хоча можна й більше, якщо є можливості у
вчителя і у школи.. Саме в роботі  з учнями в позакласній роботі відкриваються
усі позитивні (як і негативні!) якості особистості як учителя, так і учнів, оскільки
під час проведення підготовки і особливо в  ході  позакласного  заходу  учитель і
сам учиться,   працюючі разом з учнями, і  учні вчаться у вчителя. Але постає
питання:  чому нинішні  учителі  не  організовують (і,  навіть,  не  наважуються!)
географічні гуртки? Причин багато, але головні дві: злиденність учителя, який
вимушений  шукати  додаткової  роботи,  хоча  у  нього  є  і  знання  і  бажання,  і
вміння; а друга – більшість  учителів  не  готові  у  повній  мірі до організації
позакласної діяльності  з  краєзнавства , зокрема й географічного. Тим більше,
що вивчення природно-суспільного оточення рідного краю передбачає вивчення
не тільки краєзнавчої літератури (її нині є багато), але й організацію і проведення
одноденних  туристсько-краєзнавчих  походів  в  околицях  школи,  свого
адміністративного району, не говорячи вже про багатоденні подорожі по рідному
краю.  Цьому  не  сприяє  й  відсутність  оплати  позакласної  роботи  вчителів,  і
відсутність фінансування для  придбання  туристського обладнання.

У свій час усе це й спонукало  почати професійну туристсько-краєзнавчу
підготовку  майбутніх  учителів  географії  у  Переяслав-Хмельницькому
державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. До цього часу,
як слушно висловився на першій в університеті у 2002 р.  Міжнародній науково-
практичній конференції  «Проблеми розвитку спортивно оздоровчого туризму і
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краєзнавства в закладах освіти» видатний білоруський учений-педагог і турист
В. І.  Ганопольський: «Спеціалістів з туризму і  туристської діяльності  в нашій
країні ніхто, ніде й ніколи не готував»[2, с. 4].

Після   конференції  в  університеті  були  створені  дві  науково-дослідні
лабораторії:  при  кафедрі  спортивних  дисциплін  та  туризму  лабораторію
«Регіональні  особливості  розвитку  оздоровчо-спортивного  туризму  та
краєзнавчої  роботи»,  керівником  призначено  кандидата  педагогічних  наук,
доцента, майстра спорту СРСР, Почесного працівника туризму України, доцента
Б.  П.  Пангелова,   а  при   кафедрі  географії,  екології  і  методики  навчання  –
лабораторію  «Загального  краєзнавства»  під  керівництвом  кандидата
педагогічних наук, професора Б. О. Чернова. Щорічні міжнародні конференції з
туристсько-краєзнавчій роботи принесли численні публікації.

Робота  лабораторій  була  спрямована  переважно на вивчення рекреаційних
ресурсів і організацію туристсько-краєзнавчої роботи у Київському регіоні. Це
пов’язане з тим, що рекреаційні  цілі  туризму є домінуючими, оскільки сучасні
форми  організації  туризму   орієнтовані  найперше  на  розв’язання  саме
рекреаційних  задач  засобами  туризму.  У  цьому  смислі  і  пізнавальний,  і
оздоровчий, і спортивний туризм розв’язують насамперед рекреаційні завдання з
вивченням, а, здебільшого,  з ознайомленням краєзнавчих пам’яток.  Тим більше,
що значна кількість випускників залишається  працювати  у  своєму  рідному
рекреаційному регіоні в загальноосвітній школі і інших закладах освіти.

Серйозна увага приділяється в університеті туристко-географічній підготовці
як додаткової  освіти  майбутніх учителів –  керівників туристсько-краєзнавчої
діяльності  з  учнями  різних  типів  закладів  освіти,  оскільки  від  рівня  цієї
підготовки залежить успіх і безпека життєдіяльності учасників походу.

Краєзнавча   підготовка   майбутніх  організаторів  туристсько-краєзнавчих
походів  дійсно  використовує   географічні   знання,  але  використовує  їх  не  у
загальному  (абстрактному)  розумінні,  а  показує  студентам  прояв  загально-
географічних  законів  і  закономірностей  розвитку  природи  і  суспільства  у
конкретному  регіоні   (конкретній  території)   проведення   туристсько-
краєзнавчого  походу. І тут без краєзнавчих знань не обійтись. Тому викладачі
кафедри географії, екології і методики навчання докладають багато зусиль у
формування  краєзнавчих  знань  майбутніх  учителів  географії  і  біології,
свідченням чого є бібліографічний огляд.

За  умов  відродження  краєзнавства  як  галузі  наукової  і  практичної
діяльності,зростання інтересу до історії, природи, географії, народних звичаїв і
обрядів,  релігійних  вірувань  географічне  краєзнавство  стає  основою
(пріоритетним напрямом) загального краєзнавства і практичної діяльності у 
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Відвідування  музею  Т.  Г.  Шевченка  у  м.  Каневі  для  збору  матеріалу  для  статті
«Літературними маршрутами Великого Кобзаря».
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Кожний рік бажаючих доторкнутися до духовних скарбів Великого кобзаря усе більше. Це
поклик душі…

кожному  регіоні  України.  Звичайно,  за  цих  умов  географічне  краєзнавство
потребує  високої  професійної  підготовки  фахівців,  зокрема  й  організаторів
туристсько-краєзнавчої  діяльності  не  тільки  з  учнівською  молоддю,  а  й   з
дорослим населенням у кожному рекреаційному регіоні.

Об’єктом загального краєзнавства як усіх інших галузей краєзнавства є рідний
край   у   межах   адміністративної  області  (рекреаційному  регіоні  області  –
мезорайоні), а  предметом  є  певна сторона  об’єкту,  яку  обирає одна з галузей
краєзнавства [3]. Дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН
Наталя Кушнаренко нарахувала 27 галузей краєзнавства [8, с. 28-29; історичне,
літературне,  археологічне,  бібліотечне,  мистецтвознавче  та  ін.  Сюди  ж
відносяться  ще  церковне,  екологічне,  лінгвокраєзнавство  –  Б.  Ч.].  Авторка
відмічає,  що усі вони мають мету, концепції, принципи, закони і закономірності,
загальнонаукові  і  власні  (специфічні)  методи  дослідження  –  тобто  повний
методологічний  набір  категорій,  притаманний  будь-якій  науці.   І  усі  вони  не
можуть обійтися без географічного краєзнавства.

Усім відомо, що будь-яка туристська група – від спортивного до оздоровчо-
пізнавального  туризму,  готуючись  до подорожі, заздалегідь вивчає територію
походу, намічає  природні і соціальні об’єкти для спостереження (чи вивчення), 
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можливі  зустрічі  з  населенням для
підтвердження  чи  спростування
легенд і
фантастичних  оповідань  про  їх
край,  тобто  отримує  краєзнавчу
інформацію.
Дуже  слушне  висловлювання
Лауреата премії Кіплінга, академіка
І. В. Петрянова-Соколова про те, що
збереження  наукового  авторитету  і
забезпечення  пріоритету
примушують науковців поспішати з
публікацією  власних  результатів
досліджень, які неминуче даються у
вигляді  окремих  часткових
повідомлень.  Узагальнити  і
об’єднати  у  єдине  ціле  серію
власних  публікацій   може   тільки
автор.  Публікуючи  бібліографію  з
географічного  краєзнавства  і
краєзнавчого  прин-ципу,  автор

розуміє,  що  наукові  узагальнення організації краєзнавчої діяльності з учнями і
майбутніми  вчителями  географії  ще  попереду,  але  бажання  якоюсь  мірою
допомогти учителям, молодим науковцям-магістрантам і науковцям-учням,  які
досліджують  рідний  край,  перемогло.

Перша  спроба  вже  відбулася:  Чернов  Б.«Особливості  туристсько-
краєзнавчої  діяльності  в  рекреаційному  регіоні:  монографія»  /  Б.  Чернов,  Б.
Пангелов, К. Ковальська. – Переяслав-Хмельницький: О. М. Лукашевич, 2013. –
247 с. Цей огляд більш цілеспрямований (малюнок  ліворуч).

В монографії висвітлені туристську і краєзнавчу роботу здебільшого свого
Київського  регіону.  Історіографічний  огляд  і  вміщені  статті,  як  вважається,
допоможуть у краєзнавчих  дослідженнях рідного краю на науковій основі.

Після захисту дисертації у далекому 1983 р. автору по наївності вважалося,
що  проблема  вирішена  і  методисти-географи  вже  не  будуть  ототожнювати
поняття   «географічне  краєзнавство»   і  «краєзнавчий  принцип»,  а  вчителі  не
будуть на уроках застосовувати  «краєзнавство у процесі  навчання географії».
Проте, усе виявилось складніше.
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***
УДК 908:37.026

Б.О.Чернов
Історіографічний огляд становлення
краєзнавчого принципу навчання як принципу дидактики

Методисти  географії  намагались  знаходити  найкращі  варіанти  навчання
географії  на  основі  краєзнавчих  матеріалів,  але  теоретичне  обґрунтування
сутності цього процесу почало спеціально розроблятися тільки у 50-х роках, коли
з’явились реальні наукові передумови. Цьому сприяло обґрунтування краєзнавчої
основи шкільної програми з географії (як і з інших шкільних предметів) і поява
цілого ряду методичних робіт. Питання застосування краєзнавчого принципу у
навчанні  географії  з  різним ступенем повноти висвітлювалось  у працях А.  С.
Баркова [4], Ю. Г. Баришевої [5], Т. П. Герасимової [13; 15; 16; 18], П. В. Іванова
[30;  32;  33;  34],  В.  А.  Кондакова [40],  І.  С.  Матрусова [52;  53;  54;  55],  Н.  Г.
Павлюк [67], І. І. Самойлова [78], А. З. Сафиуллина [82; 79; 80; 81], К. Ф. Строєва
[87; 88; 90; 91], М. М. Ельдарова [97; 98; 99] та ін.

У подальшому сутність  і  значення краєзнавчого  принципу збагачувались  і
поглиблювались  в  окремих  дослідженнях.  Так,  П.  В.  Івановим  проведено
дослідження  застосування  краєзнавчого  принципу  за  циклами  навчальних
предметів  [30],  в  статтях  інших  авторів  розкривалося  значення  краєзнавчого
матеріалу [31; 32; 35; 56; 58; 94], навчання географії із застосування краєзнавчого
принципу [81; 82], формування окремих понять [5; 6], значення його у системі
профорієнтаційної роботи з географії [8; 29; 41; 93]. Застосування краєзнавчого
принципу в навчанні географії вивчається й в зарубіжних країнах, наприклад в
Болгарії [100; 101; 102]. На міжвузівських науково-методичних конференціях не
тільки ставиться питання про необхідність застосування краєзнавчого принципу
у навчанні  майже усіх природничо-суспільних наук в педагогічних інститутах
[84, с. 30] і практично вирішується в окремих інститутах країни [9;11; 12; 64; 74],
але й знаходить відображення в інститутських програмах з педагогіки [34], що
говорить про важливість і необхідності застосування краєзнавчого принципу в
навчанні географії.

Вважалося б, що за такої уваги до краєзнавчого принципу повинно б бути
вироблене єдине розуміння його сутності і застосуванні у навчанні. Проте, аналіз
практики  школи,  аналіз  праць  методистів  і  понад  500  літературних  джерел
показують,  що  тут  є  багато  нерозв’язаних  питань.  Насамперед,  потрібно
зазначити, що краєзнавчий принцип до цих пір навіть не згадується у жодному
підручнику  з  педагогіки  [70;  71;  72]  і  дидактики  [25;  38;  85].  Мабуть  це  й
призвело до того, що серед методистів-географів і  вчителів географії  близько
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останніх  сорока  років  відсутня  єдина  думка   про  сутність  таких
основополагаючих краєзнавчих понять, як «наукове географічне краєзнавство»,
«шкільне  географічне  краєзнавство»,  «навчальне  географічне  краєзнавство»,
«краєзнавчий  принцип  навчання»,  «краєзнавчий  підхід»,  що,  як  вважається,
заважає  теоретичному  і  методичному  обґрунтуванню  сутності  цих  понять  і
застосування їх на практиці для підвищення ефективності навчання географії та
формування  творчої  самостійної  пізнавальної  діяльності  учнів.  Уточнення
наукової термінології в цих умовах – «не гра в дефініції», а найважливіша справа
для розвитку дійсно наукової теорії»[2, с. 120].

Взаємозаміна  вище  названих  основних  краєзнавчих  понять  пов’язані  з
недостатньо точним і повним відображенням в їх визначеннях методологічної 
основи.  Це  й  спонукало  з’ясувати  методологічну  основу  географічного
краєзнавства і, насамперед, краєзнавчого принципу навчання.

Необхідність  в  термінологічній  упорядкованості  краєзнавчих  термінів,  яка
сприяла б ясному розумінню пропонованих методистами і вчителями методичних
рекомендацій для реалізації  їх на практиці,  вчителі очікували давно. Так, ще у
1962 р. вчитель Г. Ф. Чистоклетов писав, що вчителі в практиці легко замінюють
одне  краєзнавче поняття іншим, пояснюють одне й те саме педагогічне явище
різними поняттями і закликав теоретиків методистів внести ясність у це питання
[95,  с.  61].  Подібні  призиви звучали й через 20 років.  Так,  В.  М.  Герасимчук,
публікуючи у 1980 р. в часопису «Географія в школі» рецензію на посібники з
краєзнавства А. З. Сафіулліна  (1979) і М. Ю. Костриці (1979), писав: «Необхідно
також  уточнити  поняття  «краєзнавство»,  яке  застосовується  обома  авторами  у
різних значеннях – то як принцип, то як засіб навчання» [20, с. 75].

Взаємозаміна названих понять відмічається не тільки в краєзнавчій, але й в
методичній  літературі.  Вчителі  і  методисти  краєзнавство  розуміють  як
краєзнавчий метод навчання географії [73, с. 4], як метод підходу до навчання
усіх сторін життя певного краю [98, с. 19, 26], як локально краєзнавчий принцип
[51, с. 139]., сутність якого бачили «головним чином у пильному приглядуванню
до найближчого оточення» [66, с. 15], інші краєзнавство вважають педагогічним
принципом  [49;  50,  с.  3;  65,  с.  41;  47,  с.93-94],  або  вважають  головним
принципом вивчення географії [69, с. 4], принципом навчально-виховної роботи
[129],  або  одним  з  методичних  засобів  навчання  [80,  с.  53]  чи  як  основа
підготовки майбутніх вчителів географії.[92, с. 120].

Взаємозаміна  вище  названих  основних  краєзнавчих  понять  пов’язані  з
недостатньо точним і повним відображенням в їх визначеннях методологічної 
основи.  Це  й  спонукало  з’ясувати  методологічну  основу  географічного
краєзнавства і, насамперед, краєзнавчого принципу навчання.

Змішування понять «краєзнавство» і «краєзнавчий принцип» продовжувалось
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і  у  посібниках  з  краєзнавства  для  вчителів.  Так,  Х.  А.  Самакаєв  пише,  що
«шкільне краєзнавство…є одним з принципів навчання шкільних предметів» [77,
с. 3], а І. Н. Ізосімов стверджує, що «краєзнавство є принципом дидактики» [36,
с. 12] і у той самий час стверджує, що це  «краєзнавчий принцип навчання» [36,
с.  13],  а  далі  автором  підкреслюється,  що  вчитель  повинен  застосовувати
«принцип краєзнавчого підходу до навчання і  виховання учнів» [36,  с.  15].  А
наприкінці  посібника  автор  робить  неочікуваний  висновок,  відносячи
краєзнавчий  принцип  до  форм  навчання  [36,  с.  138].  Аналогічно  пише  у
посібнику й М. Ю, Костриця, відмічаючи, що «одним з важливих засобів,  що
сприяє  зв’язку  теоретичних  знань  з  практикою,  з  оточуючою  дійсністю  є
шкільне  краєзнавство,  яке  з  методичного  прийому  перетворилось  в
загально  педагогічний  принцип» [42,  с.  4;  виділено  –  Б.  Ч.].  змішування
названих  понять  характерно,  наприклад,  і  для  історичного  краєзнавства.  У
посібнику  для  вчителів  «Методика  історико-краєзнавчої  роботи  в  школі»
підкреслюється:  «Історичне  краєзнавство  –  це  не  самостійний  предмет
шкільного вивчення, а принцип навчання і  виховання на місцевому матеріалі»
[61, с. 106; 3, с. 4].

