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Про підсумки проведення конкурсу
краєзнавчо-дослідницьких робіт
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна»

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
Рівненської обласної державної адміністрації від 14 січня 2013 року № 11,
Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя
Батьківщина - Україна», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 04 лютого 2013 року № 81, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 287/22819, Плану
обласних заходів із дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної
освіти у 2016 році, затвердженого наказом управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації від 15 січня 2016 року № 16,
наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
«Про організацію проведення конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна» від 30 вересня 2016 року за № 478, з метою сприяння розвитку
творчих інтересів учнівської молоді з різних напрямів краєзнавства,
формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення дітей та
молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини,
ознайомлення з об’єктами заповідного фонду України, виховання поваги та
бережливого ставлення до природного різноманіття рідного краю
НАКАЗУЮ :

1.
Інформацію про результати проведення конкурсу краєзнавчодослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина - Україна», що додається, взяти до уваги.
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2.
Визнати та нагородити переможців і призерів конкурсу відповідно
грамотами і дипломами управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації за напрямами:
“Д уховна спадщ ина мого народу” :
I місце

Войчук Юлію, ученицю 11-А класу Рівненського НВК “Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів — спеціалізована спортивна школа” № 26 за роботу
“Безмежний простір фотомистецтва Олександра Харвата” (керівник Осніцька
Наталія Олександрівна);
II місце

- краєзнавчий загін “Прометей” Демидівського Будинку творчості
школярів за роботу “Готське поселення на території с. Хрінники Демидівського
району” (керівник Смаль Василь Володимирович)
- експедиційний загін “Патріот” комунального закладу «Дубенська
районна станція юних туристів» за роботу “Я — та, що йде по струнах золотих,
торкає в душах сонячне проміння” (керівник Маркопольська Катерина
Олександрівна)
III місце

експедиційний загін “Краяни” Млинівської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів за
роботу “Крізь призму століть... Сторінками життя Ірени Малінської-Шмідт”
(керівник Гарбар Олена Володимирівна);
Корінець Вікторію, ученицю 11 класу Сарненського районного ліцею
“Лідер” за роботу “Формування духовного світогляду школярів в процесі
діяльності недільної школи” (керівник Шмигельська Оксана Анатоліївна).
“ Із батьківської криниці” :
I місце

гурток “Сходинки краєзнавства” Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Зарічненського району за роботу “Будники — давні жителі поліських лісів”
(керівник Тумаш Валентина Миколаївна);
II місце

Кучер Соломію, ученицю 9 класу Млинівської гуманітарної гімназії за
роботу “Історія Млинівського парку у маєтку Ходкевичів” (керівник Кучер Ігор
Варфоломійович);
Наливайко Анну, ученицю 4 класу Сарненського навчально-виховного
комплексу “Школа-колегіум” ім. Т.Г.Шевченка за роботу “Розвиток
писанкарства на Західному Поліссі” (керівник Пупко Ольга Віталіївна);
III місце

експедиційний загін “Дослідник” комунального закладу “Дубенська
районна станція юних туристів” за роботу “Хвала рукам, що пахнуть хлібом”
(керівник Боярчук Іванна Миколаївна);
Редько Поліну, ученицю 10 класу Дубенської ЗОШ № 3 за роботу
“Паперове лозоплетіння як вид мистецтва на Дубенщині” (керівник Гуменюк
Марія Степанівна);

