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Пояснювальна записка 

 

Методика навчання в школі враховує краєзнавчий 

принцип як один із визначальних, що спрямований на 

осягнення учнями  реального навколишнього простору як 

середовища їхнього життя. Краєзнавча діяльність впливає на 

формування особистісних рис учнів, розвиток у них 

позитивних емоцій, забезпечує оптимальні умови для 

виховання ціннісних орієнтацій, спонукає бажання більше 

знати про природу і культуру, піклуватися про неї та 

охороняти її. 

Знання про свій край –   основа навчання і виховання 

школярів. У процесі формування особистості 

найефективнішим є пізнання і осмислення не тільки рідного, 

близького, а й чужого, далекого , не тільки національного а й 

планетарного, світового. Саме тому ідею краєзнавчого 

компонента у навчально – виховній діяльності 

використовували педагоги давно, актуальна вона і на 

сучасному етапі. 

Однією зі складових частин краєзнавства є туристично – 

рекреаційні ресурси свого краю. 

Туристично – рекреаційні ресурси – це об`єкти і явища 

природного, природно- антропогенного, антропогенного 

походження, що використовуються в цілях туризму і 

рекреації. 

Факультативний курс призначений для учнів 8-9 класів і 

розрахований на 35 год на рік( 1 год на тиждень). 

Мета програми: 

- Підвищити зацікавленість учнів у вивченні географії та 

краєзнавства; 

- Формувати в учнів систему знань про туристично- 

рекреаційні ресурси свого краю;  
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- Формувати усвідомлення і розуміння проблем 

збереження та використання ресурсів; 

- Удосконалювати і розвивати  навички роботи з різними 

джерелами знань; 

- Формувати вміння самостійно шукати, аналізувати і 

систематизувати інформацію та практично застосовувати 

здобуті знання; 

- Виховувати свідомого громадянина, патріота своєї 

Батьківщини. 

Програма створена на основі міжпредметних зв`язків з 

історією, архітектурою, біологією, мистецтвом. 

Основні завдання факультативного курсу: 

- Ознайомлення  учнів  з поняттями:  « туристично- 

рекреаційні ресурси»,  « туристично – рекреаційна 

діяльність суспільства»; 

- Поглиблення і розширення знань про туристично- 

рекреаційні ресурси рідного краю; 

- Виховання потреби вивчати рідний край, його природні і 

культурні багатства; 

- Формування навичок самостійно здобувати знання, 

працювати з літературними і картографічними 

джерелами знань; 

- Розвиток творчого і критичного мислення;  

- Виховання гуманного ставлення до довкілля; 

- Виховання національно – свідомого громадянина, 

патріота і дбайливого господаря. 

Структура курсу. 

Тематично матеріал курсу розподілений за такими розділами: 

Вступ. 

Тема 1. Туристично- рекреаційна діяльність суспільства. 

Тема 2. Природні туристично – рекреаційні ресурси 

Житомирської області. 
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Тема 3. Антропогенні туристично – рекреаційні ресурси 

Житомирської області. 

Тема 4. Природно- антропогенні  туристично- рекреаційні 

ресурси Житомирської області. 

Реалізація програми даного факультативного курсу 

передбачає використання різних форм і методів навчання, які 

дають можливість активізувати сприйняття і засвоєння 

інформації учнями, закріплення отриманих умінь і навичок. 

 

Найефективнішими формами занять у ході вивчення   

курсу можуть бути : заняття- лекції, бесіди, практичні 

заняття, творчі роботи, екскурсії. 

Підсумком факультативних занять за  навчальний рік 

може бути оформлення виставки, проведення тематичного 

вечора, конференції, конкурсу, створення підсумкової 

презентації, написання науково- дослідницької роботи.  
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Зміст програмового матеріалу 

 

            Зміст теми Вимоги до рівня підготовки 

учнів 

Вступ (3 год) 

Мета, завдання, зміст і 

структура факультативного 

курсу. Зв`язок курсу з 

іншими науками. 

Предмет і об`єкт - вивчення  

курсу      « Туристично- 

рекреаційні ресурси 

Житомирської області». 

Загальна географічна 

характеристика 

Житомирської області. Місце 

регіону в Україні та Європі. 

Джерела знань про 

Житомирську області. 

Картографічні матеріали. 

Друковані і рукописні 

краєзнавчі дослідження. 

Матеріали з Інтернету. 

Учень знає: 

-  мету, зміст і структуру 

факультативного курсу, 

основні завдання; 

-  основні поняття і терміни: 

рекреація, туризм, 

туристично – рекреаційні 

ресурси; 

- адміністративно – 

територіальний устрій 

області. 

Учень показує: 

-  адміністративні райони, 

великі міста області на карті. 

Учень уміє: 

-  працювати з різними 

джерелами знань. 