Наче  підводячи  підсумки  сказаному,  В.  А.  Кондаков  у  свій  час  зазначив:
«Отже,шкільне краєзнавство – не окрема наука, не окремий навчальний предмет,
не науковий і не навчальний метод. Що ж вкінці-кінців, являє шкільне 
краєзнавство  у  навчально-педагогічному  відношенні?»  –  запитував  він  і
категорично  стверджував:  «Ми  розуміємо  шкільне  краєзнавство  тільки  як
локальний принцип…Усяке інше розуміння шкільного краєзнавства не сприяє
розвитку, а скоріше обмежує використання його у шкільному житті» [40, с. 96,
101].  Авторитетна  заява  відомого  вченого  на  довгі  роки  прирекло  шкільне
краєзнавство бути тільки краєзнавчим локальним принципом.

Аналіз  літературних  джерел  показує,  що  слідом  за  В.  А.  Кондаковим
змішували поняття «краєзнавство» і «краєзнавчий принцип» й інші автори. Для
періоду  з  1950по 1970  рр.  найбільш характерні  публікації,  в  яких  говориться
одночасно  і  про  краєзнавство  і  про  краєзнавчий  принцип  без  чіткого  їх
розмежування,  коли  одне  поняття  вільно  підмінялося  іншим.  Ця  тенденція
збереглася й на початку 1980-х років. Наприклад, у виданій для педінститутів у
1981 р. програмі для спецкурсу «Вивчення географії своєї області в школі»[10, с.
100], в краєзнавчий збірці [39, с. 50], статтях часопису «Географія в школі» [62, с
35], в навчальних посібниках [45, с. 3], методичних рекомендаціях вчителям [44,
с. 3; 61, с. 106, 109] та ін.

У працях самих методистів з географії трапляються суперечливі пояснення
сутності  цього  принципу.  Один  методист  стверджує,  що  використання
краєзнавчого матеріалу у навчанні – це побудова навчання географії напринципах
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(?) краєзнавства [92, с. 9], але не розкриває це твердження, створюючи різне його
тлумачення. Інші прямо вказують, що існує кілька краєзнавчих принципів [22, с.
102;  68,  с.  258].  Третій вважає,  що краєзнавчий принцип є засобом реалізації
принципу зв’язку шкільного навчання з життям [55, с. 6], хоча в інших працях
обґрунтовано доводить самостійність краєзнавчого принципу [52; 53; 57]. Разом з
тим,  методисти-географи  зазначають,  найслабкішою  ланкою  залишається
недостатнє  обґрунтування  і  розробленість  методів  і  прийомів  здійснення
краєзнавчого  принципу  навчання,  що  «на  цей  бік  поки  що  ні  педагогіка,  ні
часткові методики не звернули серйозної уваги» [7, с. 94].

У той же час, вперше в методиці навчання географії чітке і ясне визначення
краєзнавчого принципу навчання дав І. С. Матрусов. Спочатку він пише: «Під
краєзнавчим  принципом  розуміється  вивчення  краєзнавчого  матеріалу  і
використання у навчанні географії різноманітних географічних відомостей про
факти і явища оточуючої місцевості, які відомі учням» [51, с.3], а пізніше в іншій
праці остаточно формулює визначення принципу: «Під краєзнавчим принципом
розуміється  встановлення  у  процесі  навчання  асоціативних  зв’язків  між
відомими учням фактами з оточуючої їх дійсності і  програмним географічним
матеріалом,  що  вивчається,  з  метою підвищення  якості  засвоєння  знань.  При
застосуванні  краєзнавчого  принципу  у  навчанні  у  свідомості  учнів
встановлюються зв’язки між географічними поняттями,  що вивчаються,  та їх
проявами  на  конкретній  території»  [53,  с.2].  Це  «дозволяє  наочно,  дохідливо
розібратися  в  особливостях  природи  окремих  областей  країни  шляхом
порівняння, що веде до більш міцного знання географії  свої  країни і  місцевої
природи, яка оточує дану школу, і допомагає розкрити взаємозв’язок природи з
практикою господарської діяльності людей» [59, с. 115]. Визначення, яке дав І. С.
Матрусов  краєзнавчому  принципу,  стало  основою подальшого  теоретичного  і
методичного обґрунтуванні краєзнавчої основи шкільної програми з географії,
краєзнавчих  запитань-завдань  підручників,  рекомендацій  в  загальній  та
предметних методичних посібниках.

В працях інших методистів-географів, наприклад К. Ф. Строєва  [87, с. 39; 88,
с.  92],  спостерігаються  подібні  підходи  до  розуміння  сутності  краєзнавчого
принципу  навчання  географії.  Проте  в  методичній  літературі  з  географії  на
сутність  краєзнавчого  принципу  є  зовсім  інша  точка  зору,  яку  багато  років
теоретично і методично в різних працях обґрунтовує стосовно початкового курсу
фізичної  географії  Т.  П.  Герасимова.  В  її  працях  [13;  14;  15;  16;  17;  19]
узагальнене  розуміння  сутності  краєзнавчого  принципу  навчання  утворює
систему знання, графічно зображену на схемі 1.

Аналіз схеми чітко показує, що краєзнавчий принцип [13, с.32; 15, с. 99-100;
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18,  с.  23-24]  реалізується  у  позакласному  і  навчальному  (програмному)
краєзнавстві, а останнє, у свою чергу, реалізується у формах роботи на 
місцевості  (екскурсіях,  спостереженнях,  індивідуальних  завданнях)  і  через
краєзнавчий підхід на уроках. У той же час схема чітко показує, що 

Мал. 1. Узагальнена схема сутності краєзнавчого принципу навчання географії (за
працями Т.П. Герасімової)

Т.  П.Герасимова  поняття  «краєзнавчий  принцип»  вважає  ширше  поняття
«краєзнавчий  підхід»,  який  входить  у  склад  першого  як  спів  підлеглий,  але
володіє,  як  і  принцип,  функцією  дидактичного  чинника,  що  дозволяє  йому
впливати на зміст, об’єкти вивчення і форми навчання. Т.П. Герасимова працює
над  удосконаленням  сутності  краєзнавчого  принципу  з  40-х  років  минулого
століття,  її  праці  відображають  погляди   не  тільки  її  самої,  а  цілої  епохи
становлення  краєзнавчого  принципу  у  навчанні  географії.  Праці  Т.  П.
Герасимової  слугують  науково-методичною  базою  для  подальшого
удосконалення і розвитку методологічної основи краєзнавчого принципу.

В  краєзнавчій  літературі  є  спроби  розмежувати  терміни  «краєзнавчий
принцип»  та  «краєзнавчий  підхід».  Так,  А.  З.  Сафіуллін  пише:  «Якщо
краєзнавчий  принцип  як  один  із  загально  педагогічних  принципів  означає
усебічне використання краєзнавчих матеріалів і джерел в організації навчальної і
виховній  роботі,  то  краєзнавчий  підхід  як  конкретний  методичний  прийом
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проявлення краєзнавчого принципу означає уточнення, конкретизацію, розкриття
і  підведення  наукових  понять  фактами  оточуючої  дійсності  і  практичного
здійснення зв’язку навчання з життям і практикою» [82, с. 53]. Але у подальшому
ускладнюючи розуміння відмінності названих термінів, вступає у 
протиріччя власним висновкам, забувши, що краєзнавчий підхід є всього тільки
«конкретним методичним прийомом прояву краєзнавчого принципу», зазначає,
що «методологічною основою дидактики,  а,  отже,  і  краєзнавчого підходу як
одного з дидактичних принципів є теорія пізнання [82, с. 54; виділено – Б. Ч.].
Тим самим автор показує, що вище названі терміни є синонімами, а різниця –
надуманою, що призводить тільки до термінологічної плутанини.

Аналіз літературних джерел показує, що взаємозаміна краєзнавчих термінів
відбувалась  під  час  інтенсивного  розвитку  краєзнавчої  роботи  і  застосування
краєзнавчого  матеріалу  у  навчально-виховному  процесі,  коли  теоретичного
обґрунтування краєзнавчої  термінології  ще не склалося.  Це відчувалось у той
період  в  методичній  і  краєзнавчій  літературі.  Підтвердження  цьому  –
взаємозаміна  термінів  «краєзнавчий  принцип»  і  «краєзнавчий  підхід»  та
застосування цих термінів як синонімів у працях не тільки з методики навчання
географії [10; 48; 46, с. 11, 14], а також в методиці навчання історії [21; 61, с. 106-
109; 96], біології [63, с. 50-51]. Іноді поняття «краєзнавчий підхід» пов’язують
тільки з вивченням розділу географії Батьківщини – «Своя область (край), АСРР»
[43, с. 18].

До числа найбільш розповсюджених неточностей поняттєвої бази краєзнавчого
принципу слід віднести: 1) у визначенні поняття «краєзнавчий принцип» не точно
фіксуються  педагогічні  явища,  що  відображаються  ним;  2)  недораховуються
відношення,  що  склалися  у  співвідношенні  родових  і  видових  понять  системи
географічного краєзнавства і  дидактики;  3)  даються різні  визначення одних тих
самих краєзнавчих понять і однорідні визначення зовсім різним поняттям.

Виходячи  з  розуміння  системи  географічного  краєзнавства  [див.  статтю  в
цьому бібліографічному огляді],  еволюції  географічного  і  краєзнавчого  знання,
дослідженого з допомогою методу «дерева цілей» [23а, с. 43, 51-52], уявляється,
що термін «краєзнавчий підхід» в ієрархії взаємовідношень краєзнавчих понять
об’єднує  й  поняття   «шкільного  краєзнавства»  і  «краєзнавчого  принципу».
Складовою  частиною  шкільного  краєзнавства  є  шкільне   географічне
краєзнавство,  а  останнього  –  навчальне  краєзнавство  (схема  2).  Утворюється
ланцюг  понять:  навчальне  географічне  краєзнавство  →  шкільне  географічне
краєзнавство → географічне краєзнавство → географія. У свою чергу краєзнавчий
принцип входить у наступний ланцюг понять: краєзнавчий принцип → система
принципів дидактики → загальна дидактика і дидактика географії → педагогіка. Зі
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сказаного слідує,  що онтологічно і  гносеологічно відсутні  основи ототожнення
понять «краєзнавчий принцип» і «навчальне краєзнавство».

Проте утворення ланцюга понять з вміщеним у ній краєзнавчим принципом
ще не говорить про те, що принцип, який знаходиться в ланцюгу понять,
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Географія
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Експедиції Конференції,
олімпіади, 
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Диспут,
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Схем 2. Система шкільного краєзнавства
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відноситься  до  системи  дидактичних  принципів.  Відсутність  єдності  думок
методистів  про  належність  краєзнавчого  принципу  до  принципів  дидактики
підтверджує  це.  Наприклад,  Т.  П.  Герасимова  стверджує,  що  «у  навчанні
початкового курсу фізичної  географії  і  у  першу чергу під  час  відбору  змісту,
надзвичайно важливу роль відіграє  с п е ц и ф і ч н и й  д л я  г е о г р а ф і ї
краєзнавчий  принцип»  [18,  с.  24;  розрядка  –  Б.  Ч.],  а  Л.  І.  Круглик  це  саме
стверджує по відношенню до економічної географії країни [46, с. 11].

По-перше,  це  твердження  одразу  ж  обмежує  застосування  краєзнавчого
принципу у навчанні іншим навчальним предметам в школі,  оскільки поняття
специфічності  [86,  с.  315],  віднесене тільки до географії  то ж і  розкриватиме
особливості педагогічних явищ, які проявляються тільки у навчанні географії, що
не відповідає дійсності.

По-друге,  якщо краєзнавчий  принцип  є  специфічним,  то  він  не  володіє  й
функцією загально  дидактичної  категорії.  Тоді  які  підстави  має  цей  принцип
грати «важливу роль… у відборі змісту» курсу, відборі методів і організаційних
форм навчання? «Якими ж критеріями слід керуватись, щоб віднести те чи інше
положення  дидактики  до  принципів  навчання?  Таке  положення  потрібно
охоплювати своїм  спрямовуючим, регулюючим впливом найважливіші елементи
навчання – його зміст, методи, організаційні форми – і не зводитись ні до яких
інших  положень,  не  змінюватись  ними»[83,  с.  51].  Таким  чином,  під
дидактичними  принципами  навчання  розуміються  ті  вихідні  положення,  які
лежать  в  основі  відбору  змісту,  організації  навчального  процесу  і  методів
навчання. Але ж ці вихідні положення, виділені Т. П. Герасимовою для принципу,
який  є  «специфічним  для  географії»,  протирічать  поняттю специфічності.  Як
уявляється,  мова  повинна  йти  про  специфічність  реалізації  краєзнавчого
принципу в шкільному курсі географії, зокрема і фізичної, так само як і історії,
біології, літератури і т.п.

Як  показує  аналіз  літературних  джерел,  основний  вклад  у  загально-
дидактичне  обґрунтування  краєзнавчого  принципу  зробив  П.  В.  Іванов.
Розділяючи оцінку,яку дали І. С. Матрусов, Т. П. Герасимова та К. Ф. Строєв, П.
В. Іванов уточнив і доповнив оцінку, яку раніше висловив  І. С. Матрусов, і довів
взаємозв’язок  краєзнавчого  принципу  з  педагогікою,  показав  можливість  і
необхідність  його  застосування  у  навчанні  майже  всім  шкільним  предметам.
Обґрунтовуючи наукове і методичне значення включення краєзнавчого принципу
в загально-дидактичну систему, П. В. Іванов дав аналіз праці В. К. Гринкевича
(1927),  А.  Е.  Ставровского (1954),  М. М. Кракова (1957),  які  обґрунтували не
один,  а  особливу  систему  краєзнавчих  принципів  і  справедливо  зазначав,  що
«краєзнавчий  принцип  потрібно  розглядати  в  загальній  системі  дидактичних
принципів,  у  взаємозв’язку  з  ними,  а  не  шукати  якихось  особливих,  своїх
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принципів краєзнавства… Взагалі краєзнавчий принцип у процесі навчання не
зводиться  до  будь  якого  іншого  принципу,  він  є  повноправним  самостійним
принципом  дидактики»[30,  с.  27,  45].  Проте,  рахуючи  краєзнавчий  принцип
«повноправним самостійним принципом дидактики», П. В. Іванов не розглядає і
не обґрунтовує його положення в системі дидактичних принципів, хоча відмічає,
що  постановку  такого  питання  про  краєзнавчий  принцип в  загальній  системі
педагогічних принципів слід вважати правомірною [30, с. 19].

Для того, щоб визнати виділений принцип реальним, необхідно, щоб його
виділення  відповідало  певним  критеріям,  обґрунтованим  в  педагогіці.
Виділений  принцип  повинен:  1)  сформуватись  історично  (принцип
абстрагується  на  основі  практики  навчання);  2)  мати  єдину  з  процесом
навчання  і  виховання  діалектико-матеріалістичну  основу;  3)  відповідати
задачам навчання і виховання, які поставлені перед школою суспільством; 4)
визначати соціальну спрямованість навчального процесу і діяльність вчителя в
ньому:  5)  сприяти  продуктивності  навчання;  6)  враховувати  особливості
діяльності учнів та її психологічну основу [72, с. 291]; 7) виявляти внутрішні
сторони діяльності вчителя і учнів; 8) відображати цілісні властивості процесу
навчання у єдності його функцій [27, с. 49].

Названі критерії з різним ступенем повноти розкриті і  частково методично
обґрунтовані, хоча не завжди чітко виокремленні, в працях Т. П. Герасимової [13;
15; 16; 18], П. В. Іванова [30; 32; 34], І. С. Матрусова [52; 53; 54; 56; 55], І. І.
Самойлова [78], К. Ф. Строєва [87; 88; 89; 90], М. М. Ельдарова [97] і ін. Названі
й  інші  краєзнавчі  праці  сприяли обґрунтуванню краєзнавчої  основи  шкільних
програм  з  географії.  В  програмах  і  шкільних  підручниках   були  уведені
практичні  роботи  на  місцевості,  використанню  краєзнавчих  матеріалів  у
навчальному процесі. З 1952 р. в шкільні програми уведено розділ – «Географія
своєї  області,  краю,  АСРР  [75],  що  сприяло  розгортанню  широкої  творчої
діяльності  вчителів  географії  як  в  організації  вивчення  рідного  краю,  так  і  в
створенні навчальних посібників з географії своєї області (краю, АСРР), атласів,
навчальних карт і в методиці застосування зібраного вчителями і учнями
краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі [23; 24; 26; 76].

Із  середини  1960-х  років  шкільні  програми  з  біології,  історії,
суспільствознавству,  літературі,  трудовому  навчанню  також  передбачають
уведення  у  навчальний  процес  краєзнавчого  матеріалу.  Таким  чином,
краєзнавчий принцип навчання як закономірність педагогічної практики постійно
здійснюється у навчально-виховному процесі і системі шкільної освіти. 

