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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Історія України як навчальний предмет відіграє важливу роль у розвитку 

особистості. Вивчаючи історію своєї країни, учні розвивають допитливість та 

уяву, критичне та творче мислення, здатність аналізувати історичні події, 

шукати відповіді на складні питання сьогодення. В умовах розгортання 

сучасних процесів глобалізації, формування нової системи цінностей та 

опанування західної моделі сприйняття реальностей дедалі більше наростає 

необхідність прагнення пізнати коріння свого минулого, збереження своєї 

національної самобутності, охорони пам’яток природи, культури та історії 

малої батьківщини. 

Протягом останніх років у зв’язку з трансформацією суспільної свідомості 

молодь потребує поглиблення історичних знань, пов’язаних з рідним краєм. 

Допомогти у вирішенні цього питання покликана програма з позашкільної 

освіти гуманітарного напряму «Пізнаємо рідний край», спрямована на молодь, 

яка хоче добре знати рідний край.  

 Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості через вивчення історії та культури рідного краю. 

 Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

- пізнавальні: знайомство та вивчення пам’яток історичної культури, 

формування особистісного сприйняття дослідженого матеріалу, вміння 

досліджувати навколишнє середовище, поглиблення знань, умінь і навичок з 

окремих предметів і туристсько-краєзнавчої роботи; формувати зацікавленість 

у пошуковій та дослідницькій роботі; 

- практичні: уміння описувати краєзнавчі об’єкти, оформлювати польовий 

зошит та щоденник досліджень з обраної теми, орієнтуватися в населених 

пунктах з допомогою карти, проходити маршрути за легендою та історичною 

довідкою, долати комунікативні перешкоди, дотримуватися правил техніки 

безпеки під час екскурсій; формування у гуртківців мовної культури, засвоєння 

історичної, культурної, краєзнавчої термінології та місцевих діалектів, 

практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням; 



- творчі: розвиток творчих здібностей, уяви, вміння логічно викладати свої 

думки, що співвідносяться з реально пізнаваними історичними та художніми 

об’єктами; формувати художній смак; 

- соціальні: здатність до співпраці, соціальної активності, виховання 

культури спілкування, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки 

оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій 

українського народу, поваги до людей, формування позитивних якостей 

емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, 

ініціативність, відповідальність тощо), виховання доброзичливості, уміння 

працювати в колективі. 

Програму створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і 

повної середньої освіти. За основу у програмі взято ключові компоненти, що 

вивчають у загальноосвітній школі, знання яких мають бути поглиблені на 

заняттях гуртка шляхом міждисциплінарних зв’язків, екскурсій, вивченням 

художньої літератури тощо. 

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 7–9 класів протягом 

3 років. Кількісний склад навчальної групи – 15 учнів. 

Рівень навчання слухачів – початковий та основний. 

На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: 

початковий рівень (1 рік) – 144 години (4 години на тиждень);  

основний рівень (2 роки) – по 144 години (4 години на тиждень). 

Кількісний склад навчальної групи – 8–12 учнів. 

Основним принципом є добровільність участі у діяльності гуртка та 

необмеженість у віці учасників (у вищезазначених вікових рамках). 

Запропонована послідовність вивчення тем програми пов’язана з урахуванням 

рівня підготовки, віку, інтересів вихованців.  

Навчальна програма передбачає поєднання теоретичного матеріалу з 

практичними завданнями. Серед різноманітних форм проведення практичних 

робіт перевага надається краєзнавчим екскурсіям та музейній роботі з 

елементами туризму, ознайомленням з краєзнавчими об’єктами тощо. Екскурсії 

є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. 

Вони передбачають створення умов для поєднання навчального матеріалу з 

практикою. При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей та 

конкурсів враховуються сезонні зміни погоди. Використовуються додаткові 

можливості (інноваційні підходи – віртуальні екскурсії, перегляди художніх та 

документальних кінофільмів, підготовки та представлення презентацій) для 

реалізації запланованих заходів. 

На заняттях гуртка використовують різноманітні форми (урок, екскурсія 

тощо) та методи навчання: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, 

бесіда, ілюстрація та ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток 

знань, набуття вмінь і навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, 

пошукові). 

Перевірка набутих знань вихованців здійснюється під час проведення 

практичних занять у формі вікторин, виконання індивідуальних завдань та 

представлення результатів. 