з
експедиційний загін гуртка “Юні мандрівники” Перемилівської ЗОШ І-ІІ
ступенів Млинівського району за роботу “Пісні незабутнього краю” (керівник
Максимчук Віра Миколаївна).
“Козацькому роду нема переводу”:
I місце
пошукові групи гуртка “Історичне краєзнавство” та гуртка “Літературне
краєзнавство” Дубенського Будинку дітей та молоді за роботу “Від українського
вільного козацтва до сучасної “Джури” (керівники Заєць Жанна Василівна та
Табачук Наталія Василівна);
II місце
експедиційний загін “Знайда” комунального закладу
“Дубенська
районна станція юних туристів” за роботу “ Козацька слава не поляже, а сама
про себе розкаже” (керівник Кравець Наталія Володимирівна);
III місце
Діжурко Іллю, учня 7 класу Туменського навчально-виховного комплексу
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад”
Дубровицького району за роботу “Історія та загадки запорозьких
характерників” (керівник Діжурко Олена Адамівна).
“З попелу забуття”:
I місце
гурток “Історичне краєзнавство” комунального закладу “Рівненська
обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради за роботу “Прощаємо
і простіть” (керівник Ткачук Степан Федорович);
II місце
гурток “Юні туристи-краєзнавці”
та гурток “Юні мандрівники”
Млинівського районного центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської
молоді за роботу “Воїну Світла навічно 25” (керівники Вербіцький Юрій
Петрович та Кісільчук Ірина Анатоліївна);
пошукову групу “Юні дослідники” Рівненського навчально-виховного
комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей” № 19 за роботу “Історія
українців Криму: Кримська криза в долі рівнянина Ігоря Галайчука” (керівник
Одарич Олеся Андріївна);
III місце
пошукову групу комунального закладу “Дубенська районна станція
юних туристів” за роботу “Легендарними стежками ОУН-УПА ВолиньПівдень” (керівник Юрчик Євгеній Миколайович);
Дідулу Богдану, ученицю 9 класу Пляшівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Радивилівського району за роботу “В час небезпеки, як хоробрий
воїн, відзовись, як кличе Україна-мати!” (керівник Дідула Тетяна Василівна).
“Географія рідного краю”:
І місце
Демидюка Максима, учня 9 класу Млинівської гуманітарної гімназії,
члена гуртка “Пішохідний туризм” Районного центру туристсько-краєзнавчої
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творчості учнівської молоді за роботу “Дуга Струве в Млинівському районі”
(керівник Демидюк Лариса Анатоліївна);
II місце
Івасенко Мирославу, ученицю 11-А класу Рівненського навчальновиховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - спеціалізована
спортивна школа” № 26, за роботу “Сучасний екологічний стан озер Верхнє та
Нижнє басейну річки Льва” (керівник Осніцька Наталія Олександрівна);
гурток “Історичне краєзнавство” Кузнецовського Будинку дитячої та
юнацької творчості за роботу “Білозерські бори — екологічна безпека рідної
землі” (керівник Дулько Ольга Олегівна);
III місце
експедиційний загін “Максимум” комунального закладу “Дубенська
районна станція юних туристів” за роботу “Природа не храм, а майстерня, і
людина в ній працівник” (керівник Джурик Світлана Миколаївна);
пошуковий загін “Патріоти” Демидівського будинку творчості школярів
за роботу “Створення “візитної картки” як один з видів використання образного
підходу у вивченні географічного краєзнавства” (керівник Зелінський Олег
Валерійович);
гурток “Географічне краєзнавство” Березнівського Будинку дитячої та
юнацької творчості за роботу “Вивчення та дослідження околиць міста Березне
з метою визначення можливостей будівництва п ’яти і більше поверхових
житлових будинків” (керівник Карповець Катерина Юріївна).
“Геологічними стежками України”:
I місце - гурток “Пішохідний туризм” Пітушківської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Млинівського району за роботу: “Осадові породи рідного
краю” (керівник Бережна Людмила Леонідівна).
II місце - експедиційний загін “Знайда” комунального закладу
“Дубенська районна станція юних туристів” за роботу “Геологічна
характеристика та особливості торфу” (керівник Кравець Наталія
Володимирівна).
III місце - Шокур Тетяна, учениця 10 класу Корецького НВК “Школа III ступенів-ліцей” за роботу “Корецькі каоліни та перспективи їх використання
у господарстві” (керівник Опанасюк Марія Олександрівна).
3.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління - начальника відділу виховної роботи та соціального захисту дітей
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
Пекарського О.М.

