
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 

НАКАЗ 

 
 

«12» лютого 2014 р.                                                                                     №  12-А                                 

  

м. Київ 

 

Про  підсумки ІІІ туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт  

Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна»  

 

 Відповідно до Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію 

учнівської   молоді «Моя Батьківщина – Україна» та  Плану роботи 

Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді   

на 2014 рік у період з 28  по 31 січня 2014 року було проведено ІІІ 

(Всеукраїнський) тур конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна».  

 

        На підставі висновків  суддівської колегії  IIІ туру конкурсу краєзнавчо-

дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської  молоді 

«Моя Батьківщина – Україна»   

 

Н А К А З У Ю : 

 

         1. Взяти до уваги інформацію про підсумки ІІІ туру конкурсу краєзнавчо-

дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої  експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» за 2013-2014 роки  (додається).  

2. Відділу краєзнавства та наукових досліджень учнів (Бондарчук Д.О.) 

інформувати Кримський республіканський, обласні, Київський та 

Севастопольський міські центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, 

станції юних туристів про підсумки ІІІ туру конкурсу. 

         3. Визнати переможцями та нагородити грамотами Українського  

державного центру  туризму і краєзнавства учнівської молоді  

 за І місце:   

    

за напрямом  «Духовна спадщина мого народу»: 

- колектив географічно-краєзнавчого гуртка Косівської філії Івано-

Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді за роботу «Гуцульська міні-фортеця» (кер. Рудник Р.М.);  



- групу вихованців гуртка «Духовна пісня» Центру дитячої та юнацької 

творчості смт. Рафалівка Володимирецького району Рівненської області за 

роботу «Збереження духовної культури та православних традицій Рівненщини 

на прикладі Свято-Миколаївського та Городоцького жіночого монастиря (кер. 

Грицкевич Н.М.); 

 

     за напрямом «Козацькому роду нема переводу»: 

- учасників експедиційно-пошукового загону «Вершники» 

Великобірківського будинку творчості школярів Тернопільського району 

Тернопільської області за роботу «Тої слави козацької  - повік не забудем 

(краєзнавча розвідка про пам’ятку історії та культури ХVІ – ХVІІ століття – 

Козацька могила)» (кер. Серба Т.Б.); 

-  Кириченка Павла, учня 11-Б класу ЗОШ І – ІІІ ст. № 29  м. Чернігова за 

роботу «Історія родини Товстолісів» (кер. Ланько О.В.); 

 

за напрямом «Із батьківської криниці»: 

-  Жабровець  Валентину, ученицю 11-А класу Ємільчинської гімназії 

Житомирської області за роботу «Вишивана Ємільчинщина» (кер. Жабровець 

К.Д.);   

- пошуковий загін «Азимут» навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа»  

№ 26  м. Рівне  за роботу «Традиції ткацтва на Березнівщині» (кер. Осніцька 

Н.О.); 

 

за напрямом «З попелу забуття»: 

- Чернікову Вікторію, ученицю 10 класу  ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 смт. 

Приазовське Запорізької області за роботу «Братська могила в селі Гамівка 

Приазовського району» (кер. Гайдай Є.О.); 

- авторську групу пошукового загону «Скіф» Миргородської міської станції 

юних туристів Полтавської області за роботу «Визволення Миргорода від 

німецько-фашистських загарбників та долі наших земляків на фронтах війни» 

(кер. Кіріченко І.І.);  

       

за напрямом  «Геологічними стежками рідного краю»: 

- пошукову групу учнів Новогуйвинської гімназії Житомирського району 

Житомирської області за роботу «Скарбниці гранітів Житомирщини» (кер. 

