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1.Літературне  краєзнавство - складова літературної освіти школярів

2.Форми та методи вивчення літератури рідного краю

3.Практична частина.

4.Ознайомлення з виставкою літератури рідного краю, науково-

дослідницькими роботами, проектами.

5.Перегляд презентацій про письменників-земляків та візуалізації

творів

План



На сучасному етапі розвитку освіти особливої ролі набуває 

краєзнавча робота. Вона сприяє не тільки підвищенню якості 

навчання, але і зміцненню зв'язку з життям.

Літературне краєзнавство як частина навчально-виховного 

процесу може плідно розвиватися в кожному краї. Заняття 

літературним краєзнавством дозволяють учням усвідомити 

зв'язок літератури з життям, побачити ту середу, яка послужила 

матеріалом для творчості письменника, проникнути в його 

творчу лабораторію, вивчати його творчий метод, смаки і 

пристрасті. Останнім часом значно оновився зміст структури 

літературної освіти, створюються варіативні програми, 

підручники. На перший план висувається освоєння художніх 

цінностей і формування на цій основі естетичного смаку і 

моральності учнів.



Заняття краєзнавством є важливим джерелом 

патріотичного виховання учнів, розширення їх 

життєвого світогляду. Краєзнавство вводить учнів 

у світ природи і людських відносин.У цьому 

випадку яскравіше постає сам процес 

літературного твору.

Книги письменників-земляків розкривають красу 

навколишньої природи, життя якої юні читачі 

пізнають щодня. Любов до природи у людей, 

здатних розуміти її живу красу, поступово 

зливається з почуттям Батьківщини, переходить в 

глибокі патріотичні переконання.



Літературно-краєзнавча робота в школі розвивається 

у двох тісно пов'язаних між собою напрямках: на 

уроці і в позаурочний час. Краєзнавчі інтереси учнів, 

формуючись під час вивчення літератури в класі, 

знаходять подальший розвиток в процесі 

позакласних і позашкільних літературно-краєзнавчих 

занять. Зближення цих двох напрямів, будучи однією 

з важливих особливостей розвитку шкільного 

літературного краєзнавства в останні роки, 

забезпечує створення певної системи в заняттях.



Виховувати любов до рідного краю, почуття гордості історією, 

культурою, традиціями, здобутками свого народу

Розвивати культуру читання школярів

Розвивати комунікативні вміння через освоєння 

соціокультурного простору

Сприяти розвитку індивідуальних схильностей і здібностей 

учнів

Формувати навички дослідницької діяльності

Розвивати мовну культуру школярів

Вчити розуміти і відчувати образну мову творів рідного краю

Формувати у підростаючого покоління громадянську 

самосвідомість

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО 
КРАЄЗНАВСТВА:



У методичних працях відбилися різноманітні позиції в 

оцінці характеру та специфіки вивчення літератури в школі 

та класифікації уроків, проте методичною наукою ще не 

розроблена типологія уроків літератури рідного краю. Тому 

вчителеві - словеснику пропонується в комплексі концепція і 

методика вивчення літератури рідного краю на основі 

традиційних підходів та інноваційних педагогічних 

технологій.   Шкільне літературне краєзнавство 

багатогранне. Пробудження інтересу до літератури рідного 

краю, яка передбачає перенесення учня-читача у світ думок і 

почуттів митця, дасть позитивні наслідки.           

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ

ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ



Основні методи навчання та форми організації навчально-

пізнавальної діяльності на заняттях із літератури рідного краю:



повідомлення;

стислі, докладні та творчі перекази;

художня розповідь;

виразне читання та інсценізація;

голосне зачитування творів і уривків;

«оживлення» подій та словесний опис картини;

підготовка та обговорення відгуків, анотацій, рецензій;

дослідно-пошукова робота в місцевих бібліотеках, музеях, архівах; 

виписування образних висловлювань, афоризмів;

підготовка виставок літературних, мистецьких і художніх творів, 

публікацій, репродукцій;

запис інтерв'ю автора, його рідних, друзів, знайомих; підготовка 

словничків термінів, понять;

виставка учнівських ілюстрацій до твору (творів);

сценічні замальовки, фрагменти діа- відеофільмів ,

підготовку мультимедійних презентацій тощо.  

Залежно від мети, завдань уроку, особливостей художнього 

твору та жанрово-стильової манери письма митця, 

обраного методу проведення заняття можуть бути 

використані прийоми роботи:



Заняття з літератури рідного краю можуть бути 

як традиційними так і нестандартними

зустріч

лекція-конференція

семінар

диспут практикум

візуалізація

екскурсія



Варто активніше випробовувати у процесі літературного 

розвитку  дітей метод дослідження, без чого не буде 

ефективною робота по детальному вивченню (чи 

ознайомленню оглядово) творчого шляху наших 

земляків-митців. До того ж необхідно виробити чітку 

систему в цій роботі, використовуючи найефективніші 

методи та методичні прийоми, засоби і нові форми 

роботи, що підвищуватимуть пізнавально-творчу 

активність  старшокласників, формуватимуть у них 

прагнення до оволодіння літературознавчим матеріалом, 

який стосується безпосередньо творчості письменників-

земляків.



