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physical rehabilitation of young children with spastic forms of paresis, correction of which in both 
global and discrete time aspects should begin with the harmonization (normalization) of the 
original muscle tone, both in spastic muscle groups and in their antagonists, which is the essence 
of the principle of “tonic harmonization”. The prospects of research are considered in this 
scientific and practical direction. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ 
В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
У процесі дослідженнѐ історико-краюзнавчої роботи в системі позашкільної 

освіти важливу роль відіграю її теоретичне осмисленнѐ та використаннѐ історико-
педагогічного досвіду. У цьому контексті важливе значеннѐ маю аналіз наукового 
знаннѐ щодо історико-краюзнавчої роботи, тлумаченнѐм його теоретичного та 
практичного значеннѐ. У статі детально проаналізовано теоретичні засади 
історико-краюзнавчої роботи в системі позашкільної освіти кінцѐ ХХ – початку ХХІ 
століттѐ. Також окреслено понѐтійний аспект трактуваннѐ термінів «історичне 
краюзнавство», «позашкільна освіта», «історико-краюзнавча робота» та 
«туристсько-краюзнавча робота». 
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Постановка проблеми. Важливоя передумовоя у вивченні еволяції 

історико-краюзнавчої роботи в системі позашкільної освіти ю дослідженнѐ її 
теоретичних засад. Цей процес визначаютьсѐ аналізом наукового знаннѐ 
щодо історико-краюзнавчої роботи, тлумаченнѐм його теоретичного та 
практичного значеннѐ. 

З’ѐсуваннѐ базового понѐтійного апарату ю першочерговим 
елементом дослідженнѐ, науково-теоретичним підґрунтѐм ѐкого ю 
історіографічний аналіз окресленої наукової проблеми. 

Слід зауважити, що існуять певні суперечності, пов’ѐзані з міждисцип-
лінарним характером тематики дослідженнѐ. Дискусійними ю трактуваннѐ 
підходів щодо визначеннѐ таких багатовекторних термінів, ѐк «позашкільна 
освіта», «історичне краюзнавство» та понѐть, що ю від них похідними: 
«туристсько-краюзнавча робота», «історико-краюзнавча робота» тощо.  
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Метою статті ю дослідженнѐ та аналіз різних концепцій щодо 
трактуваннѐ педагогами та вченими термінів «історичне краюзнавство» та 
«позашкільна освіта» в науково-педагогічній та історичній літературі. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальненнѐ наукових 
джерел.  

Виклад основного матеріалу. У педагогічній думці початку 
ХХ століттѐ термін «історичне краюзнавство» отримав статус невід’юмної 
складової закладів освіти та теоретичне обґрунтуваннѐ основоположних 
елементів ціюї системи. Початки вивченнѐ історичного краюзнавства ѐк 
педагогічного компоненту роботи з дітьми закладені у працѐх 
К. Ушинського, І. Франка, І. Стешенка, Є. Звѐгінцева, С. Русової та інших.  

Недостатнѐ увага з боку науковців та педагогів до проблеми 
теоретичного обґрунтуваннѐ термінів «історико-краюзнавча робота» та 
«історичне краюзнавство» в радѐнський період вплинула на її 
односторонню висвітленнѐ в науково-педагогічній та історичній літературі. 
Більшість радѐнських педагогів до визначеннѐ цих понѐть вводили 
ідеологічно забарвлені тези та оріюнтири, що унеможливлявало 
об’юктивне наукове дослідженнѐ ціюї проблеми.  

У подальший історичний період спостерігаюмо нові віѐннѐ в 
теоретико-методологічних засадах історико-краюзнавчої роботи у  
20-х роках ХХ століттѐ. Перш за все, це нова партійно-державна політика у 
сфері освіти. Система освіти поділѐютьсѐ на взаюмозалежні складові: 
навчальну, позанавчальну та позашкільну діѐльність. 

