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        « Наша спадщина» - це перша сходинка до пізнання учнями рідного 

краю, реалізації інтересів у вивченні природного різноманіття та історико- 

культурного надбання України та світу, формування туристсько - спортивних 

та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти. 

         Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі 

засвоєння базових знань з туризму і краєзнавства. 

         Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати за навколишнім 

середовищем, знайомитися з пам’ятками історії і культури, формувати 

особистісне сприйняття дослідженого матеріалу. 

2. Практична компетентність: уміння орієнтуватися на місцевості за 

допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, 

встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, 

готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати елементарні емітовані 

та природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки в 

туристських подорожах та під час змагань. 

3. Творча компетентність: набуття досвіду по складанню опису 

маршруту 1-2 денного походу, участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, 

пошуковій та дослідницькій роботі. 

4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна 

активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та 

безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій 

українського народу, повага до людей праці, формування позитивних 

якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, 

працелюбність,  доброзичливість, вміння працювати в колективі. 

 



Підготовка до туристичних змагань  - кропітка і 

нелегка справа. 

Спочатку теоретично, а потім і практично гуртківці 

крок за кроком вивчають техніку пішоходного, 

водного туризму, засвоють техніку вязання вузлів, 

орієнтування на місцевості і тд. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 
Шкільна туріада до Всесвітнього дня туризму 
 

У новому навчальному році гарна погода дала можливість в повній 
мірі використати знайомство новонабраних вихованців гуртка  з 
азами туризму та орієнтування на місцевості. 

На шкільному стадіоні була проведена тріада для учнів 5 – 6 класів. 

Старші гуртківці, які займаються не перший рік, показували 

майстер-клас з проходження етапів змагань з техніки пішохідного 

туризму: переправу по мотузці з перилами, навісну переправу 

через яр, крутопохилу переправу вниз. 

Старші із задоволенням згадали перервану  карантину практичну 

роботу на технічних етапах. Новеньким допомагали одягати 

індивідуальні страхувальні системи, показували, як долати дві 

найпростіші перешкоди із п’яти, що були наведені,здійснювали 

страховку на етапах. 

В програмі тріади були: краєзнавча вікторина, конкурс в’язання 

вузлів, історичний квест, смуга перешкод, орієнтування за картою, 

конкурс « снігова сліпота». 

Всі етапи пройшли жваво, захопливо, динамічно. 

Бажаючих відвідувати туристсько – краєзнавчий гурток після 

проведення туріади значно побільшало. 

На згадку залишились гарні враження та спортивний дух перемог. 

https://otstkum.km.ua/gurtkivci-xoctkum-do-vsesvitnogo-dnya-turizmu/


 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

Батьківщина – це місце де ти народився і живеш, для більшості гуртківців – це 

славетне місто Київ. 

 Як показують краєзнавчі векторини та анкетування багато  з них не знають 

свого рідного міста.  

Наш гурток ставить за мету не залишити білих краєзнавчих плям на мапі 

Києва. 

Вивчати історію районів Києва треба під час неквапливих піших прогулянок та 

екскурсій. 

За час роботи гуртка побували на Подолі, прогулялись пейзажною алеєю, 

побували на лівому березі Києва на масиві Березняки, відвідали ВДНГ. 

В планах ще багато цікавинок, з нетерпінням чекаємо зняття карантинних 

обмежень. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нажаль. побувати на тренуванні завадив стан здоровя дітей та погодні умови 

 

Але гуртківці готувались з техніки водного туризму та сподіваються 

наступного разу обовязково себе проявити в змаганнях на воді. 

 



Ще одна краєзнавча знахідка. 

У серпні 1920 року Медвин вписав ще одну героїчно-трагічну сторінку в 
історію багатовікової боротьби українського народу за свою свободу та 
незалежність. Тут місцеві патріоти створюють Медвинську республіку, 
покликану захистити рідну землю від грабунків та насильства, яке несла сюди 
з Москви більшовицька навала. Медвинці стали в один ряд із сотнями тисяч 
українців, які підняли прапор відчайдушної боротьби проти встановлення в 
Україні людиноненависницького комуністичного режиму. До них 
приєднувалися повстанці із сусідніх сіл. Для придушення повстання погано 
озброєних, але відчайдушних захисників своєї землі більшовики кинули на 
Медвин кадрову дивізію. Щодня кількасот червоноармійців з кулеметами 
штурмували село. Повстанці героїчно захищалися, але протидіяти 
регулярним військам ворога не могли. 10-13 жовтня 1920 року операція з 
оточення Медвинської республіки завершилася. 

13 жовтня каральний загін більшовиків здійснив один із найжорстокіших 

злочинів проти медвинців. Були відібрані близько 80 жителів села віком від 

18 до 30 років у якості заручників. І цього ж дня більшовицькі карателі вивели 

їх до урочища Ковтунів і всіх порубали. Сталося це напередодні Покрови. 

В планах гуртка є відвідування та вшанування памяті славних синів України, 

що боролися за її незалежність. 

 

 



 

 

 



150 років з дня народження Лесі Українки 

Відкриття ювілейного року поетеси та драматургині відбулося в Українському 
Домі. Саме на експозиції ми змогли вперше побачити повне нецензуроване 
видання творів Лесі Українки у 14 томах. 

