
Організація та проведення туристсько-краєзнавчої роботи 

в Новій український школі 

Нова українська школа – реформа шкільництва, яка передбачає створення школи, 

де діти будуть навчатися через діяльність, а основна увага спрямована на розвиток 

компетентностей.  

Мета Нової української школи – школа, яка буде виховувати відповідальних, 

активних громадян.,це різнобічний розвиток,виховання і соціалізація особистості,яка 

усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої дії 

з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської 

активності. 

Ключові компетентності Нової української школи: 

уміння вчитися впродовж життя 

компетентність у природничих науках і технологіях 

соціальна та громадська компетентність 

компетентність здорового способу життя 

екологічна грамотність 

Ці компетентності є однаково важливими. Спільним для всіх компетентностей є 

вміння висловлювати свою власну думку, критично мислити, здатність критично 

обґрунтовувати свою позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми 

та приймати рішення, уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний 

інтелект, здатність співпрацювати в команді. 

Позашкільна освіта є однією з важливих складових Нової української школи, 

системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту». Ця важлива складова Нової української школи 

спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, 

духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Позашкільна освіта в Новій 

українській школі це совокупність знань, умінь та навичок , що отримують учні, 

вихованці у час, вільний від навчання в закладах загальної середньої освіти. 

Нова українська школа на даний час є нагальною потребою держави, якій 

необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами-патріотами, здатними 

забезпечити Україні гідне місце в цивілізованому світі, особистостями, які своєю 

діяльністю, любов'ю до Батьківщини, досягли б вільного саморозвитку і збереження 

індивідуальності української нації. Позашкільна освіта має можливість досягти  це 

превентивним застосуванням можливостей туризму і краєзнавства. Важливим чинником є 



використання місцевого краєзнавчого матеріалу, що підводить учнів до глибшого 

розуміння навколишнього середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до рідної 

вулиці, міста, району і загалом державі, де вони народилися і виросли, вивчення історії 

рідного краю та довкілля, формування у дітей ключових компетентностей Нової 

української школи, оволодіння практичними уміннями і навичками з туризму і 

краєзнавства, пропаганда здорового способу життя та змістовного дозвілля. 

Усі подорожі починаються з порогу рідного дому, з рідної вулиці – з невеликих 

прогулянок та мандрівок рідним краєм. Саме з них починається формування свідомого 

почуття любові та поваги до Батьківщини, бажання працювати для її користі. 

У молодших школярів домінує образне мислення, тому формою вивчення пізнавально-

краєзнавчої інформації може бути уявна подорож, вікторина, виставка малюнків на тему 

«Я люблю свою вулицю», екскурсія, прогулянка. Наприклад: вікторина «Моя рідна 

вулиця» надасть змогу дітям насамперед більше взнати про вулицю, на який вони живуть. 

Цінним для патріотичного виховання буде опрацювання матеріалів про походження назв 

вулиць чи районів міста, пояснення їх топонімічного значення. Наступним кроком у 

здатності дитини відчути себе кам'янчанином буде пізнавальна інформація про вулицю, на 

якій розташовано навчальний заклад, про будівлю закладу, визначні події з його історії і 

т.д. Як підсумок перших занять з патріотичного виховання, будуть доречні нетривалі, 

фізично доступні прогулянки-екскурсії вулицями міста. Наприклад: «Вулиця, де живе мій 

друг», «Моя вулиця – найкраща в місті» і т.д. Під час таких прогулянок бажано задавати 

дітям питання, які допоможуть їм добре орієнтуватися в різних частинах міста: «В якому 

напрямку зараз знаходиться твій дім?», «Як називається вулиця ліворуч від цієї, на який 

ти знаходишся?», «Як звідси потрапити на площу Майдан Відродження?». Такі заходи 

згуртовують дітей, дають змогу їм краще взнати один одного.Коли дитина усвідомить в 

якій частині міста вона мешкає та більше взнає про вулиці, якими вона кожен день ходить, 

можна переходити до вивчення загальної інформації про місто. Для дітей молодшої школи 

це повинні бути нескладні відомості такого спрямування: 

 Яка річка протікає в місті? Куди вона впадає? 

 Скільки мостів прокладено через р. Смотрич? 

 Який міст тобі найбільше подобається? 

 Куди можна потрапити зі Старого міста, пройшовши Турецьким мостом? 

 З якою метою була побудована фортеця? 

 майдан в Старому місті, на якому відбуваються свята та фестивалі? і т.д. 

Обов'язковою є підсумкова екскурсія територією Старого міста, знайомство з 

найцікавішими пам'ятками: Ратушею, Кушнірською вежею, Кафедральним костелом, 



Замковим мостом та фортецею. Бажано провести декілька екскурсій вулицями Нового 

плану (вул. Лесі Українка, Шевченка, Собор Олександра Невського, Лебедине озеро, 

Гунські криниці, Меморіал визволителів міста). 

