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ПЛАНУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ  
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

В контексті гуманітарно-педагогічного підходу патріотизм можна 
розглядати як стійке соціально-психологічне утворення, складну інтегральну 
якість особистості, яка характеризує її ціннісне ставлення до Батьківщини в 
органічній єдності національно-етнічного та національно-громадянського 
аспектів. Проявляється зазначена якість у культуротворчій діяльності. Якщо 
ж розглядати прояв патріотизму у молодших школярів, то слід зазначити, що 
в основі цього особистісного утворення - пізнавально-емоційне ставлення і 
діяльність. Отже, керівництво індивідуальним становленням особистості як 
патріота передбачає формування ціннісного позитивного пізнавально-
емоційного ставлення до Батьківщини й водночас стимулювання активної 
культуротворчої позиції. Через механізм духовного привласнення 
етнокультурних цінностей та творчу самореалізацію людина опановує 
соціально-культурним досвідом. Тому у вихованні патріотизму важливо не 
тільки організувати емоційно забарвлене сприймання культурних цінностей, 
а й стимулювати активну діяльність учнів, використовуючи, насамперед, такі 
художньо-естетичні чинники патріотичного виховання школярів, якими 
наповнене соціокультурне довкілля дитини, - фольклор, мистецькі цінності, 
пам’ятки історії та культури, природні ландшафти та інші еколого-естетичні 
фактори.  

Ефективним засобом патріотичного виховання молодших школярів є 
художнє краєзнавство, що охоплює систему навчальної діяльності учнів, 
позаурочну та позашкільну виховну роботу. Використання мистецтва рідного 
краю у вихованні патріотизму молодших школярів доцільно обгрунтувати як 
на рівні змісту освіти, так і особистісно зорієнтованих технологій, адекватних 
особливостям дітей цьогоо віку та природі художніх цінностей.  

Під час розробки змісту й методики використання здобутків культури та 
мистецтва рідного краю у навчально-виховному процесі в початкових класах 
ми опиралися на особистісно зорієнтований підхід, що передбачав 
використання інтегративних та інтерактивних технологій з метою посилення 
дієвості краєзнавчого матеріалу, забезпечення цілісності опанування 
художньо-краєзнавчої спадщини.  

Авторський підхід до розробки цілісної організаційно-педагогічної 
системи художньо-краєзнавчої роботи в початковій школі передбачає 
втілення таких педагогічних умов: 

- узгодження базового (інваріантного), етнорегіонального та шкільного 
(варіативних) складових змісту мистецької освіти; 

- поєднання активного сприймання та осмислення етнорегіональної 
мистецької спадщини з власним художньо-творчим та елементарним 
пошуковим досвідом учнів на уроках та в позаурочний час; 



- використання комплексу (синтезу) мистецтв у навчальній та 
позаурочній діяльності молодших школярів, інтегративних та інтерактивних 
художньо- педагогічних технологій; 

- адекватність художньо-краєзнавчої діяльності соціокультурному 
середовищу, єдність професійно-педагогічних та сімейно-родинних виховних 
впливів. 

Система заходів з патріотичного виховання учнів 1-4-х класів засобами 
художнього краєзнавства реалізується через єдиний тематичний цикл 
уроків базового навчального курсу “Мистецтво” і розробленого авторського 
курсу “Мистецтво рідного краю”, збагачених низкою систематизовних 
позаурочних заходів художньо-краєзнавчого спрямування. Тематика курсів і 
заходів взаємоузгоджувалася, були створені інтегровані навчально-виховні 
модулі. Позаурочні виховні заходи (пізнавально-краєзнавчі заняття, ігри та 
екскурсії, уроки-концерти та виставки дитячої творчості, театралізовані та 
хореографічні композиції тощо) підпорядковувалися загальній тематичній 
спрямованості навчальних курсів з мистецтва у початковій школі (“Природа” 
- “Людина” - “Культура”); естетичний компонент об’єднував елементи 
художнього і музичного, частково - літературного, історичного і 
географічного краєзнавства.  

Тематична єдність навчальної (базовий та регіональний компонент) та 
позаурочної краєзнавчої діяльності учнів додатково підкріплювалася завдяки 
впровадженню такої узагальнюючої форми естетичного та патріотичного 
виховання, як краєзнавчий тиждень мистецтва з використанням матеріалів 
рідного краю (КТМ), який доцільно проводити як загальношкільний захід (2-
4 рази на рік).  