Керівник гуртка може вносити зміни до розподілу навчального часу: 

розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка може вносити зміни 

до порядку і змісту тем, самостійно визначати, скільки годин потрібно на 

опанування навчального матеріалу, і вносити до програми відповідні 

корективи. 

На заняттях застосовуються наочні посібники, довідники, картографічний 

роздавальний матеріал, технічні засоби навчання, що відповідають стану 

матеріально-технічної бази закладу, у якому працює гурток.  

 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 - 2 

2 Рід, родина, сім’я. Традиції 2 4 6 

3 Батьківщина, рідний край 8 14 22 

4 Мій народ. Я – українець. Великі 

українці 

6 18 24 

5 Культура українців. Мова 6 12 18 

6 Історичні та культурні пам’ятники  6 10 16 

7 Історія ремесел та обрядів 4 8 12 

8 Народна символіка 4 8 12 

9 Українське народне мистецтво 4 8 12 

10 Українські обереги 2 8 10 

11 Свята в Україні 2 8 8 

12 Підсумок 1 1 2 

Разом: 45 99 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Знайомство дітей із завданнями, поняттям та 

змістом гуртка. Роз’яснення необхідності у пізнанні історико-культурного 

спадку Батьківщини, її культури, традицій. Зв’язок минулого рідного краю із 

його сучасністю. Правила проведення спостережень під час екскурсій і походів, 

збирання й паспортизація зразків історичних, усних та топонімічних джерел. 

Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, кабінеті. 
 

2. Рід, родина, сім’я. Традиції (6 год.) 

Теоретична частина. Історія свого роду. Бесіда про традиційну повагу до 

старших в Україні. Роль матері в українській сім’ї. Взаємини між батьками і 

дітьми, онуками і дідусем та бабусею. Родове дерево. Демонстрація 

різноманітних родових дерев відомих історичних постатей. 



Практична частина. Складання родового дерева. Художнє оформлення 

(формат А-1, або А-2) із використанням фотографій членів родини. Розповідь 

про свою сім’ю, з використанням родового дерева. Представлення родового 

дерева. 
 

3. Батьківщина, рідний край (22 год.) 

Теоретична частина. Батьківщина. Рідний край. Історичні відомості про 

рідний край, походження його назви. Місто, село. Наша вулиця. Моя земля – 

земля моїх батьків. 

Практична частина. Відвідування музею історії міста(краєзнавчого 

музею). Екскурсія по території мікрорайону, міста. Виготовлення фотоколажу. 

Проведення вікторини «Історичні відомості про рідний край». Спілкування із 

старожилами, співпраця щодо вивчення історії малої батьківщини. Оформлення 

результатів опитування населення. 
 

4. Мій народ. Я – українець. Великі українці (24 год.). 

Теоретична частина. Поняття «народ». Виникнення українського народу. 

Відомості про українців. Великі українці (детально). Видатні земляки 

(детально). 

Практична частина. Віртуальні, або виїзні екскурсії музеями України: 

Національний музей літератури України, Національний художній музей 

України, музей Івана Гончара та інші. Перегляд документальних та художніх 

фільмів: «Великі українці» (телеканал «Інтер»), «Сон» (кіностудія 

О. Довженка), «Легенда про княгиню Ольгу» (кіностудія О. Довженка), 

«Ярослав Мудрий» (кіностудія О. Довженка). 
 

5. Культура українців. Мова (18 год.) 

Теоретична частина. Духовна культура українців. Рідна мова 

материнська. Перлини народної творчості. Народні прикмети рідного краю. 

Міфи та легенди рідного краю. Народний календар. 

Практична частина. Дослідження народної творчості різних регіонів. 

Порівняння фольклорних творів. Робота з літературою. Аналіз фактів 

краєзнавчої літератури. Перегляд кінофільму «Пропала грамота» (кіностудія 

О. Довженка) в якості ілюстрації культури, побуту, народних звичаїв та 

творчості українців. Збирання малюнків, фотографій на тему «Народні 

прикмети». Створення народного календаря. 
 

6. Історичні та культурні пам’ятники (16 год.) 

Теоретична частина. Історичні та культурні пам’ятники – надбання 

народу. Місцезнаходження, назви, значення видатних історичних та культурних 

пам’яток. Історичні та краєзнавчі довідники. 

Практична частина. Екскурсії пам’ятними місцями рідного краю (церкви, 

садиби, музеї). Перегляд історичних та краєзнавчих довідників. Проведення 

дискусії з проблемних питань. 