Тема 1. Туристично- 

рекреаційна діяльність 

суспільства. Умови і 

ресурси розвитку рекреації 

і туризму в Житомирській 

області     (5 год) 

Значення та функції 

туристично- рекреаційної 

діяльності суспільства. 

Туристично- рекреаційне 

районування. 

Учень знає: 

- знає основи туристично – 

рекреаційного районування; 

- основні рекреаційні 

чинники;  

-  основні напрями 

рекреаційно – географічних 

досліджень  в Житомирській 

області; 

 -класифікацію туристично – 

рекреаційних ресурсів 
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Туризм – галузь третинного 

сектору економіки. 

Рекреаційні чинники   

розвитку туризму. 

Основні напрями 

рекреаційно- географічних 

досліджень в Житомирській 

області. 

Оцінка туристично- 

рекреаційних ресурсів 

Житомирської області за 

якістю і придатністю для 

використання. 

Класифікація туристично – 

рекреаційних ресурсів. 

Практична робота №1. 

Складання схеми структури 

туристично – рекреаційних 

об`єктів Житомирської 

області. 

області. 

Учень уміє: 

- оцінювати туристично – 

рекреаційні ресурси області; 

- складати схему структури 

туристично – рекреаційних  

ресурсів Житомирської 

області. 

 Тема 2. Природні 

туристично – рекреаційні 

ресурси Житомирської 

області (9 год) 

Класифікація природних 

туристично – рекреаційних 

ресурсів. 

Геологічні пам`ятки природи. 

Виходи гранітів, флороносні 

пісковики, відслонення 

гірських порід, мальовничі 

скелі. 

Водні рекреаційні ресурси. 

Водоспади, каньйони, 

гідрологічні заказники, 

Учень знає: 

- класифікацію природних 

туристично – рекреаційних  

ресурсів; 

- основні поняття теми. 

Учень уміє: 

- характеризувати природні 

туристичні ресурси свого 

регіону; 

- робити висновки про 

значення природних 

пам`яток для збереження і 

відновлення природних 

комплексів; 

- позначати на контурній 
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джерела. 

Рослинні ресурси. Вікові 

дерева. Ендемічні рослини. 

Релікти Полісся. Рослини 

занесені до Червоної і 

Зеленої книг. 

Ландшафтні туристично – 

рекреаційні об`єкти.  

Словечансько – Овруцький 

кряж, геологічний заказник « 

Кам`яне село», урочища. 

Бальнеологічні ресурси, як 

туристично – рекреаційні 

об`єкти. Лікувальні води і 

грязі. 

Практична робота №2. 

Позначення на контурній 

карті об`єктів Житомирської 

області , що  належать до 

природних туристично – 

рекреаційних ресурсів. 

Екскурсія до геологічних 

пам`яток в межах м. 

Житомира. 

 

карті   Житомирської області 

природні туристично – 

рекреаційні  об`єкти. 

Тема 3. Антропогенні 

туристично – рекреаційні 

ресурси Житомирської 

області (10 год) 

Класифікація  антропогенних 

туристично – рекреаційних 

ресурсів Житомирської 

області. 

Історичні туристично – 

рекреаційні ресурси області. 

Учень знає: 

- класифікацію  

антропогенних туристично – 

рекреаційних ресурсів за 

видами і категоріями; 

- основні антропогенні  

об`єкти на території області, 

рідного населеного пункту; 

- основні терміни з теми. 

Учень уміє: 
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Історичні центри міст. Місця 

пов`язані  з історичними 

подіями. 

Архітектурні  туристичні 

ресурси. Замкові і палацові 

комплекси. Комплекси 

споруд. Окремі архітектурні 

споруди. 

Археологічні  об`єкти. 

Городища, залишки 

стародавніх поселень. 

Кургани. Стародавні місця 

поховань. 

Релігійні об`єкти як складова 

туристично – рекреаційних 

ресурсів. Православні собори 

і церкви. Римо – католицькі 

костели. Монастирі. 

Музейні  установи в 

структурі туристично – 

рекреаційних ресурсів. 

Комплексні 

музеї(краєзнавчі). 

Історичні музеї(меморіальні, 

військово – історичні, 

етнографічні). 

Літературні і 

художні(народного і 

образотворчого мистецтва). 

Природничі музейні 

установи              (геологічні, 

мінералогічні, ботанічні). 

Науково – 

технічні(космонавтики), 

галузеві(пожежний) музеї. 

- аналізувати особливості 

територіальної структури  

антропогенних ресурсів; 

- показувати на карті 

визначні місця рідного краю; 

- створювати презентації 

вибраних об`єктів культурної 

спадщини свого регіону. 
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Практична робота №3. 

Створення презентацій по 

антропогенних туристичних  

об`єктах області. 

 

Тема 4. Природно – 

антропогенні  туристично – 

рекреаційні ресурси 

Житомирської області (6 

год) 

Класифікація природно – 

антропогенних ресурсів 

області. 

Природні заповідники. 

Природні 

заказники(ботанічні, 

гідрологічні, геологічні, 

зоологічні). 