Саме у 20-х роках краюзнавство вклячаютьсѐ до системного педаго-
гічного процесу, і доцільним буде аналізувати його не лише ѐк самодостатня 
педагогічну систему, але і ѐк один із компонентів позашкільної освіти. 

Гоніннѐми та репресіѐми характеризуятьсѐ 30-ті роки ХХ століттѐ. 
Тодішнѐ тоталітарна система відкинула на задвірки педагогічної науки 
краюзнавство ѐк таке, що пропагувало демократичні цінності та історичний 
спадок в освіті.  

Наприкінці 50-х років ХХ століттѐ післѐ прийнѐттѐ закону «Про 
зміцненнѐ зв’ѐзку школи з життѐм та про дальший розвиток системи 
народної освіти в СРСР» відбуваютьсѐ переформатуваннѐ «школи 
навчаннѐ», длѐ ѐкої був характерний формалізм, у школу «живих знань», 
активного пошуку. Нові можливості длѐ розвитку отримала й історико-
краюзнавча робота. 

Слід зауважити, що радѐнська шкільна та позашкільна освіта були 
двома сформованими системами, що мали спільні риси та принципові 
відмінності і, водночас, знаходилисѐ в юдиній площині освітнього процесу, 
а отже були взаюмопов’ѐзаними та взаюмозалежними. 
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У роки УРСР проблемі краюзнавчої роботи в закладах освіти та її 
теоретичному обґрунтування присвѐчені праці В. Ашуркова, Д. Кацяби, 
Г. Матяшина, Н. Дайрі, Д. Лихачова та інших. 

Досить багатоя радѐнська педагогічна думка ю на визначеннѐ та 
теоретичне обґрунтуваннѐ суміжного з історичним краюзнавство 
географічного краюзнавства. Цій проблематиці присвѐчені наукові роботи 
М. Костриці, І. Матрусова, К. Строюва, П. Іванова, О. Остапчука та інших. 
Цей географічний ухил поѐсняютьсѐ небажаннѐм системи допускати дітей 
та педагогів до дослідженнѐ та вивченнѐ історичних подій минулого.  

Українська педагогічна наука виходить на ѐкісно новий рівень у 
визначенні досліджуваних понѐть. Серед учених, до робіт ѐких 
звертаюмосѐ з метоя вивченнѐ окресленої проблеми, слід назвати 
П. Тронька, Я. Верменича, Я. Серкіза, В. Голубка, С. Качараба, А. Середѐка, 
М. Крачила, В. В. Обозного, М. Косила, О. Биковську, Г. Пустовіта. 

У цій розвідці ми пропонуюмо детально зупинимосѐ на теоретичному 
обґрунтуванні історико-краюзнавчої роботи в системі позашкільної освіти 
кінцѐ ХХ – початку ХХІ століттѐ.  

Виклад основного матеріалу. Вважаюмо доцільним першочергово 
структурувати понѐттѐ «історичне краюзнавство» та «історико-краюзнавча 
робота», означити їх окремі частини й визначити зміст цих взаюмозалежних 
компонентів. 

Терміни «історико-краюзнавча робота» та «історичне краюзнавство» у 
науково-теоретичній та освітньо-виховній практиці вважаятьсѐ досить 
близькими за змістом. Отже, вважаюмо доцільним термін «історико-
краюзнавча робота» розглѐдати ѐк форму навчально-виховної роботи 
закладів позашкільної освіти, а термін «історичне краюзнавство» - ѐк 
предмет такої роботи з дітьми, частину історичної науки. 

Важливоя особливістя історико-краюзнавчої роботи ю її емоційність та 
персональна вкляченість суб’юкта дослідженнѐ. Серед усіх підсистем 
історичної науки така робота ю найближчоя і найзрозумілішоя длѐ лядини 
та її безпосереднього оточеннѐ. Вона ю першоосновоя збереженнѐ й 
поширеннѐ історичного досвіду, ѐкий акумулявавсѐ минулими поколіннѐми. 
Тобто, історико-краюзнавча робота – середовище і пізнаннѐ, і вихованнѐ. 

