
Завідуюча кабінетом – Преснякова Н. П., 

вчитель-методист історії та 

правознавства ліцею-інтернату, 

відмінник освіти України



Кабінет історичного краєзнавства надає 

змогу  здійснювати статегічні завдання: 

навчати учнів цілеспрямовано 

використовувати свій потенціал  у 

сучасному динамічному світі як для 

самореалізації, так і в інтересах суспільства, 

держави, де вони мають:

- швидко адаптуватись;

- критично мислити;

- використовувати набуті знання і навички на практиці;

- генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення;

- бути комунікабельними у різних соціальних групах;

- вміти запобігати конфліктним ситуаціям  та виходити з них;

- вміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних 
джерел, застосовувати її для  самовдосконалення;

- бережливо ставитись до свого здоров'я та здоров'я інших;

- вміти планувати стратегію власного життя;

- орієнтуватися у системі суперечливих та неоднозначних 
цінностей, визначати своє кредо і свій стиль.

Не так важливо вчити дітей, як важливо 

створювати ситуацію, в якій дитина просто 

могла б учитися сама і робила б це із задоволенням.      

К. Роджеос                                    



Матеріальна база кабінету забезпечує умови

для   організації навчально-виховного процесу

та реалізації завдань відповідно до Державного  

стандарту  базової і повної середньої освіти, 

дає необхідні можливості для формування 

сучасного освітнього простору.



Навчально-методичне забезпечення кабінету – навчальні програми, 

навчальні та методичні посібники, суспільно-політична, науково-

популярна, довідково-інформаційна література, краєзнавчі матеріали.



Кабінет історичного краєзнавства 
створює широкі можливості для виховання відповідального 

громадянина України, наділеного високими духовними якостями, 

національним самоусвідомленням, родинними та патріотичними 

почуттями, що починаються, на нашу думку,  саме із зацікавленості 

юного покоління своєю минувшиною, витоками власного коріння.

Залучення до співпраці очевидців  
подій та дослідників історії 
України й рідного краю разом із
застосуванням інноваційних 
технологій розвиває 
дослідницькі інтереси дитини



На уроках і в позакласній роботі з учнями в кабінеті вчитель 

творчо застосовує рекомендації та набутки сучасної педагогіки, 

найбільш доцільні технології для оптимальної організації співпраці 

зі школярами, серед яких:

• технологія організації групової навчальної діяльності;

• технологія формування творчої

особистості;

• технологія розвивального навчання, 

в т.ч. й на основі індивідуалізації;

• технологія проблемного навчання;

• технологія «створення ситуації успіху»;

• технологія навчання як дослідження;

• технологія формування критичного

мислення;

• проектні технології  тощо.

Світлина у підручнику з історії рідного краю 

для 8 класу – один із результатів пошукової 

діяльності юних краєзнавців історичних 

курсів ліцею-інтернату по вивченню історії 

родини нашого славетного земляка  –

Гетьмана України Івана Виговського



Саме під час роботи в кабінеті, на уроках і в позаурочній 
діяльності, вчитель разом із учнями планує та втілює на практиці 
розроблену й апробовану впродовж багатьох років методику 
пошуково-дослідницької роботи “Історія родини в історії України” 
через:

• вивчення історичних джерел, що стосуються рідного краю, 
роду, історії роду в історії України;

• роботу в Державному архіві Житомирської області над 
вивченням основних джерел з історії родини, рідного краю; 



• співпрацю із представниками 

творчої інтелігенції міста, 

області: краєзнавцями, 

працівниками музеїв, архівів, 

вчителями, викладачами ВНЗ, 

письменниками;

• пошукову  роботу в міських, 

обласних дитячих, юнацьких та 

наукових бібліотеках;

Юні  дослідники під час роботи в 
наукових бібліотеках ДАЖО та 
краєзнавчого відділу 
Житомирської обласної наукової 
бібліотеки імені Олега Ольжича



• проведення екскурсій, походів, 

експедицій рідним містом та краєм, 

до визначних місць України;



Звернення до  історії козацтва  Житомирщини –

потужний чинник виховання справжнього 

громадянина України, адже рід Гетьмана України Івана 

Виговського бере початок із с. Вигів Коростенського 

р-ну, а в смт Черняхів знаходиться родове гніздо 

творця Гадяцької угоди  – Юрія Немирича 

• знайомство з архітектурними 

пам'ятками та пам'ятними знаками, 

пов'язаними з діяльністю видатних 

історичних осіб, визначними подіями 

в історії України та краю.  



Юні пошуковці біля місця 

пізньотрипільського поселення в 

с. Городському Коростишівського 

р-ну (вгорі) та на місці розкопок 

стародавнього Коростеня 

(праворуч), які відкривають юним 

громадянам нові джерела знань про 

історичну минувшину рідного краю 

часів Трипілля та Київської Русі

Археологічні експедиції –
основа як пошукової діяльності, 

так і формування громадянських 

компетентностей учнів, серед 

яких – розуміння значення 

національної пам’яті та її впливу 

на суспільно-політичні процеси. 



Результати дослідницької співпраці педагога з учнями  

пропагуються  шляхом: 
- представлення їх на стендах краєзнавчого кабінету;



Результати проектної та пошукової 

діяльності, де старшокласники 

виявляють здатність критично 

аналізувати інформацію, розглядати 

питання з різних позицій, приймати  

обгрунтовані  рішення, 

представляються спочатку в рідних 

стінах краєзнавчого кабінету та ліцею-

інтернату, а далі – ..