Воробйова С.В.); 

           

за напрямом   «Географія рідного краю»: 

- еколого-краєзнавчий гурток «ЮНЕКО» Комунального закладу 

«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради за роботу «Балка Канцерівка – цінна природна 

територія Запорізького Правобережжя» (кер. Шелегеда В.І.); 

- пошуковий загін «Оберіг» Калайдинцівської ЗОШ І – ІІІ ст. імені генерал-

майора Ф.Д. Рубцова Лубенського району Полтавської області за роботу 



«Річкова долина лиману – таємниця нашого краю» (кер. Нечипоренко М.Г., 

Скребець С.І.); 

 

за ІІ місце:   

 

за напрямом  «Духовна спадщина мого народу»: 

- пошуковий загін «Краєзнавці» Комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю» за роботу «Троїцький собор – перлина міста Суми» (кер. Олійник 

Н.В., Ковальова А.В.); 

- Метрусь-Марущак Тетяну, ученицю 11-А класу Романковецької гімназії 

Сокирянського району Чернівецької області за роботу «Історична святиня с. 

Романківці» (кер. Зла Л.В.); 
 

за напрямом «Козацькому роду нема переводу»: 

- експедиційний загін «Знайда» Комунального закладу «Дубенська районна 

станція юних туристів» Рівненської області за роботу «Слава Вам, прадіди, 

славні козаченьки» (кер. Чернецька Н.В., Харчук К.А.); 

 

за напрямом «Із батьківської криниці»: 

- пошукову групу «Шукачі» Косівської філії Івано-Франківського державного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді за роботу «Весільні обряди 

Белелуї» (кер. Шинкарик Л.В.);  

- пошукову групу «Дослідник» ЗОШ І – ІІІ ст. № 8  м. Охтирка Сумської 

області за роботу «Вивчення народної медицини на Охтирщині» (кер. Кудіна 

В.І., Думчикова В.І.); 

- Григорчук Софію,  члена гуртка «Фольклор та етнографія народу України», 

ученицю 9 класу Глибоцького ліцею Чернівецької області за роботу «Велич і 

краса таланту Федора Труша» (кер. Димчук Т.М.);  

                           

за напрямом «З попелу забуття»: 

- Сидоренка Владислава, Чернявського Сергія, Шупшаву Анастасію, 

учасників гуртка «Шкільний музей», учнів 9-Б класу,   ЗОШ І – ІІ ст. № 1 – 

ліцей «Успіх» м. Новоазовська Донецької області за роботу «Стежка пам’яті: 

маловідомі факти історії Донбаської наступальної операції Червоної армії 1943 

року в Новоазовському районі» (кер. Бороденко С.М.);   

- Юр’єва Федора, учня 8-А класу Озерненської гімназії Житомирського 

району Житомирської області за роботу «Хто врятував скарби Дрезденської 

галереї» (кер. Лещенко Г.А.);  

 

       за напрямом  «Геологічними стежками рідного краю»:  

- вихованців гуртка «Екологічне краєзнавство» Калуської філії Івано-

Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді за роботу «Вивчення унікальних можливостей використання 



Домбровського кар’єру як дослідницької бази промислового туризму» (кер. 

Мацибурка Т.Г.); 

- Марко Ганну, вихованку краєзнавчого клубу «Краєзнавець», ученицю 11 

класу  Кострижівської ЗОШ І – ІІІ ст. Заставнівського району Чернівецької 

області за роботу «Джерела Кострижівки» (кер. Клубніцька Т.С., Площанський 

П.М.);  

                         

за напрямом   «Географія рідного краю»: 

-   пошукову групу «Краєзнавці-топономісти» Отрадівської ЗОШ І – ІІІ ст. 

Новотроїцького району Херсонської області за роботу «Ойконімікон 

Новотроїцького району Херсонської області» (кер. Горобець А. Я.); 

-  Стойка Олександра, вихованця туристсько-краєзнавчого гуртка 

Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді, учня 11-Б класу гімназії № 41  м. Миколаєва  за роботу 

«Ефективність роботи вітроелектричної системи» (кер. Пиртя Т.О.); 

 

 за ІІІ місце:    

 

за напрямом  «Духовна спадщина мого народу»: 

- Лазарєву Тетяну, ученицю 11 класу Торчинської ЗОШ І – ІІІ ст. Луцького 

району Волинської області за роботу «Духовні книги  найвеличніше творіння 

людського розуму і невмируще мистецтво нашого народу» (кер. Томаченко 

Т.С.);  