 

7. Історія ремесел та обрядів (12 год.) 



Теоретична частина. Історія ремесел та обрядів населеного пункту 

(загальне знайомство). Види ремесел та обрядів, характерних для свого регіону. 

Значення та особливості обрядів. 

Практична частина. Відвідування музеїв архітектури та побуту. 

Знайомство з деякими ремеслами. Проведення народних обрядів. 
 

8. Народна символіка (12 год.) 

Теоретична частина. Народна символіка. Пошана до народної символіки 

свого народу. Рослини – символи краю. Природні перлини рідного краю. 

Використання символіки. 

Практична частина. Дослідницька робота щодо використання символіки. 

Виконання індивідуальних завдань та представлення результатів.  
 

9. Українське народне мистецтво (12 год.) 

Теоретична частина. Українське мистецтво. Народна пісня. Фольклор. 

Українська народна педагогіка. Українська домашня ікона. 

Практична частина. Збирання фольклорних творів. Розучування народних 

пісень. Знайомство з музеєм домашньої ікони в м. Радомишль (віртуальна, або 

виїзна екскурсія). 
 

10. Українські обереги (10 год.) 

Теоретична частина. Обереги. Рушник. Вінок. Вишиванка. Писанка. 

Криниця у нашому дворі. Культ води у народі. 

Практична частина. Збирання оберегів. Оформлення виставки 

«Український оберіг». 
 

11. Свята в Україні (8 год.) 

Теоретична частина. Народні свята: Новий рік, Різдво, Масляна,  

Великдень, Трійця, Івана Купала, Покрова Святої Богородиці. Святкування в 

Україні.  

Практична частина. Відвідування народних свят. Підготовка та 

проведення народних свят. Огляд народознавчих матеріалів, перегляд 

кінофільмів з фрагментами народних свят, документальних фільмів з 

народознавчої тематики. Проведення індивідуальної роботи з колективною 

перевіркою. 
 

12. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків. Огляд вивченого матеріалу. 

Практична частина. Проведення вікторини «Рідний край». Презентація 

фольклорних творів, зібраних у регіоні, колажу з фотографій, зроблених під час 

відвідування музеїв та екскурсій. Виставка «Український оберіг». Виставка 

малюнків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 проводити спостереження під час екскурсій і походів; 



 поділяти джерела краєзнавства за видами, доводити на прикладах їх роль 

у пізнанні історії рідного краю; 

 збирати й паспортизувати зразки історичних, усних та топонімічних 

джерел; 

 витоки, культури, традиції рідного краю; 

 кордони рідного краю, відомості про історію виникнення та розвитку 

населеного пункту; 

 міфи та легенди регіону; 

 історичні та культурні пам’ятки свого регіону; 

 імена українських письменників, поетів, митців, філософів. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 спілкуватися із старожилами, залучати їх до співпраці щодо вивчення 

історії малої батьківщини; 

 знаходити потрібну літературу, опрацьовувати її; 

 аналізувати факти з краєзнавчої літератури; 

 оформлювати результати опитування населення; 

 застосовувати набуті знання на уроках історії, літератури, географії. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

  підготовки та проведення народних свят;  

  збирання фольклорних творів; 

  виготовлення колажів та стіннівок; 

  використання народних прикмет; 

  роботи з краєзнавчими та екскурсійними довідниками. 

 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ. Повторення вивченого  2 - 2 

2. Джерела краєзнавства 4 6 10 

3. Краєзнавчі можливості рідного 

краю 

2 8 10 

4. Історичні та культурні пам’ятники  4 12 16 

5. Методи вивчення, збирання і 

запису дослідницького матеріалу 

4 8 12 

6. Індивідуальні дослідження 2 6 8 

7. Музейна робота 4 6 10 

8. Археологічні пам’ятки 6 12 18 

9. Кочовики і наш край 2 8 10 

10. Козацтво в історії регіону 4 10 14 



11. Наші землі у складі іноземних 

держав у 14-16 ст. 

4 14 18 

12. Карти. Картосхеми 4 8 12 

13. Підсумок 1 1 2 

Разом: 41 103 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ. Повторення (2 год.) 

Ознайомлення вихованців з завданнями роботи гуртка на рік. Повторення 

вивченого матеріалу. Народ, культура, історичні пам’ятки, народна творчість, 

обереги, фольклор, свята тощо. Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у 

навчальному закладі, кабінеті. 
 

