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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена багатьма обставинами: 

необхідністю реалізації краєзнавчого принципу навчання географії, наявністю 

в програмі географії 8 класу розділу «Природа і населення свого регіону», 

вимогами тієї ж програми стосовно вміння учнів робити опис природних 

об’єктів різних типів, необхідністю виховання в дітях любові до рідного краю 

та ін. Кожний вчитель повинен знати свій край, вміти досліджувати природні 

об’єкти, залучати до таких досліджень учнів, уміло реалізовувати краєзнавчий 

принцип навчання географії. Усе це узгоджується із завданнями 

реформування української школи на засадах компетентнісного підходу. 

Реалізувати компетентнісно орієнтовану освіту можна за умови, що 

навчально-виховний процес у школі «спрямований на розвиток активності, 

самостійності, творчих можливостей кожного школяра, оскільки суспільство 

потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення, 

швидко адаптуватися до змін» [36].  

Географічному краєзнавству загалом присвячено чимало праць. 

Питання методологічного обґрунтування краєзнавства порушили, зокрема, 

дослідники Я. Жупанський і В. Круль, з’ясувавши роль і місце географічного 

краєзнавства у структурі національного краєзнавства, географічні засади 

сучасного національного краєзнавства і обґрунтувавши об’єкт і предмет 

національного краєзнавства. Звертались до теоретичних питань географічного 

краєзнавства також відомі географи – М. Паламарчук та О. Паламарчук, П. 

Шищенко, В. Круль і Г. Круль. З цих питань були захищені докторські (М. 

Крачило, В. Обозний, М. Костриця, О. Тімець) та кандидатські (В. Бенедюк, Г. 

Лисичарова, Н. Побидайло) дисертації. Питання теорії і практики краєзнавчо-

туристської роботи в школі знайшли відображення в працях А. Даринського, 

М. Крачила, М. Костриці, В. Обозного, І. Пруса, Н. Побидайло, К. Строєва, І. 

Соколової, Н. Юньєва та інших. У наш час не втрачають своєї актуальності 

роботи відомих вчених, педагогів – М. Грушевського, Я. Головацького, Г. 
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Ващенка, С. Русової, В. Сухомлинського, які наголошували на важливості 

краєзнавчого принципу навчання та виховання молоді, зокрема в частині 

формування в них національної свідомості. Про необхідність краєзнавчо-

туристської роботи вказується і в роботах А. Баркова, М. Мілонова, Ю. 

Кононова, А. Разгона, М. Стельмаховича, де подаються теоретичні основи 

краєзнавства; у наукових працях І. Анрухіва, Г. Білавича, І. Люблінця, З. 

Нагачевської, які аналізують краєзнавчу діяльність культурно-освітніх 

товариств. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень, так чи інакше пов’язаних з 

темою шкільного географічного краєзнавства, існує необхідність 

удосконалення методики краєзнавчої роботи з географії з урахуванням 

сучасних вимог, визначених Стандартом базової середньої освіти, і новітніх 

технологій (педагогічних, цифрових тощо). У кожному регіоні є своя 

специфіка, тож необхідно озброїти вчителів інформаційним та методичним 

матеріалом, який стосується саме цього регіону.  

Об’єктом магістерського дослідження є один з природних об’єктів 

Луганської області – річка Айдар, предметом дослідження – методичні 

аспекти впровадження результатів краєзнавчого географічного дослідження 

річки в шкільний курс географії.  

Мета магістерської роботи – провести комплексне краєзнавче 

дослідження річки Айдар та розробити методичні рекомендації щодо 

впровадження отриманих результатів у шкільний курс географії. 

Відповідно меті визначено такі завдання дослідження: 

o розкрити роль, яку відіграють краєзнавчі географічні дослідження 

природних об’єктів у реалізації краєзнавчого принципу навчання географії в 

школі; 

o проаналізувати наукові та методичні засади дослідження річки як 

об’єкту географічного краєзнавства; 

o обґрунтувати методику магістерського дослідження; 
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o на основі використання різноманітних методів скласти опис і 

фізико-географічну характеристику річки Айдар; 

o охарактеризувати використання річки Айдар у господарській 

діяльності та сучасний екологічний стан; 

o продемонструвати можливості використання результатів 

краєзнавчого дослідження річки Айдар на уроках та в позакласній роботі в 

школі, розробити відповідні методичні рекомендації. 

Дослідження виконане на певних методологічних засадах, в основі яких 

лежать системно-структурний, компетентнісний, діяльнісний, особистісно-

орієнтований, середовищний, інформаційний підходи. 

Методи дослідження. Дослідження виконане із застосуванням 

загальнонаукових та спеціальних, теоретичних та емпіричних методів 

дослідження, серед яких – аналіз, синтез, моделювання, абстрагування, 

аналогія, метод візуальних спостережень, історико-географічний, 

картографічний, графічний, описовий методи. Для структурування 

зображувальної інформації використовувався сервіс для створення 

ментальних карт (XMind ZEN). 

Практичне значення. Аналітичні результати, рисунки, ідеї та 

методичні розробки можуть бути використані учителями Луганської та інших 

областей (регіонів) України для інтеграції в навчальний процес. Матеріали 

магістерської роботи можуть бути корисними усім, хто цікавиться 

краєзнавством. 

Окремі положення магістерської роботи пройшли апробацію під час 

двох наукових конференцій в ЛНУ імені Тараса Шевченка, опубліковано 

статтю спільно з науковим керівником. 

Структура роботи. Магістерська робота виконана на 106 сторінках. 

Структурно складається зі вступу, трьох розділів і 7 підрозділів, списку 

використаних джерел (61 найменування) та додатків. Робота містить 16 

рисунків, 3 таблиці, 21 додаток.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРАЄЗНАВЧОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ОБ’ЄКТУ  

 

1.1. Краєзнавче географічне дослідження як передумова реалізації 

краєзнавчого принципу навчання географії в школі 

 

Підходи до визначення краєзнавства. Спробу на сучасному рівні 

розмежувати краєзнавство і географічне краєзнавство зробили В. Круль і Г. 

Круль на основі огляду 58 робіт з краєзнавства і дійшли закономірного 

висновку, що краєзнавство – синтетична наука. Сутнісною основою 

краєзнавства автори цілком справедливо вважають територію, час і людину, 

що дає підстави загальне національне краєзнавство диференціювати на 

географічне, історичне і суспільне, оскільки об’єднуючим є початковий 

елемент – територія, то географічне краєзнавство виступає стрижнем 

національного краєзнавства [58, c. 65]. 

Яната О., предметом особливого зацікавлення якого було краєзнавство, 

писав: «Словом «краєзнавство» ми визначаємо звичайно масовий рух, 

виявлення почасти інстинктивного, а здебільшого свідомого прагнення 

інтелігентських, селянських та робітничих мас до вивчення свого краю, до 

піднесення тим його культури і добробуту» [61, c. 1]. 

Кістяківський В., вважав, що краєзнавство є «чисто географічним», 

підкреслюючи, таким чином, географічну сутність краєзнавства [25]. 

У «Географічній енциклопедії України» краєзнавство розглядається як 

вивчення взаємозв’язків природних і соціальних явищ рідного краю з 

науковою, навчальною, виховною та практичною метою [10, c.208-209]. 

Дубняк К. взагалі розглядав краєзнавство «як готовий матеріал, на якому 

базується освітня справа, ... , що допомагає пов’язати знання про свій край з 

питаннями практичного життя», і тоді це «буде метода». «Коли під 

краєзнавством, – зазначав він далі, – розуміти науково обґрунтоване 
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дослідження краю, то, зрозуміла річ, це буде наука» [17, c. 225-226]. За його 

переконанням, «краєзнавство – це синтетична наука про стан засобів 

виробництва та продукційних сил у певному територіальному районі» [17, c. 

233]. 

Музиченко О. у статті «Краєзнавство у комплексних програмах та його 

метода» пояснює різницю між старим та новим краєзнавством. Адже не 

можливе ефективне вивчення краю, якщо цим буде займатися лише школа. Бо 

ця справа має бути загальною, поєднувати у собі співпрацю школи з місцевим 

населенням, ідеї краєзнавства мають проникнути у широкі маси населення, 

вивченням краю мають захопитися тисячі робітників та селян, краєзнавство має 

набути собі громадського народного характеру, і тільки так можна досягти 

підняття культурно-виробничого рівня країни. Це і є перша різниця між 

сучасним та минулим краєзнавством. Другою різницею він вважає участь дітей 

у житті й боротьбі країни. Третя різниця сучасного краєзнавства – це тяга до 

самостійного дослідницького спостереження дійсності, бажання дітей 

схоплювати закономірність, співвідношення, зв’язок між явищами [35]. 

Музиченко О. зазначає, що сучасне краєзнавство відзначається 

універсальним охопленням, сполученням національного з інтернаціональним, 

взаємодією школи й середовища та самостійним дослідницьким характером 

[35, c.119]. 

Отже, на початку ХХ століття термін «краєзнавство» трактувався по-

різному:  

1) краєзнавство – це тільки метода наочно студіювати природничі й 

економічні науки;  

2) краєзнавство – це пропедевтичний курс елементарної шкільної 

географії («батьківщинознавство»);  

3) краєзнавство – не тільки метода, але й самостійне, цілком визначене 

коло систематичного знання зі своєю власною методою [17, с.233]. 
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Рис. 1.1. Сутність краєзнавства (за К. Дубняком) 

 

Думки щодо суті краєзнавства і краєзнавчої роботи здебільшого 

суперечливі. 

Дослідник І. Прус зазначає: «Краєзнавство слід розглядати як 

багатогранну діяльність – освітньо-пізнавальну, пошуково-дослідну, 

суспільно-корисну» [43]. 

Одним із визначень краєзнавства є судження проф. А. Баркова: 

«Краєзнавство – комплекс наукових дисциплін, різних за змістом і частковими 

методами дослідження, що ведуть у своїй сукупності до наукового всебічного 

пізнання краю» [3].  

Разом з тим існує думка (П. Іванов, В. Смирнов), що краєзнавство не 

можна вважати науковою дисципліною, оскільки воно не має чітко 

визначеного об’єкта дослідження: результати краєзнавчих досліджень 

переважно стосуються певної галузі науки. Однак, оскільки краєзнавчу основу 

мають багато галузей наук та навчальних дисциплін, об’єктами можуть бути 

природа, економіка, історичне минуле, література, мистецтво, педагогіка 

тощо, залежно від яких розрізняють види краєзнавства [23]. 
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Сучасні дослідники наводять аргументації на користь краєзнавства як 

науки. Ліхачов Д. відносить краєзнавство до типу комплексних наук, бо «воно 

поєднує у собі відомості природничі, історичні, мистецтвознавчі, з історії 

літератури, науки і всі ці відомості відносяться до однієї місцевості; воно 

учить людей не тільки любити свої місця, але й любити знання про свої «і не 

тільки свої» місця» [32, c. 159]. Визначення краєзнавства він подає так: 

«Краєзнавство – наукова дисципліна, яка облагороджує предмет свого 

вивчення єдино своїм вивченням» [32, c. 160]. 

Найконкретніше трактування цього поняття ми знаходимо у малій 

енциклопедії етнодержавства: «Краєзнавство – комплексна наука, яка 

різнобічно вивчає окреслену частину країни (регіону, області, району, 

населеного пункту)» [33, c. 86]. 

 

Рис. 1.2. Підходи вчених до визначення поняття «краєзнавство» 

(узагальнено автором) 

 

Краєзнавство дійсно є наукою, тому що будь-яка наука має завдання, 

предмет та об’єкт. Завданням краєзнавства є вивчення рідного краю. Предмет 

передбачає знання про конкретний регіон. А об’єктом краєзнавства є історія, 

природа, населення, господарство, культура, пам’ятники матеріальної та 
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духовної культури. Особливістю краєзнавства є й те, що воно є інтегральною 

наукою, яка досліджує проблеми регіону в комплексі та взаємодії. 

Поняття «край», яке в краєзнавстві має ключове, базове, 

терміноутворююче значення, розглядається у широкому та вузькому значенні. 

У широкому означає велику територію, цілу адміністративно-територіальну 

одиницю – область, адміністративний район. У вузькому значенні край 

означає порівняно невелику територію – населений пункт, який можна піддати 

глибокому комплексному вивченню. «Край» – це свого роду таксономічна 

одиниця, де місце, простір, територія відіграють провідне значення. Як 

зауважують дослідники, історико-просторові уявлення про край, його межі, 

розмір на різних етапах історії залежали не тільки від природно-географічних, а 

й адміністративно-територіальних, політико-економічних та інших обставин, які 

суттєво впливали на формування і становлення цього поняття [41, с.31]. 

Структура краєзнавства. Прокопчук В. писав: «…краєзнавство, як 

галузь суспільної діяльності, має свою внутрішню структуру – певну кількість 

складових з характерними зв’язками між ними. Це структурування 

відбувається за певними ознаками – змістом і формою організації. За змістом 

краєзнавство ділиться на історичне, географічне, літературне, пам’яткознавче, 

культурологічне, економічне, природниче тощо. За формою організації 

діяльності – на державне і громадське, у першу чергу. І тут усе зрозуміло, бо 

державне пов’язане з краєзнавчою діяльністю органів місцевого 

самоврядування, управління, наукових установ та організацій, вищих 

навчальних закладів, музеїв, архівів, бібліотек, спрямованою на комплексне 

вивчення певної території, а громадське – охоплює участь громадських 

інституцій – товариств,  спілок, асоціацій, гуртків, клубів, окремих дослідників 

у вивченні краю» [41, c. 30]. В узагальненому вигляді структуру краєзнавства 

представлено на рис. 1.3. 

Як видно з рис 1.3, географічне краєзнавство є складником краєзнавства 

і, у свою чергу, може бути представлена як «система знань, що відображає 

різні взаємопов’язані елементи рідного краю – унікальність природи, систему 
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розселення етнічних груп, що склалася історично, особливості розвитку 

господарства і духовної культури, природні й історико-археологічні пам’ятки 

культури, заповідні території̈» [58, с. 67]. 

 

 

 

Рис. 1.3. Структура краєзнавства за змістом та формою (узагальнено 

автором за джерелом [41]) 

 

Застосування конкретно-наукової методології, аналіз запропонованих 

вченими і власних визначень дали підстави вважати об’єктом географічного 

краєзнавства просторову (територіальну) природно-суспільну систему (ПСС) 

рідного краю як складну, відкриту і добре впорядковану систему, складовими 

частинами якої є природно-територіальний (ПТК), соціально-територіальний 

(СТК) територіально-виробничий (ТВК) комплекси мезорайону 

(адміністративної області) та мікрорайонів (адміністративних районів) і більш 

дрібного поділу районування [58, c. 66].  
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Рис. 1.4. Об’єкти краєзнавства (узагальнено автором на основі джерела 58) 

 

Одним із провідних напрямів краєзнавчої роботи є шкільне краєзнавство. 

Український педагогічний словник дає таке визначення шкільному краєзнавству: 

«Краєзнавство шкільне – освітньо-виховна робота, яка полягає у всебічному 

вивченні на уроках і в позакласній роботі частини країни (області, району, міста 

тощо). Основним завданням К. є вивчення природи, населення, господарства, 

історії та культури рідного краю з пізнавальною, науковою, навчальною, 

виховною, практичною метою» [52, c. 179].  

У великій сучасній енциклопедії шкільне краєзнавство – визначається як 

освітньо-виховна робота, що виявляється в ознайомленні учнів на уроках і 

позакласних заняттях із природними особливостями, промисловістю, сільським 

господарством, соціально-економічним, історичним і культурним розвитком 

місцевого краю – області, регіону, міста, села, мікрорайону [3838]. Шкільне 

краєзнавство у визначенні М. Костриці та В. Обозного, – це організована під 

керівництвом учителя багатогранна навчально-освітня, пошуково-

дослідницька та суспільно корисна діяльність школярів у процесі 

комплексного вивчення рідного краю [28, с.7]. Іванов П. відзначає, що 

«шкільне краєзнавство можна визначити як доступне і посильне для учнів 

усестороннє і багатогранне за формами пізнання місцевого краю» [23, c. 72]. 

Цьому визначенню не суперечить думка К. Строєва про те, що «сутність 

шкільного краєзнавства полягає у всебічному вивченні з навчально-виховною 
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метою певної території свого краю за різними джерелами і, головним чином, 

на основі безпосередніх спостережень під керівництвом викладача» [50, c. 6]. 

Шкільне краєзнавство має свій особливий предмет. Науковці і досі по-

різному визначають його. Прус І. Т. вважав, що краєзнавство слід розглядати 

як дидактичну категорію, суть якої полягає у всебічному вивченні учнями в 

навчально-виховних цілях певної території за різними джерелами і, головним 

чином – на основі безпосередніх спостережень під керівництвом викладача. 

Прокопчук В. зазначав: «…виокремлення шкільного краєзнавства в 

самостійну складову небезпідставне. Його особливість навіть у тому, що воно 

вдало використовує і часто поєднує елементи і державного, і громадського 

краєзнавства, у нього свій рівень досліджень, своя система координації, у його 

орбіту втягнуто наймасовішу аудиторію» [41, c. 30].  

Шкільне краєзнавство спирається на теоретичні положення як 

загального краєзнавства, так і власне теоретичне підґрунтя, що сформувалося 

в процесі його функціонування. Відмінності між науковим та шкільним 

краєзнавством наведено в табл. 1.1. 

Шкільне географічне краєзнавство є складовою частиною географічної 

науки з усіма притаманними їй методами дослідження. Воно відіграє провідну 

роль в осягненні учнівською молоддю взаємозв’язків між природою, населенням 

та господарством, пізнанні рідного краю, є запорукою вивчення та подальшого 

екологічно доцільного використання навколишнього середовища, слугує цілям 

виховання культури, формує різноманітні ціннісні установки.  

Методологічні засади географічного краєзнавства визначено як систему 

знань (емпіричних і теоретичних) і процес пізнання природних та 

соціокультурних явищ і процесів, що дозволяє розглядати краєзнавство з 

різних позицій: 

o «систематичне й усебічне пізнання свого краю (області, району, 

міста, села), облік і врахування його природних, економічних і культурних 

ресурсів, географічних, етнографічних та особливостей його історії, 

суспільного життя і перспектив розвитку» (П. Іванов); 
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o «комплекс дисциплін, різних за змістом і методами дослідження, 

предметом яких є наукове і всебічне пізнання краю» (О. Барков); 

o «комплексне вивчення рідного краю в його розвитку й динаміці» (А. 

Даринський); 

o «галузь знань, яка характеризує життєдіяльність людини на своїй 

землі, у часі та просторі» (Ю. Самохін) [30, c. 11–12]. 

Таблиця 1.1 

Відмінності між науковим та шкільним краєзнавством  

за Л. Миловидовим [6] 

Наукове краєзнавство  Шкільне краєзнавство 

Вивчення краю – мета  Вивчення краю – засіб для досягнення 

мети – соціального виховання  

Зміст – увага до характерного, 

своєрідного, раритети 

Зміст – увага до загального для 

переходу від свого краю до знайомства 

зі світом  

Обсяг – найширше та всебічне 

охоплення краю 

Обсяг – обумовлений програмами, 

силами дітей та територіальним 

можливостями школи  

Методи – загальнонаукові та 

властиві для окремих наук 

(методи вивчення) 

Методи – найбільше шкільні, 

дидактичні методи, властиві для 

шкільного навчання (методи навчання) 

 

Шкільне краєзнавство «виходить за межі» дослідницького арсеналу 

географії̈ й використовує міждисциплінарні методичні підходи та методи 

актуалізації̈ знань, інтерактивні методи та інформаційно-комунікаційні 

технології̈, що забезпечують якісно новий̆ рівень глибинного пізнання 

території̈ (краю) [39, с.66]. Найтісніші зв'язки встановлюються між географією 

та історією. Будь-яке географічне дослідження проводиться в історичному 

плані. Жодна географічна, а особливо економіко-географічна характеристика, 

не матиме наукової цінності, якщо вона не ґрунтується на історичному підході. 

