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Анотація. 
У статті читачам запропоновано ознайомитися з навчальною програмою «Сторінками історії селища Госто-

мель». Метою запропоновано курсу є поглибити знання з історії рідного краю загалом і селища Гостомель зокре-
ма. Програмою передбачено чіткий і цікавий виклад навчальної інформації, залучення учнів до пошукової роботи, 
розвитку навичок критичного мислення та роботи з історичними першоджерелами та пізнавальної діяльності. 
Навчальний матеріал курсу логічно розділений на теми, для яких виділено орієнтовні часові межі.
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5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ

першоджерелами та пізнавальної діяльності. На-
вчальний матеріал курсу логічно розділений на 
теми, для яких виділено орієнтовні часові межі, 
а кожну тему завершує заняття- узагальнення, що 
винесено як окрему годину.

Завдання курсу за вибором «Сторінками істо-
рії селища Гостомель»:

− поглибити знання учнів з історії України на 
прикладі розвитку селища Гостомель у різні істо-
ричні періоди;

− навчити учнів практично застосовувати здо-
буті знання, самостійно працювати з історични-
ми джерелами, формувати громадський світо-
гляд, сприяти духовному розвитку учнів;

− сформувати в учнів наукові погляди на роз-
виток селища в різні історичні періоди, їх значу-
щість для життя як окремої людини, так і держа-
ви загалом;

− виховувати почуття патріотизму на основі 
краєзнавчого історичного матеріалу.

Практичне застосування
Під час вивчення курсу за вибором учні бу-

дуть поглиблювати знання з історії, географії, 
правознавства та краєзнавства; вдосконалювати-
муть навички роботи з історичними джерелами, 
довідниковою літературою та щодо пошукової 
діяльності, навчаться формулювати самостійні 
узагальнення та власні висновки.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 «Хто не знає свого минулого – той не вартий 
свого майбутнього» – саме ці слова німецького 
філософа та мислителя Й. Гете яскраво відобра-
жають значення історії для кожної людини, і не 
лише загальнодержавної, визнаної всіма і ви-
вченої фаховими істориками, а й історії рідного 
краю. Без неї загальна картина того чи іншого 
часу була б неповною, усіченою.

Знання історії рідного краю постає невід’єм-
ною частиною загального розвитку особистості. 
Без неї загальна картина історичного процесу 
була б не повною. Міжпредметний курс за ви-
бором «Сторінками історії селища Гостомель» 
містить короткий виклад розвитку населеного 
пункту, його місце у загальнодержавній історії. 
У курсі подано загальну характеристику голов-
них напрямів життя селища, його характерні 
риси та особливості. У курсі характеризується 
розвиток Гостомеля в історичній ретроспективі.

Вид курсу: міжпредметний.
Мета курсу: поглибити знання з історії рід-

ного краю загалом і селища Гостомель зокрема. 
Програмою передбачено чіткий і цікавий виклад 
навчальної інформації, залучення учнів до пошу-
кової діяльності, розвиток навичок критичного 
мислення, залучення до роботи з історичними 
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Для відвідування занять учні повинні мати по-
чаткові навички роботи з архівними документа-
ми, самостійного пошуку навчального матеріалу, 
знати матеріал з історії України та всесвітньої іс-
торії, вільно володіти комп’ютером, мати широ-
кий світогляд.

Після вивчення курсу очікуємо таких резуль-
татів:

− посилення мотивації учнів у вивченні історії 
рідного краю;

− розвиток пізнавальних інтересів учнів;
− поглиблення знань з історії рідного краю за-

галом і селища Гостомель зокрема;
− розвиток навичок краєзнавчої, творчої та 

пошукової діяльності, опрацювання архівних ма-
теріалів;

− удосконалення вмінь і навичок учнів щодо 
пошуку необхідної інформації.

Кінцевим результатом вивчення учнями кур-
су є створення та захист проєкту «Мій Госто-
мель. Погляд із сьогодення».

Використання ресурсів. Програма передба-
чає використання архівних джерел, бібліотечного 
матеріалу та ресурсів Інтернет- мережі.

Згідно з результатами вивчення курсу учні ма-
ють орієнтуватися в історії сучасних особливостях 
і актуальних проблемах селища, знати проблемні 
аспекти, бачити можливі сфери застосування знань, 
отриманих у ході навчання, вміти знаходити необ-
хідні документи, літературу, довідкові матеріали.