До питаннѐ роз’ѐсненнѐ понѐттѐ «історико-краюзнавча робота» та 
«історичне краюзнавство» зверталисѐ історики та географи, ѐкі опікувалисѐ 
проблемами краюзнавства. Длѐ прикладу, у своїй монографії «Теоретико-
методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні» Я. Верменич 
наголошую на значних можливостѐх краюзнавства щодо «заглибленнѐ в 
конкретні пласти минулого». Водночас дослідницѐ подаю детальний опис 
співвідношеннѐ  історико-регіональних та краюзнавчих досліджень, 
аналізую їх предмети і завданнѐ *2+.  
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На думку Я. Верменич, історичне краюзнавство маю низку переваг по 
відношення до інших форм дослідженнѐ. У першу чергу, це конкретна 
локалізаціѐ об’юкта дослідженнѐ й наближеність до суб’юкта історичного 
процесу – особистості. 

Власне на навчально-виховних функціѐх краюзнавства у своїх працѐх 
робив особливий акцент теоретик і практик краюзнавчого руху 
П. Т Тронько. Академік відзначав, що краюзнавство покликане зберігати 
історичний досвід минулого в матеріальній та духовній площині 
життюдіѐльності лядини та стати «своюрідним містком, що з’юдную 
поколіннѐ минулі з поколіннѐми сучасними і прийдешніми» *16, с. 5].  

На початку формуваннѐ власне української педагогічної теорії 
першоя спробоя ввести понѐттѐ «історико-краюзнавча робота» в наукову 
площину зроблено Я. Серкізом у навчально-методичному посібнику 
«Історичне краюзнавство». Автор зазначав, що у визначенні предмету та 
семантики цих термінів не існую юдиної думки. Педагог до традиційних 
визначень історичного краюзнавства додаю нові акценти і поѐсняю його ѐк 
«засіб навчаннѐ й вихованнѐ національно свідомих громадѐн» *15+. 

У навчальному посібнику «Історичне краюзнавство» (В. Голубко, 
С. Качараба, А. Середѐк) вчені зазначаять, що історичне краюзнавство 
«підтримую суспільний інтерес до історії не лише в місцевому 
соціокультурному середовищі, але й на всіх рівнѐх освіти, засобами 
музейництва, туризму тощо…» *3, с. 8]. 

Сучасні дослідники краюзнавства М. П. Крачило та В. В. Обозний 
відзначаять, що історичне краюзнавство ю складовоя наукових дисциплін, 
різних за змістом і методами дослідженнѐ, але причетних у своїй сукупності 
до наукового і всебічного пізнаннѐ історії конкретної місцевості *3+.  

Все ж і сучасні дослідники не маять юдності у тлумаченні понѐттѐ 
«історичне краюзнавство». Це і метод навчаннѐ та вихованнѐ, і дидактичний 
прийом, і спосіб дослідженнѐ, і науковий чи громадський рух… А за 
ствердженнѐм М. Ю. Костриці – це «суперечливий комплекс 
дисциплін».*9, с. 7]. 

Важливим длѐ розуміннѐ етимології ю аналіз словників та довідників. 
Длѐ прикладу, в «Українському педагогічному словнику» серед інших 
завдань краюзнавства оремо акцентуютьсѐ на його історичній складовій, а 
сам термін поѐсняютьсѐ ѐк «освітньо-виховна робота, ѐка полѐгаю в 
усебічному вивченні на уроках i в позакласній роботі частини країни 
(області, району, міста, села тощо)» *4, с. 179]. 

Длѐ нашого дослідженнѐ важливим ю трактуваннѐ «краюзнавства» 
саме В. Обозним, оскільки дослідник даю визначеннѐ цього понѐттѐ, 
розглѐдаячи його виклячно в освітній площині: «краюзнавство – це 
унікальне суспільне ѐвище, в основі ѐкого знаходитьсѐ безперервний 
процес пізнаннѐ й передачі знань про рідну земля і життѐ на ній, що 
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здійсняютьсѐ від одного поколіннѐ до наступного». Окремої уваги 
заслуговую термін «краюзнавча освіта» та його трактуваннѐ: «процес і 
результат цілеспрѐмованого формуваннѐ особистості на основі засвоюннѐ 
досвіду і традицій регіонально-соціумної культури» *12, с. 13-15].  