З іншого боку, вивчаючи історію району туристської подорожі, не можна не 

цікавитися його географією [29]. 

Оцінюючи роль краєзнавства у навчанні, вчені відзначають, що 

«краєзнавчий матеріал на уроках допомагає розкриттю загальних 
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закономірностей явищ, які вивчаються, підвищує інтерес і глибину розуміння 

навчального предмета, збагачує учнів знаннями про свій край і перспективу 

використання місцевих ресурсів» [52, с.179]; воно доповнює, насичує 

навчальний матеріал конкретними фактами, які роблять педагогічний процес 

більш цікавим, перетворює теоретичні знання у переконання, забезпечує 

реалізацію принципу зв’язку школи з життям. Краєзнавство є важливою 

частиною навчально-виховної роботи у школі. Виховання всебічно 

розвинутого сучасного громадянина не може бути здійснено, якщо навчально-

виховний процес обмежується лише стінами навчальних закладів, 

підручниками. Як би повноцінно не описувався матеріал у підручниках, якою 

б не була повною розповідь учителя, світ з усією його багатогранністю 

відкривається перед очима школяра лише тоді, коли відбувається 

безпосередній контакт із ним. Навчання і виховання не можуть бути 

досконалими, якщо вони обмежені тільки школою та відірвані від реального 

життя і проблем навколишнього світу [43]. 

У процесі оволодіння краєзнавчими знаннями у школярів розвивається 

інтерес до пізнавальної діяльності, творчі здібності, бажання зробити свою 

роботу корисною людям, формувати активну життєву позицію, 

пробуджується ініціатива та винахідливість. Займаючись краєзнавчою 

діяльністю, учні стають першими дослідниками найближчого оточення. 

В «Уставе народных училищ в Российской империи», виданому в 1786 

р., ставилося завдання наблизити навчання географії до дійсності, говорилося 

про обов'язкове збирання вчителем матеріалів про місцеву природу та 

використання їх у вигляді наочних посібників. Це можна розглядати як 

започаткування краєзнавчого принципу в навчанні шкільної географії [29, 

с.55].  

Особливо велику увагу шкільному краєзнавству приділяв відомий 

учений-географ О. Барков, який багато творчих сил та енергії віддав школі, 

зробив чимало для розвитку краєзнавчої роботи, зокрема одним з перших 

науково розробив зміст, методи та організацію краєзнавчої роботи (статті 
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«Про наукове краєзнавство», 1946 р., «Ще про наукове краєзнавство», 1949 р.). 

Він надав винятково важливого значення краєзнавству як могутньому засобу 

патріотичного виховання. Барков вважав, що між Батьківщиною і рідним 

краєм існує нерозривний зв'язок. Любов починається з рідної місцевості, 

розширюється до меж всієї країни. Любов до рідного краю живить любов до 

Батьківщини [29, с.89]. Краєзнавчий принцип навчання у наш час є одним з 

основоположних дидактичних принципів. 

Краєзнавство включає: набуття учнями знань про свій край з розповіді 

учителя або з навчального посібника; самостійне здобування знань; вивчення 

рідного краю у процесі дослідження, що має пізнавальний та науковий інтерес. 

Усе це перебуває в органічній єдності й реалізується у процесі урочної, 

позакласної та позашкільної роботи.  

Шкільне краєзнавство виконує низку специфічних завдань: 

 сприяє міцному засвоєнню учнями основ наук; 

 допомагає відродити і сформувати духовність, моральність, 

національну самосвідомість; 

 формує міцний учнівський  колектив, об’єднаний спільною метою; 

 поповнює за рахунок вивчення, збору матеріалів з історії краю 

музеї, архіви, краєзнавчі кутки, кабінети; 

 прищеплює учням інтерес до наукового пізнання, навички 

дослідника [4141, c. 31]. 

Під час краєзнавчої співпраці учителів та учнів реалізується низка 

функцій. За В. Прокопчуком такими функціями є [4141, c. 30]: 

1) Освітньо-пізнавальна функція – вивчення, пізнання минулого краю. 

2) Пошуково-дослідницька – науковий пошук, відкриття раніше 

невідомих подій, явищ, імен, в ході якого школярі під керівництвом учителя 

набувають не тільки знань, а й навичок роботи з науковою літературою, 

архівними матеріалами, музейними фондами, спостерігати, записувати 
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спогади, аналізувати, синтезувати, робити власні висновки, трансформувати їх 

у повідомлення, реферати, лекції, доповіді, наукові конкурсні роботи, статті. 

3) Перетворювальна, суспільно корисна праця – це і догляд за 

пам’ятниками, і шефство над ветеранами, учасниками бойових дій, й організація 

виставок, кутків, музеїв, поширення знань про рідний край». 

Географічне краєзнавство є важливим складником шкільного краєзнавства 

(рис. 1.5).  

 

 

Рис. 1.5. Структура шкільного краєзнавства (зроблено автором) 

 

Об’єктами краєзнавчих географічних досліджень учнів можуть бути 

природні об’єкти (урочища, ліси, гори, ріки), об’єкти природно-заповідного 

фонду, адміністративно-територіальні одиниці (наприклад, свій населений 

пункт об’єднана територіальна громада), економічні об’єкти (різні типи 

підприємств, фермерські господарства), поселення, пам’ятки культури та ін.  
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У наш час методичні засади проведення краєзнавчих досліджень добре 

розроблено. Вирішальну роль в організації шкільного географічного 

краєзнавства відіграє вчитель, бо він, на думку М. Баранського, найбільше в 

цій справі зацікавлений, а здобута ним географічна освіта, яка охоплює знання 

природи, населення, господарства в географічному розрізі, дає для занять 

краєзнавством найбільше передумов [29]. Під керівництвом вчителя діти 

навчаються підмічати, виявляти, обґрунтовувати і пояснювати географічну 

специфіку, тобто місцеві особливості у природі, населенні, господарстві.  

Шкільне краєзнавство може проводитися у різних формах (класна та 

позакласна робота, програмне та позапрограмне навчання). Прикладами 

позакласної роботи є: краєзнавчі гуртки, музеї, туристичні походи, шкільні 

вечори на краєзнавчі теми тощо. (рис. 1.6).  

 

 

Рис. 1.6. Форми краєзнавчої роботи (складено автором) 

 

Найпростішими формами позакласної роботи є спостереження, 

екскурсії. Адже краєзнавець повинен уміти бачити те, на що інші не звертають 

уваги. Для спостереження потрібно зовсім небагато, лише програми, папір, 

олівці, а особливим є уважне ставлення до своєї роботи. 

Наступним ступенем є організація спостережень. Цей ступінь потребує 

трохи більше від педагога, краєзнавця, а саме: свідомості, уваги, системності, 

навичок. Дослідна робота ставить краєзнавця перед необхідністю підійти 

ближче до літератури, зв’язатися з місцевою бібліотекою, краєзнавчими 

часописами. 
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Подальша краєзнавча робота полягає у науковій обробці даних 

досліджень. Ця робота може бути перенесена до наукових центрів, де є 

відповідні фахівці. Але, водночас, може й залишитися у низових осередках, 

оброблятися рядовими краєзнавцями, учителями, залежно від підготовки, 

загального розвитку, в міру забезпечення відповідною літературою, 

приладдям, умінням поєднувати факти і явища, порівнювати свої дані з 

іншими, робити висновки. 

Так само і діти спочатку спостерігають, потім ставлять питання, роблять 

припущення, висновки, додумують як їх перевірити і, перевіривши, роблять 

остаточні висновки, а це значить, що вони працюють дослідним методом, бо 

виходячи з конкретних фактів, самотужки їх зважують. 

Про пророблену роботу, якої досягли педагоги, окремі краєзнавці або 

краєзнавчий осередок обов’язково повідомляється місцевому населенню, 

створюються шкільний гурток, музей шкільний та місцевого краю, у яких 

зберігаються матеріали і предмети, які були зібрані під час краєзнавчої роботи. 

Адже музей – це відбиток життя краю, це найважливіший засіб здійснення 

пізнання краю, бо ніяке вивчення місцевого краю неможливе без збирання 

документів і речей та їх зберігання. Керівництво краєзнавчою роботою у школі 

може бути успішним лише тоді, коли вчитель добре обізнаний з 

особливостями краєзнавчої роботи. 

Тімець О. В., яка досліджувала краєзнавчо-туристську роботу в школі, 

наголошує на тому, що в системі навчально-виховного процесу така форма 

роботи відіграє важливу роль у розвитку особи школяра, задоволенні його 

потреб та самореалізації, покликана сприяти вдосконаленню морального, 

естетичного, правового, екологічного, фізичного виховання учнів. Вона 

поєднує питання вивчення рідного краю, його історії, географії, 

фольклористики, екологічного стану довкілля з вихованням патріотизму, 

формуванням особистісних якостей та емоційним впливом на учнів [51]. Саме 

географія і біологія мають великі можливості пошуку та використання 

краєзнавчо-туристської інформації, проведення глибокої і змістовної 
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дослідницької роботи з цього напряму. Крім того, поряд зі своїм власним 

матеріалом, географія і біологія мають реальні можливості трансформації 

краєзнавчо-туристських ідей, активного їх використання і актуалізації у 

навчально-виховному процесі [51]. 

Учитель, привчаючи учнів до краєзнавчої роботи, має вчитися й сам. 

Користуючись екскурсійним методом, він має брати матеріал для шкільної 

роботи з тих спостережень над місцевим життям і природою, що 

нагромаджується як у дітей, так і нього самого.  

Таким чином, краєзнавство визначається вченими в різних контекстах як 

«наука», «система знань про рідний край», «діяльність» (держави, 

громадських установ, окремих дослідників), «масовий рух», «освітньо-

виховна робота». Краєзнавчі дослідження об’єднують різних за фахом 

науковців – географів, істориків, біологів, філологів та ін. Об’єктом 

краєзнавства є рідний край, який може розглядатися у широкому та вузькому 

розумінні. Освітні установи – школи та заклади вищої освіти – слугують 

важливим осередком краєзнавства. Краєзнавство в системі шкільної освіти є 

важливою частиною змісту шкільних програм, а краєзнавчий принцип 

навчання є основоположним дидактичним принципом. Вивчення рідного краю 

передбачено шкільними програмами, проте краєзнавча діяльність може бути і 

позапрограмною (краєзнавчі факультативи, гуртки, експедиції тощо).  

Викладання географії на засадах краєзнавства дозволяє мотивувати учнів 

до навчання, поєднати теорію з їхнім життєвим досвідом, розвивати дослідницькі 

навички, формувати почуття гордості та любові до рідного краю тощо. 

Об’єктами вивчення для шкільного географічного краєзнавства можуть бути 

об’єкти природи, природні територіальні комплекси, населені пункти, окремі 

виробничі об’єкти та ін. Реалізація краєзнавчого принципу навчання вимагає від 

учителя краєзнавчих знань та володіння методами краєзнавчих досліджень. 
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1.2. Наукові та методичні засади дослідження річки як об’єкту 

географічного краєзнавства  

 

Організація шкільних досліджень природних об’єктів на засадах 

краєзнавства має відбуватись із дотриманням принципів [42, с.12-13]: 

1. Патріотична спрямованість. Краєзнавча діяльність підпорядкована  

формуванню національної свідомості, любові і гордості за свій край. 

2. Науковість. Вивчення має будуватися на міцному науково-

теоретичному ґрунті, знанні форм і методів дослідницької роботи. 

3. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.  

4. Оптимальне поєднання дослідної і суспільно корисної діяльності. Так 

у процесі вивчення гідрологічного об’єкту школярі можуть популяризувати 

краєзнавчі знання, виконувати роботи з очищення річки (з ретельним 

дотриманням правил безпеки), виготовляти екологічні плакати, виявляти 

місця накопичення сміття тощо.  

5. Комплексність. У ході вивчення річки учні використовують 

міжпредметні зв’язки, адже навіть похід чи експедиція – це дотик до природи, 

історії, культури його населення, географії, економіки, людського побуту, 

етнографії і фольклору краю і потребує поєднання даних різних галузей знань, 

зусиль учителів різних предметів. 

6. Систематичність. Шкільна краєзнавча робота має здійснюватися 

упродовж навчального року, канікул, всього шкільного періоду. 

7. Планомірність. Робота не повинна проводитися стихійно, вона 

повинна бути розпланована вчителем, класним керівником, керівником гуртка 

з визначенням  заходів, дат, виконавців тощо. 

8. Наступність, координованість. Реалізується переходом від рівня 

нижчого до вищого, а також – встановленням зв’язків між різновіковими 

туристсько-краєзнавчими формуваннями – товариствами, гуртками, 

факультативами і т. ін. 
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9. Зв’язок дитячих краєзнавчих установ з місцевими державними і 

громадськими краєзнавчими установами і закладами. Учнівські краєзнавчі 

дослідження мають будуватися шляхом поєднання зусиль і взаємодії відділів 

освіти, культури і туризму, бібліотек, архівних установ, музеїв, станцій юних 

туристів-краєзнавців, натуралістів і закладів освіти. 

10. Поєднання дитячого самоуправління з педагогічним керівництвом. 

11. Гласність, змагальність.  

Гідрологічні об’єкти – річки, озера, стави, водосховища, болота, джерела 

посідають важливе місце серед природних об’єктів для краєзнавчих 

географічних досліджень, а річки (малі, середні, великі) є одним з 

найпоширеніших природних об’єктів, які представлені в усіх регіонах України 

і майже в усіх місцевостях. Під концепцію річки можна «підтягнути» чималу 

кількість тем зі шкільного курсу (6-11 класи), «географічний словник», 

відпрацювати різноманітні навички – опису географічного об’єкту, 

спостереження, вимірювання, обчислення тощо. Річка – чудовий об’єкт для 

краєзнавчих позакласних досліджень школярів [34, с.170-171]. 

Наукові засади дослідження такого об’єкту як річка розроблені вченими 

гідрологами.  Гідрологія – (від давньогрец. ὕδωρ – вода і λόγος – слово, вчення) 

– наука, що вивчає природні води, зокрема закономірності їх формування, 

руху та розподілу на земній поверхні. Гідрологія належить до комплексу наук, 

що вивчають фізичні та географічні властивості Землі, зокрема її гідросферу. 

Предметом дослідження гідрології є води гідросфери в океанах, морях, річках, 

озерах, болотах, ґрунті, а також підземні води [11].  

Методика шкільного географічного дослідження річки є похідною від 

форми учнівського краєзнавчого дослідження (програмне – урок «просто 

неба» або позапрограмне – екскурсія, прогулянка, шкільне дослідження під 

егідою МАН, за програмою географічного гуртка тощо) та мети дослідження, 

матеріального забезпечення процесу навчання та польових досліджень. 

Існують алгоритми для різних видів польових досліджень річки, за якими учні 

можуть проводити географічний опис річки, або спостереження, або 
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вимірювання (наприклад, глибини та швидкості водотоку), реалізовувати 

комплексні дослідження в рамках учнівських проєктів та ін. 

Спостереження за річкою. Велике практичне значення мають відомості 

про режим річки, особливо в періоди високої або низької води. Тому метою 

спостереження може стати визначення змін рівня води в різний час і за різних 

умов. У щоденник учні записують місцезнаходження пункту спостереження, 

дату, час спостережень і зареєстрований рівень. 

Взимку проводять спостереження і за льодовим режимом річки. Перед 

льодоставом відмічають, як проходить замерзання по довжині і ширині річки. 

Визначають температуру води і повітря, зміну рівня і прозорості води, дію 

приток на льодовий режим. За певних умов досліджують характер льодоходу, 

його тривалість та інтенсивність, обстежують затори. В період льодоставу 

збирають відомості про товщину криги, яку вимірюють у лунках спеціальною 

рейкою, загостреною на кінці. В щоденник записують місця розташування 

ополонок, вимоїн, промерзань річки до дна. 

На великих річках юні дослідники спостерігають за станом водної 

поверхні, утворенням хвиль. Найпростішою оцінкою стану водної поверхні 

річки є візуальні визначення хвилювання за чотирибальною системою. 

У процесі тривалих безперервних спостережень на водоймах поблизу 

свого населеного пункту можна зібрати відомості, корисні для господарства 

рідного краю. Особливу цінність мають результати гідрологічних 

спостережень у басейнах малих річок у малонаселених місцях, де немає 

гідрологічних станцій та постів, що ведуть безперервні спостереження за 

режимом водних об'єктів. 

Дослідження заростання водойм має практичне значення, бо масове 

розповсюдження прибережно-водяної рослинності може призвести до 

порушення ритмічної роботи гідроелектростанцій, ускладнити умови 

судноплавства, викликати небажане замулення і «цвітіння» води. Однак 

інтенсивний ріст водяної рослинності нерідко сприяє збільшенню рибних 

запасів, росту поширеного в південних районах України очерету, який є 
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чудовою сировиною для виробництва будівельних матеріалів і целюлози 

[Error! Reference source not found., 155]. 

Вимірювання. Гідрологічні вимірювання можна провести за допомогою 

найпростішого спеціального спорядження: рулетки, мотузки, жердини для 

визначення глибин і секундоміра. Деякі знаряддя працю учні можуть 

виготовити самостійно (жердина для вимірювання глибини з розміткою, диск 

Секкі та ін.) 

Аби визначити характер рельєфу дна і зміни русла річки, промірюють 

глибину. Задля вимірювання глибин застосовують рейки, жердини, вудки або 

ручний лот. Проміри роблять уздовж і впоперек течії річки за профілем. У 

щоденнику вказують місце спостереження, дату, час, зміну рівня за час 

промірів, берег (лівий чи правий), відстань від берега до кожної точки проміру 

на основі даних спостережень можна викреслити профіль поперечного 

перерізу, річки, за яким потім обчислюють площу перерізу русла для 

підрахунку витрату води. Під час вимірювання глибин на рівнинних річках 

визначають на дотик характер ґрунту дна (пісок, глина, мул, галька, каміння, 

моноліт тощо). Стосовно гірських річок з бурхливою течією складають тільки 

описову характеристику. 

Для визначення швидкості течії річки та витрат води вибирають таку ж 

ділянку річки, як і для водомірних спостережень, розбивають створ і 

проводять проміри. Найпростішим і найзручнішим способом є поплавковий. 

У щоденник записують місце вимірювання швидкості, дату і час, швидкість у 

метрах за секунду. 

Для визначення витрат води в річці вимірюють кількість води, що 

протікає через поперечний переріз річки за одиницю часу (у кубічних метрах 

за секунду). Витрати води, які обчислюють гідрометричним способом, 

дорівнюють площі поперечного перерізу русла, помноженій на середню 

швидкість течії річки. 

Аби визначити каламутність води та кількість твердих часток, завислих 

у воді, потрібно взяти проби води і здати у спеціальні лабораторії для аналізу. 
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Проби води беруть з поверхні річки в такому місці, де передбачається середня 

мутність на даній ділянці річки. Пробу беруть у півлітрову пляшку, яку перед 

тим ополіскують водою з цієї річки. Наповнену пляшку з пробною водою 

закривають чистою пробкою і заливають парафіном. До шийки пляшки 

прив'язують етикетку, на якій вказують місце взяття проби, прозорість і 

температуру води, дату і прізвище того, хто взяв пробу. Так само, як і для 

визначення завислих у воді часток, для визначення їх хімічного, складу беруть 

поверхневі проби води. При цьому в етикетці додатково відмічають колір і 

смак води. 

Для вимірювання температури води в річці бажано користуватись 

інерційним термометром з металевою оправою. Якщо для вимірювання 

температури поверхневих шарів можна використовувати будь-які технічні 

ртутні термометри, то для визначення температури глибинних вод звичайним 

ртутним термометром користуватися не можна, бо за час його піднімання на 

поверхню показники зміняться. Вимірювання температури води бажано 

проводити о 8-й і 20-й год, супроводжуючи їх вимірюванням температури 

повітря. 