Ботанічні сади. 

Паркові зони. Гідропарки. 

Екскурсія до ботанічного 

саду. 

Практична робота №4. Рев`ю  

екскурсії до ботанічного 

саду. 

 Учень знає: 

- класифікацію природно – 

антропогенних  туристичних 

ресурсів свого регіону; 

- основні терміни з теми. 

Учень уміє: 

- працювати з краєзнавчими 

літературними джерелами; 

- складати  звіт про 

екскурсію. 

           

Підсумкове заняття( 2 год). 

Відкрите факультативне 

заняття для підведення 

підсумків. 
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Календарно-тематичне планування курсу 

 

№ 

п/п 

                Зміст навчального матеріалу Примітка 

Вступ ( 3 год) 

1 Мета, завдання, зміст і структура 

факультативного курсу. Зв`язок курсу з 

іншими науками. 

 

     2 Предмет і об`єкт - вивчення  курсу      « 

Туристично- рекреаційні ресурси 

Житомирської області». 

Загальна географічна характеристика 

Житомирської області. Місце регіону в 

Україні та Європі. 

 

     3 Джерела знань про Житомирську області. 

Картографічні матеріали. Друковані і 

рукописні краєзнавчі дослідження. 

Матеріали з Інтернету. 

 

Тема 1. Туристично- рекреаційна діяльність суспільства. 

Умови і ресурси розвитку рекреації і туризму в 

Житомирській області     (5 год) 

     4 Значення та функції туристично- 

рекреаційної діяльності суспільства. 

Туристично- рекреаційне районування. 

 

     5 Туризм – галузь третинного сектору 

економіки. 

Рекреаційні чинники   розвитку туризму. 

 

     6 Основні напрями рекреаційно- 

географічних досліджень в Житомирській 

області. 

 

     7 Оцінка туристично- рекреаційних ресурсів 

Житомирської області за якістю і 

придатністю для використання. 

 

     8 Класифікація туристично – рекреаційних  
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ресурсів. 

Практична робота №1. Складання схеми 

структури туристично – рекреаційних 

об`єктів Житомирської області. 

    Тема 2. Природні туристично – рекреаційні ресурси 

Житомирської області (9 год) 

     9 Класифікація природних туристично – 

рекреаційних ресурсів. 

 

     

10 

Геологічні пам`ятки природи. Виходи 

гранітів, флороносні пісковики, відслонення 

гірських порід. 

 

     

11 

Геологічні пам`ятки природи. Мальовничі 

скелі. 

 

     

12 

Водні рекреаційні ресурси. Водоспади, 

каньйони, гідрологічні заказники, джерела. 

 

     

13 

Рослинні ресурси. Вікові дерева. Ендемічні 

рослини. Релікти Полісся. Рослини занесені 

до Червоної і Зеленої книг. 

 

     

14 

Ландшафтні туристично – рекреаційні 

об`єкти.  Словечансько – Овруцький кряж, 

геологічний заказник « Кам`яне село», 

урочища. 

 

     

15 

Бальнеологічні ресурси, як туристично – 

рекреаційні об`єкти. Лікувальні води і грязі. 

 

     

16 

Практична робота №2. Позначення на 

контурній карті об`єктів Житомирської 

області , що  належать до природних 

туристично – рекреаційних ресурсів. 

 

     

17 

Екскурсія до геологічних пам`яток в межах 

м. Житомира. 

 

Тема 3. Антропогенні туристично – рекреаційні ресурси 

Житомирської області ( 10 год) 

     

18 

Класифікація  антропогенних туристично – 

рекреаційних ресурсів Житомирської 
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області. 

     

19 

Історичні туристично – рекреаційні ресурси 

області. Історичні центри міст. Місця 

пов`язані  з історичними подіями. 

 

     

20 

Архітектурні  туристичні ресурси. Замкові і 

палацові комплекси. 

 

     

21 

Комплекси споруд. Окремі архітектурні 

споруди. 

 

     

22 

Археологічні  об`єкти. Городища, залишки 

стародавніх поселень. 

 

     

23 

Кургани. Стародавні місця поховань.  

     

24 

Релігійні об`єкти як складова туристично – 

рекреаційних ресурсів. Православні собори 

і церкви. Римо – католицькі костели. 

Монастирі. 

 

     

25 

Музейні  установи в структурі туристично – 

рекреаційних ресурсів. 

Комплексні музеї( краєзнавчі). 

Історичні музеї(меморіальні, військово – 

історичні, етнографічні). 

Літературні і художні( народного і 

образотворчого мистецтва). 

 

     

26 

Природничі музейні установи              

(геологічні, мінералогічні, ботанічні). 

Науково – технічні(космонавтики), 

галузеві(пожежний) музеї. 

 

     

27 

Практична робота №3. Створення 

презентацій по антропогенних туристичних  

об`єктах області. 