⠀ 
З нагоди 150-річчя Л. Українки на Мистецькому проєкті вас чекали: 

Трансляція вистави Владислава Троїцького 

Особисте життя Лесі Українки: дитинство, родина, почуття, подорожі, 
дружба. 

Лінія життя — основні дати життя і творчості поетеси, культурні і політичні 
події у світі. 

Образи Лариси Косач-Квітки: галерея портретів, скульптур. 

Не залишились осторонь такої події і наші гуртківці. 

 

 



 

 

 



Натхненні виставкою гуртківці під керівництвом керівника гуртка 

створили інформаційні стенди про величних постатей в 

українському мистецтві, літературі. 

В експонатах стенду символічно приховано сторінки творчості 

талановитої дочки українського народу, мужньої та стійкої жінки – 

Лесі Українки. 

По мотивам творів та біографії було проведено декілька цікавих 

інтерактивних вікторин. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

   На заняття гуртка було запрошено команду 

хлопців, які займаються відродженням та 

реставрацією історичних обладунків часів Києвської 

Русі. 

Був проведений майстер клас та відбулася цікава 

лекція про важливість збереження історичної памяті 

та передача бойових мистецтв наступним 

поколінням. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



   У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять 
мільйонів жертв голодоморів, які відбулись в Україні у XX столітті. 
Наймасштабніший з них був у 1932-1933 роках. 
На думку більшості істориків, причиною голоду 1932-33 років стала 
примусова і репресивна для селян політика хлібозаготівлі, яку 
провадила комуністична влада 
    Саме слово "Голодомор" вперше з'явилося в друкованих працях у    
країнських емігрантів у Канаді та США в 1978 році. У СРСР на той час 
історикам дозволяли лише говорити про "труднощі з 
продовольством", але не про голод. 
Із вуст партійного високопосадовця слово "Голодомор" вперше 
прозвучало в грудні 1987 року. Тоді перший секретар ЦК КПРС 
Володимир Шербицький, виступаючи на урочистостях з нагоди 70-
ліття УРСР, визнав факт голоду 1932-33 рр. 
     Болісна і нелегка тема для розмови, але треба памятати сторінки 

історії, вивчати історичну правду без міфів та робити правильні 

висновки. 

Наші гуртківці приєдналися до акції вшанування памяті померлих 

від голоду запаливши свічки на своїх підвіконнях. 

 



 



Методична робота 

 

Однією з складових методичної роботи з краєзнавства є пошук та розробка 

нових маршрутів для майбутніх краєзнавчих експедицій. 

Про шевченківські місця на Черкащинні та Київщині знають багато хто, а от 

Полтавський напрямок виявився новим і цікавим на історичні знахідки. 

БЕРЕЗОВА РУДКА  

Маєток Закревських 

5 поколінь роду Закревських змінювали і прикрашали цей маєток, зробивши 
його перлиною садово-паркової архітектури XVIII–поч. XIX ст. 

 Засновник династії Закревських Йосип Лук'янович Закревський, генеральний 
бунчужний війська Запорізького, в 1752 році купив Березову Рудку (нині - 
село  Пирятнського району Полтавської області) у  нащадків її першого 
господаря – гетьмана Івана Скоропадського. Більше ніж півтора століття 
проживали тут Закревські.  

Композиційний центр садиби – двоповерховий палац в класичному 

стилі, зведений в кінці XVIII на початку XIX ст., який згорів, а замість нього в 

1838 році був зведений двоповерховий мурований палац в стилі необароко. 

У 1843 і 1845-47 роказ у Березову Рудку в гості до братів Закревських часто 
приїздив Тарас Шевченко. 

Поруч із палацом - старовинний парк на берегах Рудки і Переводу площею 
45 га., який є пам"яткою садово-паркового мистецтва державного значення. 

До архітектурно-паркового ансамблю входить також і піраміда-каплиця, 
збудована в південній частині села біля цвинтару. Історія будівництва 
піраміди пов'язана з іменем Гната Платоновича Закревського, який замовив її 
як каплицю над родинним склепом своїх предків, що розміщувався біля 
Свято-Троїцької церкви, увіковічнивши цим свій знаменитий рід. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Методична робота 

Для підвищення фахового рівня  було прослухано 

декілька семінарів з туристських  та краєзнавчих 

питань. Результатом роботи є сертифікат. 

 

 
СЕМІНАР-НАРАДА ТУРИСТІВ-КРАЄЗНАВЦІВ 

  31 березня КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» провів на площинах Інтернету семінар-

нараду для відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу при районних 

управліннях освіти та керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму про 

закладах освіти (в т. ч. позашкільних) «Інтерактивні методики в краєзнавстві 

при проведенні масових заходів у сучасній позашкільній освіті» . 

     На нараді було проаналізовано стан участі освітніх закладів м. Києва у 

краєзнавчих масових заходах у 2020-2021 навчальному році. 

     Учасників також було ознайомлено з умовами проведення наступних 



краєзнавчих масових заходів та надано практичні і методичні рекомендації 

щодо участі учнівської молоді в цих заходах. 

 

 

 

 

 

 
 


