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У час соціокультурних перетворень в усіх сферах життя українського 

суспільства зростає роль професійно-особистісних якостей, які забезпечу-
ють компетентність, мобільність, ініціативність, самореалізацію, творчий 
підхід та високу працездатність особистості.  

Педагогічне краєзнавство, виступаючи джерелом і засобом вихован-
ня творчої особистості, сприяє розвитку творчої індивідуальності, профе-
сійної компетентності майбутнього учителя, позитивного ставлення до 
вчительської праці, педагогічної науки. Вивчення педагогічної діяльності 
відомих учителів краю сприяє розвитку педагогічної культури. Ученими 
доведено, що включення студентів у творчу діяльність, спрямовану на за-
своєння педагогічного досвіду, конкретизує зміст педагогічної освіти з 
урахуванням місцевих соціокультурних особливостей, адаптує фахівців до 
професійної діяльності в умовах регіону. 

Аналіз наукових джерел з проблеми розвитку творчої індивідуально-
сті майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства свідчить про 
те, що окремі аспекти проблеми представлені у працях Б. Ананьева, І. Беха, 
Л. Ваховського, Л. Виготського, П. Іванова, В. Кан-Калік, А. Леонтьєва, 
Н. Побірченко, Л. Смірнової, О. Сухомлинської, О. Терьохіної та ін. 

Проте, проблема розвитку творчої індивідуальності майбутніх учи-
телів засобами педагогічного краєзнавства у педагогічній науці представ-
лена недостатньо. Зокрема, мало вивчений освітній потенціал педагогічно-
го краєзнавства, не систематизований досвід використання педагогічного 
краєзнавства в аспекті творчого розвитку особи.  

Тому, ми поставили за мету – дослідити процес розвитку творчої ін-
дивідуальності майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства як 
одну з передумов формування професійної компетентності. 

Творчий аспект розвитку індивідуальності набуває особливого зна-
чення на сучасному етапі у зв’язку з інноваційними освітніми процесами. 
Без формування даної складової майбутні учителі не в силах усвідомити 
суть конкретних педагогічних технологій, визначити своє відношення до 
них та успішно застосувати на практиці. 

П. Івановим були запропоновані окремі форми і методи краєзнавчої 



підготовки студентів. Він вважав, що питання педагогічного краєзнавства 
повинні увійти до теоретичного та практичного курсу педагогіки, для чого 
слід активізувати краєзнавчу спрямованість викладання педагогічних дис-
циплін і ввести у вузах ознайомлювальний курс основ краєзнавства [1, 24]. 

Вивчення педагогічного краєзнавства допоможе студентові залучи-
тися до педагогічної культури краю, розвинути професійну компетент-
ність, творчий підхід до педагогічного процесу, прагнення до професійно-
го зростання, потребу в організації своєї діяльності з урахуванням специ-
фіки рідного краю. 

Педагогічне краєзнавство є «відносно самостійною областю істори-
ко-педагогічних знань, яка вивчає особливості навчально-виховних уста-
нов краю; творчі лабораторії місцевих майстрів праці, що ефективно вико-
ристовують специфічні умови рідної природи та навколишнього соціаль-
ного середовища; етнопедагогіки з її національними та місцевими звичая-
ми і традиціями» [2, 11]. 

Таким чином, продуктивна реалізація у навчально-виховному проце-
сі педагогічно-краєзнавчих матеріалів пов’язана з функціональним харак-
тером і креативною спрямованістю змісту навчання майбутніх вчителів. 

Освітні можливості педагогічного краєзнавства полягають в ство-
ренні умов для педагогічної взаємодії викладача зі студентами, метою якої 
є отримання майбутніми учителями відомостей про вчительську працю, 
систему регіональної освіти, педагогічну творчість та досвід вчителів 
краю. Подібна взаємодія як невід’ємна складова припускає освоєння май-
бутніми учителями педагогічних цінностей суспільства.  

Активізації процесів індивідуального творчого розвитку майбутньо-
го учителя в значній мірі сприяє використання творчих форм і методів 
включення студентів в пошукову педагогічно-краєзнавчу діяльність. 

За своєю суттю, пошукова педагогічна-краєзнавча діяльність є по-
шуком і відкриттям нового знання при вивченні педагогічного минулого і 
сьогодення. Це розширює сферу індивідуальної професійної майстерності 
та дає кожному з учасників можливість творчо застосовувати продуктивні 
методи і прийоми своїх колег в освітньому процесі. 

Таким чином, пошукова педагогічно-краєзнавча діяльність дослід-
ницької спрямованості актуалізує креативний потенціал студента, розвиває 
незалежну поведінку.  

Творча індивідуальність студента – це результат освітньої діяльності 
направленої на розвиток неповторних, особливо значущих якостей, що ре-
алізовуються засобами педагогічного краєзнавства. 

Засоби педагогічного краєзнавства в розвитку творчої індивідуаль-
ності студента полягають в оптимізації професійно-особистісного стилю 
педагогічної діяльності студентів; активізації соціально-психологічних ме-
ханізмів наслідування, копіювання, перенесення, адаптації, творчої само-
реалізації в процесі вивчення педагогічного краєзнавства; актуалізації тво-



рчого потенціалу студента за допомогою вивчення педагогічного досвіду. 
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