 

Тема 4. Природно – антропогенні  туристично – рекреаційні 

ресурси Житомирської області ( 6 год) 

     

28 

Класифікація природно – антропогенних 

ресурсів області. 
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29 

Природні заповідники.  

     

30 

Природні заказники (ботанічні, 

гідрологічні, геологічні, зоологічні). 

 

     

31 

Ботанічні сади. 

Паркові зони. Гідропарки. 

 

     

32 

Екскурсія до ботанічного саду.  

     

33 

Практична робота №4. Рев`ю  екскурсії до 

ботанічного саду. 

 

Підсумкове заняття(2 год). 

     

34 

Відкрите факультативне заняття для 

підведення підсумків. 

 

     

35 

Відкрите факультативне заняття для 

підведення підсумків. 
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Відкрите заняття факультативу 

                                                        

Тема: Геологічні пам’ятки Житомирської області, як 

туристичні об’єкти. 

Мета: познайомити учнів з поняттям «геологічна пам’ятка»; 

показати привабливість геологічних пам’яток, як об’єктів 

туризму, розвивати в учнів логічне мислення і естетичний 

смак і залучати дітей до роботи з різноманітними джерелами 

інформації; вчити вмінню застосовувати здобуті теоретичні 

знання на практиці; виховувати любов до рідного краю, його 

природи, бережливе ставлення до неї.                        

Обладнання: фізичні карти України і Житомирської області, 

плакати, саморобні туристичні проекти, колекція гірських 

порід і мінералів, фотоматеріали досліджуваних територій. 

 

Хід заняття 

 

Учитель: 

Пані та панове! Сьогодні ми з вами зібралися на 

презентацію туристських об’єктів Полісся - геологічних 

пам’яток природи. 

Нехай менеджери по туризму спробують довести нам, що 

ці об’єкти є одними з найпривабливіших на туристичній карті 

Житомирщини, що тут можна поєднати два принципи: 

корисний-познайомитися з історією геологічного розвитку 

області і приємний-відпочити серед чудової природи Полісся. 

Отже починаємо нашу зустріч. Розповідь нашого старшого 

менеджера стосуватиметься загальних понять. 

Старший маркетолог: 
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Геологічні пам’ятки природи-це свідки далеких 

геологічних подій, що відбувались мільйони, а то й мільярди 

років тому. 

Геологічні пам’ятки – це оголені гірські породи та форми 

земної поверхні, які не тільки проливають світло на історію 

Землі, а й мають особливу наукову та культурно-естетичну 

цінність, тому як правило беруться під охорону. 

Поділяються пам’ятки на шість основних типів, 

Житомирській області зустрічається один тип-живописні. Це 

геологічні утворення які мають особливу культурну-

естетичну цінність: це, як правило, екзотичні скелі, з якими 

пов’язані легенди, іноді вони є елементом прекрасних 

ландшафтів. 

В більшості своїй пам’ятки неживої природи мають 

комплекс особливостей і віднесені до певного типу за 

головною ознакою. На віднесення пам’ятки якогось типу 

впливає також геологічна структура, в межах якої вона 

розміщена. 

Житомирська область, як частина Українського щита, 

має на своїй території значну кількість геологічних утворень, 

як представлені виходами на поверхню протерозойських 

кристалічних порід. Вік окремих обчислюється мільярдами 

років. 

Всього в області виділяють 19 геологічних пам’яток.  

На першому місці стоять скелі Словечансько-Овруцького 

кряжу, значне місце належить також живописними скелями 

на річках Тетерів, Гнилоп’ять, Кам’янка в околицях 

Житомира. 

Наші представники запропонують вам інформацію про дані 

об’єкти. 

    І маркетолог: 
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    « Геологічні пам’ятки природи» 

    В області багато цікавих геологічних пам’яток природи. 

Серед унікальних геологічних феноменів – Словечансько - 

Овруцький кряж. Це Поліське диво розташоване на півночі 

Житомирської області, справді дивовижне місце, яке 

хвилювало й хвилює вчених, геологів, географів, біологів. 

При виїзді з Словечного, на південно-західній околиці його, 

обабіч шляху раптом «виростають» круті схили, зарослі 

ліщиною, крушиною, старими соснами та кленами. А 

піднявшись на узвишшя, ви побачите, які ці схили, то 

забираючись вище, то опускаючись нижче, тягнуться далі й 

далі, аж поки не зникнуть видноколом. 

Вони простягалися із сходу на захід більш як на 50 

кілометрів, часом сягаючи в ширину 17-20 кілометрів. 

Все це, що тепер має назву Словечансько - Овруцького 

кряжа, своєю історією сягає у далеке минуле, від якого нас 

відділяє принаймні 1200 мільйонів років. 