Наукове  обґрунтування  краєзнавчого  принципу  було  здійснено  автором  в
дисертації  «Роль  краєзнавчого  принципу у  підвищенні  ефективності  навчання
економічної  географії  СРСР»  і  захищено  у  1983  р.  в  Москві  у  Науково-
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дослідному  інституті  змісту  і  методів  навчання  АПН  СРСР.   На  основі
дослідження  опубліковані статті з методологічним обґрунтуванням краєзнавчого
принципу як  принципу дидактики  –  вони  вміщені  в  бібліографічному  огляді.
Методологічна основа краєзнавчого принципу була обґрунтована пізніше у статті
«Теоретико-методологічна основа краєзнавчого принципу навчання як принципу
дидактики / Б. О. Чернов // Географія і сучасність: Зб. наук. праць нац. пед. ун-ту
ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – Серія 4.
–  Вип.  12.  –  С.  162-173»,  яка  друкується  в  цьому  історіографічному  огляді,
завершуючи історіографічне дослідження.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КРАЄЗНАВЧОГО
ПРИНЦИПУ НАВЧАННЯ ЯК ПРИНЦИПУ ДИДАКТИКИ

Краєзнавчий  принцип  як  принцип  дидактики  впливає  на  вибір  змісту,
методів, форм і засобів навчання, сприяє реалізації в навчальному процесі всієї
системи  принципів  дидактики  і  через  власні  закономірності  підвищує
ефективність пізнавальної діяльності учнів.

Краеведческий принцип как принцип дидактики влияет на отбор содержания,
методов, форм и средств обучения, способствует реализации в учебном процессе
всей  системы  принципов  дидактики  и  через  собственные  закономерности
повышает эффективность познавательной деятельности учащихся.

The ethnography principle, as principle of didactics, influences on choice of the
contents,  methods and forms of the education,  promoting the realization the whole
system of didactic principles in the educational process and throw own regularities rise
the effectiveness of cognitive activity of the students.

В  умовах  різкого  спаду  розвитку  економіки  і  сільського  господарства,
загострення екологічних проблем в країні, полярного розмежування суспільних
відносин, формування сучасного економічного мислення у зв'язку із зростаючим
значенням суб'єктивного (приватного) чинника в розвитку економіки, сільського
господарства,  освіти  і  культури  різко  зростає  проблема  виховання  у  кожного
громадянина України почуття відповідальності за долю країни і рідного краю. За
цих  умов  нині  особливо  актуальними  виявляються  завдання  удосконалення
методики вивчення рідного краю і застосування краєзнавчого принципу навчання
для  підвищення  ефективності  навчально-виховного  процесу  в  усіх  ланках
загальноосвітньої школи і дошкільних закладах.

Проблема дослідження полягає у з'ясуванні статусу краєзнавчого принципу,
який застосовується в методичних і педагогічних дослідженнях вченими різних
спеціальностей понад сто років,  а також вчителями у процесі навчання учнів,
але до цих пір так і не знайшов свого обґрунтованого місця ані в педагогіці, ані в
дидактиці, ані в методиках навчання.

Дослідження  є  складовою  частиною  загальної  кафедральної  теми
«Педагогічні основи краєзнавчої роботи в школі і вищому навчальному закладі
та застосування краєзнавчого принципу у навчанні».
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Аналіз  останніх  публікацій показує,  що  на  сучасному  етапі  розвитку
національної освіти в реалізації завдання підвищення ролі краєзнавчих знань
і краєзнавчого принципу у навчанні виникло ряд об’єктивних труднощів:

 з отриманням статусу самостійної держави було розроблено національні

шкільні програми, які вимагають від учителя добре знати свій рідний край і ці
знання вміти застосовувати у навчально-виховному процесі в школі;

 у національних підручниках суттєво змінено зміст і  значно підвищено

його науковість, які потрібно конкретизувати краєзнавчим матеріалом;
 виникла проблема узгодження загальнонаукових і краєзнавчих знань між

дошкільним навчанням, навчанням в початковій і основній школах 5;
 навчання в дошкільних і загальноосвітніх закладах передбачає під час

пояснення абстрактних понять застосовувати краєзнавчий матеріал. Це породжує
проблему організації системи спостережень дошкільниками і учнями природних
об'єктів  і  явищ  в  оточуючому  середовищі,  розробку   критеріїв   відбору
краєзнавчих об’єктів і явищ для подібних спостережень і організацію навчальних
досліджень,  створення  методики  дидактичної  обробки  зібраного  краєзнавчого
матеріалу  і  методики  застосування  його  в  навчальному  процесі  за  роками
навчання;

 в умовах виховання в дошкільних і в загальноосвітніх закладах, що нині

істотно змінилися, виникли об’єктивні труднощі в роботі вихователів і вчителів,
оскільки  з’ясувалося,  що  вихователі  і  вчителі  недостатньо  підготовлені  до
краєзнавчої роботи і реалізації краєзнавчого принципу в навчанні, не дивлячись
на  значну  кількість  проведених  досліджень  з  питань  підготовки  майбутніх
вчителів до краєзнавчих досліджень у рідному краї і застосування у навчально-
виховному процесі зібраного вчителем і учнями краєзнавчого матеріалу.

Після  закінчення  вищого  навчального  закладу  випускники  в  школі  хоч  і
виступають в суттєво новій якості (вже учитель!), але встають перед проблемою
створення  власної  системи  навчально-виховної  діяльності,  зокрема  й
краєзнавчої.  Чи  зможуть  вони  самі  розв’язати  цю  проблему?  Як  показують
дослідження В. В. Обозного [12; 13]. Г. О.Лисичарової, М.Крачило, О.В.Тімець
[19], В.В.Бенедюк [3] в більшості випадків – ні, оскільки самі студенти  під  час
навчання  у  вищому   навчальному  закладі  здебільшого  не  були  включені  в
подібну систему і їх не вчили цього робити ні  під час навчального процесу, ні
під  час  педагогічної  практики,  ні  тим  більше  під  час  предметної  польової
практики. Розв’язати цю проблему намагались Г. О.Лисичарова О.В.Ганчук під
час організації групової пізнавальної діяльності студентів у процесі навчальних
екскурсій  з  географії  Як  правило,  педагогічна  практика  в  умовах  значного
зменшення кількості годин на її проведення зводиться до проведення і аналізу
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залікових  уроків  і   виховних заходів  з  педагогіки.  На  проведення  екскурсій  і
краєзнавчих спостережень часу не вистачає. Як результат – негативні наслідки
стану  молодого  вчителя:  труднощі  адаптації,  дискомфорт   від  психологічної
неготовності до розмаїтого шкільного життя, методична безпорадність з окремих
предметів.

Аналіз  публікацій  показує, що в них, як правило, частково розкривається
методика використання краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі
без найменшого уявлення самої суті краєзнавчого принципу. В жодній з наукових
досліджень  і  публікацій  навіть  натяку  нема  на  необхідність  його  наукового
обґрунтування.

Є, правда, цікаві і багатообіцяючі дослідження і публікації Г.О.Лисичарової ,
В.В.Обозного, О.В.Тімець [12; 13; 19], в яких вони намітили шляхи подолання
відставання  розвитку  краєзнавства  від  краєзнавчої   підготовки   майбутніх
вчителів.  І  хоча мова в дослідженнях йде про вчителів географії  і  біології,  їх
теоретичні напрацювання можна використовувати й для краєзнавчої підготовки
вчителів   інших  спеціальностей,  зокрема  біології,  історії,  філології,
образотворчого мистецтва тощо.

Правда,  в  дисертаційній  роботі   «Організація  краєзнавчої  роботи  учнів  у
процесі вивчення фізичної географії основної школи (У-1Х класи)» хоч і є розділ
2 «Методичні основи застосування краєзнавчого принципу на уроках географії»,
в змісті розділу все звелося до організації «навчального дослідження  природного
довкілля,  організації  екскурсій,  туристських  походів»  (не  туристсько-
краєзнавчих!) тощо. А оскільки, за автором дослідження, «учні  розуміють  під
рідним  краєм  свою державу, то й зіставляють її природні особливості із
природою інших країн,  наприклад  України  і  Канади».  Хоч коментарі  і  зайві,
потрібно   зазначити,  що тут  в  наявності  серйозна  методологічна  помилка –
відбулася (причому свідома!)  підміна краєзнавства на країнознавство. А це
неприпустимо! «Методологічної  помилки, – писав у свій час М.М.Баранський, –
ніякими методичними хитрощами вже не виправити… Не домовившись хоча б
по основним  питанням методології, абсолютно неможливо що-небудь зробити
по суті і в області методики»[2, с.5].

В  іншому  дисертаційному  дослідженні  «Методика  реалізації  краєзнавчої
складової  в  процесі  навчання  фізичної  географії»  є  ще  більше  перлів
Характеризуючи  актуальність  теми,  автор  пише:  «Розв'язуючи  дану  проблему
психолого-педагогічна і методична науки, а також методисти і вчителі географії
загальноосвітніх  навчальних  закладів  прагнуть,  щоб  кожне  (?)  заняття   було
організоване  і проведене з урахування краєзнавчого підходу» (с. 1). Бачимо в
назві  теми  задекларовано  «краєзнавча  складова»,  а  тут  раптом  з'являється
«краєзнавчий  підхід».  Чому,  невідомо.  А  далі  йде  дуже  дивне  пояснення
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краєзнавчої складової: «Краєзнавча складова змісту навчання фізичної географії
включає  ті  елементи  навчального  змісту,  які  спрямовані  на  засвоєння
навчального  матеріалу:  поняття,  терміни,встановлення  географічних
закономірностей,  набуття  досвіду  творчої  діяльності  тощо  з  використанням
краєзнавчого  підходу»  (с.  2).  І  далі  на  с.  2   впевнено  робить  висновок
«Актуальність  нашого  дослідження  зумовлена  недостатнім (???)  теоретичним
обґрунтуванням  и  методичною  розробкою  питань,  що  зокрема  стосуються
впливу на розвиток географічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах
України краєзнавчої складової,  яка наявна у змісті  фізико-географічних курсів
основної школи…, що зумовило вибір теми».

По перше, з визначення автором «краєзнавчої складової» не зрозуміло, що ж
то  за  «елементи навчального змісту,  які  спрямовані  на  засвоєння  навчального
матеріалу». По-друге, обґрунтовуючи актуальність теми дослідження автор пише
зовсім інше: «Розв’язуючи дану проблему,  психолого-педагогічна і методична
науки, а також методисти і вчителі географії загальноосвітніх навчальних
закладів  прагнуть,  щоб  кожне  заняття  було   організоване   і  проведене  з
урахуванням краєзнавчого підходу». І називає 23  прізвища  вчених,  які начебто
були  до  цього  причетні,  а  серед  них  називає  О.  Браславську,  О.  Бугрій,  М.
Кострицю, М.Крачила,  В.Обозного, які  в докторських працях, а Н. Бенедюк в
кандидатській – «теоретично обґрунтували», розробили і запровадили у практику
навчання «методичні розробки» для вчителів. То чому недостатньо?  По-третє,
автор  в  авторефераті  51  раз  вживає  термін  «краєзнавча  складова»,  яка
реалізується  22  рази  «краєзнавчим  підходом»,  а  у  висновках  автор  раптом
заявляє,  що  «організація  навчання  на  основі  краєзнавчого  принципу (??)
дозволяє…формування в учнів географічної картини світу» (с. 13). Ось, так! Не
більше, ні менше. І не дивно, оскільки список публікацій автора красномовно
свідчить  –  з  11  публікацій  5  присвячені  проблемі  навчання  учнів  на  основі
краєзнавчого  принципу,  а  про  «краєзнавчу  складову»  жодної  публікації  і
невідомо, звідки вона взялася і замінили  собою  краєзнавчий принцип.

Саме цікаве, що в підрозділі «Наукова новизна і теоретичне значення» автор
ніскільки   не   соромлячись   зазначає:  «вперше (???)  у  вітчизняній  науці
досліджено і науково обґрунтовано методичне значення краєзнавчої складової
навчання фізичної географії в ЗНЗ» (с. 5). А як же ті доктори наук, що це усе вже
певним чином обґрунтували  і теоретично і методично?

У загальному висновку № 1 автор дослідження надто образливо звинуватив
вчителів,  підкресливши:  «…в  практичній  діяльності  педагогів  реалізація
краєзнавчої  складової  навчання географії  здійснюється безсистемно ??».  Цей
плювок  на педагогів суперечить твердженню самого же автора в обґрунтуванні
теми: «…методисти та вчителі географії загально-освітніх навчальних закладів



30

прагнуть,  щоб  кожне  заняття  було  організоване  і  проведене  з  урахуванням
краєзнавчого підходу».

І  вже  наприкінці  зовсім  незрозумілим  є  висновок  автора  про  те,  що
«важливим  методологічним  принципом в  методиці  реалізації  краєзнавчої
складової  навчання фізичної географії є системний підхід» (с. 12; підкреслено і
виділено – Б.Ч.).

Складається  враження, що автор ніколи не читав і навіть не тримав в руках
праці  перерахованих  в  дисертації  дослідників  з  географічного  краєзнавства.
Шкода тих вчителів, яких буде «навчати» новоспечений кандидат.

У свій час Г. О. Лисичарова  в дослідженні «Підготовка майбутніх учителів
географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста» зазначала: «Аналіз
наукової  літератури  свідчить  про  відсутність  системності,  усталеності
застосуванні  до  навчального  процесу  краєзнавства  як  елемента  географічної
науки  (М.Ю.Костриця,  М.В.Соловей).  Як  наслідок  має  місце  розбіжність  у
тлумаченні  терміну  «краєзнавство»:  з  погляду  одних  вчених  (Н.В.Бенедюк,
П.В.Іванов,  Т.П.Герасимова,  М.В.Рура,  К.Ф.Строев),  других  –  це  принцип
організації  навчально-виховного  процесу;  на  думку  інших  науковців
(А.М.Большаков,  В.С.Серебрій),  це  –  метод  організації  навчально-виховного
процесу;  В.П.Корнєєв,  В.В.Матіяш, П.Ф.Молодкін,  О.В.Плахотник  виходять з
того, що краєзнавство – це засіб навчання; Л.П.Ковальова, А.С.Хоптяр відносять
краєзнавство  до  діяльності,  спрямованої  на  забезпечення  якісного  навчально-
виховного процесу» [10а, с. 7].

Усе  вище  сказане  й  сприяло  обрати  метою  дослідження  теоретико-
методологічне обґрунтування краєзнавчого принципу навчання.

Матеріали  і  методика  дослідження  показують,  що  переважна  більшість
вчителів  і значна  кількість  науковців (різних галузей науки) з незрозумілих
причин  все  ще  вважають  взаємозамінними  такі  основні  поняття,  як
«краєзнавство»,  «шкільне  краєзнавство»,  «навчальне  краєзнавство»,
«краєзнавчий підхід», «краєзнавчий принцип», не дивлячись на те, що понад 50
років тому ці поняття науково обґрунтовані окремо. Подібна взаємозаміна понять
серйозно гальмує теоретико-методологічне і методичне обґрунтування сутності
цих понять і застосування їх на практиці для підвищення ефективності навчання.
Уточнення  наукової  термінології  в  цих  умовах  –  «не  гра  в  дефініції,  а
найнеобхідніша  справа  для  розвитку  дійсно  наукової  теорії»[1,  с.120].
Взаємозаміна  названих  основних  краєзнавчих  понять  пов'язана  з  недостатньо
точним і повним відображенням в їх визначенні методологічної основи.

Для  визнання  краєзнавчого  принципу (або будь-якого) реально існуючим,
необхідно,  щоб  його  виділення  в  дидактиці  відповідало  певним  критеріям.
Принцип повинен:
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 сформуватися історично (принцип абстрагується на підставі узагальнення

практики навчання);
 мати спільну з процесом виховання і навчання діалектичну основу;

 відповідати  завданням  виховання  і  навчання,  які  на  сучасному  рівні

розвитку поставлені суспільством перед школою;
 визначати  соціальну  направленість  навчального  процесу  і  діяльності

вчителя в ньому;
 сприяти продуктивності навчання;

 враховувати  особливості  пізнавальної  діяльності  учнів  і  її  психологічну

основу[15, с.291];
 виявляти внутрішні сторони діяльності вчителя і учнів;

 відбирати цілісні властивості процесу навчання і єдність його функцій 

[9, с.49];
Принципи  дидактики  є  основополагаючими  поняттями,  що  об’єднують

закони і закономірності навчального процесу у єдину цілісну систему. Володіючи
ознакою всезагальності, принципи є висновками з усієї тисячолітньої практики
навчання  і  розвитку  науки.  Всезагальний  характер  принципів  дозволяє
застосовувати їх для усіх шкільних предметів єдину концепцію  розвитку учнів,
об'єднавши  закономірності  і  закони  всього  процесу  навчання  у  єдину  і
непротирічиву логічну систему, що адекватно відображає об'єктивну дійсність.