Начальник управління

Г. Таргонський

Додаток
до наказу управління освіти
і науки Рівненської обласної
державної адміністрації

Інформація
про проведення конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна»
Відповідно до плану проведення обласних заходів та участі дітей і
учнівської молоді у всеукраїнських заходах за напрямами позашкільної освіти у
2016 році, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації від 15 січня 2016 року № 16, наказу
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від ЗО
вересня 2016 року за № 478, із метою сприяння розвитку творчих інтересів
учнівської молоді з різних напрямів краєзнавства, виховання поваги та
бережливого ставлення до культурної спадщини українського народу, природи
рідного краю, було проведено конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна».
Головним завданням конкурсу було вивчення кращого досвіду
туристсько-краєзнавчої і дослідницької роботи учнівської молоді, поглиблення
знань учнів із природи, історії і культури рідного краю, підвищення рівня
краєзнавчої та туристської підготовки.
На обласний конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна»
надійшло 67 робіт із 18 територіальних одиниць області, з них за напрямами:
«Духовна спадщина мого народу» - 16 робіт, «Із попелу забуття» - 14, «Із
батьківської криниці» - 15, «Геологічними стежками України» - 7, «Географія
рідного краю» -12 робіт, «Козацькому роду нема переводу» - 3.
Надіслані роботи в цілому відповідають вимогам Положення про
експедицію, розкривають процеси пошукової та краєзнавчо-дослідницької
роботи щодо збору емпіричних даних та фактичного матеріалу під час походів,
експедицій, опрацювання літературних джерел у бібліотеках та архівах.
Найбільш кількісним щодо досліджень став напрям «Духовна
спадщина мого народу». Учасники експедиції за цим напрямом вивчали
духовні джерела українського народу, взаємовідносини людини та церкви.
Також пошуково-дослідницька робота юних краєзнавців спрямовувалась на збір
матеріалів про видатних земляків, які зробили Вагомий внесок у розвиток
культури краю. Серед таких досліджень слід відзначити роботу Войчук Юлії,
учениці 11-А класу Рівненського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів —

спеціалізована спортивна школа” №26 за роботу про відомого рівненського
фотохуцожника, краєзнавця, журналіста та громадського діяча Олександра
Харвата «Безмежний простір фотомистецтва Олександра Харвата» (керівник
Осніцька Наталія Олександрівна). Слід відмітити роботу краєзнавчого загону
“Прометей” Демидівського
Будинку творчості школярів, які на основі
співставлення письмових та археологічних джерел з ’ясували особливості
проживання готів на території України і нашого краю зокрема (керівник Смаль
Василь Володимирович).
Змістовністю та аналітичним підходом щодо систематизації пошукових
матеріалів відзначаються роботи за напрямом «Ь попелу забуття». Юні
краєзнавці Бистрицького НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівдошкільний навчальний заклад” не стоять осторонь подій, які відбуваються на
теренах сучасної України. Працюють над збором інформацій, спогадів про
Волинську трагедію (керівник Ткачук Степан Федорович). Про тих, хто стоїть
на східних рубежах країни, хто загинув під час антитерористичної операції на
сході України розкриває експедиційний загін Млинівського районного центру
туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді (керівники Вербіцький
Юрій Петрович, Кісільчук Ірина Анатоліївна) та учениця 9 класу Пляшівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радивилівського району Дідула Богдана
(керівник Дідула Тетяна Василівна). Але разом з тим учасники експедиції не
забувають про дослідження сторінок історії України періоду Другої світової
війни, учасників визвольного руху, події, пов’язані з Голокостом,
які
висвітлюють експедиційні загони Дубенської районної станції юних туристів
(керівник Юрчик Євгеній Миколайович), пошукова група “Юні дослідники”
Рівненського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей” №19 (керівник
Одарич Олеся Андріївна).
Юні краєзнавці, працюючи за напрямом «Козацькому роду нема
переводу», проводять походи козацькими шляхами, вивчаючи побут і традиції
козацтва, проводять зустрічі з представниками козацьких організацій, є
активними учасниками просвітницьких заходів. Заслуговує уваги робота
пошукової групи Дубенського Будинку дітей та молоді стосовно поєднання
героїчних вчинків козацтва та патріотизму сучасного покоління, які увійшли в
основу гри “Джура” (керівники Заєць Жанна Василівна, Табачук Наталія
Василівна).
Подані на конкурс краєзнавчо-дослідницькі матеріали за напрямом «Із
батьківської криниці» розкривають різноманітні форми, елементи розвитку
матеріальної та духовної культури українського народу. Краєзнавчі дослідження
спрямовані на вивчення маловідомих сторінок історії поліського краю у роботі
експедиційного загону «Сходинки краєзнавства» комунального закладу
«Рівненська обласна станція юних туристів» Рівненської обласної ради при
Мутвицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зарічненського району за
роботу «Будники — давні жителі поліських лісів» (керівник Тумаш Валентина
Миколаївна). Юний краєзнавець з Млинівської гуманітарної гімназії Кучер
Соломія досліджувала історію пам’тки садово-паркового мистецтва
Млинівського парку у маєткуХодкевичів (керівник Кучер Ігор Варфоломійович).