Про це диво природи відомий дослідник Полісся 

академік П. А. Тутковський писав: «…Словечансько - 

Овруцький кряж з його оточенням був довгий час якоюсь 

легендарною, таємничою країною, про яку існували тільки 

чутки та перекази ; ще з давнини чутки ці та перекази 

цікавили вчених, але дістатися до цієї малодоступної 

легендарної країни було надто важко. Ця країна справді 

містить у собі знамените скупчення оригінальних, своєрідних, 

величних, особливо геологічних і географічних явищ - ціле 

скупчення чудес природи, що нагадує в мініатюрі знаменитий 

Єлоустонський парк ( у штаті Каліфорнія США ). Країна ця 

варта докладного дослідження з боку природників, географів і 

археологів». 

Словечансько-Овруцький кряж з його своєрідною, 

мальовничою та різноманітною природою справді є чи не 

найцікавішим куточком Житомирського Полісся. Він, наче 
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острів, загубився серед безкраїх просторів Поліської 

низовини. І ми маємо змогу протягом короткого часу тут, як 

ніде мовби побувати в різних геологічних епохах, побачити 

дивовижні речі. 

Кряж складається з піщаників і рожевих і червоних 

кварцитів, вік яких 1300-1500 млн. років. Ці породи є гарним 

будівельним матеріалом і використовувались нашими 

предками при будівництві Софіївського собору, Києво-

Печерської Лаври, Золотих воріт в Києві, а також 

архітектурних пам’ятників Переяслава-Хмельницького, 

Овруча, Вишгорода. 

Крім того, кряж єдине де знаходиться родовище мінералу 

пірофіліту, з якого в давні часи виготовляли прикраси, а нині 

завдяки термостійкості його використовують для 

виробництва потужних світлових випромінювачів. 

Не кожен має змогу побувати в Єллоустоунсьому парку в 

США, а от відвідати Словечансько-Овруцький кряж і 

поринути в чудеса природи має змогу кожен з присутніх. 

Отже ми чекаємо вас. 

    

Старший маркетолог: 

Житомир – край граніту. Гранітні скелі нависають над 

Тетеревом, Кам’янкою, Гнилоп’яттю. Хаотичні 

нагромадження гранітних брил надають особливої краси 

прибережним краєвидам. 

В основі районів, які ми описуємо залягають сірі 

крупнозернисті граніти з залишками в них падаючих шарів 

гнейсу по річкових долинах і рідкими жилами із 

середньозернистого граніту, пегматиту і апліту,  які 

заповнюють тріщини в граніті. 

 ІІ маркетолог: 
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На південно-західній околиці Житомира, на крутому 

березі Тетерева височить гранітна скеля, відома житомирянам 

під назвою - Голова Чацького. Згадки про неї можна знайти в 

кожному повному описі міста. 

Скеля і справді схожа на голову людини. В скельній 

породі чітко вимальовується широкий лоб, «римський ніс», 

масивне підборіддя.  

Існує кілька легенд, що дають відповіді на питання з 

приводу назви скелі. 

Одну з них записав і відтворив у своїй повісті «Ніч над 

Тетеревом» письменник Д. Я. Айзман. «У бідняка Чацького 

була красуня-дочка, яка приглянулась багатому і сильному 

магнату, володарю цих земель. І вирішив багатій посміятися 

над нею, але батько став на захист дочки. Між ними 

зав’язалась нерівна боротьба. 

Підбігли слуги вельможі, схопили Чацького і скинули зі 

скелі в річку. Тіла Чацького не шукали, але дивина сталася зі 

скелею в цю ніч. Вершина її прийняла форму голови людини, 

форму голови ображеного і скинутого з кручі в річку 

нещасного батька…» 

Ще не одна чудова легенда складена про цю мальовничу 

скелю, і якщо вас це зацікавило ми запрошуємо на екскурсію 

до цієї пам’ятки природи. 

З геологічної точки зору вона теж є цікавою. Складена 

вона з світло-сірого і сірого дрібно- і середньозернистого 

граніту, вік якого біля 1900 млн. років. Складається з 

плагіоклазу, кварцу, мікрокліну, біотиту.  

    ІІІ маркетолог: 

На тій же південно-західній околиці Житомира, на 

правому березі Тетерева майже навпроти скелі Голова 

Чацького розміщена ще одна скеля - Чотири брати. Зовнішній 

вигляд відповідає назві - з води вертикально піднімаються 
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4прямовисні скелі, які відокремлені одна від одної короткими 

скелястими заглибинами. Ці чотири скелі нагадують чотирьох 

велетнів, за спинами яких далі від берега темніє густий ліс. 

З приводу назви скелі народ з покоління в покоління 

передає легенду. 

Колись в давні часи, коли Україна потерпала від монголо-

татарського іга, на околицях Житомира проживало дружна 

велика сім’я. 