Отже, історичне краюзнавство – це напрѐм історичної науки, ѐкий 
займаютьсѐ дослідженнѐм історії, природи, культури, демографічних 
складових, пам’ѐток у межах визначеного регіону, міста чи села. А вже 
історико-краюзнавча робота ю вихідноя діѐльністя щодо дослідженнѐ та 
вивченнѐ історичного краюзнавства. 

Другий основний компонент понѐтійного апарату нашого 
дослідженнѐ ю «позашкільна освіта». Рішеннѐм колегії Міністерства освіти 
України 25 груднѐ 1996 року було затверджено «Концепція позашкільної 
освіти та вихованнѐ». За цим документом позашкільна освіта – «це процес 
безперервний, що не маю фіксованих термінів завершеннѐ і послідовно 
переходить із одніюї стадії у другу від створеннѐ умов, сприѐтливих длѐ 
творчої діѐльності дітей та підлітків, до забезпеченнѐ їх співробітництва у 
творчому процесі *11, с. 18]. 

Базовим сучасним джерелом длѐ нас слугуять чинні нормативно-
правові акти, головним чином, Закони України. За основу пропонуюмо визна-
ченнѐ «позашкільної освіти» викладене у Законі України «Про позашкільну 
освіту» (2000 р.), ѐке трактуютьсѐ ѐк «сукупність знань, умінь та навичок, що 
здобуваять вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших 
суб’юктах освітньої діѐльності за програмами позашкільної освіти» *6+. 

Чинний Закон України «Про освіту» (2017 р.) *5+ визначаю 
позашкільну освіту ѐк один із основних «складників структури освіти» і даю 
найбільш широке визначеннѐ цього понѐттѐ - «розвиток здібностей дітей 
та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, 
технічної та іншої творчості, здобуттѐ ними первинних професійних знань, 
вмінь і навичок, необхідних длѐ їх соціалізації, подальшої самореалізації та 
професійної діѐльності» (статтѐ 14). 

Натомість «Український педагогічний словник» трактую позашкільну 
освіту ѐк форму роботи виклячно з дорослими: «Позашкільна освіта – 
сукупність форм культурно-освітньої, загальноосвітньої та виховної роботи 
серед дорослого населеннѐ» *4, с. 263].  

Дослідник туристсько-краюзнавчого руху в закладах позашкільної 
освіти М. Ю. Косило влучно описую головну особливість позашкільної 
освіти, ѐка «полѐгаю в тому, що не дитина адаптуютьсѐ до існуячих освітніх 
та педагогічних умов, а останні створяятьсѐ длѐ дітей і проектуятьсѐ на 
їхня індивідуальність». Він зазначаю, що позашкільна освіта – «це освіта 
творча, адже набуттѐ знань – процес пошуковий, розвиваячий, в основі 
ѐкого лежить спілкуваннѐ, а на перший план виходить проблема 
стосунків» [7, с. 45]. 
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Базуячись на змістовному аналізі практичних та теоретичних засад 
позашкільної освіти, О. В. Биковська даю визначеннѐ останній – 
«позашкільна освіта – це складова системи безперервної освіти, 
цілеспрѐмований процес і результат навчаннѐ, вихованнѐ, розвитку й 
соціалізації особистості у вільний час у позашкільних навчальних закладах 
та інших соціальних інституціѐх» *1, с. 11]. 