Прозорість води визначають за допомогою металевого білого диска 

Секкі діаметром 30 см, її виражають у метрах. Рекомендується визначати її 

одночасно з промірами глибин, особливо на плесах і у місцях впадіння приток. 

У щоденник записують місцезнаходження точки вимірювання, глибину, дату, 

час і прозорість води. 

Колір води визначають на око (безколірна, світло-сіра тощо). Приблизно 

визначають смак води (без смаку, солона, гірка, солодка, кисла) та інші смакові 

відчуття – присмаки. Визначають смак і присмак сирої води, здорової у 

санітарному відношенні [29, с.158-159]. 

Однією з форм краєзнавчого дослідження свого краю є шкільні походи. 

Вони дозволяють між усім іншим зібрати цікаві відомості про річку, зробити 

фото, провести спостереження за річкою на різних її ділянках. Під час походу 

по рідконаселеній і малодослідженій території бажано збирати загальні 
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відомості про річки та їх основні притоки і вести записи в щоденниках, 

дотримуючись такої послідовності: назва річки, її притоки та їх 

місцезнаходження; витік і гирло; висоти берегів; характер і ширина долини; 

ширина, довжина і глибина річки; пороги, перекати; типове положення рівня 

річки в різний час; характер заплави; породи, ґрунти, рослинність; 

сільськогосподарські угіддя, що прилягають до річки; гідроспоруди; негативні 

процеси; господарське значення і використання. 

Певне практичне значення мають зібрані під час туристського походу 

відомості про наявність повеней та їх межі, про рівень високих вод, який 

можна визначити за мітками на деревах і будинках, за вузькими смугами 

залишеного повінню річкового сміття на березі, на гілках кущів і дерев і 

заплаві, за терасоподібними підмивами берегів, за мулом і наносами тощо. 

Бажано встановити не тільки висоту й дату найвищого рівня води, а й усю 

обстановку, що зумовила підйом води. У цьому велику допомогу може надати 

місцеве населення, особливо старожили. Найвищий рівень води фіксують у 

щоденниках, фотографують, знімають на кіноплівку і детально описують. 

Зібрані відомості становитимуть практичний інтерес для працівників системи 

гідрометеослужби. Тому одержані результати гідрологічних досліджень 

бажано надсилати в місцеві управління гідрометеослужби. 

Під час візуальних спостережень у поході можна зібрати багато 

інформації про утворення проток, звивистість русла річки, зсуви, обвали, селі, 

обмілі, броди, наявність поромних переправ, забрудненість річки стічними 

водами, відходами промислових, сільськогосподарських і транспортних 

підприємств тощо. Юні туристи можуть одержати завдання від басейнової 

інспекції з охорони і використання водних ресурсів, дослідити річки й озера 

району туристської подорожі, виявити джерела їхнього забруднення. З цією 

метою може бути організована експедиція «Річкам – чисту воду». 

Повертаючись із туристських походів, експедиційні групи здають звіти і схеми 

в басейнові інспекції, які за результатами пошукової роботи юних дослідників 
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вживають дійових заходів до раціонального використання і охорони річкових 

вод [29, с. 161-162]. 

Гідрологічний звіт містить: а) опис річки; б) окомірно знятий план річки; 

в) креслення поперечних профілів річки; г) характеристику метеорологічної 

обстановки (погоди); д) гідрологічну інформацію у вигляді окремих 

показників та зведених таблиць; е) географічну характеристику басейну 

(геологія, рельєф, ґрунти, рослинність); є) альбом фотографій; ж) кінофільм 

або кінофрагменти. 

Наведемо методику дослідження стану річки.  

I етап підготовчий. Для того, щоб заплановане дослідження стану річки 

стало успішним, воно має бути добре підготовленими та спланованим. 

Важливим є підготовчий етап, оскільки він допомагає досягнути бажаних 

результатів та максимально ефективно використати наявні ресурси. На цьому 

етапі, крім мети і об’єкта дослідження слід визначити характеристики та 

показники, які потрібно вивчити. Під час попереднього аналізу важливо, але 

необхідно зібрати всю доступну інформацію про об’єкт дослідження. Це 

можуть бути картографічні матеріали, літературні джерела, звіти про 

обстеження малих річок, проєкти та ін. 

Для польових робіт, перш за все, потрібна карта досліджуваної території, 

яка має бути досить детальною. Можна використовувати найбільш доступні та 

поширені топографічні карти 1 : 200 000 та 1 : 100 000, електронні версії яких 

можна скачати в Інтернеті. За допомогою карт такого масштабу можна скласти 

повне уявлення про особливості гідрографії малої річки, про господарські 

об’єкти, що можуть впливати на її екологічний стан. 

Для більшої ефективності досліджень річки бажано створити окрему 

карту, для цього перенести на кальку русло основної річки, притоки, інші 

поверхневі водні об’єкти (ставки, озера, стариці та ін.), виходи підземних вод 

на денну поверхню (джерела, струмки, водотоки). Визначити межі басейну, 

нанести населені пункти. Під час польового виїзду на ній відмічати маршрут, 



28 
 

точки спостережень, джерела забруднень та інші особливості річки залежно 

від мети досліджень [21]. 

На цьому етапі здебільшого використовують такі методи як: 

o картографічний, що дозволяє за допомогою спеціальних символів та 

методів зображення відобразити у доступній для сприйняття формі будь-які 

явища, процеси та події.  

o соціологічний, а саме – одержання відомостей про режим водних 

об’єктів шляхом збирання інформації від добровільних респондентів у формі 

відповідей на заздалегідь поставлені запитання, вони можуть стосуватися часу 

скресання і замерзання водних об’єктів, настання найвищого рівня, 

інтенсивності та часу випадання опадів, товщину льоду та ряду інших 

відомостей, які характеризують водний та льодовий режим об’єктів. На цьому 

етапі лиш складається попередній перелік питань для опитування.  

o теоретичний, що передбачає використання загальних фізичних 

законів і математичних підходів при вивченні спеціальних питань. Результати 

обов’язково повинні перевірятися фактичним матеріалом [21].  

ІІ етап – польовий. Цей етап є головним у роботі, бо від зібраної 

інформації залежить об’єктивність проведеної оцінки. 

На місцевості дослідження відбуваються вздовж прокладеного 

маршруту. На копіях планів та карт відмічають все важливе, що потрапляє в 

поле зору. Для зручності використовують топографічні знаки. За необхідністю  

створюють додаткові позначки, до яких об’язково додаються пояснення. Крім 

того, під час руху можна вносити в карти поправки та зміни, які відбулись на 

місцевості після створення карт. Перед складанням опису слід добре 

зорієнтуватись на місцевості та відмітити на карті своє місцерозташування, всі 

точки та створи, на яких відбуваються дослідження, звідки відбирають проби 

для гідрохімічного аналізу. Всі точки позначають цифрами по порядку руху 

по маршруту [21].  

Під час польових робіт обов’язковим є ведення щоденника, в якому 

фіксуються всі цікаві та важливі подробиці. При дослідженні малої річки 
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інтерес представляють як природні особливості будови її басейну, так і 

господарське використання з його екологічними наслідками, а саме: місце 

розташування джерел забруднення, господарські будівлі, шляхи, гаражі, 

звалища сміття та відходів, наявність бетонованих берегів. 

Записи до щоденника доповнюють малюнками, планами окомірної 

зйомки, фотографіями. 

На цьому етапі крім вищезгаданих методів використовують також: 

- метод стаціонарних досліджень проведення постійних 

систематичних спостережень. Його застосовують при вивченні динаміки 

елементів гідрологічного режиму водних об’єктів (стік, рівень води, 

циркуляція). Спостереження відбуваються на водних станціях, гідропостах за 

загальною програмою. Отримані матеріали обробляють і використовують для 

територіальних узагальнень, складання карт, атласів;  

- експедиційний метод – отримання інформації під час безпосередніх 

виїздів на об’єкт досліджень. Це може бути збір інформації про фізико-

географічні характеристики, водний режим. Отримані матеріали дозволяють 

широко використовувати метод гідрологічних аналогій, який дозволяє за 

результатами тривалих експедицій формувати уявлення про невивчені 

об’єкти, що розташовані і подібних фізико-географічних умовах. [21];  

- дистанційні методи – система вивчення природно-територіальних 

комплексів, їх компонентів, для чого можна використовувати геосервіси та 

космознімки.  

ІІІ етап – камеральний. На цьому етапі вся зібрана інформацію 

остаточно обробляється і оформлюється. 

Якщо метою дослідження річки є складання її характеристики, то 

результат подається у вигляді опису річки. Він може складатися з таких 

розділів та підрозділів [21]:  

1. Загальні відомості (назва, витік, територія, якою протікає річка, 

переважаючий напрямок, найбільші притоки, куди впадає, довжина, площа 

басейну).  



30 
 

2. Найхарактерніші особливості річки як у цілому, так і на окремих її 

ділянках. 

3. Фізико-географічна характеристика басейну (геологічна будова, 

рельєф, клімат, ґрунти, рослинність, населені пункти). 

4. Характеристика поперечного профілю долини: 

а) ширина дна долини, форма профілю, висота й крутість схилів; 

б) кількість та приблизна висота річкових терас або моренних терас 

осідання, характер рослинності на них; 

в) характер заплави річки (ширина, особливості рельєфу). 

5. Характеристика русла: ширина та глибина, звивистість, поділ на 

рукави, наявність перекатів, мілин, порогів, водоспадів (вказати їх висоту), 

островів, плесів, водяної рослинності тощо. 

6. Характеристика берегів: висота, крутість, виходи відслонень, джерел, 

грунтів, місця розмивання берегів, наявність рослинності та ступінь 

заростання. 

7. Характеристика дна: мулисте, піщане, кам'янисте, наявність валунів 

тощо. 

8. Живлення річки і коливання рівня води в руслі залежно від пори року. 

Переважання одного з джерел живлення: ґрунтове, дощове, снігове 

9. Річний стік води та його розподіл залежно від пори року. 

10. Характеристика водного режиму річки (початок і кінець весняної 

повені, найбільший рівень підняття води, площа розливу та його тривалість у 

часі, період найнижчого рівня води, час замерзання води, товщина криги 

тощо).  

11. Робота річки (підмивання і руйнування берегів, інтенсивність 

утворення наносів у руслі і заплаві, мутність води та відмінність її в різні пори 

року). 

12. Характеристика поздовжнього профілю річки, 

13. Тип рослинності та її фенологічний стан на окремих ділянках. 
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14. Результати проб води для визначення хімічного складу (беруть 

чистою посудиною, бажано на середині річки з глибини не більше 0,5 м). 

15. Результати проб води для визначення мутності (за допомогою 

батометра Жуковського). 

16. Господарське використання річки: наявність гідротехнічних і 

транспортних споруд (гребель, млинів, мостів) , використання для зрощення, 

промислового рибальства, сплаву лісу, потреб комунального господарства 

тощо [29, с. 170]. 

Таким чином, вивчення річки як об’єкту шкільного географічного 

краєзнавства має багато можливостей для формування в учнів предметних 

компетентностей. Відзначимо, що учні під керівництвом вчителя можуть 

досліджувати й інші аспекти, пов’язані з місцевими водотоками – вплив річки 

на особливості заселення території свого регіону, господарське використання 

вод річки, проблеми місцевої річки, її екологічний стан, топонімічні 

дослідження (наприклад, походження гідронімів) тощо. Виконання учнями 

гідрологічних обчислень дозволяє розвивати в них статистико-математичну 

компетентність, а робота з картою (наприклад, з визначення площі басейну 

річки, або для складання гідрологічної схеми річки) – картографічну культуру 

і картографічну компетентність. 

 

1.3. Методика виконання магістерського дослідження 

 

Магістерська робота, як і будь-яке інше дослідження, передбачає 

формулювання наукової гіпотези, виділення основних етапів дослідження, 

визначення методів.  

Перший етап – концептуальний – це постановка проблеми; визначення 

об'єкта і предмета, цілей і завдань; висування гіпотези дослідження.  

Другий етап – теоретико-методологічний – аналіз наукових здобутків 

вчених, які досліджували тему шкільного географічного краєзнавства, 

методику викладання географії, методику польових досліджень гідрологічних 
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об’єктів, визначення понятійно-категоріального апарату з теми, з’ясування 

дискусійних моментів, відбір методів і розробка методики дослідження. На 

цьому етапі вивчався стан досліджуваної проблеми в методичній, педагогічній 

та географічній літературі.  

На третьому етапі – виконувалось географо-краєзнавче дослідження 

річки Айдар та розроблялась методика впровадження краєзнавчих матеріалів 

у процес навчання географії. 

На четвертому етапі – підсумково-узагальнюючому – на основі синтезу 

отриманих результатів робились висновки. 

Методологія – це сукупність найбільш істотних елементів теорії, 

викладених у конструктивній, прийнятній для практики формі. Це узагальнена 

система методів пізнання об’єктивної дійсності. Тема магістерського 

дослідження лежить на стику географії, методики її викладання, географічного 

краєзнавства та педагогіки, саме тому методологічною основою роботи є 

фундаментальні теоретичні положення географії, краєзнавства та педагогіки 

[53]. 

Під час виконання методичної частини магістерської роботи брались до 

уваги настанови Концепції НУШ, Стандарту базової середньої освіти. 

Методичні рекомендації щодо впровадження краєзнавчих матеріалів у процес 

навчання географії в школі розроблялись на засадах компетентнісного та 

діяльнісного підходів. 

Метод науки – це спосіб чи засіб досягнення будь-якої дослідницької 

мети, шлях до пізнання чи вирішення якогось конкретного завдання. Певним 

чином відібрані методи з метою практичного чи теоретичного пізнання 

дійсності формують методику дослідження [53]. 

Для досягнення мети і виконання поставлених завдань дослідження було 

використано комплекс загальнонаукових та спеціальних, теоретичних та 

емпіричних методів дослідження, серед яких – аналіз, синтез, абстрагування, 

моделювання, аналогія, візуальних спостережень, історико-географічний, 

картографічний, графічний, описовий тощо. 
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Основний науковим підходом в дослідженні є системно-структурний 

підхід. З позицій системно-структурного підходу було розглянуто 

краєзнавство (це система наук, що включає географічне, історичне, 

літературне на ін. краєзнавство); система шкільної географічної освіти. 

Метод теоретичного пошуку використовувався на першому етапі при 

аналізі географічної, педагогічної, психологічної літератури, а також – під час 

вивчення і узагальнення педагогічного досвіду. Інформаційною базою 

дослідження стали: автореферати кандидатських дисертацій, статті, конспекти 

лекцій, підручники, словники, Стандарти освіти та інші нормативні 

документи, енциклопедії, навчальні програми, екологічний паспорт 

Луганської області. 

Аналіз – це метод, що вивчає об’єкт та предмет дослідження уявно чи 

реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його 

ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених 

елементів окремо в межах єдиного цілого [20]. У процесі виконання 

магістерського дослідження цей метод використовувався наскрізно, на всіх 

етапах. Автором було проаналізовано зібрані літературні джерела, 

законодавчо-нормативні документи, що регулюють розвиток шкільної 

географічної освіти, підходи вчених щодо визначення ключових термінів і 

понять, програму шкільного курсу географії тощо. З аналізом тісно пов’язаний 

синтез – зведення до єдиного знаменника отриманих під час аналізу 

результатів, визначення взаємозв’язків між окремими функціональними 

частинами дослідження. 

На різних етапах виконання магістерського дослідження робились 

узагальнення – комплекс послідовних дій, спрямованих на зведення 

конкретних одиничних фактів до єдиного цілого з метою виявлення типових 

рис у підходах вчених до визначення ключових понять з теми дослідження. 

Абстрагування – це метод наукового наукового пізнання, що полягає в 

мисленнєвому виділенні суттєвих, найістотніших рис, відношень, сторін 

предмета дослідження та відкидання другорядних рис [20]. Під час 
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розроблення методичних рекомендацій автор зосередився на методиці 

краєзнавчого дослідження річки, не зважаючи на інші аспекти шкільної 

програми.  

Метод спостереження – це спосіб дослідження, при якому аналізуються 

і описуються різні об'єкти і явища [20]. Спостереження було використано для 

дослідження річки Айдар – коливань рівня води, екологічного стану річки.  

Моделювання – процес створення моделей, схем, знакових або реальних 

аналогів, що відображають істотні властивості більш складних об'єктів 

(прототипів). Моделювання передбачає, що вивчається не сам об'єкт пізнання, 

а його зображення у вигляді так званої моделі, але результат дослідження 

переноситься з моделі на об'єкт. Даний процес слугує дослідним 

інструментарієм для вивчення окремих аспектів і властивостей прототипу 

[20]. У магістерській роботі у вигляді графічних моделей було представлено 

складні поняття, схему річки Айдар. Також моделювання було застосовано під 

час розробки методичних рекомендацій щодо впровадження краєзнавчих 

матеріалів у процес навчання географії в школі. 

Історичний метод полягав у вивченні історичної літератури для 

виявлення ролі річки Айдар у заселенні північної частини Луганщини. 

Порівняльно-географічний метод – це традиційний, один з найвідоміших 

в географії. Між собою порівнюються географічні об’єкти, процеси, явища, що 

розташовані на різних територіях або спостерігаються в різний час [20]. Цей 

метод було використано під час складання географо-краєзнавчої 

характеристики річки Айдар.  

Статистичний метод ґрунтується на аналізі даних про Луганську 

область.  

Карти є дієвим інструментом наукових досліджень. Географічні карти 

(топографічні, тематичні та ін.) підвищують інформаційну місткість наукового 

матеріалу. Картографічний метод було застосовано під час вивчення території 

дослідження, для побудови гідрологічної схеми річки Айдар, визначення 
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поселень, які розміщені на річці. Для цього було використано й геосервіс 

Google Earth. 

Під час виконання методичної частини роботи було використано такий 

метод педагогіки як вивчення передового учительського досвіду проведення 

досліджень природних об’єктів, реалізації учнівських краєзнавчих проєктів, 

пов’язаних з річкою, впровадження краєзнавчих матеріалів у шкільний курс 

географії.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Існують різні підходи до визначення терміну «краєзнавство». Воно 

розглядається вченими як процес «систематичного й усебічного пізнання 

свого краю», «комплекс дисциплін, різних за змістом і методами дослідження 

свого краю», «галузь знань», «громадський рух», «діяльність». Краєзнавство 

відіграє ключову роль у збереженні історичної та культурної спадщини, 

національно-патріотичному вихованні, підвищенні загального рівня культури 

людей.  

Шкільне краєзнавство є важливим сегментом системи шкільної освіти і 

здійснюється силами всіх освітніх галузей і дисциплін. Шкільне географічне 

краєзнавство – це вивчення учнями під керівництвом вчителя природних, 

соціально-економічних, природоохоронних, культурно-історичних 

особливостей свого регіону (області, району, ОТГ, поселення). У географії та 

інших дисциплінах краєзнавство виступає важливим дидактичним принципом 

і виконує важливу місію – формування в учнів любові і поваги до рідного 

краю, допомагає зрозуміти історію, географію, культуру та сучасні проблеми, 

готує їх до життя. Неодмінною передумовою впровадження краєзнавчого 

принципу навчання географії є краєзнавча компетентність учителя, який 

повинен добре знати свій регіон, постійно його досліджувати, залучати в цей 

процес учнів, організовувати їхню дослідницьку та проєктну діяльність, 

методично грамотно інтегрувати краєзнавчі знання в навчальний процес. 
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2. Одним із цікавих і доступних об’єктів географічного краєзнавства є 

місцева річка. У процесі комплексного її вивчення вчитель може зібрати цінну 

інформацію – історико-географічного, природничого, економічного та 

екологічного змісту – для подальшого використання в навчальному процесі. 

Місцевий гідрологічний об’єкт – це місце для проведення уроків «просто 

неба», у т. ч. інтегрованих (з біологією, історією, літературою), об’єкт для 

відвідування під час навчальної екскурсії, місце для проведення польових 

досліджень (вимірювань, обстежень і спостережень), виховних заходів 

(наприклад, природоохоронного змісту). Цифрові технології та навігаційні 

засоби суттєво розширили можливості організації досліджень річки учнями. 