І було в сім’ї три брати і красуня сестра. Настільки 

гарною була дівчина, що сподобалась монгольському хану, і 

він забажав забрати її з собою. Тоді, щоб врятуватися, брати 

вирішують осідлати коней і разом з сестрою тікати. Погоня за 

ними була надто швидкою, і побачивши що порятунку не 

буде, брати і сестра стрибнули разом з кіньми з високого 

берега в хвилі Тетерева. І  скеля, з якої вони зірвались, 

прийняла вигляд чотирьох гранітних стовпів, схожих на 

силует людини. Скеля входить до складу вузького скелястого 

каньйону шириною 120 м. і глибиною до 53 м. 

В основі Чотирьох братів лежать сірі граніти, середньо 

зернисті біотитові граніти, вік яких до 190 млн. років, всі ці 

породи виходять на денну поверхню. 

Отже, якщо у вас з’явилось бажання доторкнутись до 

камінних глиб, що бачили весь хід історії, завітайте до 

нашого об’єкту. 

  IV маркетолог: 

Досить цікавим в геологічному відношенні є район р. 

Гнилоп’ять від с. Троянова, до її впадіння в річку Тетерів. Тут 

можна зустріти живописні скелі в районі Шумського 

каньйону.  

У даному каньйоні, на правому березі Гнилоп’яті, 

розміщена скеля сірого граніту пірамідальної форми-скеля 

Крашевського. Висота даної скелі досягає 45 м. Скеля являє 
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собою єдиний моноліт із сірого граніту-гнейсу, який спадає 

вертикально до води. 

Шари гранітних плит створюють тут неглибокі печери і 

ніші, які на загальному фоні скель разом з оточуючим 

ландшафтом мають надзвичайно привабливий вигляд. 

Своїм виглядом скеля нагадує кремезного селянина, що в 

постолах забрів у воду, але не помічає цього, вражений 

навколишнім краєвидом. 

Скеля своєю незвичайною красою привабила польського 

письменника Юзефа Ігнатія Крашевського. Місцеві жителі не 

раз бачили його тут, оті прозвали скелю його іменем. 

Запрошуємо і вас відвідати ці місця і насолодитись 

мальовничими краєвидами. 

V маркетолог: 

Наступним місцем розміщення пам’ятки природи в 

Житомирі є район р. Кам’янка. 

На цій річці в межах міста, починаючи від пивзаводу і до 

впадіння її в Тетерів, простягнувся каньйон довжиною біля 2 

км, шириною 240 м і глибиною 43 м. В цьому каньйоні, якщо 

спуститися до підніжжя Замкової гори, можна побачити ще 

одну оригінальну за зовнішнім виглядом скелю за деякими 

даними вона має назву Козак. І дійсно перед нами повстає 

кам’яний велетень з націленим у далеч поглядом, в якому 

помітні і суворість і радісний подив. Козак дивиться на 

протилежний берег Кам’янки і хмурить широке гранітне 

чоло, дивне виразністю обличчя можливо, перед його 

кам’яними очима постають давні походи, можливо він бачить 

як з далеких шляхів повертаються додому його товариші. 

Висота скелі 30 м, ширина до 10 м. 

Складена вона із сірого дрібнозернистого граніту, 

місцями зустрічаються в ньому кварцові і пегматитові жили. 
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    Старший маркетолог: 

  Наша презентація наближається до закінчення. 

 Ми запропонували на вибір чудові куточки нашого краю 

для відпочинку, а ви будь-ласка підберіть те, що вам 

найбільше подобається. 
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Підсумкове заняття 

Мандрівка рідним краєм 

Географічна гра 

 

Житомирська область – одна з наймальовничіших 

областей України, її природні багатства різноманітні, її 

обласний центр одне з найдавніших міст України. І взагалі 

знання з географії починають із знань про рідний край. Тому , 

як підсумкове заняття факультативного курсу, доцільно 

провести географічну гру для учнів 8-9 класів.  

У грі беруть участь дві команди, які складаються із 

шести учасників.  

    Для проведення гри необхідно: 

•  два столи, за якими розміщуються учасники; 

•  команди придумують назву і обирають капітана; 

•  готують  запитання суперникам. 

Гра складається з шести геймів, під час яких учасники 

повинні показати  ґрунтовні знання з фізичної та економічної 

географії області. За правильні відповіді нараховуються бали. 

Перемагає та команда, яка набрала більшу кількість балів.  

«Природа нашого Полісся являє 

 стільки своєрідної краси і знаменитих 

 явищ, стільки пам’яток  

віддалених геологічних подій, 

що може дати довгі літа 

 рясний матеріал для вчених,  

митців і поетів»  

П.А Тутковський 
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І гейм «Заморочки з бочки» 

Принцип цього гейму полягає в тому, що команди витягують 

з бочки по 5 карточок із запитаннями кожній команді. Серед 

цих карток є 3 «щасливі картки». Вони іншого кольору і з 

правильну відповідь за них нараховується не 1, а 3 бали.  

Якщо одна команда не знає відповіді, то право відповіді може 

бути надане супернику. 