Спираючись на ідеї, Я.А.Каменського, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського,
праці  відомих  вітчизняних  вчених-педагогів  –  А.М.Алексюка,  В.О.Онищука,
В.І.Паламарчук, В.М.Галузинського, М.Б.Євтуха і особливо О.Я.Савченко[16], та
праці  зарубіжних  дидактів  –  поляків   В.Оконя,  Ч.Купісевича,  болгарина
Д.П.Кинчева,  німця  Л.Клінберга,  та  росіян  педагогів  М.Н.Скаткіна,
М.А.Данілова [6],  П.В.Іванова,  В.І.Загвязинського [8],  В.  О. Ситарова і  росіян
методистів-географів  Т.П.Герасимової,  І.С.Матрусова,  А.З.Сафіулліна,
К.Ф.Строєва,  вдалося   подолати   рядоположеність   та  ізольованість
характеристик  окремих  принципів  і  уточнити  їх  категорії  і  класифікацію.
Проведене  дослідження  дало  підстави  запропонувати  динамічну  систему
принципів дидактики (див. схему).

Дидактичні  принципи  стають  методологічною  основою  теоретичного
обґрунтування змісту, методів і форм навчання за умови, що вони розглядаються
у взаємозв’язку і в певній цілісній системі. Це завдання може
бути тільки тоді дидактично усвідомленим і науково значущим, коли увага
буде зосереджена на системному аналізі усіх існуючих принципів і обґрунтуванні
нових  на  основі  системного  розуміння  особливостей  і  закономірностей
сучасного  наукового пізнання, його тенденцій і націленості в майбутнє.
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Принцип  природовідповідності  організації  навчання

Принципи, 
що 
розкривають 
мету навчання

 усебічного розвитку особистості і 
цілісності впливу навчально-виховного
процесу
 позитивної мотивації учнів до 
навчання  і  розвитку  їх  творчих
можливостей
 краєзнавчий принцип і принцип 
зв’язку навчання з життям 

Принципи, 
пов’язані із
 змістом 
матеріалу

 науковості і системності
 доступності та емоційності навчання
 єдності конкретного і абстрактного
 інтеграції  педагогічних  і
телекомунікаційних технологій

Принципи, що 
відображають 
організацію 

умов 
успішного 
навчання

 міцності знань, їх дієвості та 
перспективності

 свідомості і активізації самостійної 
пізнавальної діяльності учнів

 індивідуалізації і диференціації в 
умовах колективного навчання

 оптимальне  поєднання  очних  і
дистанційних форм навчання

Принципи міжпредметних зв’язків у навчанні
Принципи гуманізації (1) та оптимізації (2) навчання

Запропонована  система  принципів  дидактики  не  є  універсальною  і
замкненою. Вона складається з певного числа принципів і припускає зміну свого
змісту і введення  нових  принципів.  Свого  часу М. А. Данилов  і  М. М. Скаткін
зазначали,  що  залежність  між  цілями  виховання  молоді,  які  змінюються  на
кожному  історичному  етапі  розвитку  суспільства  і  визначаються  загальними

1
2
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законами  навчання,  настільки  складна,  що  виникає  необхідність  розкриття
закономірних  зв’язків  між  ними,  а  також  способів  використання  загальних
законів навчання у відповідності з цілями виховання у кожну дану епоху. Така
епоха настала. Тому у попередню систему внесені зміни. Сьогодні закономірні
зв’язки  між  цілями  навчання  і  швидко  мінливим  світом  і  надзвичайно
прискореним розвитком суспільства вносять свої корективи у навчальний процес,
в якому народжуються й нові принципи навчання.

Система  принципів,  що  представлена  схематично,  є  відкритою,  вона
розвивається і  видозмінюється разом з навчальним процесом в школі,  в ній
окремі  принципи  втрачають  своє  значення  (як  принцип  систематичності),
з’являються нові та вертаються втрачені (як принцип природовідповідності).
Ті  принципи, що збереглися,  в умовах відродження і  розвитку національної
школи  перебудовують  свій  зміст.  Краєзнавчий  принцип  навчання  склався
історично в процесі розвитку і становлення закономірностей самого процесу
навчання в школі і нині відповідає меті і завданням національного навчання і
виховання,  органічно  входить  в  систему  принципів  дидактики,  суттєво
доповнюючи її зміст. 

На схемі яскраво видно, що принципи гуманізації і оптимізації навчання
об'єднують три групи виділених дидактичних принципів. Принцип гуманізації
визначає   цінність  людини  як  особистості,  її  право  на  свободу  і  щастя,
розвиток  і  прояв  своїх  здібностей,  вважає  благо  людини  критерієм  оцінки
розвитку суспільства. Все це повинно пронизувати зміст кожної дисципліни,
яка  вивчається  в  школі,  і  підкріплюватись  прикладами  соціального  життя
рідного  краю  [28].  Вінчають  систему  принцип  природовідповідності
організації  навчання  і  принцип  міжпредметних  зв’язків.  Функціонування
першої  групи створює умови реалізації закономірностей навчання наступними
групами,  а  всі  разом  сприяють  досягненню  загальних  цілей  навчання  і
виховання.

 Краєзнавчий   принцип   у   складі  першої  групи  збагачує  і  доповнює
змістом  інші  принципи.  Наприклад,  принцип   науковості  у  процесі
формування  природознавчих,  економіко-географічних  та  суспільних  знань,
умінь і навичок поглиблюється за рахунок змісту об'єктів і явищ, за якими учні
спостерігають у природі і соціально-економічному житті рідного краю [5; 23;
24;  26].  Принцип  системності  передбачає,  що  учні,  вивчаючи,  наприклад,
шкільні курси природознавства, географії, історії, мови і літератури отримають
не тільки систему загально-предметних, але й систему краєзнавчих знань при
дотриманні логічного порядку краєзнавчих знань, умінь і навичок за віковими
особливостями навчання і наступності їх засвоєння із класу в клас.
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 Краєзнавчий принцип дозволяє під час вивчення нових знань з кожного
предмета  спиратися  не  тільки  на  раніше отримані предметні знання, але й
на   краєзнавчі.  Це   сприятиме  міцності  і  усвідомленню  знань,  оскільки
отримані  краєзнавчі  знання,  включаючись  в  загальну  систему  знань  з
природознавства,  географії,  біології,  історії,  літератури  та  інших предметів,
активно застосовуються учнями під час самостійної пізнавальної діяльності і
допомагають  встановлювати  причинно-наслідкові  зв’язки.  При  цьому
проявляється   взаємозв’язок   з   принципами  свідомості  і  активізації
самостійної  пізнавальної  діяльності  учнів,  які  націлюють  їх  на  самостійні
спостереження природи і життєдіяльності людей.

Принципи єдності конкретного і абстрактного підсилюються тим, що на
уроках  природознавства,  географії,  біології,  історії,  мови,  музики,
образотворчого  мистецтва  сутність  багатьох  понять,  що  вивчаються,
ілюструється   краєзнавчими   дидактичними  матеріалами  –  таблицями,
схемами,  зразками  гірських  порід  і  промислових  виробів,  фотознімками,
гербарієм місцевих рослин, місцевим фольклором, тощо.

В  подібних  ілюстраціях  реалізується  крім  інформаційної,  ще  й
трансформаційна  і  виховна  функції.  Тут  найбільш  повно  представлені
художньо-образні  і  документальні  ілюстрації,  які  значно  підсилюють
науковість  наочності,  суттєво  підвищують  рівень  емоційного  і  чуттєвого
сприйняття  матеріалу  з  даного  предмета  [30].  Краєзнавчий  дидактичний
матеріал  слугує  й  наочно-образною  основою  матеріалу  з кожного предмету,
що забезпечує не  тільки міцність  і  свідомість  природознавчих знань,  але  й
індивідуалізацію їх набування через самостійні спостереження сильних учнів і
можливість “підтягнути” інших через пізнання наочно-образної, знайомої їм
дійсності, яка і допомагає усвідомити і осмислити знання з даного  предмета.
«Важливо,  щоб  учні   засвоювали  зрозумілі  уявлення  і  точні  знання  на
прикладах  природи,  господарства  і  культури  рідного  краю.  При  цьому,  у
процесі навчання значна увага приділяється зоровому сприйманню оточуючої
учнів дійсності» [32,  с.  349]. Застосування краєзнавчого принципу сприяє й
активної і результативної професійній орієнтації учнів, особливо в сільській
місцевості [26].

Краєзнавчий  принцип  сприяє  здійсненню  інших  принципів  дидактики,
підсилюючи   і  доповнюючи  їх  взаємозв’язок  в  реальному  навчальному
процесі,  тобто   є   одним   із  засобів  реалізації  принципів  дидактики.
Уявляється,  що  в  навчальному  процесі,  в  залежності  від  дидактичної  мети
уроку чи теми, співвідношення між засобом і метою може мінятися місцями.
Краєзнавчий  принцип  як  принцип дидактики може визначати (і, здебільшого,
визначає)   цільову  спрямованість   інших принципів  у формуванні  цілісної
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системи  краєзнавчих  знань,  виконуючи  свою  конструктивну  функцію:
впливати на структуру програми з шкільних предметів, а через програму – на
вибір і відбір змісту, методів і форм навчання.

Краєзнавчий принцип, як і інші принципи дидактики, служить практиці і
містить  керівні  вказівки  для  організації  навчально-виховного  процесу.  Так,
реалізація  краєзнавчого  принципу  передбачає  не  тільки  обов'язкове
безпосереднє сприйняття учнями об'єктів і  процесів об'єктивної дійсності  в
конкретній  природно-соціальній  системі,  встановлення  в ній взаємозв'язків і
взаємозумовленості  і  співвіднесення  з  теоретичними  знаннями  з  кожного
предмету, але й обов'язкове спостереження за цими об'єктами і явищами.

Отже,  краєзнавчий  принцип  як  закономірність  педагогічної  практики
навчання  постійно  здійснюється  в  навчально-виховному  процесі  і  системі
шкільної  освіти  і  виховання  і  відповідає  критеріям  виділення  принципам
дидактики.  Методологічна  сутність  краєзнавчого  принципу,  що  склався
історично, відповідає і сутності загально-філософського поняття «принцип»,
яке розглядається як вираження необхідності  або закону явищ. В логічному
смислі принцип є центральним поняттям, основою системи, яка являє собою
узагальнення і поширення якогось положення на усі явища тієї області, з якої
даний принцип абстрагований [20, с.294].

Основою  краєзнавчого  принципу  навчання  є  цілеспрямовані  особисті
спостереження   природничо-суспільних  об'єктів  і  явищ і  власний  чуттєвий
досвід   учнів  [4],  які  доповнюються   дидактичною   системою  зібраного
учнями, вчителем чи аматорами-краєзнавцями  краєзнавчого матеріалу. «Під
краєзнавчим  принципом  розуміють  встановлення  в  процесі  навчання
асоціативних зв'язків між відомими учням фактами з оточуючої дійсності та
програмним матеріалом, що вивчається, з метою підвищення якості засвоєння
знань»[11, с.2].

Як  відомо,  «з  принципів  навчання  випливають  правила  навчання,  які
відображають  часткові  положення  того  чи  іншого  принципу»[15,  с.60],  які
носять  нормативний  характер  педагогічних  положень.  Для  вчителя  такими
найважливішими  правилами  конкретизації  краєзнавчого  принципу  будуть  –
слідувати у навчанні:  1)  «від  відомого до невідомого»,  2)  «від простого до
складного», 3) «від близького до далекого», 4) «від теорії до реалізації знань на
практиці в рідному краї», 5) «від малих, легко споглядаємих і простих за своєю
структурою  близьких  просторів  до  великих  регіонів»  [33,  с.116],  6)  «від
часткового  знання  до  загального  і  від  нього  знов  до  часткового»,  7)  від
доступних для безпосереднього спостереження в природно-соціальній системі
об'єктів і явищ до глибоких висновків і узагальнень конкретної науки, 8) від
емпіричної видимості до теоретичної сутності, що постигається та  інші. 
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Застосування   правил   краєзнавчого   принципу  сприяє  накопиченню
учнями  власного  досвіду  і  конкретних  знань  про  довкілля  і  рідний  край,
поступово  підготовлюючи  учнів  до  сприйняття  теоретичного  загально-
предметного матеріалу,  на підставі  якого вони поступово входять в область
абстрактних понять. У свій час К.Д.Ушинський казав: «Цей хід навчання, від
конкретного  до  абстрактного,  від  уявлення  до  думки,  такий  природний  і
здійснюється  на  таких  ясних  психічних  законах,  що  відкидати  його
необхідність  може  тільки  той,  хто  взагалі  відкидає  необхідність  взаємопов
´язувати   навчання   з   вимогами   людської   природи   взагалі  і  дитячої  в
особливості» [Цит. за: 28, с.28].

Краєзнавчий   принцип  і  його  правила  застосовуються  вчителями
відповідно  сукупності  конкретної  дійсності  (згідно  змісту  матеріалу,  що
вивчається  на  конкретному  уроці  чи  на  екскурсії;  загального  психолого-
фізіологічного  розвитку  учнів  класу;  індивідуальних  особливостей  учнів;
природного  і  соціального  оточення  школи)  і  відповідних,  спеціально
відібраних   вчителем   для   даної  теми  уроку  (розділу)  краєзнавчих
дидактичних матеріалів, методів, форм і засобів навчання.

Усе вище висловлене показує, що краєзнавчий принцип не був створений
довільно, штучно, що він склався історично у процесі розвитку і становленні
закономірностей  самого  процесу  навчання  в  школі  і  нині  відповідає  меті  і
завданням виховання і навчання учнів в сучасних умовах розвитку України.

Оскільки  «розвиток   принципів  навчання  йде  одночасно  з  розвитком
усього  навчального  процесу»[16,  с.292  ],  а  «принципи  навчання  не  тільки
тісно  пов'язані  між  собою,  але  й  взаємно  проникають»[15,  с.60],  то  ж
виокремивши  інваріантну  сутність  краєзнавчого  принципу  як  принципу
дидактики   і   обґрунтовано   його   структуру  і  місце  в  загальній  системі
принципів дидактики.

Для  підвищення  ефективності  навчання  шкільним  предметам,  вчителю
необхідно  враховувати  не  тільки  взаємозв'язок  краєзнавчого  принципу  з
принципами  дидактики,  але  й  його  методологічну  сутність.  Наприклад,  в
географії  методологічна  сутність  краєзнавчого  принципу  навчання
проявляється  у  формуванні  в  учнів  свідомих  переходів  від  одиничної
краєзнавчої  інформації  до  загально-географічної  форми вираження знань
про конкретну, особисто відому їм територію, у встановленні учнями нових
загально-географічних зв'язків між властивостями, явищами і процесами цієї
території,  що  особисто  відома  і  вивчається  учнями.  Це  дозволяє  не  тільки
інтегрувати  краєзнавчі  знання  про  явища  і  об'єкти  природничо-суспільної
системи рідного  краю,  але й конкретизувати їх, поєднавши загальне,особливе
й  одиничне у  природничо-суспільній  системі,  що  вивчається,  з  наступним
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застосуванням  набутих  краєзнавчих  і  географічних  знань  для  порівняння  і
зіставлення під час вивчення інших територій країни.

Протиріччя, що виникли між існуючим теоретичним рівнем краєзнавчого
знання  і сучасним  станом  як  у підготовці учителів до краєзнавчої роботи,
так  і  в  забезпеченні  їх  відповідною  теоретико-методичною  літературою,
виявилися  істотним  гальмом у підвищенні ефективності навчально-виховного
процесу в школі і у підготовці учнів до самостійної пізнавальної діяльності  в
рідному краї. «Щоб знання стало засобом практичного оволодіння процесами і
речами,  воно повинно їх  мати в  своєму змісті,  відображати  властивості   і
закономірності об'єктивної реальності і бачити речі не тільки такими, якими
вони дані в  природі,  а  й якими можуть бути в результаті  нашої практичної

діяльності»10, с. 107. У свій час психолог П. П. Блонський казав: «Пустая

голова  не  рассуждает».  Це  означає  не  фіксацію  вчителем  краєзнавчих,
здебільшого  поелементних,  знань  і  вербально-семантичне  ознайомлення  з
ними  учнів,  а  залучення  учнів  до  самостійних  спостережень  і  навчальних
досліджень рідного краю, виявлення і показ на основі краєзнавчого принципу
закономірностей його розвитку,  щоб учні,  знаючи ці закономірності,  змогли
цілеспрямовано і свідомо застосувати засвоєні теоретичні і краєзнавчі знання
на практиці. Але цього учителя потрібно навчити.