Учасники експедиції у рамках напряму ‘Теологічними стежками
України” досліджували природні геологічні пам’ятки свого регіону, цінні
природні об’єкти на території області. Змістовною щодо висвітлення результатів
вивчення осадових порід рідного краю стала робота членів гуртка “Пішохідний
туризм” Пітушківської ЗОШ І-ІІ ступенів Млинівського району (керівник
Бережна Людмила Леонідівна). Експедиційний загін “Знайда” комунального
закладу “Дубенська районна станція юних туристів” дослідив геологічні
особливості та екологічні проблеми внаслідок загоряння торфу (керівник
Кравець Наталія Володимирівна). Використання каолінів у господарстві
Кореччини та негативний вплив на довкілля, пов’язаний з їх видобутком,
розкрила у своїй роботі учениця 10 класу Корецького НВК “Школа І-ІІ ступенів
- ліцей” Шокур Тетяна (керівник Опанасюк Марія Олександрівна).
Працюючи за напрямом «Географія рідного краю», юні дослідники
висвітлюють широке коло питань щодо вивчення природних ресурсів та
екологічного стану регіону. Варто відзначити роботу учня 9 класу Млинівської
гуманітарної гімназії Демидюка Максима, який дослідив історію вимірювання
дуги Струве та її значення для науки про Землю (керівник Демидюк Лариса
Анатоліївна); пошуково-дослідницьку роботу учениці 11 класу Рівненського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів спеціалізована спортивна школа»№26 Івасенко Мирослави, яка дала аналіз
сучасного екологічного стану озер Верхнє і Нижнє басейну річки Льва
(керівник Осніцька Наталія Олександрівна).
Важливо зазначити високий рівень усіх конкурсних робіт з
Млинівського, Дубенського, району та м. Рівного за глибиною дослідження і
практичною значущістю експедиційного пошуку.
Разом з тим суддівська колегія обласного конкурсу зауважує, що в
окремих роботах поданих на конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт
експедиції «Моя Батьківщина - Україна», є певні недоліки: не прослідковується
експедиційний пошук, відсутній опис практичного значення краєзнавчодослідницької роботи, матеріал викладений шляхом компілятивного
використання літературних джерел, матеріалів інформаційної системи Інтернет,
додатки та фотоматеріали не висвітлюють участь у дослідницькій роботі
авторів.
Суддівська колегія обласного туру експедиції звертає увагу
відповідальних за проведення конкурсу в районних, міських відділах освіти
області, керівників навчальних закладів, керівників краєзнавчо-дослідницьких
робіт на зазначені недоліки в здійсненні досліджень і оформленні краєзнавчодослідницьких робіт.
Проведення конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт експедиції
значною мірою створює передумови для всебічного залучення учнівської
молоді до активної діяльності з вивчення історії, культури, природного довкілля
і явищ суспільного життя українського народу.
Практична значущість результатів експедиції полягає у використанні
місцевого краєзнавчого матеріалу в загальноосвітніх навчальних закладах для

збереження історичної пам’яті, патріотичного виховання та формування
активної громадянської позиції підростаючого покоління українців.
Не взяли участі в обласному конкурсі краєзнавчо-дослідницьких робіт
Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина-Україна» навчальні заклади
Костопільського та Острозького району. Причиною цього є послаблений
контроль та недостатня увага відділів освіти, директорів загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів до природничих та історичних наук,
туристсько-краєзнавчої роботи.
Заступник начальника управління начальник відділу виховної роботи
та соціального захисту дітей
управління освіти і науки
облдержадміністрації
Директор комунального закладу
«Рівненська обласна станція
юних туристів» Рівненської обласної ради

О. Пекарський