2. Джерела краєзнавства (10 год.) 

Теоретична частина. Джерела історичні (археологічні матеріали), усні 

джерела (прислів’я, приказки, дитячий фольклор), прикмети і повір’я. 

Практичні рекомендації юному збирачеві народної творчості. 

Практична частина. Фольклорна експедиція (виїзд, або похід до села, 

містечка, відвідування бабусь, родичів з метою збирання фольклорних 

матеріалів). Документування під час фольклорної експедиції. Створення звіту. 

Презентація звіту про результати фольклорної експедиції. 
 

3. Краєзнавчі можливості рідного краю (10 год.) 

Теоретична частина. Вивчення кордонів рідного краю, вивчення історії 

населеного пункту,  знайомство із культурою регіону. Знайомство з переліком 

історичних, культурних та інших краєзнавчих пам’яток. Вивчення друкованих 

довідників та інтернет-ресурсів. 

Практична частина. Віртуальна екскурсія музеями архітектури та побуту 

України. Екскурсія до місцевих церков, садиб, парків, музеїв. Складання 

власного краєзнавчого довідника.  
 

4. Історичні та культурні пам’ятники (16 год.). 

Теоретична частина. Ознайомлення з історією виникнення та створення 

пам’яток, архітектура. Місце знаходження пам’яток. Вивчення друкованих 

довідників та інтернет-ресурсів. 

Практична частина. Відвідування історико-культурних об’єктів регіону. 

Документування інформації (фотографування, відеозапис, письмовий 

опис). Підготовка, оформлення та оформлення представлення виставки 

«Історичні та культурні пам’ятники мого краю». 
 

5. Методи вивчення, збирання і запису дослідницького матеріалу 

(12 год.) 

Теоретична частина. Вивчення методів збирання і запису дослідницького 

матеріалу. Паспорт фольклорного твору. Робота в бібліотеці. 



Практична частина. Створення паспорту фольклорного твору. Екскурсія в 

бібліотеку. Знайомство з бібліотечними фондами (тема - фольклор). 

Бібліотечний каталог. Створення бібліотечної каталожної картки. 
 

6. Індивідуальні дослідження (8 год.) 

Теоретична частина. Поняття індивідуального дослідження. Види 

досліджень.  

Практична частина. Виконання дослідження за обраною тематикою. 
 

7. Музейна робота (10 год.) 

Теоретична частина. Поняття музейної роботи. Історія розвитку музейної 

роботи. Класифікація музеїв. Музеї закладів освіти. Літературно-мистецькі 

музеї. Історичні  музеї. Художні музеї. Необхідність та важливість музейної 

роботи у вивченні історичного краєзнавства. Роль музейної справи у 

відродженні культури українського народу. Можливості музейних досліджень.  

Практична частина. Відвідування музеїв. Знайомство з фондами. 

Складання письмового звіту та музейного довідника. 
 

8. Археологічні пам’ятки (18 год.) 

Теоретична частина. Поняття археології. Види археологічних пам’яток, їх 

важливість у вивченні історії краю. Складання опису археологічної пам’ятки. 

Практична частина. Відвідування археологічних розкопок. Виконання 

індивідуальних завдань та представлення результатів.  
 

9. Кочовики і наш край (10 год.) 

Теоретична частина. Поява кочовиків на наших землях. Кочові племена. 

Вплив кочовиків на подальший розвиток рідного краю. 

Практична частина. Віртуальна екскурсія Національним історичним 

музеєм України. Складання портрету кочовика (опис зовнішності, одягу, житла, 

побуту). Проведення індивідуальної роботи з колективною перевіркою. 
 

10. Козацтво в історії регіону (14 год.) 

Теоретична частина. Виникнення козацтва. Козацька доба в регіоні. 

Особливості архітектури козацької доби. Пам’ятки козацької доби. 

Практична частина. Екскурсії місцями козацької слави. (Переяслав-

Хмельницький, Батурин, Козелець, Чернігів, Полтава, Суботів, Чигирин, 

Хортиця, Хотин, Кам’янець-Подільський та інше).  
 

11. Наші землі у складі іноземних держав у 14-16 ст. (18 год.) 

Теоретична частина. Наші землі у складі іноземних держав у 14-16 ст. 

Вплив іноземних держав на історичний та культурний розвиток країни. 

Культура та мистецтво. 