З огляду на те, що для вивчення історії, геогра-
фії та київщинознавства програмою передбачено 
недостатня кількість годин, вважаємо за доцільне 
введення в 11- му класі окремого короткого курсу 
«Сторінками історії селища Гостомель», що роз-
раховано на 17 годин.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
№ Зміст навчального матеріалу К- сть

годин
Вимоги до рівня підготовки учнів

1. Вступ. Історична довідка про умови виникнення та 
розвитку селища Гостомель

1 Учні повинні
знати:
– основну хронологію подій, що вивчаються 
протягом курсу;
– витоки та історію заснування селища Гостомель, 
його розвиток;
– правові, соціальні особливості розвитку селища;
– розвиток торгівлі, культури та релігії селища;
– джерела основної історико- краєзнавчої, 
тематичної літератури;
– вміння використовувати та аналізувати історичні 
джерела;
вміти:
– давати оцінку історичним подіям, відносинам та 
розвитку селища;
– аналізувати історичні події, явища, факти та роль 
постатей;
– користуватися різними джерелами інформації

2. Відомі постаті в історії селища. Формування та 
еволюція місцевого дворянства

2

3. Поміщицькі володіння та їх значущість у розвитку 
громади селища

1

4. Місцева медицина та її особливості 2
5. Розвиток поштового зв’язку селища. Історичний 

аспект
2

6. Духовна спадщина Гостомеля. 2
7. Просвітницький рух та його діячі в межах селища 1
8. Економічний розвиток. Ярмарки та торгівля 2
9. Гостомель у буремні роки революції 1905 року 1
10. Розвиток селища у складний період ХХ століття 1
11. Урок узагальнення. Захист індивідуальних проєктів 2

Висновок
Матеріал, отриманий під час історико- 

краєзнавчої діяльності, пожвавлює навчальні 
заняття, робить їх цікавими, допомагає учням 
краще засвоїти наукові поняття та терміни, роз-
ширює і поглиблює їх світосприйняття, формує 
вміння активно впливати на середовище. Це дає 
змогу вчителю під час викладання йти від загаль-
ного до часткового (конкретного) та від частково-
го шляхом аналізу знову повертатися до загаль-
ного, але вже збагаченого конкретними знання-
ми. Використання такого матеріалу є ефективним 
засобом зв’язку навчання історії з життям, трудо-
вою діяльністю місцевого населення. Також це 
засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у 
процесі отримання освітніх послуг і підвищення 
виховної значущості.

У процесі вивчення курсу учні поглиблюють 
знання з історії України на прикладі розвитку 

селища Гостомель в різні історичні періоди; на-
вчаться практично застосовувати здобуті знання, 
самостійно працювати з історичними джерелами, 
формувати громадський світогляд, сприяти влас-
ному духовному розвитку; формувати наукові 
погляди на розвиток селища в різні історичні пе-
ріоди, їхню значущість для життя як окремої лю-
дини, так і держави загалом; виховувати почуття 
патріотизму на основі краєзнавчого історичного 
матеріалу.

Таким чином, питання змісту історико- 
краєзнавчої діяльності, методи та прийоми здійс-
нення краєзнавчого принципу викладання історії 
набувають першочергової значущості у профе-
сійній діяльності вчителя.
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Kozak Ivan. Educational Program “Pages of 
History of Gostomel”.

Summary.
In the article, readers are invited to get acquainted 

with the educational program “Pages of the history of 
the village of Gostomel”. The aim of the course is to 
deepen the knowledge of the history of the native land in 
general, and the village of Gostomel in particular. The 
program provides a clear and interesting presentation 

of educational information, involvement of students in 
research work, development of critical thinking skills and 
work with historical sources and cognitive activities. The 
educational material of the course is logically divided 
into topics for which oriented time limits are allocated.

The program provides a clear and interesting presentation 
of educational information, involvement of students in 
research activities, development of critical thinking skills 
and work with historical sources and cognitive activities. 
The teaching material of the course is logically divided 
into topics for which oriented time limits are allocated, and 
each topic is completed by a generalization lesson, which is 
presented as a separate hour.

While studying the elective course, students will deepen 
their knowledge of history, geography, law and local lore; 
will improve the skills of working with historical sources, 
reference books and search activities, to formulate 
independent generalizations and own conclusions. 
To attend classes, students must have basic skills in 
working with archival documents, independent search for 
educational material, know the material on the history 
of Ukraine and world history, be fluent in computers, 
have a broad worldview. The program involves the use of 
archival sources, library material and Internet resources. 
According to the results of the course students should 
be guided in the history of modern features and current 
problems of the village, know the problematic aspects, 
see possible areas of application of knowledge gained 
during training, be able to find the necessary documents, 
literature, reference materials.

Key words: curriculum; education; history; 
geography; genius.
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