Застосування  краєзнавчого  принципу  навчання  в  процесі  підготовки
майбутнього вчителя, сприятиме розвитку його мислення, вироблятиме у нього
вміння  самостійно  доповнювати,  уточнювати  навчальний  матеріал
краєзнавчим.  Завдяки   подібному  навчанню  учитель  позбудеться
«рецептурної»  освіти,  яка  усе  ще панує в вищих навчальних закладах, і
стане спроможним  організовувати  самостійну  пізнавальну  діяльність учнів в
рідному краї. При  цьому відбудеться формування в учнів образу рідного краю,
який  динамічно  розвивається  (еволюціонує).  На  думку  М.М.Сваткова  [18],
усвідомлення динамізму образу рідного краю неможливе без включення ряду
ознак,  властивостей природних і соціальних об'єктів краю,  чинника часу. А
вже одне це доповнення навчального процесу перетворює традиційні шкільні
курси,  наприклад  географії,  у  надзвичайно  складні,  оскільки  відповідно
змінюється навчання учнів від традиційного заучування фактичного матеріалу
до самостійного розмірковування про процеси і явища, що  відбуваються  і
постійно   змінюються   в  рідному  краї,  в  природі  і  суспільстві  в  цілому.
Критичне  ставлення  до  них  з'явиться  в  учнів  пізніше.  Самостійність  же
мислення необхідне кожній людині для вибору поведінки (вчинку) в умовах
швидкого  зростання  загострення  екологічних  проблем  як  в  країні,  так  і
рідному  краї,  оскільки  інформація  про  них  здебільшого  невірна,  а  іноді  й



38

просто  брехлива,  що  збільшує  загрозу  прийняття  неправильних  рішень,
вчинків навіть до неблагополуччя буття і самого життя.

Висновки  випливають  з  того,  що  краєзнавчий  принцип  навчання  є
рівноправним  принципом  дидактики  і  тісно  зв'язаний  з  усім  процесом
навчання  і  виховання  в  школі.  Закономірності  краєзнавчого  принципу
закладені   в   основу  не  тільки  програми  дошкільного  виховання,  а  й  у
програми  загальноосвітніх  закладів – з географії, історії, літератури, біології
тощо, і знаходять  відображення  через  систему  краєзнавчих запитань-завдань
у  підручниках,  в  методичних  посібниках  для  вчителів.  Розуміння  прояву
загально планетарних законів розвитку неживої і живої природи в рідному краї
– найважливіша мета навчання географії  і географічному краєзнавству. Учні
усвідомлюють, що динамічність і несталість головних процесів на Землі  і  в
рідному  краї  залежать від несталості сонячних (загалом – космічних) потоків
енергії, які так суттєво впливають на життя і діяльність людей.

Краєзнавчий  принцип  має  власні  правила  (педагогічні  закономірності)
навчання,  що   відповідає   загально-дидактичним  принципам,  природно
входить  до  системи  принципів,  доповнюючи  і  збагачуючи  її  змістом  і
закономірностями навчання.

Краєзнавчий принцип, як і інші принципи дидактики, служить практиці і
містить  керівні  вказівки  для  організації  навчально-виховного  процесу.
Відповідно  до  логіки  навчально-виховного  процесу  (мети,  змісту  освіти,
способів  організації  процесу  навчання-виховання),  ураховуючи  специфіку
навчання  і  виховання  природничо-суспільних  і  гуманітарних  наук  й  були
згруповані  у  певну  систему  найбільш  вживані  упродовж  століть  і  нові,
актуальні, як вважається,  дидактичні принципи навчання.

Дослідження показують, що на сьогодні ще недослідженими є проблеми
застосування  краєзнавчих  матеріалів  в  системі  дошкільного  виховання,  у
процесі  навчання учнів  початкових класів,  під  час  навчання учнів базової  і
старшої  ланки  загальноосвітньої  школи.  «Найнеобхідніше,  що  потрібно
зробити   сьогодні  в  галузі  навчання  та виховання – це розробити педагогічні
технології,  які  забезпечували б  надійне виховання  учнів  у  рідній  стихії,  не
відриваючи  їх  від  народних  традицій,  на  засадах  народної  педагогіки  та
принципах педагогічного процесу» [14, с. 51],
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Б.О.Чернов

Теоретико-методологічна  сутність  географічного  краєзнавства

Б.О.Чернов. Теоретико-методологическая  сущность  географического  
краеведения. Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  
университет  имени  Григория Сковороды

Проведено  анализ  литературных  источников,  в  которых  предлагаются
объект  географического  краеведения  без   должного  теоретико-
методологического  обоснования.  Выделяются  только  предложения
Я.И.Жупанского и В.П.Круля по общему краеведению.

Обосновано   теоретическую  сущность   географического  краеведения  и
обосновано  однородную  сущность  объекта  исследования  в  виде  природно-
общественной  системы  (ПОС)  в  границах  мезорайона  (административной
области) с входящими в ПОС составляющими частями систем более низшего
ранга - микрорайонов, а также методы исследования, закономерности и законы
пространственной организации территории.

Ключевые  слова:  краеведение,  конкретная  методология,  географическое
краеведение, объект, методы исследования, закономерности.
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B.O. Chernov.Theoretical-methodological essence of geographical regional
studies. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

The analysis of  the literature sources shows that  the object  of  geographical
regional  studies  is  insufficiently  grounded  in  the  theoretical  and  methodological
aspect,  except  the  proposals  on  general  regional  studies  of  Ya.I. Zhupanskyi  and
V.P. Krul.

The theoretical essence of geographical regional studies and the homogeneous
essence of the research object in the form of the natural-social system (NSS) within
the mesoregion (administrative region), which includes parts of lower class systems
of  NSS,  that  is  microdistricts,  and also  research  methods,  regularity  and laws  of
spatial organization of the territory are substantiated.

Key  words: regional  studies,  specific  methodology,  geographical  regional
studies, object, methods of research, regularities.

Актуальність теми дослідження
Проблема  методологічного  забезпечення  краєзнавства  була  поставлена

ще  у  2001  р.  в  Указі  Президента  України  «Про  заходи  щодо  підтримки

краєзнавчого руху в Україні»1,  а  у  2002 р.  в  Постанові  Кабінету Міністрів

(№789 від 10.06) «Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період
до 2010 року» прямо вказується,  що «краєзнавство залишається недостатньо
розвинутою  галуззю   науки,  про   що   свідчить  відсутність

загальнотеоретичних розробок…і термінології в цій галузі»2, с. 2; виділено

– Б.Ч..  Необхідність теоретико-методологічного обґрунтування географічного

краєзнавства  повинна  була  вийти  на передовий край географічної науки, але
так і не вийшла.

Краєзнавство,   вивчаючи   розвиток   природи,  населення,  господарства,
історії  і культури, науки й релігійних вірувань, звичаїв, обрядів та екологічних
проблем у рідному краї,  є  інтегрованою (комплексною) наукою. Географічне,
історичне,  екологічне,  літературне,  етнографічне,  мистецтвознавче,
лінгвокраєзнавство, сакральне (релігійне, церковне), археологічне краєзнавство
вивчають один той самий об’єкт – рідний край (власну адміністративну область
або мезорайон), досліджуючи  його усебічно за допомогою загальнонаукових та
специфічних для кожної краєзнавчої науки методів.

Нині   сучасне  географічне  краєзнавство  все  більше  стає  динамічною
наукою.  Потік  нових  знань  і  досліджень,  а  також  складність  проблем,  що
виникають в рідному краї, безупинно зростають. Щоразу виникають дискусії:
питання,  давно   вже   розв’язані   і  відправлені  в  архівні  сховища,  раптом
з’являються  звідти  і  вимагають  то  уточнення,  то  нових  досліджень,  то
перегляду, а то й нового обґрунтування вже відомого.
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Зокрема, недостатньо обґрунтована методологічна сутність географічного
краєзнавства, що спричинює суттєві розбіжності в обґрунтуванні його об’єкта–
усе   це   істотно    відбивається   на  формулюванні  завдань   наукового,
навчального і  позакласного  шкільного краєзнавства, зокрема й географічного,
організації  краєзнавчих  досліджень  в  рідному краї,  та досліджень під час
туристсько-краєзнавчих походів  і подорожей.

Стан вивчення питання
Географічному  краєзнавству  приділяли  увагу  А.С.  Барков,

М.М.Баранський,  Т.П.Герасимова,  П.В.Іванов,  В.А.Кондаков,  І.С.Матрусов,
К.Ф.Строєв,  проте   вони   не  ставили  завдання  його  методологічного
обґрунтування. Це  питання  порушили  сучасні  дослідники: Я.І.Жупанський і
В.П.Круль  з’ясували  роль  і  місце  географічного  краєзнавства  у  структурі
національного   краєзнавства   (1992),  географічні   засади  сучасного
національного  краєзнавства  (1993)   і   обґрунтували  об’єкт  і  предмет
національного  краєзнавства (1994).  Звертались  до  теоретичних  питань
географічного  краєзнавства  М.М.Паламарчук  і  О.М.Паламарчук  (1994),
П.Г.Шищенко  (2000),  В.Круль  і  Г.Круль  (2012).  Були  захищені   докторські
дисертації  М.П.Крачилом,  М.Обозним,  М.Кострицею,  та  кандидатські
дисертації В.В.Бенедюк, Г.А.Лисичаровою, Н.Г.Побидайло.

При значній кількості наукових джерел з питань загального і географічного
краєзнавства   залишилось   ще  багато  нез’ясованих  питань,  які  б  усебічно
обґрунтовували  методологічну  сутність  географічного краєзнавства. Цьому і
присвячене дослідження.

Виклад основного матеріалу
На початку 90-х років ХХ ст.  був  сплеск  пропозицій щодо визначення

об’єкту  географічного  краєзнавства: у вигляді історико-географічних областей

18,  історико-географічних  районів  19, с. 5,  історико-географічних  країв

13. За основу виділення історико-географічних областей взято такі географічні

чинники:  «окремі  регіони  відокремлюються  один  від  одного  природними
кордонами  –  річками  та  горами  і  розташовані  в  межах  вододільних  рівнин
(Поділля),  або  в  межах  водозбірного  басейну  чи  його  частини  (Полісся,
Буковина).  Інші   межі  історичних  областей  збігаються  з  тектонічними

структурами  (Розточчя, Донецький кряж)»18, с. 12-13.
Історико-географічних країв О. М. Мариничем виділялося 9: Донецький,

Лівобережно-Придніпровський,  Запорізько-Дніпровський,  Київсько-
Придніпровський,  Причорноморський,  Кримський,  Львівсько-Волинський  і

Українсько-Карпатський 20, с. 10-12. В.В. Обозним також виділялося 9 країв,

але  з суттєво  відмінним районуванням – Волинський, Донецький, Запорізько-
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Придніпровський,  Карпатський,  Київсько-Придніпровський,  Кримський,

Подільський,  Причорноморський  і  Слобожанський  23,  с.  52-57.  Причому,

автором   категорично   стверджувалось,   що  «цей  поділ  можна  вважати

усталеним» (ким, коли??)  23, с. 52; виділено – Б.Ч.. Але ж вище наведений

поділ іншими авторами говорить, що усталеність як раз і відсутня. Крім того,
потрібно зазначити, що виділені краї, об’єднуючи на значній території кілька
адміністративних областей, відносяться вже до географічної категорії країн, які
вивчає   країнознавство  [26].  Ще  у  1972  р.  В.О.Анучин  зазначав,  що  «на
заселеній  території  існують  не  тільки  комплекси  природних  елементів
геосередовища, які об’єднуються географами у фізико-географічні райони, не
тільки  комплекси  суспільних  її  елементів,  які  становлять  поєднання
територіально-виробничих  комплексів,  але  й  ще  більш  складна  мозаїка
територіальних  комплексів   геосередовища   в   цілому.  Подібні   комплекси
мають  особливі  межі. Правильніше  усього, імовірно, їх називати історико-
географічними,  тому  що  виникають  вони  у  процесі  історичного   розвитку
суспільства, в органічному зв´язку з розвитком природи. Специфічні історичні
особливості   в   розвитку  суспільства  були  визначальним   чинником  їх
формування.  Ці  історико-географічні  кордони  іноді  співпадають  з  фізико-
географічними  рубежами,  іноді  з  економіко-географічними  межами. Але
ці  співпадання, хоча  й  мають  свої  причини,  скоріше  виключення.  Розділ
регіональної    географії,   що   вивчає  територіальні   комплекси
геосередовища   в   історико-географічних  межах,  ми  називаємо

країнознавством» 3, с. 263-264.
У  зв’язку  з  цим  цікавими  є  міркування   Я.І.Жупанського  і  В.П.Круля.

Спочатку  вони  впевнено  стверджували,  що  «сучасне   краєзнавство,   яке
донедавна  не  мало  власного  обличчя (??), стало у к р а ї н с ь к и м  к р а є з

н а в с т в о м, тобто набуло рис суто національної дисципліни»13, с. 53; 14, с.

3; розрядка – авторів; виділено – Б.Ч.. І далі  підкреслювали: «Тоді  регіони

для  вивчення  виокремлюються  не  просто  як  якісь  абстрактні географічні
одиниці (це адміністративна область – абстрактна?), а за тим, наскільки вони
вписуються  в  загальноукраїнський   простір  і  творять  єдиний  державний
організм; історія   краю  буде  не  хронологічним  переліком  подій,  а  стане
нерозривною ланкою українського  історичного  ланцюга  в загальносвітовому
масштабі,  доповнюючи  його  місцевими   сюжетами…Спрямовуючись   у
національне русло, краєзнавство позбавлятиметься шаблонізації, яка завдавала

великої шкоди  національній  ідентифікації»Там само. Тобто, все українське

належить  державі  Україна  в  її  сучасних  межах.  Крім  того,  автори  впевнено
стверджують, що «в  умовах  нинішньої  переорієнтації  краєзнавства, надання
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йому  статусу  національного  воно   вже   не   вписується   в  шкільний  курс
географії,  рамки якої  для національного краєзнавства  стають затісними (??)»

14,  с.4.  Це  правильно,  адже  для  географії  характерним  є  географічне

краєзнавство, а не загальне.
Мабуть, можна було б поблажливо поставитись до нестерпного бажання

авторів, щоб краєзнавство було  саме  національним, «українським»!. Хай буде
так! Але ж шановні автори задають  незрозумілі запитання: «А яку ж територію
вивчає українське краєзнавство?» І впевнено відповідають: «Постановка  цього
питання  видається  на  перший  погляд  абсурдною. Бо яку ж територію  воно
може   вивчати,  як  не  українську,  тобто  в  межах  сучасної  України?  Видима
легкість  вирішення  цієї  проблеми є оманливою (?),  бо за  межами  нашої
держави є території, які населені українцями, або населялись колись (!) за

правами   автохтонної   нації»13,  с  54.  Наче  перелякавшись  за   сказане,

автори   роблять  політичний  реверанс:  «Але  чи  буде   політично   коректним
залучати  землі інших держав до нашого розгляду? Чи не буде це на кшталт т.зв.
територіальних  зазіхань  на  чужі  землі?» І відповідають: «Нам вважається, що
ні. Все ж для більшої певності і унеможливлення провокацій на цьому ґрунті,
потрібно  наголосити,  що  ці  землі  становлять  інтерес  для  нас  тільки з
культурологічного боку, а не з політично-державного». Ось так! І далі автори
додають,  що  ці   землі  їх  цікавлять   тільки   «з  метою  етнокультурного   і

духовного збагачення»13, с. 54. Бачите, яка  благородна ставиться мета, навіть

якщо там є тільки  згадка  про  «автохтонну  націю», яка  колись заселяла ці
землі і, звичайно, її духовна культура нині там відсутня. Якщо й проживають на
цих  землях  окремі  групи  українців,  їх  більшість  давно   асимілювали,
здебільшого   насильно,  і  населення   багато   у  чому  втратило  «національну
українську культуру»,  а  молоде покоління навіть українську мову не знає.  А
землі ці, хоч і належать іншим державам  і  українці  там відсутні, для названих
авторів  все  рівно  становлять  інтерес!  Тим  більше,  що   автори  перед   цим
стверджували:  «Регіони,  які  вивчаються,  творять  єдиний  державний
простір  в  загальноукраїнському  організмі».  Якщо  вивчатимуться  «чужі
регіони»,  то  як  вони  утворюватимуть  «єдиний  державний  простір  в
загальнодержавному організмі?». Відповідь відсутня.

