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У початковій школі метою виховання підростаючого покоління є 

«вироблення в кожній людині відданості універсальним загальнолюдським 
моральним цінностям, успадкування духовних надбань і культури як сво-
го, так і інших народів світу, виховання в ній громадського світогляду і го-
товності до активної участі в прогресі своєї Батьківщини і всього людства 
на ґрунті розкриття всіх потенціальних можливостей та індивідуальних рис 
особистості» [3, 13]. Одним із засобів, що допомагають успішному вирі-
шенню цієї мети, є педагогічне краєзнавство з його невичерпними можли-
востями для навчання і виховання. 

Використання педагогічного краєзнавства у навчально-виховному 
процесі стимулює пізнавальну активність учнів, сприяє міцному й осмис-
леному засвоєнню знань, формуванню інтересу до вивчення педагогічної 
спадщини свого краю, наближує навчання до життя, пробуджує і розвиває 
у молодших школярів почуття національної самосвідомості. 

Про необхідність використання місцевого матеріалу писали 
М.І. Новиков, В.Х. Весель, К. Ушинський , Д.Д. Семенов, А.С. Симонович, 
О.В. Духнович, Б.Д. Грінченко, С.В. Русcова, В.О. Сухомлинський. Пізні-
ше розробкою цього питання займалися представники вітчизняної педаго-
гіки А.Х. Аптікієв, С.В. Крівов, В.В. Матіяш, Т.М. Міщенко, 
Л.В. Смирнова, О.В. Терьохіна, О.В. Сухомлинська, Н.С. Побірченко. 

У сучасних умовах розвитку школи необхідність використовувати 
краєзнавчий матеріал в системі навчально-виховної роботи сумнівів не ви-
кликає як у педагогів та методистів, так і в учителів. 

Дидактичні умови використання краєзнавчого матеріалу: 
− у процесі добору матеріалу необхідно дотримуватися таких кри-
теріїв: науковості, доступності, багатофункціональності, емоцій-
ної насиченості та особистісної значущості для учнів; 

− використання краєзнавчих відомостей має здійснюватись систе-
матично і цілеспрямовано; 

− під час розробки використання краєзнавчого матеріалу необхідно 
враховувати пізнавальні можливості молодших школярів, специ-
фіку навчальних предметів та спиратись на пізнавальну актив-
ність учнів. [14, 32-33]. 

Сутність поняття «педагогічне краєзнавство» визначається як 
«…галузь історико-педагогічного знання про особливості розвитку освіти, 
наук, педагогічної думки, культури місцевого краю, вивчення, збереження 
та творче використання, регіонального педагогічного досвіду в теорії і 
практиці сучасних освітніх закладів» [2, 16]. 



Основними джерелами надходження краєзнавчого матеріалу є: 
− краєзнавча література (науково-популярна, довідкова, художня); 
− місцева преса; 
− розповіді старожилів про педагогів рідного краю; 
− матеріали краєзнавчих музеїв, архівів і фондів. 
Використовуючи всі ці джерела дитина не лише розширюватиме свій 

світогляд, але й матиме навики знаходження і збору потрібної інформації. 
Отож, якщо ми хочемо виховати гармонійно розвинену особистість, 

маємо будувати навчально-виховний процес у початковій школі, викорис-
товуючи всі засоби і джерела педагогічного краєзнавства. 
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