Вивчення річки з позицій шкільного географічного краєзнавства дозволяє 

учням поглибити гідрологічні та екологічні знання, опанувати деякі польові 

методи дослідження, розширити уявлення про причинно-наслідкові зв’язки 

(між елементами природи, між природою та господарською діяльністю 

людини, між природними об’єктами та сучасною картиною розселення 

населення), набути практичного досвіду вивчення натурного об’єкту, 

сформувати почуття відповідальності за природу.  

3. Тема магістерського дослідження лежить на стику географії, методики 

її викладання, географічного краєзнавства та педагогіки, саме тому 

методологічною основою роботи є фундаментальні теоретичні положення 

географії, краєзнавства та педагогіки. Запорукою отримання достовірних 

висновків у ході дослідження є правильно побудована структурно-логічна 

схема дослідження та комплекс різноманітних загальнонаукових та 

спеціальних методів – аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, 

моделювання, картографічний та ін.  
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РОЗДІЛ 2 

КРАЄЗНАВЧА ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ АЙДАР 

 

2.1. Фізико-географічна характеристика річки Айдар 

 

Загальна характеристика географічного положення, рельєфу та 

річкової мережі Луганської області. Луганська область розташована на 

крайньому сході України в басейні середньої течії річки Сіверський Донець. 

Територія області простягнулась з півночі на південь на 275 км, із заходу на 

схід – на 170 км. Площа складає 26,7 тис. кв. км (4,4% території̈ держави). На 

півночі, сході та півдні межі області співпадають з державним кордоном 

України. Тут вона межує з Бєлгородською, Воронезькою та Ростовською 

областями Росії. На південному заході її землі прилягають до Донецької, а на 

північному заході – до Харківської області України.  

Рівнини підносяться від долини Сіверського Дінця на північ і на південь, 

де розташований Донецький кряж, утворений могутніми товщами осадових 

порід стародавніх морів, що колись існували тут. Вища точка кряжу – Могила 

Мечетна – 367 м. (Додаток А). Луганщина славетна своїми крейдяними і 

кам’яними пасмами, що формують хвилястою рівниною поверхню області. 

Унікальне поєднання крейдяних та кряжових геоморфологічних комплексів 

пообіч р. Сіверський Донець робить регіон унікальним.  

Найбільш характерною межею Донецького кряжа є чергування 

горбистих вододільних просторів з глибокими, крутоберегими річковими 

долинами і сухими балками. У роздолі річок Міус і Нагольна висота 

Донецького кряжа знижується, і південні схили переходять у Приазовську 

берегову рівнину. На північ зниження відбувається поступово і до Сіверського 

Дінця обривається крутим уступом, утворюючи живописний правий берег 

річки. У лівобережній частині області простягається Старобільська рівнина. 

На крайній півночі в межі області заходять відроги Середньоросійської 

височини. Абсолютні висоти тут поступово знижуються (від 216 до 50 м) на 
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південь і південний захід до долини Сіверського Дінця. Уздовж лівого берега 

річки тягнеться порівняно неширока (16 - 18 км) терасна рівнина, покрита, 

головним чином, пісками, місцями сформованими в дюни [45, с.9]. 

У геоморфологічній будові область поділяється на 4 райони: 

Придонецьке плато; Донецька терасова рівнина; Північно-Донецьке плато; 

Донецький кряж. 

Придонецьке плато являє собою пласко-увалисту рівнину, глибоко 

розчленовану долинами річок, балок і ярів. Глибокими річковими долинами 

плато розрізається на ряд субмеридіальних вузьких вододільних просторів, що 

своїми високими роздільними частинами тяжіють до правих ерозійних схилів 

річок. Ліві схили опускаються полого, переходячи непомітно в річкові тераси. 

Праві круті схили порізані численними короткими і глибокими ярами. 

До площі Придонецького плато приєднані джерела практично всіх лівих 

притоків річки Сіверський Донець. 

Донецька терасова рівнина простирається з північного заходу на 

південний схід уздовж річки Сіверський Донець і поділяється на 4 тераси: 

- заплавна тераса рівна, на переважній площі залісена. 

- піщана тераса піднімається над заплавою і являє собою скупчення 

невеликих пагорбів, у даний час площа тераси покрита хвойними лісами. 

- двольосова тераса розповсюджена практично всією територією 

регіону, поверхня її слабопагорбна, ускладнена долинами річок і балок 

високого порядку. 

- трьохльосова тераса піднімається над двольосовою на 15-20 м, 

переважно рівна [45, с.13]. 

Північно-Донецьке плато являє собою інтенсивно розчленовану 

хвилясту рівнину з максимальними абсолютними відмітками до 220 м, з 

досить широкими вододільними просторами, з густою мережею балок і ярів. 

Глибина ерозійних зрізів досягає 100 м. 

Донецький кряж найбільш піднятий у межах водозбірних площ річок 

Сіверського Дінця. Однією з основних рис рельєфу Донецького кряжа є 
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сполучення великих пологонахилених і слабонахилених міжрічкових 

просторів із глибокими крутосхилими долинами. 

На Донецькому кряжі, крім природної будови поверхні, широко 

представлені антропогенні форми рельєфу: терикони, старі виробки з 

відвалами, кар’єри будматеріалів, комунікаційні споруди тощо. 

Річкова мережа Луганської області представлена р. Сіверський Донець 

(265 км в межах Луганської області) і його притоками. Найбільші річки 

(довжиною понад 100 км): Айдар (256 км), Деркул (165 км), Червона (131 км), 

Казенний Торець (129 км), Лугань (196 км) і Велика Кам'янка (110 км). До 

числа середніх річок відносяться Айдар, Деркул, Лугань, Красна, Повна, 

Кундрюччя, Міус [18, с.13-14] (додаток Б). 

Водозабезпеченість області водними ресурсами в 1,65 рази і місцевими 

в 2,0 рази нижче, ніж у середньому по Україні. На одного мешканця області 

залежно від водності року припадає від 0,16 до 0,5 тис. м3/рік (проти 1,01 тис. 

м3 /рік в середньому по країні). Основним поверхневим джерелом води на 

території області є річки Міус і Сіверський Донець. Басейни річок в межах 

області мають дуже велике антропогенне навантаження. В Додатках В і Г 

наведені карти розповсюдження водоносних горизонтів  і карта поверхневих 

водойомів відповідно. 

Долини лівобережжя і правобережних приток р. Сіверський Донець 

неоднакові. Так, лівобережні притоки (рр. Жеребець, Красна, Борова, Айдар, 

Євсуг, Деркул та інші ) мають трапецеїдальні долини шириною від 0,5 до 

7,0 км, переважно 1,5 – 3,0 км, з крутим правим схилом висотою до 70 – 100 м 

і більш положистим і низьким (до 30 – 50 м) лівим схилом [45, с.22]. 

Правобережні притоки р. Сіверський Донець мають здебільшого V-

подібні, рідше трапецеїдальні долини шириною від 0,1 – 0,5 до 1,0 – 3,0 км 

(найбільша ширина 6,0 км) з більш крутим і високим (до 80 – 100 м) лівим і 

більш низьким (20 – 40 м) і положистим правим схилами [45, с.22]. Положисті 

схили, звичайно, розорані, зайняті садами і городами, іноді порослі травою, 

рідше чагарником і лісом, використовуються під пасовища. 
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Заплави річок як правило двосторонні, що чергуються по берегах (право- 

і лівобережні), у середньому шириною 0,1 – 0,5 км, у верхів’ях річок 30 – 50 

м, у низов’ях досягають 1 – 2 км. На окремих ділянках заплави відсутні. 

Поверхня їх переважно рівна, слабо пересічена, суха, поросла луговими 

травами і чагарником, подекуди лісом; місцями заплави заболочені і являють 

собою мокрі луки, що заросли очеретом та іншою болотною рослинністю. 

Використовуються вони під косовиці, пасовища, сади і городи, частково 

розорані. 

Русла річок звивисті, переважно нерозгалужені, у верхів’ях являють 

собою ланцюжки роз’єднаних плесом шириною від 0,5 – 1,0 м, у плесах 

досягає 3,0 – 6,0 м.  

За характером водного режиму річки належать до східноєвропейського 

типу. Живлення переважно снігове, дощові і ґрунтові води в постачанні 

відіграють другорядну роль. Характерними в режимі річок є яскраво виражена 

весняна повінь, низька літня межень, що переривається в окремі роки 

дощовими паводками, трохи підвищене стояння рівнів восени через дощі, а 

взимку внаслідок відлиг. 

Сіверський Донець є центральною водною артерією в Луганській 

області. На мові скіфів й аланів, які в 11-12 ст. н.е. населяли цей край, слово 

«дон» означало поточна вода, річка. До нього доданий зменшувальний суфікс 

-ець (Донець – це невеликий Дон). Починався він у Сіверському князівстві 

(тепер протікає по території п’яти областей – Бєлгородської, Харківської, 

Донецької, Луганської, Ростовської), звідси і з’явилася назва Сіверський. 

Русло Сіверського Дінця звивисте. Ширина його коливається в межах від 5 до 

90 м, глибина – 1,5–2 м, на плесах – 5–7 м, а на численних перекочуваннях 

усього лише 30–50 см. Дно річки піщане. Течія порівняно спокійна (близько 

0,5 м/с) [45, с.26]. 

Правими притоками Сіверського Дінця є: Лугань з Білою і Вільховою, 

Луганчик, Велика Кам’янка. Лівими притоками є: Айдар, Деркул, Красна, 
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Борова, Євсуг. Південь області, окрім Великої Кам’янки, заводнюється 

річками Кундрюччя, Кріпка, Міус і Нагольна. 

Походження назви річки Айдар. Фізико-географічна характеристика. 

Назва річки Айдар має багато тлумачень. За народною етимологією, гідронім 

походить від здивованого вигуку «Ай, дар!», що зірвався з вуст цариці 

Катерини ІІ, якій нібито донські козаки подарували величезну рибу, виловлену 

в цій річці. Натомість деякі дослідники намагалися вивести назву з грецького 

слова – ай (άγιος) – святий, священний і тюрк. дар – долина, ущелина [56, c.69]. 

Так, дослідники зазначають, що компонент багатьох кримських власних назв 

«ай» переважно сполучається з грецькими іменами, наприклад: гора Ай-Петрі 

(Святий Петро), яр Ай-Вар (Свята Варвара), село Ай-Василь, джерело Ай-Йорі 

(Святий Юрій), скеля Ай-Тодор (Святий Феодор) тощо. Лише згодом там 

з’являються змішані назви з тюркським елементом, як наприклад, Айян-Су 

(від гр. святий Іоанн і тюрк. річка, джерело) або фонтан Аян-Чемше [56, c.69]. 

Натомість тюркське слово «ай» перекладають як місяць (небесне тіло), 

місячний. Щодо іншого компонента, то dar означає «вузький, тісний». Пор. 

кримські назви гірського проходу Дар-Йол або яру Дар-Бугаз. Водночас 

ущелина, гірська долина, балка, яр кримськотатарською звучить як dere: 

Судак-Дере, Караул-Дере, Біюк-Дере та багато інших. За припущеннями 

дослідників, топоніми, наприклад, зниклих кримських поселень Айдар і 

Гайдар-Качи, походять від антропоніма Aydar або Haydar [56, c.70].  

Дехто вважає, що в основі імені Гейдар лежить тюрк. hayder (heydär) – 

«лев», епітет до імені халіфа Алі. Характерно, що ще в ХІХ ст. на Луганщині 

побутували два варіанта назви селища, утворені від гідроніма: Старий Айдар і 

Старий Гайдар. Зокрема, в документі правління Луганського заводу, 

датованому 1827 роком, перший ойконім було зазначено як офіційний, другий 

– як простонародний, записаний зі слів мешканки краю [56, c.70]. 

Є ще одна версія значення слова «айдар». Айдаром (aidar) у кочових 

народів називають пасмо волосся на голеній голові, подібне до козацького 
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оселедця. Радше за все, від нього й було утворено гідронім лівої притоки 

Сіверського Дінця, яка звивається степами, наче чуприна на чолі номада. 

Річка Айдар належить до суббасейну річки Сіверський Донець та району 

басейну річки Дон. Свій початок Айдар бере на південних схилах Середньо-

Руської височини, у с. Новоалександрівка Ровенського району Бєлгородської 

області в Росії (рис. 2.1). Долина Айдару лежить на лівобережжі Сіверського 

Дінця, у межах території, відомої під назвою «Задонецький степ». Ця степова 

долина слабко нахилена до півдня вбік долини р. Сіверський Донець (Додаток 

Е). Північна її частина являє собою корінне плато південної окраїни 

Середньоросійської височини. Тож тече річка Айдар, переважно, у південному 

напрямку з деякими відхиленнями. У межах Луганщини Айдар перетинає 

територію Старобільського та Щастинського адміністративних районів. 

Впадає в р. Сіверський Донець на відстані 344 км від гирла на висоті 34 м над 

рівнем моря [45, с.27]. Місце впадіння Айдару в Сіверський Донець – на рис. 

2.1. 

  

  

Рис. 2.1. Місце витоку річки Айдар у с. Новоалександрівка, Бєлгородська 

область РФ – зліва (фото О. Плаксін) та місце впадіння річки Айдар в 

Сіверський Донець – справа (скрін з Google Earth зроблено автором) 

 

Айдар має 9 приток, основні з яких Фомінка, Лозова, Лозна, Березівка 

(праві притоки); Нагольна, Серебрянка, Біла (ліві). Тип річкової системи – 
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деревоподібна, що видно з рис. 2.2. Густота річкової мережі складає 0,11 

км/км2. 

Загальна довжина річки Айдар становить 264 км (у межах Луганської 

області – 213 км). Площа водозбору – 7370 км2 (у межах Луганської області - 

4895 км2). Належить до середніх річок. Середній ухил річки – 0,645 м/км, 

середньозважений ухил – 0,18 м/км. Залісеність – 3% [45, с.29]. 

 

 

Рис. 2.2. Схема річки Айдар (зроблено автором) 

 

Долина річки явно виражена, трапецоїдна, орієнтована в 

субмеридіанному напрямку і має асиметричний схил. Лівий схил пологий, 

терасований, правий схил крутий, місцями стрімчастий, порізаний 

численними ярами, вимоїнами (рис. 2.3). Заплава ріки переважно двостороння. 

Переважна ширина її від 0,5 – 0,7 км. 

Русло річки звивисте, слабко деформоване. У верхів’ї річки ширина русла 

30–40 м, на гирловій ділянці місцями досягає 45–60 м. Глибини змінюються в 

межах від 1,0 до 3,0 м на перекатах та до 6,0 м на плесах [45, с. 30]. 

Основне живлення річки здійснюється за рахунок весняного 

сніготанення, що дає 60 – 80% річного стоку. Дощове постачання незначне. 

Істотну роль відіграє живлення підземними водами, їх значення зростає у 

зв’язку зі зміною клімату. Середньорічна витрата води 16 м3/с (обсяг стоку 
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0,505 км3/рік). Повінь на річці буває в березні-квітні. У середній по водності 

рік під час повені проходить близько 70% річного водного стоку. Початок 

льодоставу на річці припадає на другу половину грудня, розкривається річка в 

середині березня, повністю очищається від льоду в кінці березня. Можливе 

утворення заторів і зажорів. Каламутність води близько 760 г/м3. 

 

 

Рис. 2.3. Долина річки Айдар у районі м. Старобільська. На фото чітко 

видно крутий правий берег та пологий лівий берег (фото автора) 

 

Стік річки зарегульовано 38 ставками (загальним об’ємом 6,539 млн. м3) 

і 13 водоймищами (загальним об’ємом 45,856 млн. м3). Верхня течія річки 

зарегульована Новоолександрівським водосховищем.  

Прибережна зона майже повсюди має водну рослинність, а береги вкриті 

кущами, лісом, рогозом. 

Фітопланктон р. Айдар відрізняється значним видовим різноманіттям. Із 

організмів фітопланктону річки виявлено 68 видів, які відносяться до 6 

таксономічних відділів. За видовим різноманіттям переважають водорості 

відділу зелених – 29 видів, діатомових – 16 видів та евгленових – 11 видів.  
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З вищої водної рослинності на р. Айдар виявлено 8 видів. Пояси 

повітряно-водної та зануреної рослинності поширені уздовж берегової лінії. 

Наймасовішими видами повітряно-водних рослин є очерет південний, 

широколистяний та вузьколистяний рогози. 

Склад аборигенної фауни риб ділянки р. Айдар нараховує сімнадцять 

видів таких риб (за родинами): коропові – карась сріблястий, лящ, в’язь, 

плоскирка, головень, плітка, лин, верховодка, краснопірка, бичок-пісочник, 

пічкур звичайний; щукові – щука; окуневі – судак, окунь, йорж; сомові – сом 

річковий. Також наявна популяція рака річкового [44]. 

 

2.2. Суспільно- та еколого-географічна характеристика річки Айдар  

 

Історико-географічний огляд. Річка Айдар відігравала важливу роль в 

заселенні краю. За свідченням істориків, на початку XVII ст. основними 

жителями тут залишалися кримські та азовські татари, Великі та Малі 

ногайські орди. «Незважаючи на те, що до XVIII в. неофіційним кордоном між 

Кримом і Московською державою був Сіверський Донець, татарські кочовища 

часто розташовувалися на півночі – на річках Борова, Айдар, Деркул, тобто в 

безпосередній близькості від «українних» міст Московії. При цьому кочівники 

вважали великі степові простори Нижньої Волги і Північного Причорномор'я 

своїми землями, всіляко перешкоджали їх заселенню слов'янськими 

етносами» [24, с.123-124]. 

Ще одне джерело свідчить про перебування на берегах Айдару 

татарських орд. Часто військові зіткнення відбувалися на вододілі Дінця і 

Євсуг, оскільки в безпосередній близькості звідси, уздовж Кальміусу і Айдара, 

пролягали татарські шляхи до Московії. За період 1636-1652 рр. збереглася 

достатня кількість свідчень, що містять згадки про численні напади татар на 

донців в районі річок Айдар, Деркул, Білий Колодязь [24, с.137]. 

Різке зниження ступеня заселеності краю відбувалось під час військових 

дій (вони супроводжували повстання), і під час каральної акції В. В. Долгорукого 
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маючи особисті мотиви руйнування донських містечок, князь керувався, у 

першу чергу, указом Петра I, згідно з яким «...надлежит опустошить ... по 

Донцу сверху до Лугану, ... по Айдару все. По Деркулу все. По Калитвам и 

другим запольным речкам все ...». Князь виконав указ «добросовестно» и уже 

незабаром повідомляв столицю про те, що «... непокоряющиеся и бунтующие 

с сопротивлением станицы, как-то: по Донцу почав с Шулгинки ... и все 

окольные их места, даже до самой Луганской станицы,  – все  вырублены и до 

основания истреблены и сожжены» [24, с.147]. 

До початку 30-х рр. XVIII ст. на землі, розташовані на лівому березі 

Дінця, посилюється приплив українського населення. Ще 6 травня 1709 р. 

полковник Острогозького полку І. Тевяшев доносив до Наказу 

Адміралтейських справ про те, що після Булавінського повстання поселення, 

що розташовувалися по берегах Айдара, спорожніли. Тоді ж було видано 

царський наказ, згідно з яким українському населенню Острогозького полку, 

зокрема жителям «безлісних місць», дозволялося засновувати поселення на 

берегах р. Айдар, на ділянці від колишньої Закотинської станиці до слободи 

Ровеньки (сучасне м Ровеньки Бєлгородської області, РФ). У 1716 р. 

Воронізька губернська канцелярія за дорученням генерал-адмірала графа Ф. 

