
Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання 

в загальноосвітніх навчальних закладах на уроках географії 

 Шкільна географія відіграє значну роль у вихованні патріотизму 

підростаючого покоління. Патріотичне виховання — виховання засобами шкільної 

географії людини-громадянина, людини-патріота, основними рисами якої є 

національна самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, шанобливе 

ставлення до народних традицій, звичаїв, обрядів як ланки, що визначає духовну 

єдність поколінь, почуття громадянської й соціальної відповідальності, бажання 

поліпшити умови життя в рідній місцевості. Шляхами реалізації завдань 

патріотичного виховання в процесі навчання географії мають стати: 

 1. Відбір змісту навчального матеріалу й посилення його українознавчої 

спрямованості. Так, характеризуючи окремі території світу, доречно ознайомлювати 

учнів із внеском українських учених у їх вивчення й освоєння (наприклад, під час 

вивчення теми «Відкриття й освоєння Африки» в курсі «Географія материків і 

океанів» учитель може більш докладно зупинитися на дослідженнях території цього 

материка українським мандрівником і дипломатом Єгором Ковалевським). 

 2. Реалізація принципу національної спрямованості шкільної географії, який 

передбачає формування в учнів національної свідомості, прищеплення шанобливого 

ставлення до традицій і звичаїв українського народу щодо вшанування й збереження 

природи краю, підтримання таких важливих рис української нації, як чуйність, 

працелюбність і милосердя, що має знайти своє вираження в широкому й активному 

залученні в процес вивчення географії здобутків усної народної творчості 

(прислів’їв, приказок, прикмет, загадок про природні об’єкти та явища), елементів 

календарної обрядовості, землеробської культури, використанні народних традицій 

поведінки в природі, шанобливого ставлення до неї (наприклад, українське народне 

прислів’я: «Багато снігу — багато хліба»). 

 3. Максимальне використання виховного потенціалу шкільного краєзнавства. 

Реалізація цього завдання може відбуватися шляхом практичного вивчення 

особливостей природи, господарства й населення рідного краю в процесі організа- 

ції активних форм навчальної діяльності учнів (практичних робіт на місцевості, 

екскурсій, експедицій, дослідницьких проектів та ін.); конкретизації теоретичних 

географічних знань прикладами своєї місцевості; орієнтації учнів на дослідну, су- 



спільно корисну діяльність у рідному краї за умов її інтеграції з наукою і місцевим 

виробництвом (наприклад, у темах з географії свого регіону в 8–9 класах та під 

час вивчення курсів за вибором «Географія рідного краю»). 

 4. Формування в учнів уявлень про досягнення України в галузі науки, 

техніки, культури. Цей напрям виховної роботи пропонуємо реалізовувати в процесі 

знайомства учнів зі значущими результатами діяльності видатних вітчизняних 

дослідників, державних діячів, представників громадських організацій; висвітлення 

інноваційних проектів у рамках міжнародного співробітництва (наприклад, М. 

Миклухо-Маклая, П. Чубинського, С. Рудницького, А. Синявського, О. Маринича та 

ін.). 

 Особливо велика роль у вихованні в учнів патріотизму, гордості за свою 

Батьківщину, почуттів поваги до інших народів, різних країн належить фізичній і 

економічній географії. 

 Кожна тема, кожний урок містять політико-виховну інформацію, усвідомлене 

сприйняття якої учнями сприяє переконаності — кращого місця, ніж рідний дім, 

немає у цілому світі. 

 Патріотичному вихованню сприяє весь процес навчання географії, адже цей 

предмет має виключно широкі можливості для організації патріотичного виховання. 

Зокрема, на уроках у 8-му і 9-му класах під час вивчення матеріалу про природу та 

господарство України відбувається формування почуття приналежності до великого 

українського народу, яким ми є; гордості і любові до нашої культури і традицій. 

У процесі проведення позакласної роботи (екскурсії, походи, подорожі) юні туристи 

краєзнавці продовжують вивчення й дослідження рідного краю. Вони розширюють 

свій світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті на уроках географії, 

формують високі моральні якості громадянина України. 

 Тут з’являється ще більша можливість ознайомити дітей з історією 

Батьківщини, її природними багатствами, народними звичаями, традиціями. 

 Для реалізації поставлених завдань учителям географії пропонуємо 

організувати у своїх загальноосвітніх навчальних закладах наступні заходи: 

 - запровадження нагород для учнів ЗНЗ із числа переможців олімпіад, 

конкурсів в системі МАН та ін. у номінаціях: кращий знавець географії України та 



кращий краєзнавець на рівні навчального закладу, населеного пункту або району, 

області, України; відзнаку назвати ім. П. Чубинського; 

 -  у ЗНЗ здійснити дворічне планування тижня географії з обов’язковими 

акцентами: на патріотичну складову навчання географії, краєзнавчу складову 

навчання географії, поширення культури українського народу, поширення культури 

національних меншин нашої країни в контексті єдності України; 

 - проведення заходів, присвячених вітчизняним географам, економістам, 

відомим мандрівникам та природодослідникам як минулого, так і сьогодення; 

 - посилення роботи з географічного краєзнавства, зокрема, створення 

краєзнавчої кімнати-музею при школі; 

 - участь у всеукраїнських історико-етнографічних та еколого-географічних 

експедиціях, які проводять у рамках руху учнівської та студентської молоді України 

за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, зокрема «Моя 

земля — земля моїх батьків»; 

 - організація екскурсійних подорожей, туристичних походів історичними 

місцями, музеями (Київ, Запоріжжя, Львів, Одеса, Полтава, Батурин, Канів) тощо. 

Вітчизняні вчені-географи, економісти та краєзнавці. 

 Особливістю впровадження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на уроках географії 2015–2016 н. р. буде відзначення таких ювілеїв: 

 115 років від дня народження Володимира Михайловича Кубійовича, 

українського економ-географа, демографа, енциклопедиста; 

 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського, українського економіста, 

економ-географа, державного діяча. 

 150-річчя Георгія Миколайовича Висоцького, українського фізико-географа, 

ґрунтознавця, палеоботаніка; 

 150-річчя Софії Русової, педагога, фундатора українського краєзнавства. 

 Відповідно до цього, необхідно висвітлити ці події під час проведення тижнів 

географії та економіки, Всеукраїнських конкурсів, олімпіад та в рамках МАН. 

 