Невід'ємною частиною патріотичного виховання дитини – є вивчення рідного краю 

під час виїзних екскурсій та пішохідних мандрівок. Таким чином, з'являється чудова 

можливість розширити знання дітей не тільки про рідне місто, але й ознайомити юних 

краєзнавців з красою і неповторністю Подільського краю. 

Пропонуємо декілька прикладів виїздних екскурсій: 

1. «Кармалюковими стежками» (с. Привороття – товтра Лиса – 

товтраКармалюкова, обід, розваги) 

Відстань: автобусом 12 км в одну сторону, пішохідна 3.5км 

2. Екологічна стежка «Суржинецький яр» 

Відстань: автобусом 15 км в одну сторону, пішохідна 3км 

3. Печера «Кришталева» с.Кривче Тернопільська обл. 

Відстань: автобусом 75 км в одну сторону, пішохідна 2км 800м 

4. Екологічна стежка «Пуща відлюдника» смт Сатанів (р.Збруч, джерела, печера 

відлюдника, буковий заповідний ліс, долина Сліпий яр) 

Відстань: автобусом 80 км в одну сторону, пішохідна 3км 

5. с. Маліївці – «подільська Софіївка» (старовинний палац з атлантами, 

ландшафтний парк, фонтан «Паща лева», чудо-водоспад з печерами монастиря, р.Ушиця) 

Діти, пізнаючи рідний край, розширюють свій світогляд, формують високі моральні якості 

майбутнього громадянина України. 

Враховуючи особливості вікового періоду, краєзнавчо-інформаційний простір для 

молоді 5-6 класів стає складнішим та насиченішим. Екскурсії та подорожі 

урізноманітнюються та ускладнюються. Діти мають можливість досконало вивчити 

історію рідного міста, його архітектурні пам'ятки, знайомитися з іншими цікавими 

містами, регіонами та природними пам'ятками України. Найперше, головну увагу 

необхідно приділити вивченню міста Кам'янець-Подільського, як головного чинника в 

формуванні патріотичних якостей учнівської молоді. Вагомість тематичних екскурсій 

полягає в тому, що вони крок за кроком знайомлять учнів та вихованців з рідним містом, 

діти не обтяжені інформацією, краще сприймають та запам'ятовують. Інтерактивною та 

цікавою для дітей є екскурсія в форматі «запитання-відповідь», яка спонукає юних 

краєзнавців до активно-пізнавальної форми спілкування з вчителем-екскурсоводом. 

Минуло 70 років як Україну, в тому числі і Кам'янеччину, було визволено від 

нацистів. Але чим більше ми віддаляємося від подій Другої Світової війни, тим 



вагомішою стає здобута над нацизмом у Європі Перемога. Одним з головних завдань 

педагогічних колективів Нової української школи є активізація всебічного виховання 

підростаючого покоління на прикладах подвигів старших поколінь у боротьбі з нацизмом; 

а також сучасних героїв, загиблих під час АТО, прагнення українського народу до волі і 

незалежності.  

Компетентність здорового способу життя, екологічна грамотність це соціальна та 

громадська позиція молодої людини, іі виховання його багато в чому залежить від 

вчителя-краєзнавця, тому що саме він знайомить дітей з неповторною красою рідного 

краю. Привабливими для дітей 5-8 класів завжди є пішохідні прогулянки в ліс, під час 

яких діти знайомляться з рослинним та тваринним світом, з річками та потічками, 

рельєфом місцевості, унікальністю Подільських товтр. Під час таких прогулянок бажано 

вчити юних туристів збирати місцевий краєзнавчий матеріал, проводити опитування 

місцевого населення в селах, які трапляються на маршруті, записувати оповідки, легенди. 

Все це сприяє формуванню патріотичних почуттів у молоді. Одним з найцікавіших та 

улюбленіших маршрутів в цьому плані є мандрівка в с.Привороття та Кармалюкову гору. 

Для 1-4 класів цей маршрут представлено в скороченому вигляді та адаптовано під вікові 

можливості дітей. Для старшої школи цей маршрут включає більше краєзнавчих об'єктів 

та насичений цікавою різноплановою краєзнавчою інформацією. Нитка маршруту «Ой, 

гори, гори, Медобори» включає: знайомство з діяльністю ПП «Авіс» (розповідь в 

автобусі), перехід схилом товтри Лиса до старих штолень, відвідування рибного 

господарства, річка Мукша, підйом на вершину Кармалюкової гори, огляд печери 

Кармалюка, давньоруського городища (на вершині гори обід та розваги).  

Пропонуємо перелік краєзнавчих екскурсій Подільським краєм: 

1. Печера «Кришталева» (с. Кривче Тернопільська обл.): екскурсія печерою, 

фортеця «Окопи св. Трійці» (де сходились кордони трьох держав), Хотинська фортеця, 

Жванецький замок . 