Сутність терміну «позашкільної освіта» у своїй науковій роботі 
розкриваю Г. П. Пустовіт і трактую ѐк модель «цілісного позашкільного 
освітньо-виховного простору, побудованого на гуманістичній парадигмі, де 
центром системи визначено дитину з її потребами, мотивами, бажаннѐми, 
інтересами, переконаннѐми, ідеѐми й ідеалами, самосвідомістя…» *14, с. 6]. 

Таким чином, позашкільна освіта ю інноваційноя площиноя, 
характерноя особливістя ѐкої ю варіативність програмної складової, 
просторова рухливість, необмеженість у часі, незалежність у виборі 
методик та технік навчаннѐ та вихованнѐ. Тому ми вважаюмо, що 
абсолятно виправдано позашкільна освіта посідаю вагоме місце в сучасній 
системі безперервної освіти. 

Говорѐчи про досвід історико-краюзнавчої роботи в системі 
позашкільної освіти, окремо слід зупинитисѐ на понѐтті «туристсько-
краюзнавчої роботи», ѐкий основоположним базисом длѐ історико-
краюзнавчої діѐльності дітей та педагогів. 

Понѐттѐ «туристсько-краюзнавча робота» утверджуютьсѐ в науково-
освітньому середовищі в 1960-70-х рр. і використовуятьсѐ длѐ визначеннѐ 
окремого напрѐму позашкільної освіти. Тому в нормативних, законодавчих 
документах воно отримало комплексне змістове визначеннѐ та 
закономірне тлумаченнѐ через призму двох основних компонентів – 
туризм та краюзнавство. 

У 80-х роках ХХ століттѐ спостерігаюмо значну активізація туристсько-
краюзнавчої роботи. Цьому сприѐло розширеннѐ мережі закладів 
позашкільної освіти туристсько-краюзнавчого напрѐму – Станцій яних 
туристів (СЮТур). Саме на ці структури були покладені функції щодо 
впровадженнѐ краюзнавчого пошуку в роботі з дітьми. Але об’юктивне 
ознайомленнѐ з історичним минулим, незаангажовані дослідженнѐ 
суперечили ідеологічним дороговказам, означеним тоталітарним режимом.  

Аналізуячи діѐльність СЮТур, слід зазначити, що краюзнавча 
діѐльність поступаютьсѐ туристсько-спортивній, і впроваджуютьсѐ в 
закладах позашкільної освіти виклячно ѐк допоміжний інструмент. Досить 
часто формами туристсько-краюзнавчої роботи називалисѐ відпочинок і 
суспільно корисна діѐльність. Такої позиції дотримувавсѐ радѐнський 
педагог О. Остапчук: «краюзнавство і туризм у сучасному їх розумінні – це 
фізичний розвиток, оздоровленнѐ й пізнаннѐ оточуячої дійсності, 
формуваннѐ цінних духовних ѐкостей особистості» *13, с. 3].  
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Вже цілком інші акценти знаходимо у трактуванні М. Костриці такого 
симбіозу, що маю безліч спільних характеристик: «краюзнавство в поюднанні з 
туризмом – це організована під керівництвом учителѐ багатогранна 
навчально-освітнѐ, пошуково-дослідницька, суспільно-корисна діѐльність 
учнів у процесі комплексного вивченнѐ рідного края» *8, с. 10].  

У розумінні сучасних українських педагогів також прослідковуютьсѐ 
поюднаннѐ краюзнавства та туризму у процесі ѐк дослідницької, так і 
виховної роботи з дітьми в системі позашкільної освіти. У цьому контексті 
не втрачаю актуальності й термін «туристсько-краюзнавча робота», 
змістовоя складовоя ѐкої ю історико-краюзнавча робота.  

Дослідник географічного краюзнавства М. Крачило так визначаю понѐттѐ 
«туристсько-краюзнавчої роботи» - «взаюмопов’ѐзаний і комплексний 
розвиток туризму та краюзнавства становить сутність і зміст туристично-
краюзнавчої роботи» *19, с. 5+. Науковець наголошую, що розвиток 
краюзнавства неможливий без активної форми сприйнѐттѐ та вивченнѐ свого 
оточеннѐ (екскурсії, туристські походи, подорожі рідним краюм). 