М. Апраксіна наказала полковнику І. Тевяшову частину козаків ввіреного 

йому полку, які проживають в Лівнах, Старому Осколі, Корочі, Тальці, 

Землянському, Чернавську, Ендовищах, Гвоздівці і Пірнівці, перевести і 

поселити по річках Айдар, Богучар і Тулучаєв. Однак на Айдарі козаки 

оселилися лише в 1732 р.: партії переселенців із сіл Перневка, Ендовище, 

Гвоздівка і Урив були переведені в Стару Білу, Закотне, Осинівку, Білолуцьк» 

[24, с.156]. 

Згідно з указом Петра I, селитися у верхів'ях р. Айдар дозволялося з 1710 

р., що підвищило ступінь активності місцевих жителів. 

Долина річки, вигнута на манер підкови в районі Старобільська, стала 

важливим фактором для розвитку тут торгівлі, що суттєво прискорило 

розвиток міста як ярмаркового центру, де торгували худобою. 
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У наш час річка Айдар відіграє важливу роль в життя мешканців 

численних поселень.  

У Бєлгородській області на Айдарі розташовані хутори Клиновий і 

Озерний, села Нагольно і Айдар, селище Ровеньки, хутір Двуріченка.  

Населені пункти в Луганській області, через які протікає річка: село 

Танюшівка, селище Білолуцьк, село Осинове, селище Новопсков, села 

Писарівка, Рибянцеве, Закотне, Лисогорівка, Балакиріївка, Лиман, місто 

Старобільськ, села Титарівка, Лозовівка, Шульгінка, Петренкове, Співаківка, 

Деніжнікове, Айдар-Миколаївка, селище Новоайдар, села Безгинове, 

Бахмутівку, Райгородку, Геїївку, Старий Айдар. Найбільший населений пункт 

на річці – адміністративний центр Старобільського району Луганської області 

– місто Старобільськ (рис. 2.4). Ще більше поселень лежить у долині річки. 

Для усіх цих поселень річка Айдар слугує основним джерелом 

водопостачання, а її долина є частиною природного ландшафту цих поселень. 

Господарське використання річки. Вода Айдару використовується для 

зрошення та водопостачання. Для вивчення стану річки та контролем за нею у 

свій час було створено гідрометричні пости біля Новоселівки і Передільського 

(функціонують з 1925 р.), споруджено шлюзи-регулятори. Води ставків та 

водосховищ використовують для розведення риб.  

Для місцевих мешканців Айдар – це важливий рекреаційний ресурс з 

численними місцями для купання, риболовлі, милування природою. Для 

любителів активного відпочинку можливий сплав на байдарках. 

У долині Айдару знайдені джерела лікувально-мінеральних вод, біля 

яких збудовані лікарсько-санаторні заклади у м. Старобільську та смт 

Новопсков.  



48 
 

 

Рис. 2.4. Поселення на річці Айдар (зроблено автором) 

 

Біля річки Айдар розташовані іхтіологічні заказники місцевого значення 

– два заказники та одна комплексна пам’ятка природи. 

Іхтіологічний заказник «Айдарський» оголошений рішенням Луганської 

обласної ради № 4/19 від 15 грудня 1998 р. [40, с.104]. Місце розташування: 

Старобільський р-н, ділянка р. Айдар на північ від с. Лиман до межі з 

Новопсковським районом. Площа – 158,4 га. Місце концентрації видів риб, 

занесених до Червоної книги України (ялець Данилевського, мінога 

українська, вирезуб). 

Іхтіологічний заказник «Айдарський» оголошений рішенням Луганської 

обласної Ради народних депутатів № 2/53 від 30 травня 2002 р. Місце 
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розташування: Новопсковський район, ділянка р. Айдар від межі зі 

Старобільським районом до північної околиці с. Риб’янцево з прибережною 

смугою. Площа – 192,0 га. Акваторія цінна як місце існування міноги 

української, яльця Данилевського та вирезубу, занесених до Червоної книги 

України. Має велике значення для збереження популяцій риб, що 

піднімаються на нерест із Сіверського Дінця та Дону [40, с.104]. 

Айдарська тераса – один з об'єктів природно-заповідного фонду 

Луганської області, комплексна пам’ятка природи загальнодержавного 

значення. Мета створення заказника –  охорона та збереження заплавних лісів 

на березі річки Айдар, де мешкають численні види тварин та птахів, підтримка 

загального екологічного балансу. 

Екологічні проблеми річки Айдар. Стан річок є дуже важливим, тому що 

їх використовують для зрошування земель, вони є основним джерелом 

водопостачання для промислових, сільськогосподарських, комунальних 

підприємств, а заплави служать для рекреації та пасовища і відпочинку. Річки 

є об’єктами, де завдяки значній самоочисній здатності відбувається очищення 

від різноманітних забруднень, що потрапляють до них з навколишнього 

водозбору. Як зазначають екологи, проблеми річок в Україні будуть 

гострішими в майбутньому, у зв’язку зі зміною клімату.  

Айдар вважається одним з екологічно чистих притоків Сіверського 

Дінця. Він розбавляє води головної водної артерії Луганщини, однієї з 

найбільш забруднених річок України (наразі Сіверський Донець є головним 

джерелом питного та технічного водопостачання для східного регіону, у якому 

забезпеченість водними ресурсами на 1 особу є чи не найменшим в країні).  

Разом з тим, для Айдару, як і для більшості річок степової зони України, 

характерні такі екологічні проблеми як: евтрофікація (процес у річці, що 

відбувається внаслідок надмірного надходження в річку поживних речовин, 

він викликає цвітіння річки), викликана інтенсивним розвитком сільського 

господарства, скиданням недостатньо очищених стічних вод та зливових 

(талих) вод без очистки; захаращення берегів та водного дзеркала річки 
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сміттям та господарсько-побутовими відходами; розорювання земельних 

ділянок у межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Там, де 

немає простору, річки не можуть розвиватися природним шляхом. У 

природних умовах рівнинні річки постійно меандрують, тобто, змінюють своє 

русло, розмиваючи грунти в одному місці і створюючи відклади у іншому. Для 

меандрування й потрібен простір, який не можна забудовувати та розорювати 

для сільського господарства. Ще однією проблемою є незаконна риболовля 

(хижацька, у заборонений термін і т. ін). 

Місцеві громади опікуються станом річки, організовують екологічні 

рейди з очищення русла, планують утворення рекреаційних зон на Айдарі. 

Айдар та його долина є одним з елементів екологічного каркасу 

Луганської області, одного з найбільш екологічно неблагополучних регіонів 

України. Саме тому треба здійснювати охорону та регламентувати 

використання вод річки.  

Таким чином, річка Айдар – ліва притока Сіверського Дінця – є 

частиною екосистеми та ландшафтів Луганської області, відіграє важливу 

роль у водозабезпеченні та водокористуванні вододефіцитного регіону 

України. У свій час Айдар слугував природним шляхом, вздовж якого 

формувалась мережа поселень та відбувалась колонізація території сучасної 

Луганщини. У наш значення річки не менш важливе – для розвитку сільського 

господарства та рекреації, забезпечення водопостачання населених пунктів, 

збереження унікального світу річкових рослин і тварин.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Річка Айдар є однією з найбільших лівих приток Сіверського Дінця, яка 

бере початок в південних схилах Середньо-Руської височини Ровенського 

району Бєлгородської області і протікає в субмеридіональному напрямку через 

територію двох великих адміністративних районів Луганської області – 

Старобільського і Щастинського. За площею басейну та довжиною Айдар 
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належить до середніх річок. За характером течії та живлення – це типова річка 

степової зони. Звивиста, має нешироку трапецієвидну долину (від 30-40 метрів у 

верхів’ях, до 60 м у нижній течії), пологий терасований лівий схил, крутий, 

місцями стрімчастий, порізаний численними ярами та вимоїнами правий схил. 

Глибини невеликі (максимум – до 6 м). Характерними для режиму річки є 

яскраво виражена весняна повінь, низька літня межень, що переривається в 

окремі роки дощовими паводками, трохи підвищене стояння рівнів восени через 

дощі, а взимку внаслідок відлиг. 

2. Упродовж різних історичних періодів річка притягувала населення і 

поселення, слугувала транспортною артерією, визначала напрямок колонізації 

території нинішньої Луганщини. Роль Айдару важко переоцінити, оскільки ріка 

розбавляє брудну воду Сіверського Дінця – найбільшою водної артерії Східного 

регіону України, слугує джерелом зрошування великої сільськогосподарської 

зони на півночі Луганщини, частково – Росії, забезпечує водопостачання 

численних сільських поселень, єдиного на річці міста Старобільська – 

адміністративного центру однойменного адміністративного району, селищ 

міського типу – Новопсков та Новоайдар. Населення використовує річку як 

об’єкт рекреації – для купально-пляжного відпочинку, риболовлі, полювання 

тощо. Річководолинні ландшафти Айдару та його приток урізноманітнюють 

степові ландшафти території Луганщини, акумулюють унікальну прісноводну 

флору і фауну. Річка є елементом екомережі Луганської області. Екологічні 

проблеми Айдару пов’язані з надмірним розорюванням та забудовою в окремих 

місцях долини річки, потраплянням у річку неочищених стічних вод і 

мінеральних добрив, захаращенням побутовими відходами, подекуди – з 

незадовільним станом гідротехнічних споруд.    
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

КРАЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІЧКИ АЙДАР У ШКІЛЬНИЙ 

КУРС ГЕОГРАФІЇ 

 

3.1. Впровадження результатів краєзнавчого дослідження річки Айдар 

на уроках географії 

 

Уроки на природі за їх методичною побудовою бувають двох типів. 

1. Уроки-практичні заняття, на яких учні виконують намічені вчителем 

топографічні, геологічні, геоморфологічні або гідрометричні вправи, 

передбачені навчальною програмою (урок визначення азимутів за компасом; 

визначення напрямків за заданими азимути вимірювання відстаней; складання 

схематично плану невеликої ділянки місцевості та ін.). 

2. Уроки, на яких практичні роботи не проводяться, учитель 

використовує природно-географічну обстановку під час бесіди за темою уроку 

для формування географічних понять на природних об'єктах, явищах і 

процесах своєї місцевості. Так, в результаті простого огляду на маршруті 

засвоюються поняття про форми рельєфу, породи, що їх складають, залягання 

шарів, про русло, заплаву, корінні береги річки, про відкритий і закритий 

горизонт тощо [29, с.180]. 

Матеріал, добутий у процесі туристично-краєзнавчої роботи, пожвавлює 

урок, робить його цікавим, допомагає учням краще засвоїти наукові поняття і 

терміни, розширює і поглиблює їх світосприйняття, прищеплює вміння 

активно впливати на середовище. Туристично-краєзнавчий матеріал дає змогу 

вчителю при викладанні йти від загального до часткового та від часткового 

шляхом аналізу знову повертатися до загального, але вже збагаченого 

конкретними знаннями. Використання такого матеріалу – ефективний засіб 

зв'язку навчання географії з життям, трудової діяльністю місцевого населення, 

засіб активізації пізнавальної діяльності школярів у процесі навчання та 



53 
 

підвищення його виховного значення. А відтак, питання змісту туристично-

краєзнавчої роботи, методи та прийоми здійснення краєзнавчого принципу 

викладання географії набувають першорядного значення у роботі вчителя  [29, 

с.182]. 

Географія як навчальна дисципліна належить до освітньої галузі 

«Природознавство» і викладається з 6 по 11 класи. Аналіз програм з географії 

6-9 класів та 10-11 класів (таблиці Д.1 – Д.5) дозволив з’ясувати, що існує 

багато можливостей для впровадження матеріалів краєзнавчого дослідження 

такого природного об’єкту як річка у навчальний процес.  

У 6 класі у курсі «Географія», з якого учні починають вивчати цю 

дисципліну, вони отримують уявлення про базові поняття географії та 

картографії, закономірності географічної оболонки, здобувають навички 

роботи з картою тощо. Під час вивчення теми «Способи зображення Землі» 

вчитель може використати зображення річки Айдар на космічних знімках (за 

допомогою геосервісу Google Планета Земля), топографічних картах та інших 

картографічних творах для того, щоб пояснити правила зображення річок на 

плані і карті. Також учні навчаються позначати річки на контурній карті.  

Під час вивчення теми «Літосфера» формується розуміння того, як 

зовнішні процеси, зокрема робота текучих вод, змінюють земну поверхню. Це 

зручно пояснити на місцевих прикладах, продемонструвавши фото окремих 

ділянок вздовж річки Айдар, місця активних ерозійних процесів та підмивання 

берегів. Важливо простежити й вплив рельєфу на формування басейну і течії 

своєї річки, з’ясувати, чому утворюються меандри. 

Базовою темою для формування гідрологічних понять є тема 

«Гідросфера». Під час її вивчення учні опановують такі поняття як: виток, 

гирло, річкова система, басейн річки, річкова долина, живлення, водний 

режим і робота річок та ін. Багато з цих понять можна продемонструвати під 

час уроку «просто неба». Так учні краще зрозуміють терміни «долина річки», 

«правий берег», «лівий берег» та ін., якщо будуть вивчати їх не як абстрактні 

поняття за ескізами підручника, а безпосередньо на місцевості. Ще одним 
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варіантом формування уявлень про елементи річки може бути робота з фото 

власної річки, яке може слугувати макетом для показу вчителем, або самими 

учнями, елементів річки, які видно на фото. Приклад – на рисунку 3.1.  

 

Рис. 3.1. Долина річки Айдар, як основа для дидактичних матеріалів [34] 

 

Також на прикладі місцевої річки можна пояснити учням зв’язок між 

типом живлення та кліматом, навчити визначати правий та лівий берег 

(особливо, якщо це робити на берегу річки). Учні краще зрозуміють вплив 

річок на господарську діяльність людини та на місцеву економіку, коли 

вчитель наводить приклади на основі краєзнавчого матеріалу та підключає до 

цього учнів. 

Під час вивчення теми «Біосфера та ґрунти» здобувачі освіти повинні 

розібратись з тим, як річка впливає на родючість ґрунтів. Це легко 

продемонструвати їм під час уроку-екскурсії, зокрема використати доступні 

зрізи ґрунту, щоб пояснити механізм утворення алювіальних ґрунтів. Місцеву 

річку варто згадати і під час вивчення природних комплексів. Учням слід 

пояснити, чому не можна знищувати рослинність в долинах річки, розорювати 

землі, забруднювати річку [8].  

Курс географії 7 класу «Материки і океани» на перший погляд має мало 

можливостей для впровадження краєзнавчих матеріалів на тему річки. Разом 

з тим, тема місцевої річки може бути використана для порівняння з 
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водотоками інших регіонів світу, для пояснення типу живлення річок інших 

регіонів світу, які мають схожі в Україною природні умови, для пояснення 

наслідків впливу людини на унікальну природу материка Євразія, для 

наведення прикладів порушення природної рівноваги на материку [8].  

Курс географії 8 класу «Україна: природа, населення» присвячений 

вивченню природи України та свого регіону (розділ IV). Школярі дізнаються 

про географію водних ресурсів рідного краю, стан забезпечення прісною 

водою населення та окремих галузей господарства. При нестачі водних 

ресурсів у краї з'ясовують її причини. Конкретно вивчають окремі водойми 

своєї місцевості (природні та штучні), розглядають проблеми їх раціонального 

використання та охорони. На практичних заняттях складають карти місцевих 

водних джерел (річок, струмків, озер, ставків).  

Під час вивчення у 8 класі теми «Географічна карта» можна формувати 

поняття про сучасні навігаційні системи, використовуючи геосервіс Google 

Earth та розглядаючи місцеву річку Айдар – її долину, меандри, характер 

узбережжя, рослинність та забудову долини господарським об’єктами.  

У процесі вивчення теми «Води суходолу і водні ресурси» 

продовжується формування понятійного апарату за рахунок термінів 

«меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «твердий стік», 

«падіння річки», «похил річки», що можна робити з використанням 

краєзнавчих матеріалів. 

Тема «Рослинність» і «Тваринний світ» теж дозволяє залучати місцевий 

матеріал для пояснення рослинного і тваринного світу річок. 

Вивчаючи тему «Природокористування» важливо показати учням на 

прикладі місцевої річки (у нашому випадку – це Айдар», які заходи сприяють 

раціональному використанню ресурсів річки, навести приклади таких заходів, 

що реалізуються Рибнаглядом, місцевими громадами з очищення річки. 

Можна залучити учнів до екологічних проєктів «Збережемо нашу річку», 

виготовлення екологічних плакатів, які закликають населення зменшити 

використання фосфатів, складування побутових відходів у долині річки тощо. 
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Тему річки можна піднімати і під час вивчення розселення населення, 

продемонструвавши на прикладі Айдару, скільки населених пунктів 

розташовані на річці та використовують її воду та інші ресурси. 

Найбільше часу та можливостей краєзнавчого дослідження річки та 

впровадження цих матеріалів у навчання учитель і його вихованці отримують 

під час вивчення природи свого регіону (програмою передбачено екскурсію на 

природний об’єкт свого регіону) [8].  

В 9-ому класі (курс «Україна і світове господарство») під час вивчення 

теми «Вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в 

географічному середовищі» учні вивчають проблеми використання водних 

ресурсів (у т. ч. річок свого регіону) у господарській діяльності. Вони 

аналізують наслідки впливу людини на природу. Займаються визначенням 

правил своєї̈ поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища та 

територій техногенного забруднення. Ця тема також і про прояви глобальних 

проблем у своїй місцевості, які в тому числі стосуються і місцевої річки. Таким 

чином, головними навичками які оволодівають учні в цій темі є здатність 

характеризувати проблеми малих річок на прикладі свого регіону (місцевості). 

Під час вивчення теми «Природні умови і ресурси» учні вивчають 

поняття про природні умови і природні ресурси. Вони визначають вплив річки 

на особливості життєдіяльності та господарювання у різних країнах світу та 

регіонах України. Вони вивчають загальну географію світових водних 

ресурсів, ресурсів Світового океану. Учні вчяться давати оцінку забезпечення 

України водними ресурсами. Таким чином, учень після вивчення цієї теми 

зможе пояснити вплив річки на особливості життєдіяльності та 

господарювання у різних країнах світу та регіонах України. 

Вивчаючи тему «Особливості господарства свого адміністративного 

регіону» учні дізнаються про те, як річка впливає на розвиток та розміщення 

господарства, промисловість і її склад. Учні займаються визначенням впливу 

річки на структуру сільського господарства, його спеціалізацію. Діти 

визнають опосередкований і прямий вплив річки на сферу послуг: транспортне 
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значення, туризм, фізкультура і спорт, охорона здоров’я, житлово-комунальне 

господарство та ін. Таким чином, учні вчяться пояснювати вплив річки на 

розвиток місцевого господарства; визначати роль річки як об’єкта своєї 

місцевості для ознайомлення туристів [8].  

В 10-ому класі (курс «Регіони та країни») під час вивчення тем: 

«Загальна характеристика Європи»; «Загальна характеристика Азії», 

«Загальна характеристика Північної і Південної Америки»; «Загальна 

характеристика Африки», учні вивчають природні умови і ресурси кожного 

регіону. Вони визначають значення прісної води як ресурсу і чинника 

розміщення населення та виробництва. Аналізують водозабезпеченість 

регіонів і країн світу. Таким чином, учні розпізнають на контурних  картах 

різного масштабу найбільші річки, озера; розуміють значущість річки в 

системі розселення; вони можуть порівнювати річку Айдар з іншими 

середніми річками світу; складають характеристику вод певного регіону 

(країни) та України; порівнють водозабезпеченість окремих регіонів світу, 

України [9].  

В 11-ому класі (курс «Географічний простір Землі»), під час вивчення 

теми «Топографія та картографія» учні вивчають зображення річки на 

топографічній карті; географічні і прямокутні координати місць витоку та 

гирла річки. Визначають основні умовні позначення елементів річки на 

топографічних карт. Вимірюють на топографічній карті за  масштабом і 

кілометровою сіткою довжину і інші характеристики річки. Таким чином, учні 

вчяться визначати за топографічною картою географічні та прямокутні 

координати місць витоку та гирла річки; абсолютну і відносну висоту 

місцевості, в річковій долині; падіння річки; довжину і інші характеристики 

річки за масштабом плану і карти за прямокутною сіткою. 