Крім  того,  ці  науковці  дуже  рішуче  заявляють,  що   «однією   із
особливостей  краєзнавчих  досліджень  було  те,  що  характеристика  різних  за
походженням, природними ознаками, особливостями  національного і вікового
складу  населення  регіонів  здійснювалася  за  планом, який застосовувався для
окремих  країн,  республік  і  переносився  на  адміністративні  області,  райони.
Саме  така  постановка   питання    спричинювала   нівеляцію  характерних



48

особливостей і  втрату регіоном свого власного обличчя(?)»13,  с.  52.  А ось

думка  колишнього  завідувача   методкабінету  Дарницького  відділу  освіти  м.
Києва, нині  редактора  видавництва  «Педагогічна  преса», автора підручника
«Рідний  край»  Валентини  Бойко  зовсім  протилежна:  «Аналіз   існуючих
регіональних   підручників   свідчить   про   їх   значну   різнорідність   і  за
об’єктами  географічного опису, і за докладністю викладу, і за наповнюваністю
матеріалами   краєзнавчого   спрямування.  Це  означає,  що  до  їх   створення
потрібний  єдиний  глибоко й всебічно  опрацьований  підхід,  який   би
виключав   наявні  змістові  неточності  й  розбіжності.  Для цього  необхідно

виробити типову схему підручника «Рідний край»5, с. 2. Виявляється, все

залежить від таланту і майстерності опису  унікальних  особливостей   кожного
рідного  краю.

Є  й  інші  спроби   визначити   об’єкт   географічного  краєзнавства.  Так
Л.І.Воропай,  М.М.Куниця,  М.О.Куниця   «об’єктом  краєзнавства вважають
особливий   полігенетичний   тип   цілісності  –  природно-демосоціально-
виробничі  системи   (ПДСВС)…,  які   мають  глибоке  генетичне  коріння,  …
еволюціонуючи  від  ПТК  через  історико-географічні  системи  (ІГС)  різних

історичних епох до сучасних  ПДСВС або геотехсистем (ГТС)»  8,  с.  8;.  У
вказаних абревіатурах важко  вловити  цілісність  об’єкта від ПТК, ІГС до ГТС,
оскільки названі  системи  мають  різні  територіальні  розміри  і структуру.

У  свою чергу П.Шищенко доводить, що на території України досить чітко
спостерігається диференціація на ландшафтно-етногосподарські системи (ЛЕГ-
системи):  ЛЕГ-природні  зони,  ЛЕГ-історико-географічні  краї,  ЛЕГ-області  і
ЛЕГ-адміністративні  райони.  П.Шищенко  вважає,  що  «наукове   географічне
краєзнавство   має  своїм  об’єктом   територію  як  цілісний  етноландшафтно-
господарський   феномен,  у  межах  якого  функціонально  пов’язані   природні
умови  і  природні  ресурси,  етнос,  господарювання,  матеріальні  і  духовні

надбання»36,  с.  1.  Правда  не  конкретизує,  яка  ж  саме  територія  з

перерахованих є об’єктом географічного краєзнавства.
Спробу  на  сучасному  рівні  розмежувати  краєзнавство  і  географічне

краєзнавство  зробили  В.Круль  і  Г.Круль  на  основі   огляду  58   робіт  з
краєзнавства,  і  прийшли   до  закономірного  висновку,  що  краєзнавство  –
синтетична наука. Сутнісною основою краєзнавства автори цілком справедливо
вважають  територію,  час  і  людину,  які  дозволяють  загальне  національне
краєзнавство  диференціювати   на   географічне,  історичне  і  суспільне,  і
приходять  до   логічного   висновку:  оскільки   об’єднуючим   є  початковий
елемент  –  територія,  то  географічне  краєзнавство  виступає  стрижнем

національного краєзнавства 15, с. 4.
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Вважається,  що  дослідження  Я.І.Жупанського  і  В.П.Круля  є  більш
цілеспрямоване   за   змістом  на   загальне   краєзнавство,  а  не  до  суто
географічного.   Крім  того,  потрібно  додати,  що  історико-географічні  краї  в
Україні   тривалий   час  не  зберігають   «цілісності   етноландшафтно-
господарського   феномена»  –  він  існує  тільки  в  ностальгічних  згадках  і
намаганнях видати бажане за дійсне. Історико-географічні  краї   поділені  на
адміністративні   області   (етноландшафтні  території),  в  яких  склалися  своя
ментальність,  фізіологічні   особливості   людей,   їх   матеріальна  і  духовна
культура та спосіб життєдіяльності. То як можна вважати історико-географічні
краї,   складені   різними   етноландшафтними   територіями,  як  цілісний
феномен?  І  хоч   об´єктно-предметне   поле   географічного   краєзнавства

належить  до системи «географія – країнознавство – краєзнавство»  36, с. 2,
предметну  сутність  географічного  краєзнавства становить рідний край в
межах адміністративної  області, яка має «відносну однорідність ландшафтної
структури» і «спільність історичної долі» і природи, і людей. 

У  свій   час   автором   статті   було   визначено  об’єкт  географічного

краєзнавства  як  природно-виробнича система  32, с. 209. М.М.Паламарчук і

О.М.Паламарчук  слушно  зауважили,  що  об’єкт  вивчення  географічного
краєзнавства  «не   можна   зводити   тільки  до  природно-виробничої  системи
рідного   краю»,  і   запропонували   об’єктом   географічного   краєзнавства

вважати   суспільно-територіальний   комплекс  –  СТК  24,  с.  3.  У  цьому

визначенні  надано  перевагу  широкому  поняттю  «суспільно-територіальний
комплекс»,  в   якому   природний   компонент  залишається  осторонь,  хоча  і
вважається,  що  суспільство  

буде  обов’язково взаємодіяти з природою.
Слідуючи  за  Ч.Лайєлем,  який  у   бесіді  з  Ч.Дарвіном   сказав  йому:  «В

мистецтві  і  літературі  зовсім  не  обов’язково  визнавати  свої  помилки.  Але  в
науці це необхідно… Ми зобов’язані мати сміливість проводити дослідження,

на їх результатах будувати теорії і  при цьому самі вчитись»  28, с.195,  були

проведені теоретико-методологічні  дослідження  з географічного  краєзнавства

30; 31; 32.
Застосування методу «дерева цілей» (М.Г.Давидов і В.А.Лисичкін) з метою

кількісно-якісної  оцінки  пріоритету  напрямів  розвитку  географічного
краєзнавства показує, що методології географічного краєзнавства  приділялося
недостатньо  уваги  упродовж історії його розвитку у ХХ  і початку ХХ1 ст.

Статистика  виявлених на  даний час  публікацій,  хоч  і  неповна,  дозволяє
виявити  тенденції   в   розвитку   конкретної  науки  шляхом багатоаспектного
аналізу публікацій за певними критеріями, а саме: 1) ступенем методологічної
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сутності статті; 2) багатоаспектністю (за ланцюгом понять); 3) територіальним
застосуванням; 4) актуальністю; 5) використанням (застосуванням) на практиці.
За цими критеріями побудовано  граф-дерево, або «дерево цілей», яке виражає
відношення  між  вершинами  –  етапами  або  проблемами  досягнення  певних

цілей  11,  с.  48-52.   За  цим  методом  і  проведено  аналіз  публікацій  з

географічного краєзнавства (табл. 1).
Усереднені дані таблиці не дають повної картини розвитку географічного

краєзнавства,  оскільки  для   наукових  досліджень  розвитку  усіх  галузей
географічного  краєзнавства  і  окремих його галузей потрібні сотні дослідників.
Певні розриви  у хронології географічного  краєзнавства (репресії, роки війни)
нівелюються  «законом  великих чисел», суть якого проста і виражена коротко у
тому,  що   при   достатньо   великій   кількості   певної  випадкової  величини
залежної, у свою чергу, від інших випадкових величин, впливом останніх можна
нехтувати, оскільки закон  їх  розподілу  представлений  нормальним  законом

розподілу 11, с. 49, Метод «дерева цілей» є прогнозуючим, оскільки включає

побудову  прогностичного  сценарію,  розробку  методики  пошуків  нових
характеристик  і  розвитку  об’єкта  прогнозування;  оцінку  елементів  рівнів
деревацілей   за   критеріями   «відносної»   важливості,  взаємної  корисності,
реалізуємості. 

Розташування літературних джерел з географічного краєзнавства
в системі «дерева цілей» за 1922-2016 роки*

Таблиця 1

Логічний
класифікатор

понять
Визначення понять

Кількість
публікацій

Прожилки
листків

Форми шкільного географічного
краєзнавства,

поелементні дослідження природи,
населення,

господарства, краєзнавчий принцип
навчання

3928

Листя Теорія шкільного географічного
краєзнавства. Персоналії.
Методи дослідження, історія

розвитку

581, з них
50

персоналій
(на 1991

р.)
Гілочки Географічне краєзнавство у ВНЗ,

краєзнавча
перепідготовка учителів географії

372

Великі суччя Науково-практичні (прикладні) 2115



51

краєзнавчо-
географічні дослідження

(дано не
повно)

Стовбур Методологічна основа
географічного

краєзнавства, об’єкт, предмет,
методи

дослідження

9

*Примітка:  тут  не  враховувались  популярні  статті  і  брошури  загально-
описово-популярного характеру – їх багато (наприклад, у М. Костриці є близько
1000 газетних публікацій з краєзнавства, краєзнавчих карт і путівників).

Проте,  вихідною  методологічною  основою  для  розуміння  характеру
взаємозв’язків   в   географії   і   географічному  краєзнавстві  є  уявлення  про
єдність  світу,  про   об’єктивно   існуючий  взаємозв’язок  одиничного,
особливого  і загального.   Вивчаючи  рідний  край,  потрібно  розуміти,  що
він поряд з одиничними, індивідуальними властивостями, завжди  володіє  й
загальними,  характерними   для   даної   області   дійсності  –  України,  і  для
дійсності світу  в  цілому. Усе  це вимагає  від  географічного  краєзнавства  як
науки зміни і перебудови її дослідницького апарату  і висуває на перший план
проблему методологічної   культури дослідників. Нині про зрілість науки мають
судження за рівнем її теоретико-методологічної коректності і оснащення.

Натомість  в  методології  науки  «наприкінці  70-х  рр.  ХХ  ст.  розпочався
прискорений  процес  диференціації  методологічного  знання»  [16,  с.  28-29].
Після  аналізу вченими цієї ситуації, було обґрунтовано  три структурні рівні
методології:  власне  філософського,  філософсько-загальнонаукового  і
філософсько-спеціально-наукового (частіше конкретно-наукового), а методика і
техніка  дослідження,  які  деякі  науковці  виділяли у четвертий рівень,  завжди
були невід’ємною частиною виділених рівнів [7; 21; 22; 29; 38].

Загальні закони  діалектичного  розвитку втілюються в конкретно-специфічні
форми, які  пов’язані  між собою у відповідності зі структурою взаємодії категорій
«загальне»,  «особливе»  і  «окреме»  [12].  Врахування  цієї  закономірності  дало
можливість з’ясувати взаємовідношення між географією, загальним краєзнавством
і географічним краєзнавством як загальне, особливе і окреме.

До  рівнязагальнонаукової  методології наукового  пізнання  відноситься
краєзнавство  як  надзвичайно  складна  і  багатогранна  дійсність.  Конкретно-
наукова  методологія  наукового  пізнання дає  характеристику  наукового
дослідження  –  його  об’єкта,  предмета,  завдань  дослідження,  сукупність
дослідницьких засобів,  а  також  форму  уявлення  про  послідовність  руху  у
процесі   розв’язання завдань на рівні  мезорайону[10,  с.184]  .  Це дало змогу
обґрунтувати об’єкт і методи дослідження географічного краєзнавства.
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Конкретно-наукова  методологічна  сутність  дослідження  географічного
краєзнавства   ґрунтується   на   загальних  філософських  положеннях  теорії
пізнання дійсності, яка  передбачає застосування загально-наукових принципів –
історичного,  діалектичного,   системного,  логічного,  інформаційного  для
розкриття   взаємозв’язків   і  взаємодії  філософського  і  конкретно-наукового
знання  [27].  Крім  того,  спираючись   на  класифікацію  наукових  теорій

І.В.Блауберга і Е.Г.Юдіна4, визначено, що теорія географічного краєзнавства

відноситься   до  класу  проблемно-змістовних  теорій,  які  ідеальним  чином
відтворюють емпіричну реальність мезорайону. Методологічні ідеї отримують
тут чітку прикладну інтерпретацію.

Сутність конкретно-наукової методології, аналіз запропонованих вченими  і
власних визначень дало основу вважати  об’єктом  географічного краєзнавства у
вигляді  просторової  (територіальної)  системи  природно-суспільну систему
(ПСС)  рідного  краю  (адміністративної  області,  мезорайону)  як  складну,
відкриту  і  добре  впорядковану  систему. ПСС  є  однією  з  видів  геосистем,
складовою  частиною  якої  є  природно-територіальний   комплекс   мезорайону
(адміністративної області), ПТК мікрорайонів (адміністративних районів) і при
потребі – ПТК більш дрібного поділу районування, а також складовою об’єкту є
відповідно соціально-територіальний (СТК) і  виробничо-територіальний (ТВК)
комплекси.  Хоч  ПТК,  ТВК  і  СТК  є  також  системами,  вони  нижчого
таксономічного  рангу  і  є  складовими  частинами  ПСС.  Природно-суспільна
система  рідного  краю  є  об'єктом  вивчення  всіх  краєзнавчих   наук:
історичного  краєзнавства,  екологічного,  літературного,  мистецтвознавчого,
етнографічного,  церковного,  лінгвокраєзнавства,  сакрального,  археологічного,
бібліотечного  та  народного  (Г.І.Денисик  і  ін.)  краєзнавства.  Тобто,  ПСС
базуючись  на  обєктно-предметній  сутності  географії,   не   ігнорує   підходи
суміжних  краєзнавчих  наук.  Територія  ПСС  –  це   основа   краєзнавчого
мислення,  тому  географо-краєзнавче  дослідження  цієї  системи   на  рівні
взаємозв’язків  і  процесів  буде достовірним і практично значущим.

Чому  саме  природно-суспільна  система  в  межах  мезорайону
(адміністративної  області),  а  не  інших  запропонованих  регіонів,  які
пропонували інші автори, є об’єктом географічного краєзнавства?

В численних публікаціях вітчизняних і зарубіжних авторів  підкреслюється
зростаюче значення мезорайонів в наукових географічних дослідженнях і житті
країни,  оскільки  мезорвйони  мають  найбільш  оптимальні  можливості  для
розміщення  виробничої і соціальної інфраструктури  без  значних  вилучень

земельного фонду  9,  для зменшення  впливу виробничої інфраструктури на

трансформацію   природних   ландшафтів  33,  кращі   можливості   для
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покращення  системи  розселення  6,  для   оздоровлення   жителів    краю  і

організації   їх   відпочинку,  оскільки   жителі   рідного  краю  мають   свої
особливості  взаємодії  з  природою,  володіють  вміннями  її  оберігати  і

відновлювати  34.  Ці  складові  територіальної  організації  лежать  в  основі

складного інтегрального процесу розвитку мезорайону.
Проте,  найважливішою   особливістю  мезорайону  є  його природно-

суспільна  цілісність  з  адміністративним  оформленням  –  обласною
державною  адміністрацією,  оскільки,  за  М.Д.Пістуном і  А.Л.Мельничуком

25,  13,  регіональне  (на  рівні  мезорайону)  самоврядування  –  це  реальна

здатність  територіальної   громади  самостійно  вирішувати  питання  розвитку
регіону в межах існуючого законодавства.

Це  визнають  і  автори,  що  мають  інший  погляд  на  об’єкт  географічного
дослідження:  «Межі   історико-географічних   країв   не  завжди  збігаються  з
межами сучасних адміністративних областей. Але, враховуючи, що управління
територією,  планування  і  статистичні  показники  здійснюються  за
адміністративним   поділом,  території   областей  (за  винятком  Львівської)

повністю  віднесено  до  того  або  іншого  краю»20,  с.  12.  Для  чого  ж  тоді

включати   частини   територій   з   інших  областей  до  цілісної  природно-
суспільної системи?

Висновки

Отже, географічне  краєзнавство  як  природничо-суспільна наука  29; 30
являє  собою  систему  знань,  яка  відображає  різні  взаємозв’язані  елементи
дійсності  рідного краю, – унікальність  природи,  систему  розселення етнічних
груп,  що  склалися  історично,  особливості  розвитку  господарства  і  духовної
культури,  власні  природні  і  історико-археологічні  та  природні  пам’ятки
культури,   заповідні   території,  досягли  оптимальної  організації  і
функціонування  політичного  та  господарського  механізму  мезорайону.
Структура, принципи, логіка, ієрархія обласних  і районних адміністративних
районів та їх устрій слугують основою організації і функціонування усталеного
політичного  та  господарського  механізму держави.  У рідному краї   важливе
значення  для   формування   його   своєрідності  мають  природні  ресурси,
культурні  етнічні  традиції,  звичаї   і   релігійні   вірування.  Таким  чином,  у
рідному краї взаємодіють не лише природа і господарство, а й самі люди, які
матеріально і духовно освоюють природу  для  отримання засобів до існування
не  тільки  через   систему  забезпечення  життя  в  процесі  матеріального
виробництва, а й, що не менш важливо, – через механізм культури. Це знайшло
відбиття й у визначенні об’єкту дослідження географічного краєзнавства. Кожна
ПСС  має  власну  конкретну  територію,  окреслену  певними   координатами,
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характеризується  природно-суспільною  єдністю,  за  роки  існування  набула
значного  розвитку  усіх  її  підсистем:  природної,  економічної,  соціальної,

політичної та демографічної, які створили її власну унікальність 17. Усе це дає

у подальшому запобігти  плутанини в характеристиці теоретико-методологічних
основ   об’єкту   рідного   краю  (ПСС)   і  практичній  реалізації  у  вищій  і
загальноосвітній школі.