Детально аналізуячи ці понѐттѐ, М. Ю. Косило робить висновок, що 
туристсько-краюзнавча робота в закладі позашкільної освіти це - «окремий 
напрѐм і форма позашкільної освіти; комплексний засіб навчаннѐ й 
вихованнѐ; профільне науково-методичне, організаційно-масове 
забезпеченнѐ навчально-виховного процесу у специфічних умовах 
екскурсійної та гурткової роботи, проведеннѐ походів, експедицій, різних 
масових заходів тощо». Педагог розводить два на перший поглѐд синонімічні 
понѐттѐ «туристсько-краюзнавча робота» та «туристсько-краюзнавча 
діѐльність» і вважаю доречним «застосовувати понѐттѐ «туристсько-
краюзнавча робота» в контексті її використаннѐ освітніми закладами ѐк 
форми, напрѐму, засобу навчально-виховної роботи, а понѐттѐ «туристсько-
краюзнавча діѐльність» – ѐк процес і виѐв дії, творчості, самодіѐльності учнів із 
оволодіннѐми знаннѐми, уміннѐми, навичками» *7, с. 42-44]. 

Аналізуячи наведені визначеннѐ, виѐвлені в навчально-методичній та 
науковій літературі може констатувати, що туристсько-краюзнавча робота в 
системі позашкільної освіти та дефініціѐ цього понѐттѐ характеризуятьсѐ 
семантичноя складністя й багатовекторністя трактувань. 

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Всі наведені 
вище визначеннѐ та поѐсненнѐ терміну «історико-краюзнавча робота», 
зважаячи на його багатогранність та глибину, зводѐтьсѐ до 
дескриптивного аналізу його окремих аспектів, ігноруячи засадничі 
особливості цього феномену саме в системі позашкільної освіти. 

У цій розвідці ми проаналізували й описали понѐтійний аспект 
трактуваннѐ педагогами та вченими термінів «історичне краюзнавство», 
«позашкільна освіта», «історико-краюзнавча робота» та «туристсько-
краюзнавча робота». Дефініціѐ «історико-краюзнавча робота» ю похідноя від 
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ширшого терміну «історичне краюзнавство» і визначаю організовану та 
керовану педагогами діѐльність дітей, спрѐмовану на систематичне 
вивченнѐ, збереженнѐ та відтвореннѐ історичної спадщини рідного края і ю 
складовоя туристсько-краюзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти. 

У своя чергу, пропонуюмо визначеннѐ історико-краюзнавчої роботи в 
системі позашкільної освіти ѐк універсального, комплексного засобу 
вихованнѐ та навчаннѐ вихованців у процесі активного пізнаннѐ й 
дослідженнѐ навколишнього світу певної території через призму 
історичного минулого. 

У перспективі подальшими науковими розвідками стане визначеннѐ 
засадничого змісту понѐттѐ «експедиціѐ», «екскурсіѐ», «подорож», 
«похід», що ю основними формами й засобами здійсненнѐ історико-
краюзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти. 
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РЕЗЮМЕ 

Пархоменко Ирина. Теоретические основы историко-краеведческой работы в 
системе внешкольного образованиѐ. 

В процессе исследованиѐ историко-краеведческой работы в системе 
внешкольного образованиѐ важнуя роль играет ее теоретическое осмысление и 
использование историко-педагогического опыта. В этом контексте важнуя роль 
играет анализ научных знаний в сфере историко-краеведческой работы, толкованиѐ 
его теоретического и практического значениѐ. В статье подробно проанализированы 
теоретические основы историко-краеведческой работы в системе внешкольного 
образованиѐ конца ХХ – начала XXI века. Также определён понѐтийный аспект 
трактовки терминов «историческое краеведение», «внешкольное образование», 
«историко-краеведческаѐ работа» и «туристско-краеведческаѐ работа». 