1.Користуючись дешифратором, розшифруйте прізвище, ім’я та по 

батькові письменника

1 група--* 27-6-20-17-32-2-21-30-14-10-13;

2 група- *16-10-14-18-15-0;

3 група- * 24-6-5-18-29-18-2-10-27.

Карта- дешифратор



ЙЦУКЕНГШЩЗАНЦИФЕРОВХЪФФЫВАПРОЛГОРД

АСЕВИЧМТИНПАКЪКОСТЫРЯЮДХБЮЙЦПЕТРЕН

КОКБАЙДЕБУРАЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧС

ШУТОВИТЬБГОРБАТОВЮЙЦУКБЛЫБЕЗПОЩАДНИ

ЙНСКИЙЕНГШЧЕРКАСЕНКОВМИНЧСМИТЬБЮСО

СЮРАДРОННИКОЙЦУКЕНГШЩ.

Робота в групах:

Серед  заплутаних букв знайти прізвища 

письменників Донбасу:

Методом перестановки букв складіть прізвища 

письменників рідного краю:

РЮАОСС; ОКНЕРТЕП; АБУЕДЙАБР; ЧЬСКЕЯВРНЙИ.



Творче завдання  "Трансформер“

- Про що б ви порадили написати  М.Чернявському,  якби 

зустріли його сьогодні?

Робота в групах.

Написати сенкан про письменника або рідний край



Учні обирають одного героя чи героїню з твору, який вони 

прочитали, та готують невеличкий виступ-розповідь на тему 

«Який я персонаж?».

Збери образ.

У виступ варто включити:

 цікаві факти про героя,

 розповідь про пригоди ,

 розкриття епохи, про яку учні дізналися з твору.



Що таке ментальні карти ?
Це популярний освітній інструмент, що сприяє 

максимально запам’ятовувати інформацію завдяки 

візуалізації, систематизації, класифікації, асоціації.

Як створити ментальну карту ?
Етапи побудови карт пам’яті можуть різнитися 

залежно від цілей та завдань уроку, заняття, 

однак загальний алгоритм побудови такий:



1.Обмірковування ідеї проводять мозковий штурм: озвучують будь-які слова, 

ідеї, образи, асоціації, що спадають на думку обирають базовий центральний 

образ (об’єкт вивчення)

2. Деталізація змісту інтелект-карти будують центральний образ обмірковують 

ключові слова будують головні гілки записують ключові слова (по одному слову 

на кожній гілці)

3. Доповнення карти новими ідеями будують розширені вітки від головних гілок 

там, де це можливо, додають: – іконки – малюнки – значки – символи 

прослідковують зв’язки між окремими образами, асоціаціями активно 

застосовують різні кольори, шрифти, розміри, товщину слів і гілок

4. Редагування повторно застосовують мозковий штурм для з’ясування 

невикористаних асоціацій записують нововиявлені асоціації інтелект-карту 

переглядають, щоб виявити можливі: – описки – помилки – дублювання гілок 

перевіряють можливість відтворення візуальних образів, зображених на 

ментальній карті

Етапи побудови інтелект-карт

( ментальних карт)



Ментальні карти

ОСНОВНА 

ІДЕЯ

ПІД-ІДЕЯПІД-ІДЕЯ

ПІД-ІДЕЯПІД-ІДЕЯ

ІІ рівень

ІІ рівень

ІІ рівень
ІІ рівень

ІІ рівень

ІІ рівень

ІІ рівень

ІІ рівень

ІІ рівень
ІІ рівень

ІІ рівень

ІІ рівень



Як скласти ментальну карту

Для створення  карти потрібен папір формату А4 чи А3.

При створенні карти краще використовувати кольорові 

олівці або фломастери.

Спочатку необхідно виділити тему, проблему чи предмет 

відображення в центрі карти.

Від центрального відображення проводять лінії ( гілочки) 

до основних ідей, які розкривають значення центрального 

зображенні чи слова.

Лінії від слів, які розкривають головну ідею, повинні 

бути тоншими.

Необхідно широко використовувати малюнки для 

забезпечення кращого розкриття думок.



Модне слово   «Сторітелінг»  в перекладі з англійської

означає «розповідати історії»

Сторітелінг

Це розповідь певної історії, яка має вплинути на емотивну, 

когнітивну та мотиваційну сферу слухача. 

дібрати цікавий контент;

обрати одного головного героя;

створити яскраве візуальне оформлення;

визначити конфлікт та логіку його розкриття;

додати історії життєвості, фактів та емоцій;

зробити висновок.

Які суттєві принципи побудови тексту?



•за планом;

•на тему;

•за опорними словами;

•за запропонованим 

початком;

•за власним сюжетом.

Структура такого тексту традиційна:

Вступ

Основна

частина 

Кінцівка

Способи організації роботи над створенням 

сторітелінгу на уроці:



зразок учителя,

план учителя,

запитання-підказки,

запитання-нагадування,

заохочення.

Прийоми навчання сторітелінгу



“Не навчайте дітей так, як навчали вас –

вони народилися в інші часи”

Конфуцій

Якщо ви хочете навчити дітей мислити 

по-іншому, вам доведеться навчитися 

учити по-іншому.