Пропонуємо розроблений варіант планування художньо-краєзнавчої 
роботи у початкові школі (на прикладі Закарпаття) 

 

Тема року 
 
 

Інваріантний 
компонент: 

тематика 
курсу 

“Мистецтво” 
 

Варіативний 
регіональний 
компонент: 

орієнтовні теми 
курсу Мистецтво 

рідного краю” 

Варіативний шкільний компонент: 
орієнтовні позаурочні заходи  

(за вибором учителя відповідно до 
можливостей закладу), зокрема 

краєзнавчі тижні мистецтв(КТМ) 

1 клас 
“Абетка 
мистецтв” 

І. Мистецтво 
навколо нас 
(16 год.). 
ІІ. Мистецтво 
– чарівне 
вікно у світ 
(14 год.) 
ІІІ. Загадки 
художніх мов 
(22 год.) 
ІV. Як митці 
створюють 
красу (16 год.) 

“Квітуче 
Закарпаття - моя 
мала Батьківщина”  
 “Мальовничий і 
співучий край мій 
закарпатський”  
“Дитячий 
фольклор (пісні-
ігри, пісні-танці, 
забави, заклички, 
забавлянки, 
страшилки, 
мирилки, лічилки) 

Опанування дитячого фольклору - 
пісенного й танцювального 
(коломийки до танцю, коломийки 
до співу тощо), ігрового тощо. 
Ознайомлення з елементами 
народного декоративно-ужиткового 
мистецтва краю (характерні 
орнаменти вишивки, розписи, 
символіка кольорів).  
КТМ: “Дитяча фольклорна 
веселка”, “Барви гірського 
краю” 



2 клас 
“Краса 
довкілля в 
мистецтві” 

І. Пори року і 
народні свята 
(16 год.) 
ІІ. Мистецтво 
і 
рукотворний 
світ (14 год.) 
ІІІ. Бринить 
природи мова 
кольорова 
(22 год.)  
ІV тема. 
Образи рідної 
землі (16 год.) 

“Пори року і 
народні обряди 
(календарно-
обрядовий 
фольклор)”  
“Природа 
Закарпаття очима 
художників” 
“Рукотворний 
світ 
закарпатських 
майстрів” 
 

Участь у календарно-обрядових 
дійствах: осінні, зимові (різдвяні й 
новорічні), весняні (закличні, 
великодні), літні (русальні, 
купальські) обряди. 
 Ознайомлення з елементами 
народного декоративно-
ужиткового мистецтва краю 
(вироби з бісеру,  дерева,  шкіри 
тощо).  
КМТ: “У моїй пісні звуків 
немає, колір у пісні моїй 
співає”(Віночок Закарпатських 
мелодій)” 
“Гуцульські майстри-чародії” 

3 клас 
“Образ 
людини в 
мистецтві” 

 І. Мистецькі 
мандри 
казкових 
персонажів 
(16 год.) 
ІІ. Комічні та 
фантастичні 
образи (14 
год.) 
ІІІ. 
Легендарні 
герої в 
мистецтві (22 
год.) 
ІV. Краса  
людської 
духовності 
(16 год.) 

 “Народна 
творчість і події 
життя людини 
(родинно-
обрядовий, 
епічний 
фольклор) 
 “Творчість 
митців 
Закарпаття” 
“Образи земляків 
на полотні 
художника”  
 “Дорога до 
храму” 

Опанування родинно -обрядового, 
епічного та ін.фольклору. Зустрічі 
з митцями краю: художниками, 
народними майстрами, 
музикантами, співаками, 
ознайомлення з їхньою творчістю.  
Відвідування картинних галерей, 
концертів, театрів. 
КТМ: “ 
“Творчі портрети митців 
Закарпаття”, “Мистецькому 
роду нема переводу” 

4 клас  
“Світ у 
мистецьких 
шедеврах” 

І.Мій 
мальовничий, 
світанковий 
край (16 год.) 
ІІ. Ми діти 
твої, 
Україно! (14 
год.) 
ІІІ. Подорожі 
країнами і 
континентам
и (22 год.) 
ІV. Дзвони 
минулого, 
шляхи 
майбутнього 
(16 год.) 

“Закарпаття - 
частина 
Української 
держави”  
“Історія краю в 
легендах і піснях”  
“Книги - 
скарбниця 
мудрості”  
“Архітектурна 
мова минувшини” 
“Музеї - джерела 
народної пам’яті” 

Екскурсії рідним краєм: а/ 
краєзнавчі та художні музеї,  
б/старовинні замки 
(Мукачівський, Ужгородський та 
ін.), в/культурно-історичні 
архітектурні пам’ятки. Втілення 
отриманих уявлень у власній 
художній творчості (створення 
альбомів та рукописних 
фольклорних збірок, тематичних 
колекцій дитячої творчості).  
КТМ: “Архітектурний літопис 
століть”,“Творення краси - 
уславлення рідної землі” 
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