Ключевые слова: теоретические основы, внешкольное образование, система 
внешкольного образованиѐ, учреждениѐ внешкольного образованиѐ, историко-
краеведческаѐ работа, историческое краеведение, туристско-краеведческаѐ работа. 

 
SUMMARY 

Parkhomenko Iryna. Theoretical principles of historical and ethnographic work іn 
out-of-school educational system. 

The important role in the research process of historical and ethnographic work in the 
out-of-school educational system plays its theoretical understanding and the use of historical 
and pedagogical experience. According to this context the analysis of scientific knowledge of 
historical and ethnographic work, its theoretical and practical meaning is of great value.  

Ascertaining the basic connotation is the first element of research, the scientific-
theoretical background of which is historiographic analysis of certain research problem.  

The aim of the article is research and analysis of different concepts concerning 
teachers’ and scientists’ points of view on such definitions as “historical regional study”, “out-
of-school education” in the pedagogical and historical sources.  

The theoretical basis of historical and ethnographic work in the out-of-school 
education in the end of the XX and beginning of the XXI century is fully analyzed in the article. 
The connotation of “historical country-study”, “out-of-school education”, “historical and 
ethnographic work” and “tourist and ethnographic work”. 
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The given recognition and explanation of the term “historical and ethnographic work” 
according to its versatility and deepness go to the descriptive analysis of some aspects 
ignoring the basic features of this phenomenon in pedagogy. 

The definition “historical and ethnographic work” is a derivative from the wide term 
“historical ethnography” and means organized and controlled by teachers work with children 
aimed at exploring, saving and reproduction of historical heritage of native land and being a 
part of tourist and ethnography work in out-of-school establishments. 

The author of the article proposes to define the historical and ethnographic work in 
the out-of-school system of education as universal, complex method of upbringing and 
education in the process of active cognition and researching the certain territory of treaties 
over time. 

Key words:  theoretical principles, out-of-school education, out-of-school system, out-
of-school establishments, historical and ethnographic work, historical country-study, tourist 
and ethnographic work. 
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ФЕНОМЕН ЦИКЛУ ДИТЯЧИХ КАЗОК СЕРГІЯ КОЗЛОВА 
 
У статті розглѐнуто основний феномен циклу дитѐчих казок Сергіѐ Козлова, в 

основі ѐкого розкриттѐ внутрішнього світу головних героїв та їх гуманістичного 
потенціалу. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети застосовувалисѐ переважно 
теоретичні методи дослідженнѐ. Відзначено, що С. Козлов майстерно передаю 
глибокі внутрішні переживаннѐ героїв своїх казок, розкриваю їх взаюмовідносини, що 
ґрунтуятьсѐ на почуттѐх дружби, поваги, взаюмодопомоги, піклуваннѐ тощо. Герої 
казок С. Козлова сповнені оптимізму, радості, лябові до життѐ, вони вміять 
фантазувати, мріѐти і бачити прекрасне, навіть у звичайних речах. Підкреслено, що 
художнѐ майстерність автора досѐгаютьсѐ шлѐхом використаннѐ епітетів, 
метафор, уособлень, алегорій, ѐкими пронизані всі казки. 

Ключові слова: казка, гуманістичний потенціал, дружба, повага, 
взаюмодопомога, епітет, метафора, уособленнѐ, алегоріѐ, внутрішні переживаннѐ. 

 
Постановка проблеми. З сивої давнини казка відіграю особливу роль 

у формуванні світоглѐду лядини, оскільки допомагаю їй сприймати 
інформація про навколишній світ і ю невід’юмноя частиноя її буттѐ. 
З поколіннѐ в поколіннѐ казка передаю мудрість, життюві цінності та досвід. 
За словами видатного науковцѐ М. Лещенко: «Казковий світ магічно 
впливаю на дитину, манить таюмницѐми, чудесами, чародійством. Діти з 
радістя подорожуять в уѐвному, нереальному світі, активно діять у 
ньому, творчо трансформуять, перетворяять його. За допомогоя казок 