Під час вивчення теми «Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як 

планети» учні займаються вивченням добової ритміки в географічній 

оболонці, проявом її на річках. Запам’ятовують особливості прояви сили 

Коріоліса в Північній і Південній півкулях. Вивчають причини зміни пір року 
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і як зміна пір року у Північній та Південній півкулях впливає на рівень річки. 

Таким чином, учні вчяться використовувати знання про силу Коріоліса для 

пояснення причин формування течій. Визначати прояв сили Коріоліса на 

річках своєї місцевості (підмитість берегів і т.д.). 

Під час вивчення теми «Гідросфера та системи Землі» учні вивчають: 

кількість запасів води на Землі; Світовий океан та його складові; вплив 

атмосферних процесів (явищ) на річку; ресурсний потенціал річки та вплив 

людства на стан річних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів. Окремо 

виділяються чинники нерівномірного розподілу вод суходолу на материках та 

по території України. Також вивчають взаємозв’язок геологічної будови, 

рельєфу і річкової мережі території; вплив геологічних процесів на 

формування озер, пластів підземних вод; взаємозв’язок клімату і вод суходолу. 

Додатково вивчається: прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення 

та виробництва; мінеральні й термальні води: поширення, використання; 

водозабезпеченість регіонів і країн світу; чинники дефіциту води; сучасні 

системи очищення води. Таким чином, учні після вивчення курсу зможуть: 

називати складові Світового океану, найбільші гідрографічні об’єкти 

материків, України; розпізнавати на контурних картах різного масштабу 

частини Світового океану, найбільші річки, озера; класифікувати річки, озера, 

болота, льодовики за різними критеріями; складати характеристику вод 

певного регіону (країни) та України; порівнювати водозабезпеченість окремих 

регіонів світу, України; аналізувати систему течій у Світовому океані, густоту 

і конфігурацію річкової мережі території, режим річок; оцінювати ресурси 

Світового океану та прісних вод на суходолі, вплив запасів водних ресурсів на 

розташування водомістких виробництв; пропонувати способи розв’язання 

проблеми забруднення річок і водойм своєї місцевості [9]. 

Наведемо приклади завдань, що можна запропонувати учням для 

формування географічних компетентностей. 
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Завдання 1. Опишіть, користуючись картами атласу, додатковими 

джерелами інформації (енциклопедією, довідниками, мережею Інтернет) 

найближчу до вашого населеного пункту річку за таким планом: 

а) де починається річка, в якому напрямку тече, куди впадає; 

б) живлення та режим річки; 

в) використання річки людиною; 

г) які заходи вживаються з метою охорони річки. 

Завдання 2. Опишіть, користуючись планом характеристики річки, річку 

Айдар. 

План характеристики річки 

1. Назва річки, її походження. 

2. Географічне положення. 

3. Басейн океану, до якого належить річка. 

4.Де починається (витік). 

5.Напрям течії. 

6. Куди впадає ( гирло). 

7. Види живлення річки. 

8. Особливості водного режиму. 

9. Господарське використання річки. 

10. Проблеми господарського використання і заходи, що вживаються 

для збереження вод річки. 

Завдання 3. Ознайомтесь з фрагментом тексту та визначте, про яку 

екологічну проблему річок йдеться. «Рибний запас річки Айдар постійно 

зменшується. Однією з причин цього є браконьєрство. Особливо великих 

збитків наносить вилов статевозрілих особин в період нересту. За останні роки 

через браконьєрів в річці Айдар помітно зменшилася частка великих 

екземплярів сома, щуки, головня. За даними рибінспекції в Луганській області, 

протягом 2017 р. рибінспекцією оштрафовано 2770 осіб за лов риби 

забороненими знаряддями, з них 4 – з електровудками; вилучено 1100 

заборонених знарядь лову. У 2018 р. накладено штрафи на 1660 осіб, вилучено 
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860 заборонених знарядь лову, у т. ч. 2 електровудки. Середній розмір штрафу 

складав 7-8 тис. грн.» [485]. 

Краєзнавчі матеріали, пов’язані з місцевою річкою, можуть слугувати 

основою для проведення практичних робіт, розробки яких ми пропонуємо. 

Практична робота № 1. Тема: Гідрографічна характеристика річки та 

її басейну (на прикладі річки Айдар) 

Зміст практичної роботи. Використовуючи топографічну карту 

дослідити річку Айдар: провести лінію вододілу та обчислити площу басейну. 

Обладнання: карта, курвіметр, циркуль, лінійка, фрагмент топографічної 

карти Луганської області, подвійний аркуш у клітинку (міліметровий папір або 

палетка), калька.  

Завдання 1. Використовуючи топографічну карту дослідити річку 

Айдар: провести лінію вододілу та обчислити площу басейну. 

Хід роботи 

1. Покладіть кальку на фрагмент карти на наведіть олівцем на кальці 

річку та всі притоки. Після цього наведіть лінію вододілу.  

Вододільна лінія слугує межею водозбору. Вона відділяє басейн нашої 

річки від басейну іншої річки і розмежовує стік сусідніх водозборів (див. 

варіанти вододілів, де нанесено вододільну лінію для різного типу звивистості 

річок). Вододільну лінію нанесіть за допомогою пунктиру.  

Проведемо вододільну лінію як показано на рисунку (вододільну лінію 

проводимо синім кольором). Починаючи від створу (гирла річки) слід 

провести олівцем лінію по краю кожної притоки, та повернутися знову до 

створу. Таким чином ми відділили басейн досліджуваної нами річки від інших 

річок на карті. 

Річковий басейн – це водозбір річки чи річкової системи. Площа басейну 

(F, км2) – це площа, яка обмежена вододільною лінією. Для її визначення 

використовують різні способи. Ми обираємо палетку, якою слугує лист 

аркуша в клітинку. 
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Рис. 3.2. Приклади наведення вододільної лінії для річок  

 

Готову схему, виконану на кальці, покласти на аркуш паперу та 

порахувати повні на неповні клітинки (1 см2 – це 4 клітинки), після чого 

перевести квадратні сантиметри у квадратні кілометри. 

Пам’ятаємо, що 

1 км = 100 000 см 

1 км2 = (1*100 000 см)2 = 1*1010 см2  

Отже, щоб см2 перевести у км2 потрібно число у см2 поділити на 

1*1010см2, у результаті отримаємо число в км2. 

Таким чином, розраховуємо площу басейну. Записуємо відповідь. 

Завдання 2. Виміряти на топографічній карті (або на кальці з 

зображенням річки та її приток) за допомогою курвіметра (або циркуля, або 

зволоженої нитки) довжину заданої річки та її приток. Результати 

вимірювань оформити у вигляді таблиці (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Гідрографічна сітка басейну річки 

Назва річки 

(притоки) 

Притока якого 

берега 

Відстань від гирла 

головної річки, км 

Довжина 

річки, км 

        

 

Хід роботи 

Виміряйте довжину річки та її приток, користуючись курвіметром 

(циркулем, ниткою). Застосуйте лінійний масштаб карти, щоб перевести 
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визначені довжини річки Айдар та її приток із сантиметрів на плані в 

кілометри на місцевості. Результати занесіть у таблицю. 

Завдання 3 (домашнє). За одержаними даними побудувати гідрографічну 

схему річки, взявши за приклад гідрографічну схему річки Онут (рис.). 

Притоки накреслити під кутом 35-45°. 

  

 

Рис. 3.3. Гідрографічна схема річки Онут (приклад) 

 

Завдання 4 (домашнє). За даними завдання 1 і 2 визначити густоту 

річкової сітки. 

Густота річкової мережі – відношення довжини всіх поверхневих 

водотоків даної площі (км) до величини цієї площі (у нашому випадку – це 

площа водозбору, обчислена в завданні 1). Густота річкової мережі показує, 

ступінь розвиненості гідрографічної мережі в межах заданої території. 

Отримані результати порівняйте з показниками інших річок – Дністра, 

Південного Бугу. Поясніть наявні відмінності.  

Практична робота 2. Тема: Гідрографічна характеристика річки (на 

прикладі річки Айдар) 

Компетентності:, математична, картографічна, інформаційно-

комунікаційна. 

Завдання 1. Користуючись сервісом Google Earth Pro знайти річку 

Айдар, її виток та гирло, зафіксувати показники цих точок над рівнем моря 

(абсолютні висоти). За цими даними визначити падіння річки (різниця висот 

між витоком і гирлом, для рівнинних річок становить декілька см на км, для 

гірських – декілька метрів на 1 км). 
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Відповідь: падіння річки дорівнює …  

Завдання 2. Виміряти за допомогою циркуля (створ – 2 мм) довжину 

річки Айдар на топокарті та перевести довжину з сантиметрів у кілометри, 

користуючись лінійним масштабом карти (L – довжина річки). Результати 

додати в таблицю. 

Завдання 3. Обчислити: 

а) похил річки (відношення падіння річки, або її окремої ділянки до 

довжини річки) у м на 1 км (м/км); 

б) коефіцієнт звивистості річки (визначається за формулою: К = L/l, де L 

– довжина річки; l – найкоротша відстань між витоком і гирлом. 

Результати підрахунків записати в таблицю.  

Таблиця 3.2  

Назва 

річки 

Падіння 

річки, см/км 

Довжина 

річки, км 

Похил 

річки, м/км 

Коефіцієнт 

звивистості 

Айдар     

 

Контрольні запитання 

1. Що таке річка? Як визначається порядок її приток? 

2. Які бувають річкові потоки за розміром? 

3. Назвіть план характеристики річки? 

4. Що таке витік, русло, заплава, тераса, гирло? 

5. Які ви знаєте типи гирл? 

6. Що таке річкова система? Які ознаки головної річки? 

7. Які типи річкової мережі ви знаєте? 

8. За якими гідрографічними показниками характеризуються річки? 

9. Що називають басейном і водозбором річкової системи? Яка різниця 

між ними? 

10. Що таке вододіл? Світовий вододіл. 

11. Назвіть основні морфометричні і фізико-географічні 

характеристики 
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басейну. Як їх визначають? 

12. Як вимірюють довжину, звивистість, падіння і похил річки? 

13. Що таке поперечний профіль річки і як визначається його площа? 

14. Що таке густота річкової сітки і від чого вона залежить? 

15. Що характеризує поздовжній профіль річки? 

Відзначимо, що існують різноманітні сценарії організації інтегрованих 

уроків на річці. Так, на прикладі річки своєї місцевості можна: 

o продемонструвати зв’язок між річними утвореннями і гравітацією та 

нахилом суші (географія + фізика);  

o навчити школярів виконувати графічні роботи (накреслити профіль) 

і обчислення, наприклад падіння річки на певному відрізку (географія + 

математика); 

o пояснити, що таке екосистема (географія + біологія + екологія); 

o обґрунтувати значення річки для господарського освоєння регіону 

(географія + економіка);  

o дослідити роль річки в окремих історичних подіях (географія + 

історія) тощо [34, с.173]. 

Таким чином, під концепцію річки можна «підтягнути» чималу кількість 

тем зі шкільного курсу (6-11 класи), «географічний словник», відпрацювати 

різноманітні навички – опису географічного об’єкту, спостереження, 

вимірювання, обчислення, пояснити взаємозв’язок природних процесів та 

діяльності людини, організувати інтегровані уроки тощо.  

 

3.2. Впровадження результатів краєзнавчого дослідження річки Айдар у 

позакласній роботі 

 

Теорія пізнання засвідчує, що через зорове сприймання явищ, процесів, 

об'єктів і речей наша думка пізнає суть побаченого. На основі особистого 

споглядання явищ, об’єктів і речей здійснюється сприйняття, розкриваються 

закономірності, проводяться узагальнення, робляться висновки і в результаті 
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формуються необхідні для практичної діяльності знання. На основі 

споглядання і сприйняття у дітей формуються первинні уявлення та поняття. І 

чим конкретніше й повніше сприймають учні об'єкт вивчення в походах та на 

екскурсіях, тим активніший процес осмислення та узагальнення знань, 

здобутих на уроках географії [29, с. 20]. 

У позакласній роботі вивчення річки можна реалізовувати під час 

прогулянок, екскурсій, групових та індивідуальних досліджень за програмою 

географічного краєзнавчого гуртка або по лінії МАН. Такі форми роботи 

мають переваги перед роботою аудиторною, адже природа є найкращою 

лабораторією.  

Учителі географії у своїй роботі здебільшого реалізують краєзнавчий 

принцип через проведення найбільш доступних і масових форм вивчення 

природи та господарства – екскурсій. Це сприяє поглибленню знань учнів, 

зацікавлює їх, викликає інтерес до географічних знань. 

Екскурсія (від лат. excursіo – поїздка) – відвідування визначних об’єктів 

(пам’яток культури, музеїв, підприємств тощо), форма й метод набуття знань. 

Проводиться, як правило, колективно під керівництвом екскурсовода, яким 

може бути вчитель [46, с.40]. Під час екскурсій можна зібрати багато цікавого 

краєзнавчого матеріалу, зробити фото, поспілкуватися з фахівцями. Завдяки 

екскурсії в учнів відбувається накопичення змістових уявлень, що слугують 

основою для подальшого формування фізико-географічних понять. 

Географічна екскурсія забезпечує зв’язок теорії з практикою, дає змогу 

показати учням у дійсності ті географічні об’єкти та явища, які можливі в 

умовах школи для безпосереднього вивчення чи ознайомлення з ними, а як 

наслідок – сприяє реалізації краєзнавчого принципу у навчанні географії. 

Зазвичай екскурсії за характером вивчення матеріалу поділяються на 

тематичні та комплексні, за місцем розташування об’єкта бувають близькими 

та далекими. Далекі поїздки зазвичай тривають кілька днів. Такі екскурсії 

називаються експедиціями місцевої традиції. За місцем предметного змісту 
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теми у структурі вивчення розділу або курсу екскурсія буває вступна, поточна, 

підсумкова [46, с.76]. 

Проведення географічної екскурсії, як і проведення вчителем уроку, є 

обов’язковим, оскільки екскурсія, що проводиться за програмою, – це один із 

видів уроку. Разом з тим, екскурсії можуть бути і позапрограмними.  

Відзначимо, що екскурсії – це доволі складна форма навчально-виховної 

роботи, яка має бути ретельно продумана вчителем. Під час екскурсії 

навчально-виховний процес реалізується не в умовах класного приміщення, а 

на природі (за таких умов є проблемою поведінка дітей), у ході 

безпосереднього спілкування учнів із об’єктами та явищами навколишньої 

дійсності. Основними методами роботи під час екскурсій є групові 

спостереження, які поєднуються із самостійною роботою учнів. 

Рекомендована тривалість екскурсії – 45-90 хвилин. Вона надає безліч 

можливостей для комплексного використання методів навчання, збагачує 

новими знаннями не лише учнів, а й учителя, допомагає виявити практичну 

значимість знань, сприяє ознайомленню школярів із досягненнями науки, є 

ефективним засобом їх виховання [26].  

Навчальна екскурсія є складною в методичному й організаційному 

відношеннях формою заняття зі школярами на природі, а отже, потребує 

ґрунтовної підготовки як учителя, так і учнів. Класифікація екскурсій 

здійснюється за двома ознаками: обсягом предметного змісту теми екскурсії 

(однотемна, багатотемна) та його місцем у структурі вивчення розділу або 

курсу (вступна, поточна, підсумкова) [46, с.55]. 

Під час екскурсії можуть проводитись географічні дослідження вод своєї 

місцевості: визначення ширини, глибини й швидкості течії, а при відсутності 

її – якогось струмка. При цьому складається опис однієї з водойм (річки, озера 

чи болота). Учні освоюють найпростіші методи гідрологічних досліджень. 

Цілеспрямовано ознайомлюючись на екскурсії з водами своєї місцевості, учні 

повинні усвідомити походження підземних і поверхневих вод, зв'язок їх з 

різними компонентами навколишнього природного середовища, а в даному 
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випадку насамперед з рельєфом, що вивчається. Завдяки безпосередньому 

ознайомленню з гідромережею своєї місцевості учні глибше і міцніше 

засвоюватимуть основні поняття про води земної суші (тема «Гідросфера») 

[29, с.140]. 

Підготовка вчителя до проведення навчальної екскурсії на річку 

включає: 

- формулювання мети і завдань екскурсії; 

- вибір маршруту, ознайомлення з ним на місцевості, вивчення 

природи району екскурсії і його визначних пам’яток; 

- визначення об’єктів спостереження, кількості та розміщення 

зупинок під час екскурсії, змісту і методів роботи з учнями на кожній зупинці; 

- визначення не лише загального завдання, а й індивідуальних та 

групових; 

- розробку рекомендацій щодо екіпірування, групового й 

індивідуального спостереження учасників екскурсії. 

Формулювання мети і завдань екскурсії залежить від вимог шкільної 

програми з географії. Їх необхідно враховувати під час проведення екскурсії, 

оскільки цим визначається підготовка учнів до самостійної роботи у ході 

виконання практичних завдань, а також можливість збору краєзнавчого 

матеріалу для наступних тем вивчення географії. 

Для ефективного проведення екскурсії необхідно чітко визначити 

освітню та виховну мету, визначитися зі змістом, об’єктами екскурсії, 

пам’ятаючи при цьому про рівень підготовки учнів. 

Ознайомлюючись із маршрутом, учитель уточнює географічне 

положення зупинок, зміст пояснень і завдань, які пропонуватимуться учням, 

форму і обсяг записів, а також виконує ескізи малюнків, схем, які повинні 

зробити учні. Крім того, необхідно заздалегідь обрати оптимальний варіант 

поділу учнів на групи, що допоможе у порівнянні результатів практичних 

робіт (визначення глибини, ширини і швидкості течії річки тощо), які вони 

виконуватимуть. Чим менший кількісний склад груп, тим легше вчителеві 



68 
 

контролювати їх роботу. Зважаючи на це, кількість учнів у групі повинна бути 

оптимальною, адже завдяки цьому досягається найбільша ефективність і 

користь таких занять. Учнів необхідно ознайомити з правилами поведінки на 

природі. 

Проведення екскурсії включає такі етапи: 

1. Теоретична та практична підготовка – передбачає опанування учнями 

мінімумом необхідних знань. Учитель заздалегідь ознайомлюється з об’єктом 

дослідження, домовляється з екскурсоводом про дидактичний зміст екскурсії. 

2. Інструктаж – має на меті ознайомити учнів із завданнями і змістом 

екскурсії. Учитель характеризує об’єкт, зацікавлює ним, повідомляє про план 

екскурсії, за потреби окреслює маршрут-схему. 

3. Проведення екскурсії – передбачає послідовний розгляд екскурсійних 

об’єктів, визначення головного для отримання необхідної інформації про ці 

об’єкти. Учні ставлять запитання, спостерігають, запам’ятовують, 

занотовують. Завершується екскурсія відповідями на запитання щодо її змісту. 

4. Опрацювання матеріалів – передбачає уточнення, систематизацію, 

узагальнення одержаних під час екскурсії вражень, спостережень. 

Обов’язковим є аналіз підсумків навчальної екскурсії, зокрема усне 

опитування, використання даних під час наступних уроків. За потреби 

наслідки екскурсії можна оформити у вигляді стенда, плаката, альбому тощо 

[28, с.105]. 

Важливим, із методичного боку, є аналіз кожної екскурсії. Для цього 

необхідно узгодити план екскурсії, розроблений учителем, поспілкуватися з 

учнями до та після екскурсії, ознайомитися з матеріалами, їх змістом та 

оформленням. 

Пропонуємо методичну розробку екскурсії відповідно до теми 

магістерської. 

Тип екскурсії: шкільна, краєзнавча 

Назва екскурсії: «Наша річка – наша душа» 
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Опис маршруту екскурсії: школа – Третя купальня – локація 

«Поклонний хрест». 

