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Постановка проблеми. Сучасний освітній процес в Україні зазнає 

докорінних змін і перетворень. Важливо, щоб вища школа попри всілякі 

трансформації залишалася сферою формування креативної, висококультурної, 

інтелектуально розвиненої особистості на засадах гуманізації, толерантного 

ставлення до інших етносів і їх духовного надбання, з домінуванням 

національно-свідомого осмислення здобутків народно-культурної спадщини. 

Це можливо якнайефективніше здійснити у процесі навчально-виховної 

діяльності – на заняттях та в позааудиторний час. Важливим підґрунтям для 

такої роботи слугуватимуть матеріали краєзнавчої проблематики. 

Аналіз останніх досліджень. Розбудова краєзнавчих студій в Україні 

пов’язана з іменами і працями таких учених, як Михайло Максимович, Микола 

Костомаров, Павло Чубинський, Дмитро Багалій, Микола Біляшівський, 

Михайло Грушевський, Степан Рудницький, Павло Тутковський, Олександр 

Яната, Микола Макаренко, Олександр Федоровський, Матвій Яворський, 

Михайло Криворотченко та багато інших.  

Краєзнавчі ідеї в в педагогіці реалізували Софія Русова, Степан 

Рудницький, Костянтин Ушинський та ін. Серйозно і глибоко розробляв 

краєзнавчу проблематику в Україні П. Тронько.  

Нині постає потреба означити першорядні складники краєзнавчого блоку, 

що формують інтелектуально-духовну базу особистості.  

Мета розвідки – сформулювати та з'ясувати зміст понять основних 

складників краєзнавчого блоку, обґрунтувати їх визначальну роль у формуванні 

національно свідомої особистості. 

Виклад основного матеріалу. Культивування краєзнавчої роботи у 

різних напрямах і формах важливе і потрібне у ході викладання дисциплін 

гуманітарного циклу у ВНЗ усіх профілів, у загальноосвітніх школах, у 

гімназіях, ліцеях, коледжах. Краєзнавство, зокрема галузеве, пов’язане 

безпосередньо з персонологією. Краєзнавча персонологія – галузь краєзнавства, 

орієнтована на вивчення наукового, творчого доробку спадщини визначних 

осіб, біографічно пов’язаних з краєм. 

У процесі роботи з краєзнавчим матеріалом обов’язковим є аналіз 

досягнень визначних особистостей, чий життєпис чи життєдіяльність мають 

зв'язок з визначеним мікрорегіоном. Різнобічне вивчення біографічних 

відомостей та наукового доробку відомих особистостей сприятиме 

ефективному засвоєнню знань, разом з тим формуватиме патріотично 

налаштовану, національно свідому особистість фахівця будь-якої сфери 

діяльності. 

Як же впливає актуалізація краєзнавчої роботи на становлення 
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особистості студента, учня? 

На нашу думку, у процесі організації навчальної діяльності з 

передбаченням виконання краєзнавчих завдань створюється підґрунтя для 

формування та становлення краєзнавчого світогляду, краєзнавчої свідомості, 

краєзнавчих знань, краєзнавчого чуття, краєзнавчого смаку, краєзнавчих 

здібностей. 

Краєзнавчий світогляд – система поглядів на життя, природу, 

суспільство, сформована на основі спостережень та життєвого досвіду, 

отриманого в рідномовному середовищі. 

Важливим компонентом є краєзнавча свідомість – перцепція, розуміння 

та оцінка довколишнього світу, що здійснюється на основі пізнання 

різногалузевого досвіду поколінь, осмислення фактів і подій, пов’язаних з 

минулим рідного краю, з життям та діяльністю визначних персоналій.  

Краєзнавчі знання – обізнаність у різноаспектних питаннях минулого і 

сучасного рідного краю, володіння інформацією про історико-культурні 

досягнення, про життєдіяльність окремих осіб, про знаменні події, заходи; 

сукупність відомостей з галузей економіки, географії, історії, мови, культури, 

здобутих у процесі вивчення , дослідження тощо окремого регіону; освіченість 

з питань краєзнавчої науки; ерудованість у проблематиці краєзнавчої науки. 

Виховання краєзнавчої грамотності – обов’язкове, невідкладне завдання 

сучасної освітньої парадигми. 

Краєзнавче чуття – здатність відчувати, розуміти значущість 

різногалузевих історико-культурних надбань регіону; вміння захоплюватися 

минулим та сучасним рідного краю; глибоке відчуття необхідності дослідження 

історико-культурної спадщини «малої батьківщини». 

Краєзнавчий смак – розвинене почуття потягу до вивчення минулого та 

сучасного рідного краю, здатність до оцінки пам’яток духовної і матеріальної 

культури, що співвіднесені з певним регіоном.  

Краєзнавчі здібності – природний нахил до краєзнавчої роботи, 

закладений від народження чи сформований в особистості у процесі навчально-

виховної роботи; обдарування, пов’язані з умінням здійснювати краєзнавчі 

пошуки; талант краєзнавця-дослідника, краєзнавця-популяризатора; 

властивість, особливість індивіда, риси його внутрішньої сутності, що 

виявляються в умінні реалізувати краєзнавчі знання на практиці, спираючись на 

краєзнавче чуття і досвід, здійснювати краєзнавчі пошуки в різних напрямах, 

виконувати різні види краєзнавчої роботи, розробляти і втілювати в життя 

краєзнавчі проекти, популяризувати краєзнавчі досягнення. Такі здібності 

обов’язково треба виховувати у молодого покоління з раннього віку. 

Означених якостей особистість набуває у процесі заглиблення в науковий 

доробок визначних персоналій, що мають відношення до регіону. Отже, роль 

знаних особистостей у процесі формування національної свідомості молоді – 

вагома, незаперечно суттєва і глобальна, особливо – для сьогодення. 

Висновки. Взагалі, краєзнавча робота у різних формах її застосування – 

ґрунт для формування всебічно розвиненої особистості. Виховання молодого 

покоління, починаючи з дитячого садка, немислиме без краєзнавчого 
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складника. Краєзнавчий матеріал безпосередньо базується на рідномовних, 

ріднокультурних джерелах. Він орієнтує на вивчення наукового доробку 

визначних особистостей, життєпис яких пов'язаний з окремим регіоном. У 

такий спосіб відбувається становлення національно свідомої особистості, 

переповненої любов’ю до України, духовних надбань народу. Краєзнавча 

робота у школі (з літературознавства, географії, історії тощо) повинна стати 

невіддільною частиною навчально-виховного процесу. Вважаємо, краєзнавчі 

студії – міцний фундамент для розвитку науково-дослідницьких, креативних 

здібностей особистості. 
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