Практична частина. Віртуальні та оглядові екскурсії, відвідування музеїв. 

Вивчення впливу іноземних культур на розвиток культури України на 

архітектурних пам’ятках та музейних експонатах. Оформлення презентації на 

тему «Українське бароко». 

 



12. Карти. Картосхеми (12 год.) 

Теоретична частина. Види карт. Умовні позначки. Робота з картами 

(читання, тлумачення). Орієнтування за картою. 

Практична частина. Складання докладної картосхеми історичних та 

культурних пам’яток міста з довідником. Художнє оформлення картосхеми. 

Презентація. 
 

13. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків. Огляд вивченого матеріалу. 

Практична частина. Презентація творчих робіт. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

 класифікацію музеїв та музейних фондів; 

 історію рідного краю; 

 зв’язок минулого та сучасності; 

 свою причетність до землі предків, їх звичаїв та традицій. 
 

Вихованці мають вміти: 

 орієнтуватися в незнайомих містах; 

 збирати та досліджувати краєзнавчий матеріал; 

 працювати з бібліотечними фондами; 

 складати карти та картосхеми. 

 оформляти результати досліджень. 
 

Вихованці мають набути досвід: 

 створення паспорту фольклорного твору; 

 складання письмового звіту та музейного довідника; 

 складання докладної картосхеми історичних та культурних пам’яток 

міста з довідником; 

 користування картами та картосхемами; 

 використання зібраного матеріалу для звітів та представлення; 

 презентації творчих робіт. 

 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ  2 - 2 

2. Міжпредметні зв’язки при 

вивченні історії рідного краю 

4 14 18 

3. Історія мистецтв України 10 14 24 

4. Туризм. Екскурсії. Подорожі. Від 

теорії до практики 

30 67 97 



5. Підсумкове заняття 1 2 3 

Разом: 47 101 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення вихованців із завданнями роботи 

гуртка на рік. Повторення вивченого матеріалу. Джерела краєзнавства. Музейні 

фонди. Бібліотечні фонди. Картографія. 
 

2. Міжпредметні зв’язки при вивченні історії рідного краю (18 

год.) 

Теоретична частина. Допоміжні дисципліни при вивченні історії рідного 

краю. Ознайомлення зі спеціалізованою літературою. Палеологія як історико-

філологічна дисципліна. Нумізматика. Розділи нумізматики: антична, 

візантійська, східна, західна, російська. Геральдика. Систематизація гербів. 

Складові герба. Генеалогія в геральдиці. 

Практична частина. Створення герба родини, містечка, села, учбового 

закладу. Художнє оформлення герба. Конкурс на найкращий герб школи. 

Колективне створення та представлення колекції монет (українські, СРСР, 

інших держав). 

 

3. Історія мистецтв України (24 год.) 

Теоретична частина. Історія мистецтв. Розвиток мистецтва від 

дохристиянських часів до сучасності. Скульптура. Живопис. Наскельні 

малюнки. Іконопис. Класичний живопис. Сучасні напрямки живопису. Відомі 

українські митці. Архітектура. Театральне мистецтво. 

Практична частина. Відвідування музеїв українського, західного, 

російського, східних мистецтв (віртуальні, оглядові, виїзні екскурсії). 

Відвідування театрів.  Проведення індивідуальної роботи з колективною 

перевіркою. 
 

4. Туризм. Екскурсії. Подорожі. Від теорії до практики (97 год.) 

Теоретична частина. Організація подорожей та екскурсій. Складання та 

обговорення плану подорожі (екскурсії). Розподіл обов’язків у групі.  

Техніка безпеки та охорона життя під час екскурсії (подорожі). Правила 

поведінки в транспорті та населених пунктах. Методика закріплення знань, 

отриманих під час екскурсій та подорожей. Пам’ятка краєзнавчого об’єкта. 

Ведення щоденника. Орієнтування на місцевості. Правила користування 

картою. Правила збирання та пакування речей у подорож. Поняття речей 

першої необхідності. 

Практична частина. Вибір виїзних екскурсійних маршрутів. Детальна 

розробка маршрутів. Створення екскурсійних програм. Самостійна організація 

та виїзд на 2-3-денні екскурсії. Документування (фотографування та знімання 

на відео об’єктів). Створення опису історико-культурної пам’ятки. Оформлення 

виставки стіннівок колажів за результатами екскурсійних подорожей. 



Створення документального фільму «Історична та культурна спадщина 

України». 
 