Складні  процеси,  що  відбуваються  в  ПСС,  вимагають  комплексного
дослідження з  застосуванням  таких методів як джерелознавчий,  історичний,
кількісний,  статистичний,  польових  досліджень,  експериментальний,
порівняльно-географічний,  просторового  аналізу,  спостережень  і  мистецтва
опису.  Вирішальне  значення  має  комплексне  картографування  і  математичне
моделювання.

Встановлено  31;  35,  що  до  основних  категорій  (законів  і

закономірностей)  географічного   краєзнавства   належать:  закономірність
просторової   організації   природи   і  суспільства  в  межах  ПСС;  закон
просторової  концентрації  життя людей (концентровані акумуляції) на території
рідного  краю;  ієрархічна  упорядкованість  територіальних одиниць в самій
ПСС  (мікрорайонів  і  дрібніших  утворень,  нині  громад);  постійне  зростання
впливу  соціальних чинників на цілісну еволюцію ПТК рідного краю; зростання
впливу виробничих зв’язків  на  все  нові  й нові  елементи ландшафту рідного
краю; неухильне зростання маси штучних елементів географічного середовища
в рідному краї; вплив релігії на екологію та збереження незайманих ландшафтів
рідного  краю.  Є  інші,  ще  не  встановлені  закономірності   у   зв’язку  з
поширенням   приватного  господарювання  у  рідному  краї  і  подальшим
розвитком суспільства.

Методологічна  основа  географічного  краєзнавства  дає  змогу  ліквідувати
термінологічну  плутанину  і  є  основою  теоретичного  обґрунтування
університетського і шкільного географічного краєзнавства.
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Цікаво, чи готов обід?
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Студенти університету щорічно упродовж двадцяти пяти років виїжджають
на  Канівські  дислокації  для  вивчення   особливостей   природи  г.  Батури  та
Бучацького горбогір’я.
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Бажання  бути  разом  з  природою,  милуватись  її  красою,  спостерігати  і
досліджувати її  з кожним роком збільшує кількість бажаючих…

Вшанування пам’яті воїнів, які загинули на Бучацькому плацдармі під час
Другої світової війни.
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Наметове життя закінчилось…
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В.Жук, В.Г. Сарест, Л. Н. Систалюк, Б. А. Чернов // Педагогическое наследие
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конф. - Переяслав-Хмельницкий, 1989. - С. 105-108.
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краєзнавчої  роботи / Б. О. Чернов, В. І. Семеніхін, О. Г. Мордвінов // Шляхи
вдосконалення  професійно-педагогічної  підготовки  вчителя  в  умовах
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3-х т. -- К.:УРЕ, 1990. - Т. П. -С. 208.
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познание», 30 сент. – 4 окт. – К. – Переяслав-Хмельницький, 1991. – Ч. III. –
С. 107

21. Чернов Б. О. Методологічна суть історичного краєзнавства / Б. О.
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листопада) – К.: Вид-во КДПІ, 1991. – С. 166-167.
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Приваблюють чарівні ландшафти Чернігівського Полісся, які досліджують
студенти третього курсу.
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1993. – Т. 3. – С. 113.
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185. Чернов Б. О. Програма  курсу  «Основи туризму і краєзнавства» / Б.

О. Чернов, Б. П. Пангелов // Краєзнавство. Географія. Туризм.–2002.–№ 35.- С.
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2011. – Вип. 20. – С. 240-249.

245.  Ковальская  Е.  Теоретико-методологические  основы краеведения  на
Украине  /  Е.  Ковальская,  Б.  Чернов  //  Инновационные  педагогические
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278-281.

2012
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національний університет імені Лесі Українки, 2016. – С. 86-91.
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Українські «Кордільєри» - Овруцький кряж.
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Додаток А

УДК 37.091.31:911]:37.018.51
Б. О. Чернов

КЛУБ ЮНИХ ГЕОГРАФІВ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ
РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ  В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ*

На першій світлині  моє  перше вересня 1967 р.  в  якості  вчителя географії  на  урочистій
загальношкільній  лінійці. На другій – праворуч (біліється) моя восьмирічна школа, ліворуч
від неї будинок  культури (збудований на честь 50-річчя Жовтневої революції) і церква.
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Моє перше святкування у 1967 р. 50-ої річниці Жовтневої революції. На
світлинах  загальний  вигляд  урочистого  мітингу  біля  пам’ятника  загиблим
воїнам.
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Як  свідчить  багаторічний  досвід  Лопухівської  восьмирічної  школи  в
Закарпатті, однією з найефективніших форм позакласної роботи з географії в
сільській  школі  є  об'єднання  учнів  у  «Клуб  юних  географів».  В  такому
об'єднанні вчитель тісно пов'язує позакласну роботу з навчальним процесом,
успішно впливаючи на розумовий, ідейно-політичний, моральний, естетичний
і фізичний розвиток дітей. Він допомагає їм у пошуках улюбленого заняття,
виявляє в них здібності і хист, розвиває практичні уміння і навички. Завдання
позакласної роботи – виховати в учнів інтерес до географічних знань, збудити
їх  думку,  розвинути  допитливість,  а  інтерес  –  один  із  головних  мотивів
навчання  –  розвиває  активність  і  гнучкість  мислення,  є  дійовим  засобом
підвищення якості знань.

У «Клубі юних географів» Лопухівської школи було  обрано Президію на
чолі з Президентом Клубу. На цю почесну посаду обрана відмінниця навчання
Марійка Мігай.

Через два  роки Марійка пішла в сусіднє селище Усть-Чорне продовжувати
навчання (у нас восьмирічна школа) і Президентом Клубу було обрано також
відмінницю навчання Наталю Антал.
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В Клубі створено три секції: географії, туристсько-краєзнавчу і листування.
Клуб  мав  свій  статут,  емблему,  членські   квитки,  стінгазету,  рукописний
журнал «Всесвіт».

До роботи в клубі залучаються учні різного віку (IV-VIII кл.), різного рівня
розвитку, успішності і моральних якостей. Оптимальна кількість учнів така: в
секції географії 12-15, в секції листування 8-10 і в туристсько-краєзнавчій – до
ЗО-35 учнів. Звичайно, коли проводяться  масові заходи (географічні вечори,
одноденні  туристські  походи,  фестивалі  дружби)  –  загальна  кількість
учасників збільшується майже удвічі.

Рада Клубу разом з учителем географії, зваживши свої можливості в даних
умовах, складає перспективний план роботи. Так, юні географи Лопухівської
восьмирічної школи поряд з іншою позакласною роботою вирішили зібрати
краєзнавчий матеріал  і  дати  повний географічний опис  Тячівського  району,
почавши  зі  свого  села.  У  секції  географії  основна  увага  звертається  на
поглиблення знань, тому що секцію в основному відвідують учні, які бажають
розширити  і  поглибити  свої  знання  з  географії.  І  кому  цікаво  займатись
творчою діяльністю.

На заняттях секції учні ознайомлюються з життям видатних мореплавців і
мандрівників,  ґрунтовно  вивчають  природні  особливості,  тваринний  світ  і
рослинність Батьківщини, інших країн та рідного краю, залюбки розгадують
ребуси,  кросворди,  чайнворди,  беруть  активну  участь  у  всіх  шкільних
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вікторинах. Члени цієї секції стежать за сучасними подіями в нашій країні та
закордоном,  добирають  матеріал  для  «Чергової  карти»,  до  розділу  на
спеціальному стенді «Це цікаво» і до «Календаря знаменних дат».

В  рукописні  журнали  поміщали  усі  праці  учнів  та  підготовлені  ними
доповіді для виступу на загальних зібраннях Клубу, на яких були присутні не
тільки члени Клубу, в й усі бажаючі учні і, навіть, батьки. Сюди ж вміщали й
фотографії та малюнки.
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На  першій  світлині  Марійкаі  Наталя  обговорюють  черговий  захід,  на
другій  –  на  черговому  занятті  секції  листування,  розглядають  надіслані
матеріали.
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Зібраний матеріал надходить до членів редколегії.  Тут,  під керівництвом
учителя, учні переглядають і систематизують його: один до стіннівки, другий
— до рукописного журналу «Всесвіт». Для матеріалів до кожного материка і
великих економічних районів є окремі папки. Коли в папках збирається багато
матеріалу, його переглядають, систематизують і зшивають в стандартні (20X30
см) книжки, які зручно зберігати і використовувати при потребі.

В туристсько-краєзнавчій секції усі матеріали групують за розділами: наше
село,  район,  область,  республіка.  Кращі  учнівські  реферати,  доповіді,
саморобні  карти,  малюнки  експонуються  на  постійно  діючій  виставці
спеціального  стенду  (див.  малюнок).  Стенд   з  учнями  виготовив  разом  з
учнями  вчитель  праці  Михайло  Михайлович  Черепаня  (на  світлині  він
вдалині).
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Як правило, в секцію листування приймають сумлінних учнів, які мають
здібності до опанування іноземних мов. Так, учні з секції листування вивчали
міжнародну  мову  есперанто  і  німецьку  мову  (керівник  –  вчитель
Д.М.Демидюк), а пізніше, коли почалося інтенсивне листування (офіційне і 
особисте) з школами і учнями Болгарії, почали вивчати й болгарську мову.

У секції  листування  вважається  за  найдоцільніше спочатку  організувати
листування з  учнями,  музеями,  експедиціями,  та  установами своєї  області  і
республіки, щоб одержати краєзнавчі матеріали. А пізніше, коли буде зібрана
достатня  їх  кількість  і  нагромаджено  досвід  роботи  з  ними,  доцільно  для
обміну  досвідом  листуватися  з  піонерами  союзних  республік  та  країн
соціалістичного табору. Так, юні географи після створення Клубу листувалися
з учнями майже всіх союзних республік, отримували листи з дев'яти округів
Болгарії, з Польщі, В'єтнаму та НДР. Географічні карти, листівки, фотографії,
свої  праці   надіслали  Почесні  члени  Клубу:  професор  Львівського
університету К.І.Геренчук, доцент Курського педінституту І.3.Баскевич, доцент
Мелітопольського  педінституту  М.Є.Міллер  та  ін.  Кореспонденти  газети
«Правда»  Олег  Ігнатьєв  надіслав  листа  і  фотографії  аборигенів  Амазонії,  а
Михайло Домогацьких— цікаві листи і книжку про Африку.

Особливо  вражають  юні  серця  листи  Почесного  члена  Клубу  Пауля
Олександровича  Камма з  Естонії.  Незвичайна його  доля.  В  березні  1942 р.
загін  23-го  артилерійського  полку,  де  служив  П.О.Камм,  виконуючи бойове
завдання,  переправлявся  через  річку.  Лід  провалився…У  Камма  до  вечіра
піднялась температура. Декілька разів Камм був на волосинку від смерті і три
жди  повертався  з  палати   приречених.  Остаточний  діагноз  –  запалення
центральної нервової системи.

Прикута до ліжка,  людина не втратила любові  до життя.  П.Камм почав
малювати. Олівець не слухався його руки.. Спеціальними вправами тренував
руки,  а  вночі  від  болю  не  міг  спати.  День  у  день  спеціальні  вправи  і
малювання. Сім років потрібно було для того, щоб зробити перший малюнок.
Він не може підвести голову, повернути шию – повна нерухомість. Через кожні
десять хвилин роботи – півгодини відпочинку. Так він працює.

Пауль  Камм  оспівує  свій  острів  Хійумаа.  На  його  картинах  —  море,
пейзажі,  маяки,  млини,  сильні  люди.  Двадцять  п'ять  років  тому  мистецтво
допомогло йому вижити, а зараз воно допомагає людям. У таких, як П.О.Камм,
юні географи вчаться любити життя, бути мужніми.
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Лист з музею Пауля Кама, а також буклет з його творами, які говорять самі
за себе, розповідають про чудовий край і чудових людей – таких же мужніх і
талановитих.

Романтика мандрівок, краса і простір краєвидів, відчуття свободи і радість
щирої розмови біля багаття, бажання набути дослідницьких навичок завжди
приваблювали численну армію дослідників  рідного  краю.  Тому туристсько-
краєзнавча  секція – найчисленніша в учнівському об'єднанні, а робота в ній
потребує  чуйності і педагогічного такту, особливо під час розподілу обов'язків
і завдань серед учасників з їх різноманітними нахилами і здібностями. Свою
роботу   секція   почала  з  вивчення  історії  своєї  школи.  На  одне  з  засідань
запросили першого радянського вчителя в селі І.Д.Думнича. Він розповів, що
18 жовтня  1944  року радянські воїни звільнили село. 

Але що то було за село!,,
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Малюнки П.О.Камма.
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Не раз у гості до юних краєзнавців приходили знатні люди села: з Усть-
Чорнянського лісокомбінату:  кавалери  ордена Леніна – тракторист Д.Бурса, 
майстер  шпалозаводу  І.І.Фабрицій,  Герой  Соціалістичної  Праці  І.В.Чуса,
директор лісокомбінату Б.Й.Катрин та ін.
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Одна  назва:  угорські  фашисти,  відступаючи,  нічого  не  шкодували,  все
нищили.  Лишилось  кілька  хат.  Разом  з  батьками  обладнали  вцілілий
жандармський дім, зробили парти, дошку, шкільне приладдя. Так відкрила свої
двері  для  сільських  дітей  перша  в  селі  радянська  школа.  Іван  Дмитрович
навчав  понад ЗО учнів у трьох класах. Не було тоді ні підручників, ні зошитів,
ні олівців, але потяг до знань все перемагав. Всі перші учні набули улюблених
спеціальностей,  працюють  у  рідному  селі,  досягли  видатних  успіхів.
Збереглися  документи  перших  учнів.  Учні  за  цей  час  стали  вже  мамами  і
татами, а їх діти вчаться в школі.

З перших днів існування секції учні поділились на пошукові загони і
взялися до роботи. Виявилися й справжні ентузіасти, природжені дослідники.
Так, Галина Мігай вивчала орнітофауну, а Наталка Антал — лікарські і отруйні
рослини  верхів'їв  річки  Брустурянки;  Василь  Лазар  під  керівництвом  своєї
мами  –  філолога  школи  вивчав  гідроніми  басейну  річки  Тересви;
перекладаючи з румунської на українську, Марія Чуса збирала матеріали про
історію колгоспу «Радянські Карпати», а Василина Катерняк — історію села –
їй  допомагав  І.Д.Думнич;  Марія  та  Іван  Чуса  збирали  матеріали  з  історії
лісокомбінату,  записували  спогади  старих  робітників,  розповіді  перших
комсомольців і комуністів, добирали фотографії, глибоко вивчали виробничий
процес, а також про воєнне лихоліття.
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В  умовах  швидкого  розвитку  науки  і  техніки  та  зростаючого  потоку
інформації  для  успішної  діяльності  на  сучасному  виробництві,  в  науці  і
культурі  важливий  не  тільки  обсяг  набутих  у  процесі  навчання  знань,  а  й
уміння застосовувати їх, орієнтуватися в нових умовах, самостійно приймати
рішення,  продовжувати  самоосвіту  в  процесі  трудової  діяльності.  Науково-
дослідницька  робота,  що  проводиться  в  «Клубі  юних  географів»,  якраз  і
сприяла виробленню в учнів потрібних рис характеру, давала змогу правильно
орієнтуватися  в  житті  і  свідомо,  з  виробленим  стійким  інтересом,  обирати
улюблену професію. Так, Марія Д., Ганна К., Василина Д., Юрій П., Йосип К.
та  ін.,  займаючись  у  туристсько-краєзнавчій  секції,  закохалися  в  чудові  і
неповторні  карпатські  смереки,  виявили  стійкий  інтерес  до  лісової
промисловості.  Після  восьмирічки  деякі  з  них  вступили  до  Хустського
лісотехнікуму, закінчили його і працюють за обраною спеціальністю. Наталка
Антал,  вивчаючи  лікарські  рослини,  зацікавилася  медициною,  вступила  до
Мукачівського медичного училища, закінчила його і зараз працює медсестрою.

Крім  наукової  і  професійної  орієнтації,  в  секції  проводилася  оздоровчо-
масова й спортивна робота. Учні здійснювали одноденні і тривалі походи та
екскурсії по Закарпаттю, Івано-Франківщині, на Говерлу, в Брест і Біловезьку
пущу,  по  Україні  і  Молдавії,  наприклад,  Лопухів  —  Житомир—Київ—
Дніпрогес—Каховка—Севастополь—Одеса—Кишинів—Лопухів. 

