
Гурток «Паралелі і меридіани» 

Керівник гуртка  Пархоменко Тетяна Григорівна, вчитель географії 

 

Понеділок  13.50-14.35 

Вівторок 13.50-14.35; 15.00-15.45; 15.50-16.35 

Четвер 13.50-14.15 

Мета гуртка:  

 Виховувати учнів засобами туристсько-

краєзнавчої роботи.  

 Сприяти розвитку громадянської свідомості, 

національного патріотизму, адаптації до виживання у складних умовах 

природного та соціального середовища.  

 Спонукати членів гуртка вести здоровий спосіб життя, відволікати їх 

від негативних впливів середовища, сприяти раціональному 

використанню вільного часу.  

 Розширювати світогляд учнів через екскурсії та походи.  

 Формувати активну громадянську позицію, відповідальність за 

збереження історико-культурного надбання.  

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ  ГУРТКА «Паралелі і меридіани» 

Пошукова та краєзнавча робота має велике значення в процесі 

виховання учнів, сприяє розвитку їх творчих інтересів, розширює світогляд 

школярів, формує активну громадянську позицію, спонукає вести здоровий 

спосіб життя.  

Метою гуртка є формування компетентностей особистості у процесі 

засвоєння базових знань з туризму і краєзнавства.  

Основні завдання гуртка полягають у формуванні таких 

компетентностей:  



1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати за навколишнім 

середовищем, знайомитися з пам’ятками історії і культури, формувати 

особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.  

2. Практична компетентність: уміння орієнтуватися на місцевості за 

допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, 

встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, 

готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати елементарні емітовані 

та природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки в 

туристських подорожах та під час змагань. 

3. Творча компетентність: набуття досвіду по складанню опису 

маршруту 1-2-денного походу, участь в екскурсіях, пошуковій та 

дослідницькій роботі. 

4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна 

активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та 

безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій 

українського народу, повага до людей праці, формування позитивних якостей 

емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбність, 

ініціативність, відповідальність та інше), доброзичливість, вміння працювати 

в колективі.  

Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, 

поглиблення знань, умінь і навичок з окремих навчальних дисциплін та 

туристсько-краєзнавчої роботи.  

 



Екскурсія до «Фельдман Екопарк» 

 

 

 



Екскурсія до Харківської галереї  «АВЕК» де ознайомились з виставкою 

«Літопис планети»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заняття гуртка «Фізична карта Харківщини» з 5 класом 

 

 

 