5. Підсумок (3 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків. Огляд пройденого матеріалу. 

Практична частина. Презентація творчих робіт на тему «Моя країна – 

єдина Україна» з використанням фото та відео матеріалів, які були зібрані за 

рік. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 

 історію мистецтв України; 

 минуле та сучасне рідного краю. 

 

Вихованці мають вміти: 

 створювати та художньо оформлювати результати досліджень; 

 розробляти екскурсійний маршрут: транспорт, проживання, харчування, 

організаційні моменти, замовлення екскурсій тощо; 

 користуватися картою; 

 володіти методикою збирання краєзнавчого матеріалу; 

 орієнтуватися в незнайомій місцевості; 

 порівнювати, узагальнювати та робити висновки. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 вибору виїзних екскурсійних маршрутів; 

 розробки маршрутів; 

 створення екскурсійних програм;  

 створення опису історико-культурної пам’ятки;  

 презентації творчих робіт. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Обладнання, прилади, наочність К-сть, шт. 

Персональний комп’ютер  За потребою 

Екран для демонстрації 1 

DVD-плеєр За потребою 

Мультимедійний проектор 1 

Мультимедійна дошка 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

USB флеш-накопичувач За потребою 

Канцелярські вироби, інструменти та матеріали За потребою 
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ДОДАТОК 

 

Методичні поради 

щодо збирання й записування фольклорних творів 

Записувати потрібно усі твори усної поезії, що нині побутують серед 

народу. Не слід старатися записати тільки незнайомі оригінальні тексти. У 

фольклористиці давно встановлено значення варіантів, які допомагають 

виявити, наскільки твір поширений і популярний. Важливу увагу необхідно 

звернути на твори сучасної народної поезії. 

Збираючи фольклорний матеріал, слід мати на увазі, що різні жанри усної 

народної поезії вимагають специфічного підходу до їх записування. Якщо пісні, 

анекдоти, прислів’я і приказки досить популярні серед широких верств 

населення, то думи, легенди, а іноді й казки зустрічаються рідко і становлять 

лише набуток окремих осіб. Записи ведуться в зошиті з однієї сторони листка, 

щоб на другій стороні можна було робити різні помітки, доповнення. 

Прислів’я і приказки самі по собі не зустрічаються, вони побутують у 

живій розмовній мові. Тому  потрібно прислухатись до мови і записувати їх в 

контексті, в який вони були вкраплені. 

Загадки так само повинні записуватись з уст виконавця, при цьому 

записують і відгадки. 

Значно важче записати частушки. Пояснюється це швидким темпом 

виконання творів цього жанру. Тому можна використати прийом фіксації 

частушок двома збирачами по черзі: один записує два перші рядки, другий – 



два останні. Після закінчення запису тексти з’єднуються і записуються у зошит 

у тому порядку, в якому вони виконувались. 

Пісні треба записувати в природних умовах, тобто в момент співу, тільки з 

голосу. Бажано зафіксувати не тільки текст пісні, а також її мелодію. 

 

Вимоги щодо запису фольклорних творів 

1. Запис фольклорного твору повинен максимально точно 

відтворювати почутий збирачем текст з уст виконавців чи авторів. 

2. Твір має бути зафіксований тією мовою, якою він був виконаний, 

без будь-яких підправок, змін, доповнень. 

3. Записуючи народний твір, збирач повинен повністю зберегти всі 

вигуки виконавця, повторення, звертання, вставні слова, діалектні особливості 

мови. 

4. Під час запису твору необхідно звертати увагу на манеру, 

особливості виконання: репліки, паузи, жести, міміку – все це треба 

зафіксувати. 

5. Якщо твір записується за допомогою магнітофона, то на початку 

запису необхідно назвати його і сказати, хто виконує. 

6. Зафіксувавши фольклорний твір з уст виконавця, збирач повинен 

також записати деякі відомості про нього, тобто заповнити так званий паспорт. 

Треба пам’ятати, що тільки при наявності паспорта запис фольклорного твору 

можна вважати повноцінним. 

7. У паспорті, що ставиться в кінці кожного записаного фольклорного 

твору, повинні бути такі відомості: 

 - про особу, від якої записаний твір: прізвище, ім’я та по батькові, рік 

народження, національність, освіта, професія, місце роботи; 

 - дата запису; 

 - місце запису; 

 - відомості про особу, яка зробила запис.  



 