1. Яку рослину Полісся називають ще «дряпоштан» або 

«штанодран»?                                                               (азалія 

понтійська) 

2. Яку територію академік О. Є. Ферсман назвав «Уралом в 

мініатюрі»?                                                           (Житомирську 

область) 

3. Яке походження назви «Житомир»?  

(«жито і мир» і плем’я житичів, дружинник Житомир) 

4. Які міста в давнину мали назви: Мичеськ, Іскорость, 

Вручий?                                                  (Радомишль, Коростень, 

Овруч) 

5. За що янтар називають «горілим каменем»?  

(тому, що він горить у вогні) 

6. В якому місті області знаходився маєток відомого 

мандрівника М. М. Миклухо-Маклая?  

(м. Малин) 

7.На якій річці  знаходиться водоспад Вчелька? ( Гнилоп`ять) 

8. На якій горі в Житомирі у 13-17 ст. стояв замок-фортеця?  

(Замкова гора) 

9. Які ви знаєте геологічні пам’ятки в Житомирській 

області?  
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(Ольжині купальні, Кам’яний гриб, Голова Чацького, Чотири 

брати) 

 

ІІ гейм «Ти мені, я – тобі» 

Команди готують одна одній по 2 запитання. За правильну 

відповідь – 2 бали.  

 

ІІІ гейм «Що зайве?» 

1.Тоназ, моріон, берил, граніт  

 (граніт не є коштовним каменем) 

2.Бердичів, Овруч, Малин, Корни  ( Корнин- смт)  

3. Ботанічний сад, природний заповідник, православний собор 

( собор- не належить до природно- антропогенних об`єктів) 

4. Зубр, рись, вовк, бурий ведмідь( бурий ведмідь – не 

водиться Поліському заповіднику) 

5.Родонові води, торфові грязі, артезіанські води, кварц ( 

кварц- не має лікувальних властивостей) 

6. Баранячі лоби, Чотири брати, Кам`яний гриб, ботанічний 

сад( ботанічний сад- не належить до геологічних пам`яток 

природи) 

7. Торф, ільменіт, каолін, фосфорити  

( Фосфорити -родовища в області відсутні) 

8. Леся Українка, Олег Ольжич, Сергій Корольов, 

Олександр Довженко.                                  (народився не в 

Житомирській області)яток природи 

9. Вінницька, Київська, Рівненська, Львівська  

( Львівська-не має кордону з Житомирською областю) ` 
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10. Костел Святої Варвари, Михайлівський собор, костел 

Святої Софії ( костел Св. Варвари, знаходиться не в 

Житомирі) 

 

ІV гейм «Географічне триборство» 

1. Географічне лото – 1 бал за кожну правильну відповідь 

Розподіли між Тетеревом і Случчю їх притоки: 

Гнилоп’ять (Т) 

Смілка (С) 

Тна (С) 

Здвиж (Т) 

Ірша (Т) 

Гуйва (Т) 

Церем (С) 

Немилянка (С) 

2. Упізнай мене – 1 бал за 1 правильну відповідь 

Назвіть райони Житомирської області, контури яких 

зображені на рисунку: 

1 рисунок – Овруцький 

                     Хорошівський 

                     Ружинський 

2 рисунок – Новоград-Волинський 

                     Попільнянський 

                     Малинський 

3. «Танці» з цифрами 

    1. 29, 9 тис. км2 – S Житомирської області 
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    2. 385 км – довжина річки Тетерів 

    3. 985 рік – рік заснування Житомира 

    4. 316 м – максимальна висота в межах області 

    5. 9 – кількість міст в області 

    6. 1987 рік – рік заснування музею космонавтики 

 

V гейм «Темна конячка» 

Принцип цього гейму полягає в тому, що команди, за описом 

повинні визначити географічний об’єкт або явище. Хто 

першим дасть відповідь, той отримує 3 бали. Всього запитань 

у цьому геймі три. Якщо команди не знають відповіді, то вони 

можуть скористатися підказками. За кожну підказку 

знімається 1 бал.  

1. Про цей об’єкт природи академік П. А. Тутковський 

писав: «Таємнича легендарна країна, про яку складено стільки 

легенд і переказів… Ця країна таїть у собі дивовижну 

кількість своєрідних геологічних і географічних явищ – цілий 

«сніп чудес» 

Простягається із заходу на схід на 60 км смугою завширшки 

від   7 до 17 км (Словечансько-Овруцький кряж). 

     

    Підказки: 

-  знаходиться точка з максимальною висотою області; 

-  розміщується на півночі області. 

2. Зародження цієї галузі промисловості в області припадає 

на початок  XIX ст., сьогодні вона ` галуззю спеціалізації.  

Продукція, яку вона виробляє, може бути предметами 

оздоблення.  

Підказки: 
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-  більшість підприємств знаходиться в Коростенському і 

Баранівському районах; 

-  сировиною для виробів є глина. 