 участі в ліцейських та обласних краєзнавчих конференціях;

 участі в місцевих, регіональних та Всеукраїнських конкурсах тощо. 



 на студентсько-

учнівських науково-

практичних  

конференціях, 

які щорічно 

проводяться 

в ЖДУ імені Івана 

Франка;

… і  перед 

більш широкою 

аудиторією:



o ліцеїсти – переможці Суспільної акції школярів України 

«Громадянин-2004» під час презентації проекту 

«Перевидання збірника «Голодомор на Житомирщині: 

1930-1934» на Заключному етапі акції в Києві ; 

o юні дослідники – активні 

учасники Всеукраїнських 

турнірів з історії 

та правознавства;

 на Всеукраїнських конкурсах, акціях,

симпозіумах, турнірах, експедиціях:



o здобув визнання і проект «Дороги, що ведуть до знань», в результаті 

чого місцева влада здійснила ремонт вулиць, вздовж яких розташовані 

освітні заклади, в т. ч. і наш ліцей-інтернат;



o серед нагороджених на 

Міжнародному симпозіумі  –

учасники проектної діяльності 

з історії рідного краю;



o проект «Волинські німці в нашім краї» став одним із переможців 

Всеукраїнського конкурсу «Слідами історії-2011»;

Лютеранська кірха та залишки 

цвинтаря – історія німецької 

спільноти Житомира



o проект «Бердичівський костел Босих Кармелітів – новий берег 

життя польських католиків у нашому краї» теж був відзначений 

нагородою Всеукраїнської асоціації викладачів історії та 

суспільних наук «Нова Доба»;

Юні дослідники беруть інтерв’ю у 

настоятеля монастиря – отця Марека



o призерами Всеукраїнської 

історико-краєзнавчої 

експедиції «Моя Батьківщина 

– Україна-2018» стали 

Трасківський А. (диплом І ст.)  

та Чорна І. (диплом ІІ ст.); 

o збірна команда 10-11-і – призер 

обласного туру Всеукраїнського 

турніру юних істориків (диплом ІІ ст.) 



На базі кабінету регулярно 

відбуваються факультативні 

заняття, гурткова робота та 

підготовка до Всеукраїнських 

предметних олімпіад і конкурсів, 

що є основою успішної участі  

старшокурсників в 

інтелектуальних змаганнях.

Призери обласного етапу Всеукраїнських 

олімпіад і конкурсів МАН із правознавства: 

Патей Т.(диплом І ст.), Гордієнко Л.(диплом 

ІІ ст.), Чорна І. (диплом ІІ ст. з історії 

України) та Завадська М. (диплом І  ст. з 

археології)

Кабінет є місцем проведення засідань 

МК вчителів історії, правознавства, 

громадянської освіти, географії та 

мистецтва з питань методики 

роботи з обдарованими дітьми



Створені  та відкоректовані на базі кабінету  учнівські 

публікації – у виданнях власних досліджень, збірниках наукових праць 

Наукового товариства дослідників Волині “Історія міст і сіл Великої 

Волині”, виданнях ЖДУ ім. Івана Франка тощо.



У краєзнавчому кабінеті ліцею-інтернату активно втілюється  

така громадянська компетентність як здатність до соціальної 

комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання  проблем 

спільнот різного рівня, зокрема шляхом волонтерської діяльності 



Передача подарунків для наших 

захисників представнику 

легендарної 95-ї бригади майору 

Котвицькому В.М. 

Ініціативна група у складі ліцеїстів 

9-і залучила до підтримки воїнів 

АТО старшокурсників нашого 

ліцею-інтернату

Юні волонтери в кабінеті історичного краєзнавства біля прапора України, 

надісланого  із передової в знак подяки за вітання воїнів зі святами



В кабінеті проводяться зустрічі 

старшокурсників із сучасними 

героями,  в т. ч . - Із відомим 

житомирським краєзнавцем, 

Кондратюком Р. Ю., 

добровольцем, учасником АТО  

Старшокласники у Залі Бойової 

слави краєзнавчого музею 

Черняхова, що містить не лише 

героїчні сторінки історії 

українського козацтва, але й  

знайомить із подвигами 

сучасних захисників  України 



 знання механізмів участі у суспільно-політичному та державному 

житті та вміння їх застосовувати разом з прийняттям рішень на 

всеукраїнському та місцевому рівні;

 відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, 

пов’язаних з участю в суспільно-політичному житті.

Зустріч із легендарним дисидентом, 

творцем  «Акту незалежності України» 

Левком Лук'яненком, проведена з ініціативи 

директора ліцею-інтернату Корінної Л.В.

Кабінет є осередком  формування таких громадянських компетентностей, 

як:



База краєзнавчого кабінету активно використовується і  в 

реалізації Всеукраїнського проекту «М18: Ми можемо більше», а саме –

під час  підготовки та проведення  імітаційної гри «Партія моєї мрії» та 

«Вибираємо Президента України», що є не лише методом активного 

навчання, а й засобом формування громадянських і  соціальних 

компетентностей у молоді.  

Ініціативу у проведенні гри 

та значну підтримку  у її 

здійсненні знову виявила 

директор ліцею-інтернату 

Корінна Л.В.



Створені спільно з 

учнями та членами МК на 

базі краєзнавчого 

кабінету творчі доробки 
представляються на 

Всеукраїнських виставках 

“Інноватика в освіті 

України”, «Сучасні заклади 

освіти» тощо.