Спосіб пересування: комбінований. До місця проведення екскурсії і 

назад – автобусом. 

Тривалість: 2,5 години. Кілометраж: 1 км 

Вікові категорії дітей-екскурсантів: учні 6-8 класів 

Підготовка до екскурсії: ознайомлення з маршрутом, тривалістю і 

цілями екскурсії, інструктаж (що взяти, як одягтися, як поводити себе 

безпечно). 

У процесі екскурсії учнів вдаються до таких дій: роблять замальовки, 

фото, відео, щоб презентувати його під назвою «Краса Айдару»; 2) 

відповідають на запитання вікторини наприкінці екскурсії, найактивніші 

отримують призи. 

Мета екскурсії: навчальна – узагальнити та конкретизувати знання і 

практичні навички, які учні здобули під час вивчення теми «Гідрологія», 

розширити уявлення про роль річки в розселенні та господарському освоєнні 

території; розвиваюча – формувати вміння вести спостереження, 

орієнтуватися на місцевості, користуватися інформацією в практичному 

пізнанні довкілля; виховна: формувати інтерес до природи свого краю, 

екологічну свідомість, виховувати культуру поведінки на природі. 

Вступна частина екскурсії. Добрий день, шанувальники природи! 

Сьогодні ми зібралися для того, щоб цікаво і з користю провести вільний 

час, насолодитися перебуванням на природі, помилуватися краєвидами, що 

відкриваються на нашу річку Айдар. Ви неодноразово бували в цих місцях 

особисто, з друзями або батьками. Влітку ви буваєте тут доволі часто, 

особливо в спекотну погоду.  

А чи добре ви знаєте свою річку? Чи розумієте ті процеси, які пов'язані 

з діяльністю річок? Під час нашої екскурсії ви буде чути запитання та 

отримаєте підказки, які допоможуть знайти відповіді.  
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Основна частина. Перед вами річка Айдар, найбільша річка в 

Старобільському районі. Бере початок на південному схилі Середньоруської 

височині в сусідній державі (Росія, Бєлгородська область), протікає 

територією Луганської області, а впадає в Сіверський Донець, який є 

притокою Дону (річка басейну Азовського моря). Послухайте, як Іван Низовий 

описує у своєму вірші Айдар. 

Річка – божий дар 

Це воістину Божий дар,  

Тож вовіки його цінуймо!  

Протікає ріка Айдар...  

Де - вгадаймо... Простежмо, нумо...  

На Луганщині? Звісно, так.  

Починається ж на узвишші  

Ровеньок: джерело, стрімчак  

В степовій комишевій тиші.  

Жебонить в буйноквітті лук,  

Де трава-мурава шовкова,  

Поминаючи Білолуцьк,  

Добігає до Новопскова  

І прямує на Старобільськ,  

Тихоструйна і водограйна,  

Для охайних міських обійсть  

Прохолодою живодайна.  

По обох берегах її  

До містечка Новоайдара  

Дозріваючі врожаї  

Вже підходять, немов опара, -  

Будуть щедро-пахкі жнива,  

Даровиті та повні чару...  

Отака вже вода жива  
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Річки сонячної - Айдару!  

Над Айдаром гримлять громи,  

Та не чутні грозові звуки  

В глибині, де живуть соми 

І хитрющі штукарки щуки. 

Проспівали ріці пеан  

Задушевний таки ж, ліричний  

Два Івани - Савич Іван  

І, звичайно ж, Іван Світличний. 

До Дінця поспіша Айдар 

І в селі, у Старім Айдарі, 

З ним зливається (висне пар),  

Далі ріки вже плинуть в парі. 

А чи відомо вам походження назви річки Айдар? Походження назви 

річки остаточно не встановлено. Вперше назва Айдар згадується в документах 

від 1503 року. З цього часу Айдар досить часто згадується в літописах і 

документах в різних варіантах назви. Айдар – 1503 р., Адара – 1552 р., Яйдар 

–1559 р., Ойдар – 1586 р., Ідар – 1660 р.; Лісний Одар – 1667р., Гайдар – 1704р., 

Ойдар – 1708 р. Звідси видно, що назва річки змінювала назву, і слово «дар», 

тобто «долина», «ущелина» завжди присутнє. Тому можна погодитись з 

версією «свята долина» або «свята ущелина». Взагалі вважається, що назва має 

тюркське походження [44]. 

Є тлумачення слова «ай» і як білий. Тоді слово «Айдар» треба тлумачити 

як «Біла долина». І це теж вірогідно. Адже правий високий берег Айдару 

вкритий крейдяними горами, що й могло дати таку назву як долині, так і річці. 

Тим більше, що термін «білий» в наших краях дуже поширений. Зокрема, таку 

назву носять два притоки Айдару. Причому на лівій притоці розташовані 

селище Білолуцьк та село Новобіла. На правій притоці Білій розташоване 

селище Білокуракине. А при впадині її в Айдар – місто Старобільськ. Можна 

припустити, що тюрським кочівникам зелена долина Айдару в час, коли 
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вигорав степ, здавалася святою і благословенною . Тому назву слід тлумачити 

як «Біла долина», або «Біла річка» . 

Є також народна легенда, що пов'язує назву Айдар з рибою. Імператриця 

Катерина, проїжджаючи через наше місто, зробила зупинку біля Айдару. 

Мешканці цієї місцевості піднесли їй великих розмірів щуку. Приймаючи її, 

імператриця промовила: « Ай да дар!» З того часу, стверджує легенда , річку 

стали називати Айдаром. 

Хто скаже, на якому березі Айдару ми зараз знаходимся? Правильно, на 

лівому. Як ви визначили це? (повернутися обличчям вниз по течії, справа буде 

правий берег, зліва – лівий). 

Зверніть увагу на те, що правий берег річки підвищений, а лівий, на якому 

ми зараз перебуваємо – низький. Чим це можна пояснити? (Дією сили Коріоліса). 

Давайте знайдемо місце нашого перебування на карті (вчитель демонструє 

карту, зроблену заздалегідь за допомогою геосервісу Googl-Earth з нанесеним 

місцем перебування екскурсії). 

  

 

Рис. 3.4. Вид на Підгорівський міст і п'яту купальню – зліва; район 

третьої купальні на Айдарі, м. Старобільськ – справа (фото автора)  

 

Подивіться на рослинність на берегах Айдару – це зарості очерету та 

рогози (наймасовіші види повітряно-водних рослин – очерет південний, 
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широколистяний та вузьколистяний рогози). А ви знаєте, що щороку Луганський 

рибоохоронний патруль займається очищенням річки від надмірних заростей і 

здійснює біологічну меліорацію, тобто комплекс дій, спрямованих на поліпшення 

екологічного стану водойм шляхом вселення в них риб або інших водних живих 

організмів? 

Кому з вас доводилось рибалити на Айдарі? Склад аборигенної фауни риб 

ділянки р. Айдар нараховує сімнадцять видів таких риб (за родинами): коропові 

– карась сріблястий, лящ, в'язь, плоскирка, головень, плітка, лин, верховодка, 

краснопірка, бичок-пісочник, пічкур звичайний; щукові – т щука; окуневі – т 

судак, окунь, йорж; сомові – сом річковий. Також наявна популяція рака 

річкового. 

Згадайте, які види живлення річок ви знаєте? Наша річка поповнює свою 

воду за рахунок підземних і талих вод. У роки малосніжних зим рівень води на 

річці падає. У кожної річки є площа водозбору – та ділянка, з якої вода збігається 

в річку. Якщо територія, яка визначена заплавними землями, переорюється, якщо 

руйнується дерновий стан, то вода не стікає до водойми, вона фільтрується, йде 

в ґрунт і річка не наповнюється. Ось чому заплави річок не можна розорювати. 

Небезпечним є й потрапляння добрив та інших хімікатів, якими користуються 

аграрії, у річку. 

На Айдарі розташовані гідрометричні пости біля сіл Новоселівки і 

Передільського, споруджено шлюзи-регулятори, є ставки.  

А ви знаєте, для чого на річці встановлені шлюзи? (демонструє фото, рис. 

3.5). Завдання шлюзів – регулювати рівень води. Вони повинні працювати згідно 

режимів водних об'єктів та приборкувати повені та не допускати посухи. 

На Айдарі – зроблено 9 водосховища і 39 ставків, які використовують для 

розведення риби і потреб сільського господарства. У долині Айдару знайдені 

джерела лікувально-мінеральних вод, біля яких збудовані лікарсько-санаторні 

заклади у м. Старобільську та смт Новопскові Луганської області. У багатьох 

місцях річку використовують для купально-пляжного відпочинку.  
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Як наша річка може допомогти в орієнтуванні на місцевості? Спробуйте 

визначити сторони горизонту за допомогою річки Айдар (визначають за 

напрямом течії північ і південь, схід і захід). 

А що ми з вами можемо зробити для річки? (Відповідають.) 

А тепер робимо фото, щоб якнайкраще презентувати нашу річку в 

конкурсі «Краса Айдару». 

Вікторина (визначається і нагороджується переможець). Рефлексія: Що 

нового ви дізнались під час екскурсії? Що сподобалось? Поділіться своїми 

враженнями. 

 

  

Рис. 3.5. Гідротехнічна споруда (дамба і шлюз) на Айдарі в м. Старобільськ 

(фото автора) 

 

Існує безліч можливостей для проєктної діяльності учнів на базі місцевої 

річки (рис. 3.6). Сучасні технології суттєво полегшили краєзнавчі дослідження 

місцевих гідрологічних об’єктів. Цікавими, на наш погляд, будуть завдання з 

використанням сервісу Google Earth Pro або Google Earth, який дозволяє 

створювати презентації краєзнавчого змісту, прокладати маршрути, робити 

знімки окремих гідротехнічних споруд на річці, вимірювати абсолютні висоти 

витоку та гирла річки, вивчати вплив річок на формування поселенської 

мережі.  
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Важливим осередком для організації краєзнавчої роботи, де можуть бути 

використані матеріали про місцеву річку, є шкільний краєзнавчий музей. 

Експозиція музею дає змогу з найбільшим ефектом використати 

ілюстративний матеріал для глибокого засвоєння учнями на уроках шкільної 

програми з географії. Музей відкриває також великі можливості для 

організації самостійної творчої роботи учнів та їхньої громадської активності.  

Після проведення екскурсій і туристських походів по рідному краю у школі 

накопичується багато краєзнавчих матеріалів. 

 

 

Рис. 3.6. Ідеї для учнівських досліджень та проєктів на базі місцевої 

річки (зроблено автором) 

 

Мета і завдання музею – сприяти формуванню в учнів патріотизму, 

розширенню їхнього світогляду і вихованню пізнавальних інтересів і 

здібностей, розвитку суспільно-політичної активності, виробленню 

практичних навичок пошуково-дослідницької роботи, вдосконаленню 

навчально-виховного процесу. Він є базою для здійснення краєзнавчого 

принципу у навчанні та вихованні школярів. З іншого боку, створення 

краєзнавчого музею неможливе без активної пошуково-дослідницької роботи 



76 
 

школярів у позаурочний час. В організації музею, крім юних краєзнавців, 

повинні брати участь учителі й батьки [46, с.160]. 

Одна з експозицій шкільного краєзнавчого музею може бути присвячена 

темі річки. Схема оформлення експозиції «Внутрішні води регіону» може 

містити такі елементи: 

1. Матеріали географічних спостережень за місцевою річкою, озером. 

2. Опис джерела. 

3. Макет «Утворення меандр і стариць». 

4. Розріз колодязя з показом шарів і глибини залягання ґрунтових вод. 

5. Макет стадій заростання озера або стариці. 

6. Макет утворення болота. 

7. Таблиці режиму місцевих водойм (час замерзання і скресання, 

тривалість льодоставу, висоти рівня води за порами року). 

8. Колова діаграма співвідношення між різними джерелами живлення 

річок. 

9. Матеріали про роботу текучих вод. 

10. Описи, схеми, малюнки, картини, фотографії і слайди окремих 

водойм краю (джерела, річки, озера, болота). 

11. Матеріали (описи, графіки, схеми, фотографії, слайди) про 

господарське використання місцевих вод та їх охорону. 

12. Стан і перспективи гідробудівництва. 

13. Картосхема річкової мережі свого регіону [Error! Reference source 

not found. с.166]. 

Хоча краєзнавчі дослідження, у яких поєднуються підходи географії та 

інших наук, є сприятливими для формування ключових компетентностей 

учнівської молоді, вітчизняним освітянам бракує відповідного методичного 

супроводу. Тож вважаємо продуктивним поширення досвіду впровадження 

краєзнавчих матеріалів концепції річки в навчання географії. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Аналіз програм з географії (6-9 та 10-11 класи) дозволив встановити, 

що краєзнавчий матеріал про річку Айдар може бути використаний для 

навчання географії в різних класах (таблиця), але найбільше – у курсах 6 та 8 

класів. У додатках представлено таблицю, у якій визначено доцільність і 

варіанти впровадження матеріалів щодо місцевої річки у навчальний процес. 

Річка є універсальним об’єктом для проведення краєзнавчих досліджень та 

впровадження результатів у навчально-виховний процес. Під концепцію річки 

можна «підтягнути» чималу кількість тем зі шкільного курсу (6-11 класи), 

«географічний словник», відпрацювати різноманітні навички – опису 

географічного об’єкту, спостереження, вимірювання, обчислення, пояснити 

взаємозв’язок природних процесів та діяльності людини, організувати 

інтегровані уроки тощо.  

2. Сучасні технології суттєво полегшили краєзнавчі дослідження 

місцевих гідрологічних об’єктів. Цікавими, на наш погляд, будуть завдання з 

використанням сервісу Google Earth Pro або Google Earth, який дозволяє 

створювати презентації краєзнавчого змісту, прокладати маршрути, робити 

знімки окремих гідротехнічних споруд на річці, вимірювати абсолютні висоти 

витоку та гирла річки, вивчати вплив річок на формування поселенської 

мережі. Основною формою позапрограмного краєзнавчого вивчення річки 

вважаємо шкільну екскурсію, розробку якої для річки Айдар презентовано в 

підрозділі 3.2. Географічна екскурсія забезпечує зв’язок теорії з практикою, 

дає змогу показати учням у дійсності ті географічні об’єкти та явища, які в 

умовах школи можливі для безпосереднього вивчення чи ознайомлення з 

ними. Формування мети і завдань екскурсії залежить від вимог шкільної 

програми з географії. До основних методів роботи у ході екскурсій відносять 

групові спостереження, які зазвичай поєднуються із самостійною роботою 

учнів. Також іншими формами позапрограмниго вивчення місцевої річки 

можуть слугувати учнівські проєкти та дослідження, організація експозиції 

«Наша річка» в шкільному краєзнавчому музеї, учнівські наукові дослідження 

під егідою МАН тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило дійти таких висновків: 

1. Існують різні підходи до визначення терміну «краєзнавство». Воно 

розглядається вченими як процес «систематичного й усебічного пізнання 

свого краю», «комплекс дисциплін, різних за змістом і методами дослідження 

свого краю», «галузь знань», «громадський рух», «діяльність». Краєзнавство 

відіграє ключову роль у збереженні історичної та культурної спадщини, 

національно-патріотичному вихованні, підвищенні загального рівня культури 

людей.  

Шкільне краєзнавство є важливим сегментом системи шкільної освіти і 

здійснюється силами всіх освітніх галузей і дисциплін. Шкільне географічне 

краєзнавство – це вивчення учнями під керівництвом вчителя природних, 

соціально-економічних, природоохоронних, культурно-історичних 

особливостей свого регіону (області, району, ОТГ, поселення). У географії та 

інших дисциплінах краєзнавство виступає важливим дидактичним принципом 

і виконує важливу місію – формування в учнів любові і поваги до рідного 

краю, допомагає зрозуміти історію, географію, культуру та сучасні проблеми, 

готує їх до життя. Неодмінною передумовою впровадження краєзнавчого 

принципу навчання географії є краєзнавча компетентність учителя, який 

повинен добре знати свій регіон, постійно його досліджувати, залучати в цей 

процес учнів, організовувати їхню дослідницьку та проєктну діяльність, 

методично грамотно інтегрувати краєзнавчі знання в навчальний процес. 

2. Одним із цікавих і доступних об’єктів географічного краєзнавства є 

місцева річка. У процесі комплексного її вивчення вчитель може зібрати цінну 

інформацію – історико-географічного, природничого, економічного та 

екологічного змісту – для подальшого використання в навчальному процесі. 

Місцевий гідрологічний об’єкт – це місце для проведення уроків «просто 

неба», у т. ч. інтегрованих (з біологією, історією, літературою), об’єкт для 

відвідування під час навчальної екскурсії, місце для проведення польових 
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досліджень (вимірювань, обстежень і спостережень), виховних заходів 

(наприклад, природоохоронного змісту). Цифрові технології та навігаційні 

засоби суттєво розширили можливості організації досліджень річки учнями. 

Вивчення річки з позицій шкільного географічного краєзнавства дозволяє 

учням поглибити гідрологічні та екологічні знання, опанувати деякі польові 

методи дослідження, розширити уявлення про причинно-наслідкові зв’язки 

(між елементами природи, між природою та господарською діяльністю 

людини, між природними об’єктами та сучасною картиною розселення 

населення), набути практичного досвіду вивчення натурного об’єкту, 

сформувати почуття відповідальності за природу.  

3. Тема магістерського дослідження лежить на стику географії, методики 

її викладання, географічного краєзнавства та педагогіки, саме тому 

методологічною основою роботи є фундаментальні теоретичні положення 

географії, краєзнавства та педагогіки. Запорукою отримання достовірних 

висновків у ході дослідження є правильно побудована структурно-логічна 

схема дослідження та комплекс різноманітних загальнонаукових та 

спеціальних методів – аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, 

моделювання, картографічний та ін.  

4. Річка Айдар є однією з найбільших лівих приток Сіверського Дінця, 

яка бере початок південних схилах Середньо-Руської височини Ровенського 

району Бєлгородської області і протікає в субмеридіональному напрямку 

через територію двох великих адміністративних районів Луганської області – 

Старобільського і Щастинського. За площею басейну та довжиною Айдар 

належить до середніх річок. За характером течії та живлення – це типова річка 

степової зони. Звивиста, має нешироку трапецієвидну долину (від 30-40 метрів 

у верхів’ях, до 60 м у нижній течії), пологий терасований лівий схил, крутий, 

місцями стрімчастий, порізаний численними ярами та вимоїнами правий схил. 

Глибини невеликі (максимум – до 6 м). Характерними для режиму річки є 

яскраво виражена весняна повінь, низька літня межень, що переривається в 
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окремі роки дощовими паводками, трохи підвищене стояння рівнів восени 

через дощі, а взимку внаслідок відлиг. 

5. Упродовж різних історичних періодів річка притягувала населення і 

поселення, слугувала транспортною артерією, визначала напрямок колонізації 

території нинішньої Луганщини. Роль Айдару важко переоцінити, оскільки 

ріка розбавляє брудну воду Сіверського Дінця – найбільшою водної артерії 

Східного регіону України, слугує джерелом зрошування великої 

сільськогосподарської зони на півночі Луганщини, частково – Росії, 

забезпечує водопостачання численних сільських поселень, єдиного на річці 

міста Старобільська – адміністративного центру однойменного 

адміністративного району, селищ міського типу Новопсков та Новоайдар. 

Населення використовує річку як об’єкт рекреації – для купально-пляжного 

відпочинку, риболовлі, полювання тощо. Річководолинні ландшафти Айдару 

та його приток урізноманітнюють степові ландшафти території Луганщини, 

акумулюють унікальну прісноводну флору і фауну. Річка є елементом 

екомережі Луганської області. Екологічні проблеми Айдару пов’язані з 

надмірним розорюванням та забудовою в окремих місцях долини річки, 

потраплянням у річку неочищених стічних вод і мінеральних добрив, 

захаращенням побутовими відходами, подекуди – з незадовільним станом 

гідротехнічних споруд.  