2. Бакотський скельний монастир: легенди Подільських товтр, заказник Совий яр, 

скеля Молочний камінь, печерний монастир біля с.Субіч, дністровський каньйон  

3. Урочище Червоне: Джуринський водоспад (висота до 16м.), амфітеатр з 

червоним камінням, руїни Замку та Домініканського костелу. 

4. Печера «Вертеба» на Тернопільщині: підземний музей трипільської культури, 

краєзнавчий музей м. Борщів, дохристиянський печерний храм с. Монастирок, руїни 

замку м. Скала-Подільська. 

5. Спелеопохід до печери «Атлантида» (повзання, розпори, вертикальні скельні 

підйоми і спуски, вражаючої краси кристали, лабіринти і зали, 3-4 години під землею).  



6. Спелеопохід до печери «Млинки» Тернопільська обл. 

7. м.Чернівці: оглядова екскурсія по місту, Театральна площа, ратуша, вулиця 

О.Кобилянської, університет. 

8. м. Меджибіж: Меджибіжська фортеця та пам'ятки м.Летичіва. 

9. Екологічна стежка «Пуща відлюдника»: фортеця та синагога в м. Сатанів, Св'ято-

Троїцький монастир, пішохідна екскурсія в заповідник «Медобори» (траянів вал, печера 

«Перлина», печери ченців, джерела, р.Збруч). 

10. Подільські замки-фортеці: с.Рихта, с.Кудринці (замок на Мармуровій горі). 

11. Староконстантинів: замок, набережна р. Случ та історико-культурний 

заповідник «Самчики».  

12. смт.Гусятин, с.Сидорів: історико-архітектурні пам'ятки Гусятина, фортеця-

корабель с.Сидорів, костел.  

13. с.Маліївці: маєток Орловських, палацово-парковий комплекс, водоспад, костел 

с. Підлісний Мукарів, с.Сутківці: Покровська церква-фортеця, руїни замку.  

14. с.Чорнокозинці: замок. 

15. с.Миньківці-Отроків: держава графа Сцибора-Мархоцького, дендропарк.  

16. Пам'ятки та історія с. Китайгород  

19. м.Чортков – перлина Поділля: фортеця, унікальні дерев'яні храми. 

21. смт. Чемерівці: солодовий завод «Оболонь»  

22. Замки Тернопілля: Скалат, Збараж 

23. Новодністровська ГЕС та Лядовський печерний монастир (діючий) 

24. Історико-культурні заповідники «Антоніни», «Самчики» та смт. Чорний Острів 

Значне інформаційно-краєзнавче навантаження мають багатоденні виїзні екскурсії 

визначними містами та пам'ятками України. Вони значно розширюють світогляд дітей, 

дають можливість пізнати свою країну та мають велике значення у вихованні молодого 

покоління. 

Рекомендуємо перелік туристсько-краєзнавчих маршрутів визначними місцями 

України: 

1. м. Львів та середньовічні замки в Золочеві, Підгірці, Олесько.(2 дні): екскурсія 

по середньовічних замках, муз. Арсенал, Королівські зали, муз. Аптека, Личаківське 

кладовище, Вернісаж, оперний театр, Високий замок, оглядова екскурсія Львовом.  

2. Меджибіж-Вінниця-Умань (2дні): фортеця в Меджибожі, садиба Пирогова і 

ставка Гітлера, фабрика Рошен у Вінниці, Софіївський парк в Умані. 

3. м.Львів-Крехівський монастир-м. Жовкла -замок. (2дні). 



4. По Закарпаттю (2дні): смт.Міжгір'я, оз. Синевір, вдсп. Шипіт, м. Хуст, долина 

Нарцисів, Солотвино, термокупальні, с. Колочава, м. Рахів, муз. Екології гір, канатно-

крісельна дорога, м. Яремча. 

5. По Закарпаттю (3 дні). + Мукачево, Берегово (термальний басейн). 

6. Чернівецька обл. (2дні): с.Чарторія, м.Вижниця, перевал Немчич, скелі Протяте 

каміння, с. Підзахаровичі 

7. Карпати (2дні): м .Яремча, Буковель, Манявський монастир та водоспад, Стежка 

Довбуша (пішохідна прогулянка в гори).  

8. м. Луцьк - Шацькі озера (2дні): фортеці в м. Дубно, м. Луцьк, музеї, купання в оз. 

Світязь.  

Однією з компетентностей Нової української школи є дотриманні норм загальної 

культури поведінки учнів під час туристсько-краєзнавчих заходів. 

Нова українська школа це компетентнісний підхід до позашкільної освіти, який 

спрямовує навчальний процес на формування та розвиток у вихованців ключових 

компетентностей, в основу яких закладаються різнобічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України. 
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