3. Цей об’єкт є нетиповим для території Полісся, 

розміщений він в долині річки Гнилоп’ять, неподалік 

військового полігону                                                               

    Підказки: 

-  утворився в результаті виходу на земну поверхню 

кристалічних порід; 

-      основною складовою об’єкту є вода. 

VІ гейм «Далі, далі…» 

Завдання першій команді 

Кожній команді за 1 хв. потрібно дати якомога більше 

відповідей на поставлені запитання; якщо команда не знає 

правильної відповіді, вона відповідає на нижче наведені 

запитання. За правильну відповідь на запитання 

нараховується 1 бал. 

1.В межах якої тектонічної структури розміщена 

Житомирська область?  (Український кристалічний щит) 

2.З якою країною межує область? (Білорусь) 

3. Головна історична  споруда м. Радомишль? ( замок) 

4. Скільки природних заповідників створено в Житомирській 

області? ( два) 

5.Рік утворення Житомирської областІ  ? (1937 р.) 

6.Найпоширеніша гірська порода області ? (граніт) 

7.Різновид кварцу чорного кольору?  (моріон) 

8.Тварина реакліматизована в Поліському заповіднику? (зубр) 

9.Центр Волинської губернії? (Житомир) 
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10.Сучасна назва селища Хорошки? (Володарськ-

Волинський) 

11.Походження назви річки Уборть? (Бджільництво) 

12.Річки, що мають назви тварин? (Білка, Тетерів, Уж) 

13.Де знаходився маєток дружини Бальзака, Евеліни 

Ганської? (с. Верхівня Ружинський район) 

14.Рослина-хижак? (Росичка) 

15.Географічний центр області? (с. Кам’яний Брід 

Хорошівського району) 

16.Палаців яких цукрозаводчиків найбільше в області? ( 

Терещенків) 

17. В якому місті розташований музей Лесі Українки? ( 

Новоград- Волинськ 

 

18. Яка геологічна пам`ятка розташована в Олевському 

районі?( Кам`яне село) 

19.Дата заснування Поліського заповідника? (1968 р.) 

20.Яка частина Житомира є найстарішою? ( Замкова гора) 

21.Найбільше родовище дорогоцінного каміння? ( Хорошів) 

22.Першу геологічну карту Волинської губернії створив? (П. 

А. Тутковський) 

23.Про що говорять назви сіл: Стара Гута, Середня Гута, 

Броницька Гута?  ( виробляли скло)                                                      

24.Де в Житомирі до XX ст. було озеро? (Район Житнього 

ринку) 

25.Від чого походить назва приміського села Левків? 

(племені, що ловило звірів, полювало) 
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Завдання другій команді 

1.Породи якої тектонічної  структури в області виходять на 

денну поверхню? ( Український кристалічний щит)                        

2.Яка область межує з Житомирщиною на сході?  (Київська) 

3.Гідрологічний заказник на півночі області? ( Дідове озеро) 

4. Яке село в Житомирській області пов`язане з 

Коліївщиною? (Кодня) 

5.В якому році Житомир отримав Магдебурзьке право? (1432 

році) 

6.Одне з найпоширеніших прізвищ в області?  ( Поліщук)       

7.Яка річка тече в Житомирі під площею перемоги? (Рудавка) 

8.Від чого пішла назва Смолянського майдану? (варили 

смолу) 

9.Прозорий різновид кварцу? (Гірський кришталь) 

10.Сучасна назва міста Звягель?  (Новоград-Волинський) 

11.Походження назви річки Кам’янка? (кам’янисте дно) 

12.Де в Житомирській області знаходиться музей 

образотворчого мистецтва? ( с.Кмитів Коростишівського 

району) 

13. Наймолодший  музей м.Житомира? ( Ремісничий двір) 

14.Реліктова рослина області, яка нині росте в Японії і Китаї? 

(Гінкго) 

15. Причина утворення Коростишівського каньйону? ( 

видобування граніту) 

16. Хто за легендою був засновником м.Малин? ( 

древлянський князь Мал) 

17.Протяжність області з півночі на південь? (230 км) 
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18. Найстаріший храм Житомирської області? (Свято- 

Василівський собор в Овручі) 

19. На березі якої річки побудований Тригірський монастир? ( 

Тетерів) 

20. Який гетьман народився на Житомирщині? ( Іван 

Виговський) 

21. Яких ПК найбільше в Поліському заповіднику? ( 

болотних) 

22. Піаніст сучасності номер один, який народився в 

Житомирі? ( Ріхтер) 

23. Де розташований геологічний об`єкт Ольжині купальні? ( 

м.Коростень) 

24.Назвіть найстарішу кам`яну будівлю Житомира? ( 

монастир єзуїтів) 

25.Назвіть родовище червоного граніту в Житомирській 

області?( Лизниківське) 

 

Наша мандрівка закінчилася… Переможцями  гри є обидві 

команди. Сьогодні вони зуміли використати всі свої знання 

отримані на факультативних  заняттях, а  присутні на грі учні 

дізналися багато нового про рідний край.  
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