6. Аналіз програм з географії (6-9 та 10-11 класи) дозволив встановити, 

що краєзнавчий матеріал про річку Айдар може бути використаний для 

навчання географії в різних класах (таблиця), але найбільше – у курсах 6 та 8 

класів. У додатках представлено таблицю, у якій визначено доцільність і 

варіанти впровадження матеріалів щодо місцевої річки у навчальний процес. 

Річка є універсальним об’єктом для проведення краєзнавчих досліджень та 

впровадження результатів у навчально-виховний процес. Під концепцію річки 

можна «підтягнути» чималу кількість тем зі шкільного курсу (6-11 класи), 

«географічний словник», відпрацювати різноманітні навички – опису 

географічного об’єкту, спостереження, вимірювання, обчислення, пояснити 
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взаємозв’язок природних процесів та діяльності людини, організувати 

інтегровані уроки тощо.  

7. Сучасні технології суттєво полегшили краєзнавчі дослідження 

місцевих гідрологічних об’єктів. Геосервіси тепер дозволяють створювати 

презентації краєзнавчого змісту, прокладати маршрути, робити знімки 

окремих гідротехнічних споруд на річці, вимірювати абсолютні висоти витоку 

та гирла річки, вивчати вплив річок на формування поселенської мережі. 

Основною формою позапрограмного краєзнавчого вивчення річки вважаємо 

шкільну екскурсію, розробку якої для річки Айдар презентовано в підрозділі 

3.2. Географічна екскурсія забезпечує зв’язок теорії з практикою, дає змогу 

показати учням у дійсності ті географічні об’єкти та явища, які в умовах школи 

можливі для безпосереднього вивчення чи ознайомлення з ними. До основних 

методів роботи у ході екскурсій відносять групові спостереження, які зазвичай 

поєднуються із самостійною роботою учнів. Також іншими формами 

позапрограмниго вивчення місцевої річки можуть слугувати учнівські проєкти 

та дослідження, організація експозиції «Наша річка» в шкільному 

краєзнавчому музеї, учнівські наукові дослідження під егідою МАН тощо. 
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Додаток А 

Фізична карта Луганської області 

 

Рис. А.1. Фізична карта Луганської області [1] 
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Додаток Б 

 

Рис. Б.1. Природні води Луганської області [1] 
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Додаток В 

 

 

Рис. В.1. Стік поверхневих водойм у Луганській області [1] 
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Додаток Г 

 

Рис. Г.1. Айдар біля дамби в с. Писарівка  Новопсковського району (фото 

В’ячеслава Непрана) 

 

 

Рис. Г.2. Річка Айдар біля мосту в с.  Співаківка (фото В’ячеслава 

Непрана) 
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Продовження додатку Г 

 

 

Рис. Г.3. Річка Айдар біля мосту в с. Співаківка (фото В’ячеслава 

Непрана) 

 

 

Рис. Г.4. Лиманський міст, через Айдар, с. Лиман Старобільського 

району (фото автора) 
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Продовження додатку Г 

 

Рис. Г.5. Вид на Айдар з Новоселівського мосту, с. Новоселівка 

Старобільського району (фото автора) 

 

 

Рис. Г.6. Вид на річку Айдар з Підвісного мосту, м. Старобільськ (фото 

автора) 
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Продовження додатку Г 

 

Рис. Г.7. Підгорівський міст над Айдаром, м. Старобільськ (фото 

автора) 

 

Рис. Г.8. Центральний пляж, м. Старобільськ (фото автора) 
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Продовження додатку Г 

 

 

Рис. Г.9. Район п’ятої купальні, м. Старобільськ (фото автора) 
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Продовження додатку Г 

 

 

Рис. Г.10. Айдар у районі м. Старобільськ (фото Олексія Ковальова)  
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Відображення в навчальній програмі з географії краєзнавчого сегменту, 

пов’язаного з вивченням річки свого регіону, 6 клас  

(на основі джерела [8], доповнено автором) 

 
№ Курс 

географії, 

клас 

Розділ, тема Зміст навчального 

матеріалу 

Компетентності 

(знання, уміння, 

навички) 

1 6 клас 

«Загальна 

географія» 

Тема. Способи 

зображення Землі 

Особливості та 

відмінності зображення 

земної поверхні на 

глобусі, аерофотознімках, 

космічних знімках, 

планах, картах. Річка на 

плані і карті. Знання 

елементів річки. 

Знає правила 

зображення річок 

на плані і карті, 

позначає річки на 

контурній карті 

2 Тема: Літосфера  

 

Зовнішні процеси, що 

зумовлюють зміну земної 

поверхні. Робота вітру, 

текучих і підземних вод 

Пояснює на 

місцевих 

прикладах, як 

водотоки 

змінюють земну 

поверхню 

3 Тема: Гідросфера Води суходолу – 

поверхневі і підземні. 

Річка (основні поняття): 

річкова система, басейн 

річки, річкова долина. 

Живлення, водний режим 

і робота річок. Значення 

вод суходолу для 

природи і людини 

Визначає тип 

живлення річки 

свого регіону, 

залежність його від 

типу клімату. 

Визначає 

залежність 

напрямку і 

характеру течії від 

рельєфу. 

Наводить приклади 

підприємницької 

діяльності на 

основі 

використання 

природних і 

штучних водойм 

для відпочинку і 

оздоровлення 

4 Тема: Біосфера та 

ґрунти 

Вплив річки на 

властивості грунтів 

Оцінює вплив 

людини на місцеві 

природні 

комплекси 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.2 

Відображення в навчальній програмі з географії краєзнавчого сегменту, 

пов’язаного з вивченням річки свого регіону, 7 клас  

(на основі джерела [8], доповнено автором) 

 
№ Курс 

географії, 
клас 

Розділ, тема Зміст навчального 
матеріалу 

Компетентності 
(знання, уміння, 
навички) 

1 7 клас 
«Материки та 
океани» 

Тема: Материки 
та океани – 
великі природні 
комплекси 
географічної 
оболонки 

Закономірності 
формування природи 
материків та океанів. 
Рельєф дна. Позначення 
географічних об’єктів та 
океанів та течій на 
контурній карті. 
Материки тропічних 
широт. Полярний материк 
планети. Материки 
Північної півкулі. 
Океани. Вплив людини на 
природу материків та 
океанів. 

Пояснює 
взаємозв’язки між 
природними 
компонентами у 
географічній 
оболонці, у т. ч. – 
на прикладі  річки 
своєї місцевості  

2 Тема: Євразія Географічне положення. 
Позначення на контурній 
карті географічних 
об’єктів материка. 
Дослідження та освоєння 
материка. 
Тектонічні структури, 
рельєф, корисні 
копалини. 
Загальні риси клімату, 
кліматичні пояси і типи 
клімату. 
Води суходолу. Природні 
зони.  

Презентує добірку 
матеріалів про 
один із прикладів 
порушення 
природної 
рівноваги на 
материку та шляхи 
її відновлення (у т. 
ч на прикладі своєї 
річки) 

3 Тема :Австралія  Географічне положення 
Австралії. Дослідження 
материка. 
Клімат. Води суходолу. 
Унікальність рослинності 
та тваринного світу. 
Природні зони. Зміна 
природи материка 
людиною.  
Виявлення причини 
формування ендемічних 
та реліктових видів 
тварин та рослин 
Австралії. 

Оцінює наслідки 
впливу людину на 
унікальну природу 
материка. 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.3 

 

Відображення в навчальній програмі з географії краєзнавчого сегменту, 

пов’язаного з вивченням річки свого регіону, 8 клас  

(на основі джерела [8], доповнено автором) 

 
№ Курс 

географії, 

клас 

Розділ, тема Зміст навчального 

матеріалу 

Компетентності 

(знання, уміння, 

навички) 

1 8 клас 

«Україна у 

світі: 

природа, 

населення» 

Тема: 

Географічна 

карта 

 

Взаємозв’язок 

топографічних 

особливостей місцевості 

та розселення населення. 

Річка, як один із чинників 

формування мережі 

поселень. 

Актуальні питання 

охорони природи в 

своєму регіоні (на 

прикладі річки) 

 

Використовує 

сучасні навігаційні 

системи для 

вивчення річки 

2 Тема: Води 

суходолу і водні 

ресурси 

Будова річкової долини. 

Вплив рельєфу і клімату 

на річки. Води суходолу 

своєї місцевості 

Дає визначення 

понять: річка, 

меандри, тераси, 

водний режим, 

річковий стік, 

твердий стік, 

падіння річки, 

похил річки (з 

використанням 

краєзнавчих 

матеріалів). 

Пояснює будову 

річкової долини, 

режим та 

особливості 

живлення. 

Розуміє поняття 

«водні ресурси». 

Оцінює водні 

ресурси та називає 

способи 

раціонального 

використання 

водних ресурсів 

своєї місцевості. 

3 Тема: 

Рослинність. 

Рослинність і тваринний 

світ річок 

Наводить приклади 

рослин і тварин у 
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Тема: Тваринний 

світ 

прив’язки до 

місцевої річки. 

4 Тема: 

Природокористув

ання 

Вплив забруднення річок 

на здоров’я людини. 

Основні заходи 

раціонального 

використання природних 

(водних) ресурсів та 

охорони довкілля  

Наводить перелік 

природоохоронних 

заходів, 

актуальних для 

річки свого 

регіону. 

5 Тема: Розселення Взаємозв’язок розселення 

і природних умов і 

ресурсів. 

Аналізує 

залежність 

розміщення 

сільських поселень 

від гідрографічної 

мережі. 

6 Тема: Природа 

свого регіону 

Річки свого регіону. 

Екскурсія на природний 

об’єкт свого регіону 

Характеризує 

гідрографічну 

мережу і аналізує 

забезпеченість 

водними 

ресурсами. 

Знайомиться з 

гідрологічним 

об’єктом свого 

регіону і виконує 

завдання вчителя 

під час екскурсії на 

річку. 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.4 

Відображення в навчальній програмі з географії краєзнавчого сегменту, 

пов’язаного з вивченням річки свого регіону, 9 клас  

(на основі джерела [8], доповнено автором) 

 
№ Курс 

географії, 

клас 

Розділ, тема Зміст навчального 

матеріалу 

Компетентності 

(знання, уміння, 

навички) 

1 9 клас 

«Україна і 

світове 

господарство» 

Тема : Вивчення 

економічної 

географії. 

Взаємодія 

господарства і 

природи в 

географічному 

середовищі 

Проблеми використання 

водних ресурсів (у т. ч. 

річок свого регіону) у 

господарській діяльності 

Наслідки впливу людини 

на природу. Визначення 

правил своєї поведінки в 

сучасних умовах 

навколишнього 

середовища та територій 

техногенного 

забруднення. Прояв 

глобальних проблем у 

своїй місцевості 

Характеризує 

проблеми малих 

річок на прикладі 

свого регіону 

(місцевості) 

2 Тема: Природні 

умови і ресурси. 

Вплив річки на 

особливості 

життєдіяльності та 

господарювання у різних 

країнах світу та регіонах 

України. Географія 

водних ресурсів, ресурсів 

Світового океану. Оцінка 

забезпечення України 

водними ресурсами 

Наводить приклади 

впливу річки на 

особливості 

життєдіяльності та 

господарювання у 

різних країнах 

світу та регіонах 

України 

3 Тема : 

Особливості 

господарства 

свого 

адміністративног

о регіону. 

Як річка впливає на 

розвиток та розміщення 

господарства, 

промисловість, її склад. 

Вплив річки на структуру 

сільського господарства, 

його спеціалізацію. 

Опосередкований і 

прямий вплив річки на 

сферу послуг: 

транспортне значення, 

туризм, фізкультура і 

спорт, охорона здоров’я, 

житлово-комунальне 

господарство та ін. 

Пояснює вплив  

річки на розвиток 

місцевого 

господарства; 

Визначає роль 

річки, як об’єкта 

своєї місцевості 

для ознайомлення 

туристів 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.5 

Відображення в навчальній програмі з географії краєзнавчого сегменту, 

пов’язаного з вивченням річки свого регіону, 10 клас  

(на основі джерела [9], доповнено автором) 

 

№ Курс 

географії, 

клас 

Розділ, тема Зміст навчального 

матеріалу 

Компетентності 

(знання, уміння, 

навички) 

 10 клас 

«Регіони та 

країни» 

Тема:  

 Загальна 

характеристика 

Європи; 

Загальна 

характеристика 

Азії; 

Загальна 

характеристика 

Північної і 

Південної 

Америки; 

Загальна 

характеристика 

Африки 

Природні умови і ресурси 

регіону. Прісна вода як 

ресурс і чинник 

розміщення населення та 

виробництва. 

Водозабезпеченість 

регіонів і країн світу. 

Розпізнає на 

контурних  картах 

різного масштабу 

найбільші річки, 

озера; розуміє 

значущість річки в 

системі 

розселення; 

порівнює річку 

Айдар з іншими 

середніми річками 

світу; 

складає 

характеристику 

вод певного 

регіону (країни) та 

України; 

порівнює 

водозабезпеченість 

окремих регіонів 

світу, України. 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.6 

Відображення в навчальній програмі з географії краєзнавчого сегменту, 

пов’язаного з вивченням річки свого регіону, 11 клас  

(на основі джерела [9], доповнено автором) 

 

№ Курс 

географії, 

клас 

Розділ, тема Зміст навчального 

матеріалу 

Компетентності 

(знання, уміння, 

навички) 

1 11 клас 

«Географічни

й простір 

Землі»  

Тема : 

Топографія та 

картографія 

Річка на топографічній 

карті. 

Визначення географічних 

і прямокутних координат 

місць витоку та гирла 

річки.  

Основні умовні 

позначення елементів 

річки на топографічних 

карт. 

Вимірювання на 

топографічній карті за  

масштабом і 

кілометровою сіткою 

довжини і інших 

характеристик річки.  

 

Визначає за 

топографічною 

картою географічні 

та прямокутні 

координати місць 

витоку та гирла 

річки; абсолютну і 

відносну висоту 

місцевості в 

річковій долині; 

падіння річки; 

довжину і інші 

характеристики 

річки за 

масштабом плану і 

карти за 

прямокутною 

сіткою.    

2 Тема : 

Географічні 

наслідки 

параметрів і 

рухів Землі як 

планети 

Добова ритміка в 

географічній оболонці, 

прояви її на річках.    

Прояв сили Коріоліса в 

Північній і Південній 

півкулях.  

Причини зміни пір року, і 

як зміна пір року у 

Північній та Південній 

півкулях впливає на 

рівень річки. 

Використовує 

знання про силу 

Коріоліса для 

пояснення причин 

формування течій. 

Визначає прояв 

сили Коріоліса на 

річках своєї 

місцевості 

(підмитість берегів 

і т.д.). 

3 Тема:  

Гідросфера та 

системи Землі 

 

 

 

 

Запаси води на Землі. 

Світовий океан та його 

складові.  

Вплив атмосферних 

процесів (явищ) на річку.  

Ресурсний потенціал 

річки та вплив людства на 

стан річних вод, запаси 

мінеральних, біологічних 

ресурсів.  

Чинники нерівномірного 

Називає складові 

Світового океану, 

найбільші 

гідрографічні 

об’єкти материків, 

України. 

Розпізнає на 

контурних  картах 

різного масштабу 

частини Світового 
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розподілу вод суходолу 

на материках та по 

території України.  

Взаємозв’язок геологічної 

будови, рельєфу і 

річкової мережі території. 

Вплив геологічних 

процесів на формування 

озер, пластів підземних 

вод. Взаємозв’язок 

клімату і вод суходолу.  

Прісна вода як ресурс і 

чинник розміщення 

населення та 

виробництва. Мінеральні 

й термальні води: 

поширення, 

використання. 

Водозабезпеченість 

регіонів і країн світу. 

Чинники дефіциту води. 

Сучасні системи 

очищення води. 

океану, найбільші 

річки, озера;  

класифікує річки, 

озера, болота, 

льодовики за 

різними 

критеріями; 

складає 

характеристику 

вод певного 

регіону (країни) та 

України; 

порівнює 

водозабезпеченість 

окремих регіонів 

світу, України; 

аналізує 

конфігурацію 

річкової мережі 

територією, режим 

річок; 

оцінює ресурси 

Світового океану 

та прісних вод на 

суходолі, вплив 

запасів водних 

ресурсів на 

розташування 

водомістких 

виробництв; 

пропонує способи 

розв’язання 

проблеми 

забруднення річок 

і водойм своєї 

місцевості 
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Додаток Е 

 
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗБИРАЄТЬСЯ ВІДВІДАТИ РІЧКУ 

Річка – чудове місце для навчання і веселощів, але річки також можуть 

бути небезпечними для тих, хто з ними незнайомий. Цей посібник дає деяку 

просту інформацію про те, як зробити ваш візит до річки є захоплюючим, 

веселим і безпечним досвідом.  

Правило 1. Правильно обирайте місце для візиту! 

Безпечними зонами на річці вважаються такі, що мають пляжний пляж 

(бажано з гравієм). Це дає вам безпечну зону поруч з водою для здійснення 

вашої діяльності.  

Ви можете отримати доступ до річки з багатьох громадських місць, 

таких як парки, сквери і громадські пішохідні доріжки. 

Обирайте для відвідування похилі мілководні узбережжя річок. Якщо ви 

потрапите в річку, то зможете безпечно з неї вийти.  

Вода в річці має бути чистою. Ви повинні бути в змозі бачити ваші ноги, 

стоячи у воді. Коричнева вода є ознакою того, що останнім часом було багато 

опадів, і річка не підходить для відвідування.  

Мілководдя – це ділянка річки, що ідеально підходить вам для 

проведення будь-яких заходів на річці. 

Місця, яких треба уникати: 

Круті береги річок. Ви не повинні трястися по крутих берегах, щоб 

дістатися до річки, оскільки існує ризик ковзання і падіння, і на круті береги 

важко вибратися, особливо в надзвичайних ситуаціях.  

Глибока або швидка проточна вода. Уникайте швидкої води і глибоких 

басейнів. Якщо ви йдете у воді і бачите пару ваших ніг, то це нормально. Коли 

вода стає все глибшою, вона здається темнішою. Якщо ви не можете побачити 

дно річки (русло річки), то воно занадто глибоке.  
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Продовження додатка Е 

 

«Кольорова вода». Якщо вода коричнева і каламутна, то це ознака того, 

що річка знаходиться в «повені» або «на підйомі», що, як правило, 

відбувається після тривалих періодів дощу.  

2. Перевірте прогноз погоди, перш ніж ви вирушите і стежте за ним в 

той час, які ви перебуваєте навколо річки.  

3. Будьте готові! Нижче наведено список «предметів першої 

необхідності», які потрібно носити або брати з собою в річку, незалежно від 

погоди і пори року. Для молодших школярів варто взяти рушник та змінний 

одяг (про всяк випадок!). Не завадить пачка вологих серветок і пляшка 

дезінфікуючого розчину для рук. 

4. Не йдіть в річку босими ногами – у річці можуть бути гострі 

предмети, такі як скло або метал, які будуть різати ноги.  

5. Будьте друзями природи! Це дуже весело відвідати річку, але це 

також важливо, щоб переконатися, що ми не завдаємо шкоди річці і дикій 

природі, яка живе там. Так що переконайтеся, що ви взяли сміття з собою, коли 

повертаєтесь додому. 

Не ходіть у туалет у річку!  

Не беріть жодних живих річкових істот додому – їм потрібно жити в 

річці, щоб вижити і процвітати! 


	Зміст практичної роботи. Використовуючи топографічну карту дослідити річку Айдар: провести лінію вододілу та обчислити площу басейну.
	Обладнання: карта, курвіметр, циркуль, лінійка, фрагмент топографічної карти Луганської області, подвійний аркуш у клітинку (міліметровий папір або палетка), калька.
	Завдання 1. Використовуючи топографічну карту дослідити річку Айдар: провести лінію вододілу та обчислити площу басейну.