Мабуть,  найкраще  про  роботу  клубу  розкажуть  цифри.  За  шість  років
підготовлено  250  значкистів  «Юний  турист  України»,  45  учнів  одержали
третій юнацький спортивний розряд з пішого туризму, 23 – другий розряд, 7 –
перший розряд, 20 – молодших інструкторів з туризму.

Юні географи не тільки засідали, організовували вечори, ходили в походи  -
вони й активно працювали. Перегортаючи сторінки літопису клубу, читаємо:
«Грудень 1967.  Плайське лісництво. Допомагали сортувати насіння хвойних
дерев. Хлопці виготовляли синичники. Травень 1968. Включились в естафету

Були  й  інші  спільні  роботи.  Наприклад,   коли   члени  секції  географії
оголосили  пошук  документів,  фотографій,  книжок,  живих  учасників
спорудження  і  відбудови  Дніпрогесу,  всі  підключилися  до  цієї  роботи,  а
пізніше відвідали грандіозну новобудову Дніпрогес-ІІ.

Цікаво проводяться всіма членами клубу разом з  активістами місячники
дружби  з  братніми  республіками  до  60-річчя  утворення  СРСР.  Школярі
обмінюються листами і різними сувенірами, а на основі зібраних і одержаних
матеріалів влаштовують вечори, вогники, тематичні виставки книжок.
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Лісничий  Турбатського  лісництва  пояснює  юним  туристам  як  краще
пройти до гори Говерли, на які ділянки шляху звернути увагу.

Перепочинок  під  час  походу  на  Говерлу  –  адже  це  їх  перший  великий
похід.
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Скоро й Говерла…

Одесса, одеський порт – враження на усе життя…Ніхто з цих учнів ніколи
не  був  (і  чи  буде?)   біля  Чорного  моря  і  не  купався  в  ньому.  Цим учням
пощастило. Можна тільки уявити їх емоційний стан…
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по  охороні  природи,  присвячену  100-річчю  з  дня  народження  В.І.Леніна.
Закладено яблуневий садок з 20 дерев. Посаджено невеликий дендропарк імені
50-річчя  ВЛКСМ.  Травень  1969  р.  Плайське  лісництво,  урочище  «Сухий».
Посаджено 20 тис. дерев. Зароблено 75 крб. У 1970-1972  pp. разом з учнями
школи допомагали бригаді № 4 колгоспу «Радянські Карпати» у насадженні
лісокультур» та ін. Проводили й озеленення школи, збір металобрухту.
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Учитель, як барометр, повинен відгукуватися на всі події життя тому, що в
позакласній  роботі  учні  не  тільки  набувають  додаткових  знань  з  географії,
вміння працювати з літературою і робити доповіді,  а й виробляють систему
поглядів  на  навколишній  світ,  повніше усвідомлюють свій  громадянський і
інтернаціональний обов'язок перед суспільством, формуються як особистості.
В цьому процесі немає дрібниць, все має глибокий зміст і значення.

Південна Америка. Перу. 1970 р. Тут відбувся сильний землетрус, під час
якого загинуло більш як 100 тис.  чоловік,  600 тис.  чоловік залишилось без
притулку, а від багатьох міст і  селищ не залишилось і  сліду.  Члени «Клубу
юних географів» зібралися на спеціальне засідання. З доповідей дізналися, що
радянські люди прийшли на допомогу перуанцям.

У  березні  1968  р.  в  країні  проводився  місячник  радянсько-в'єтнамської
дружби.  Члени  «Клубу  юних  географів»  на  гроші,  одержані  за  зібраний
металобрухт, відправили в'єтнамським друзям письмове приладдя і піонерську
форму.  Тоді  в  посилку  друзям  було  доручено  покласти  свій  піонерський
галстук найактивнішому члену клубу Михайлові М.

Коли  по  всьому  світу  прокотилася  хвиля  протесту  проти  розв'язаної
американськими агресорами війни в Індокитаї, юні географи провели мітинг
єдності  з  народами,  які  ведуть  боротьбу  за  свою незалежність.  На  мітингу
виступили  учні,  вчителі,  члени  клубу  «Есперо».  Було  чути  українську,
російську, німецьку, угорську і міжнародну мову есперанто. Тут же прийняли
звернення до уряду США.

На  основі  досвіду  роботи  «Клубу  юних  географів»  можна  зробити
висновки,  що  таке  об'єднання  учнів  в  умовах  сільської  школи  дає  змогу
успішно  виконувати  головну  мету  навчання  і  виховання  —  формувати
свідомих  і  активних  будівників  суспільства.  Зібраний  і  відповідно
опрацьований краєзнавчий матеріал використовується вчителем на уроках, на
заняттях факультативу, в суспільно корисній роботі учнів. При цьому вчитель
визначає, що саме, в якому аспекті, в якому зв'язку з навчально-програмними
темами, на якому етапі уроку, в якому обсязі і в якій формі (яким методом)
треба відібрати з краєзнавчого матеріалу.

Одним  з  таких  яскравих  моментів  діяльності  Клубу  було  проведення
дослідження  науково-практичного  характеру  з  проблеми:  «Чому  в  річці  та
притоках басейну річки Тересви значно зменшилась кількість форелі?».

Після  обговорення  цього  питання  на  засіданні  Клубу  прийшли  до
висновку: значна частина лісорубів переконана: в усьому винна пташка рінник,
або оляпка (у Закарпатті її називають білогрудка), оскільки лісоруби бачили, як
вона  іноді  поїдала  мальків  риби.  Тому  лісничим  начальством  Усть-
Чорнянського  лісокомбінату  була  дана  команда  відстрілювати  цього  птаха.
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Почалось її масове знищення. За п’ять років (1962-1967) тільки  на території
лісокомбінату  було  знищено  близько  100  рінників.  Вивчення  літератури
показало,  що  подібне  явище  спостерігалось  і  в  інших  лісокомбінатах.
Наприклад,  тільки у 1967 р.  у  Ворохтянському лісокомбінаті  було вбито 30
рінників.

Група дослідників: Антал Наталка, Марійка і Галинка Мігай, Марійка Чол,
Іван Чуса,  Василь Лазар,  Юрко Бурса,  вирішила з`ясувати, чи дійсно винна
пташка  у  зменшенні  форелі  і  харіуса  в  нашій  річці.  Потрібно  було  за
літературними  джерелами  встановити, чим живиться ця пташка. З`ясувалось,
що живиться рінник комахами та іншими дрібними безхребетними, які збирає
на берегах струмків і річок або у воді, пірнаючи під  воду  і  бігаючи  по  дну
річки  у пошуках  личинок  комах. Взимку рінник іноді пірнає під лід і бігає
поміж  ополонками  на  перекатах річки,  де  вода  не замерзає.  Під  водою
пташка  залишається  до  30 хвилин. Від холоду і  намокання її  захищають
густі, змащені жиром, пір`я. Під звуки журчання води, сидячи на камені біля
води,  рінник співає, його спів подібний до звуків флейти. Якось дивно взимку
чути веселий спів птаха.

Літературні дані підтверджувались також тривалими спостереженнями, які
учні  провели у польових умовах. Учні записали розповіді  батьків,  лісників,
лісорубів,   мешканців  села.  З майже 250 спостережень тільки 8 разів було
зафіксовано  поїдання  рінником  мальків  риби.  Водночас  в  літературі  учні
знайшли підтвердження того, що рінники взимку іноді ловлять дрібних рибок.

Натомість  дослідження  у  різні пори року шлунків рінників дали підставу
стверджувати, що пташка живиться виключно комахами і личинками комах.
З`ясувалось,  що рінник живиться переважно личинками веснянок,  розвиток
яких   відбувається   в   швидкоплинних   річках   і  струмках,  і  личинками
волохокрильців, які будують різноманітної форми чохлики, в яких і мешкають.
У харчуванні рінника веснянки переважають навесні,  а в інший час пташка
живиться волохокрильцями.

Разом  з  учителем  біології  Т.  Й.  Волошановою  учні  вивчили  рештки
принесених  учнями мальків форелі і харіуса, які підібрали від  сполоханих
пташок,  і виявили, що мальки були хворі, немічні, з різними відхиленнями від
нормально  розвинутих  мальків і тому ставали легкою здобиччю рінника – не
мали  можливості  швидко  втекти.  Таким  чином,  рінник  був  своєрідним
санітаром, оскільки поїдав відбракованих самою природою мальків риби.

Зібраний  учнями  матеріал  було  оброблено,  узагальнено,  з посиланнями
на літературні джерела, і передано у відділ охорони природи лісокомбінату і
районний  відділ  охорони  природи.  Отже  пташку  було  реабілітовано.  Але
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проблема залишилась нерозв’язаною. Потрібно було виявити, що  ж  усе-таки
призвело до  зменшення кількості цінних видів риби в басейні річки Тересви?

Почалась  нова  кропітка  робота: вивчались  літературні  джерела з питань
лісоведення і особливо лісорозробки; розроблялись маршрути спостережень з
одноденними походами уздовж річищ Руської Мокрої і Брустурянки; записані
бесіди  зі  спеціалістами лісокомбінату,  проаналізовано гідрологічний режим
річок  за  двадцять  років  за  даними  Лопухівського  та  Усть-Чорнянського
гідропостів. Було встановлено, що посилена вирубка лісу в горах призводить
до  сильної  ерозії  ґрунтів  і  різко  порушує  природний  гідрологічний  режим
річок і  струмків:  призводить до щорічної  великої  весняної  повені,  паводків
влітку і восени після зливових дощів. Особливо це жахливо проявилось у 1969
р., коли після зливи від завислої над Карпатами величезної дощової хмари вода
в річки різко піднялась, захопила складений на березі ліс і понесла його по
річці,  руйнуючи  залізничні  колії,  ґрунтові  дороги  і  мости.  Влітку
швидкоплинні  струмки  і  особливо  річки  перетворювалися  на  більш-менш
спокійні  мілководні   і   мулисті   плеса  перед  збудованими  робітниками
лісокомбінату  упоперек  річища  перекатами.  За  цих  умов  зникають  рибні
нерестовища, хоча й значно збільшується аерація води, необхідна для форелі і
харіуса.

Крім  того,  учні  встановили,  що  неправильне  і  недбайливе  зберігання
нафтопродуктів  і  мастил  на  вузлових  майданчиках,  використання  техніки
призводить до значного забруднення струмків і річок,  прирічищних  і донних
відкладів, а отже й нерестилищ. Особливо  у  верхів`ях струмків після дощів
можна  часто  бачити,  як  по  воді  різнокольоровими  розводами  пливуть
нафтопродукти,  змиті  з  місць  їх  зберігання.  Практична  діяльність
лісозаготівельників  також  не  в  останню  чергу  зумовлює  руйнування
нерестилищ  форелі. Це  пов’язане  з тим, що стрімкі, каньйоноподібні долини
струмків  потрібно  розширявати,  а  найчастіше  робити  деревний  настил  для
того, щоб проїхали трелювальні трактори, іноді й  потужні лісовози. Здерта
гусеницями і колесами деревна кора, попадаючи у воду, починає розкладатись
і  отруювати воду. Усе це разом не могло не позначитись на продуктивності
рибних ресурсів.

На  основі  зібраних  під  час  дослідження  матеріалів  рада  Клубу  юних
географів   разом   з  відділом  охорони  природи  Усть-Чорнянського
лісокомбінату провела науково-практичну конференцію, на якій були присутні
і представники району. З доповідями виступали учні – керівники пошукових
груп і бажаючі присутні. Так завершилася багатомісячна дослідницька робота
членів Клубу юних географів – вони зробили дуже важливу практичну справу.
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Потрібно було бачити їх натхненні обличчя і  яскраво сяючі очі.  Нагородою
юним  географам  було виділення автобусу для поїздки у м. Брест.

Я завжди  намагався  розвинути в учнях самостійне мислення, формувати у
них дослідницькі уміння, хоча знав ще з інституту, що думати завжди важко,
легше виконувати конкретні вказівки. І коли трапилась така нагода для учнів
проявити себе, ми з групою найкращих учнів повністю скористались нею. Я
ще раз переконався, що подібні наукові краєзнавчі дослідження реалізуються
тільки  в  позакласній  роботі  і  що  усвідомити  і  опанувати   науково-
дослідницьким  методом  можуть  далеко не усі учні, а тільки  найбільш
здібні. Для решти потрібно підбирати навчально-дослідницькі завдання, або
частково-пошукові. Іноді й зовсім  прості, репродуктивного характеру, які вони
виконають  і  радітимуть  власному  успіху.  Звичайно,  роль  учителя  під  час
дослідження корінним чином змінюється: він стає консультантом учнів, якщо
учні-дослідники переростають його, то стає співучасником дослідження.

Об'єднання  учнів  різного  віку  у  «Клуб  юних  географів»  створює
сприятливі умови для наслідування, для зміцнення дружби і взаємодопомоги
між старшими і молодшими. Підпорядкованість всіх ланок клубу краєзнавчим
формам роботи якоюсь мірою збіднює тематику, за якою працюють учні, але
вивчення  природи,  економіки,  історії  рідного  краю  посилює  їх  інтерес  до
питань сучасної зовнішньої і внутрішньої політики нашої країни, до питань
організації  народного  господарства,  дає  можливість  доступно  і  наочно
показати розвиток своєї місцевості як органічної частини нашої республіки в
цілому, виховує учнів у дусі патріотизму і глибокої поваги до героїчної праці
наших людей.
Наведена  незначна  частина  фактів  роботи  клубу  підкреслює,  що  навіть  у
найвіддаленішому населеному пункті, де немає великих підприємств, можна

цікаво і на належному науковому рівні організувати краєзнавче вивчення
рідного  краю,  йти  в  ногу  з  життям.  Тому об'єднання  учнів  у  «Клубі  юних
географів»  можна  запропонувати  для  організації  і  проведення  позакласної
роботи з географії в кожній сільській школі.

Стаття надрукована:
*Б.О.Чернов.  Клуб  юних  географів  як  форма  організації  позакласної

роботи з географії в сільській школі / Борис Олексійович Чернов // Методика
викладання географії. – К.: Рад.шк., 1976. – Вип.9. – С. 72-78.
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Додаток Б.
Саме  на  подолання  екологічних  проблем  в  позакласній  діяльності   і

спрямовано  міжнародний проект  «Екологічна  освіта  для  Білорусі,  Росії  та
України» (EcoBRU 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) за участі
українських,  білоруських і  російських науковців  та  за  підтримки вчених з
університетів  країн  Євросоюзу:  Німеччини,  Чехії,  Словаччини  та  Латвії.
Членами кафедри географії, екології і методики навчання  створено програми
на  основі  проведеного  міжнародного  анкетування  і  розробленої  авторами
Концепції розвитку теоретичних знань учнів в неперервній екологічній освіті
(схем 1):

Неперервна екологічна освіта учнів

Дошкільна
ознайомлювально-

навчальна екологічна
освіта

Перші кроки
осмислення і
усвідомлення

екологічних проблем
(1-4-ті класи)

Поглиблення
екологічних теоретичних

знань і практичних
умінь; розв’язування

навчально-
дослідницьких проблем

(5-11-ті класи)

Основи позакласної екологічної роботи: цілеспрямована підтримка
самостійної дослідницької діяльності учнів з екології

Клуб
«Чомучка»
(умовно)

Клуб «Наш дім –
планета Земля»

Товариство
природознавців

Схема 1. Розроблені програми підвищення теоретичних знань учнів в
неперервній екологічній освіті  були схвалені на спільному міжнародному
семінарі розробників проекту в м. Переяслав-Хмельницькому 29.04.2015 р.

Програми відповідних  курсів  відповідають  віковим  особливостям  учнів:
«Екологічне виховання в курсі «Я і оточуючий світ» та «Особливості підготовки
екологічного  навчання  і  виховання»  (автор  О.  В. Дзюбенко),  «Екологічні
проблеми  природознавства  (1-4  класи)»  (автор   Б.  О. Чернов),  «Соціально-
екологічні  проблеми  природничих  дисциплін  (5-10  класи)»  (автор  К.  В
Ковальська),  «Теоретико-методичні основи екології  (курс екології  – 11 клас)»
(автор  О.  В. Дзюбенко),  «Екологія  людини»  (автор  Н.І. Коцур),  «Позакласна
діяльність з екології» (автор І. Г. Дудка).
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Програми  і  розроблені  методичні  рекомендації  вміщені  на  сайті
університету, ними можна скористатися для підвищення свого фахового рівня і
отримати сертифікат про підвищення кваліфікації з екології.

Електронна пошта кафедри: olimp-geograf@ukr.net

Ласкаво запрошуємо!
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