- Степанчук Марину, ученицю 11-А класу Ємільчинської гімназії, 

Ємільчинської районної ради Житомирської області за роботу «Літописець 

поліського села» (кер. Демянчук О.П.); 

- Майдибуру Михайла, вихованця гуртка «Юні скаути» Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді за 

роботу «Собори наших душ  від пращурів – нащадкам» (кер. Майдибура А.В.);  

- групу вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» Зачепилівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості  Зачепилівської районної ради 

Харківської області за роботу «Пам’ятка Черняхівської культури на території 

Зачепилівського району Харківської області» (кер. Буланов Ю.І.); 

                  

за напрямом «Козацькому роду нема переводу»: 

- Миткалик Тетяну, ученицю 10-А класу, Ковальчук Софію, ученицю 10-А 

класу Приліснецької  ЗОШ І – ІІІ ст. Маневицького району Волинської області 

за роботу «Маршрутами козацької історії Волині» (кер. Скорик І.М.);   

- пошукову групу «Козачата» Новогуйвинської гімназії Житомирського 

району Житомирської області за роботу «Гетьман України, засновник 

української козацької держави Богдан Хмельницький на Житомирщині» (кер. 

Путіліна О.П.);    

- вихованців гуртків «Історики-краєзнавці» і «Козацька школа» Яготинського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської області за роботу 

«Козацькими шляхами» (кер. Шевченко В.В.);          



за напрямом «Із батьківської криниці»: 

- Козачка Антона, учня 10-А класу, Зубкевич Ірину, ученицю 10-Б класу 

Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 19» 

Волинської області за роботу «Ковальське ремесло на Волині: минуле і 

сьогодення» (кер. Лялевська Г.І.); 

- Єгорову Юлію, ученицю 8 класу Новосергіївської ЗОШ І – ІІ ст. 

Баштанського району Миколаївської області за роботу «Син Баштанки» (кер. 

Гриненко Т.В.); 

- членів пошукового загону «Джерело»  спеціалізованої школи І – ІІІ ст. №6  

м.  Лубни Полтавської області за роботу «Усе знадобиться, що в землі 

корениться» (кер. Носенко Л.В.);  

- членів гуртка «Юні етнографи» Чугуївського районного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Харківської області за роботу 

«Весільна обрядовість Слобожанщини (на прикладі с. Коробочкине Харківської 

області, с. Линове Сумської області, с. Красний Хутір Бєлгородської області)» 

(кер. Біла З.П., Проценко В.В.); 

 

за напрямом «З попелу забуття»: 

- пошукову групу «Колесо історії»  педагогічної гімназії м. Кривого Рогу  

Дніпропетровської області за роботу «Я маленька піщинка на дорогах 

війни» (кер. Овчаренко В.А.); 

- Ковальчук Маргариту, Олексюк Карину, вихованок краєзнавчо-пошукового 

гуртка «Слідопити», учениць 11 класу  Новоганнівської ЗОШ І – ІІІ ст. 

Краснодонського району Луганської області за роботу «Діти війни» (кер. 

Головня В.Г.);    

- вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» Миколаївського обласного 

центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді за роботу 

«Колонія Єфінгар: трагічні сторінки історії» (кер. Осадча К.Г.); 

- членів туристсько-краєзнавчого клубу «Вік» Канівського районного 

Будинку школярів та юнацтва Черкаської області за роботу «З неба в огонь» 

(кер. Баранник В.В.); 

- експедиційний загін зразкового музею «Історія школи» Колегіуму №11 м. 

Чернігова   за роботу «Вогонь учительських сердець» (кер. Адамович Т.М., 

Борова Л.М.);  

 

за напрямом  «Геологічними стежками рідного краю»:  

- пошукову групу учнів 8-11 класів ЗОШ І – ІІІ ст. № 38  м. Сімферополя 

Автономної Республіки Крим за роботу «Час, камені, міста» (кер. Ровенська 

Н.О.); 

- авторську групу геологічного загону юних краєзнавців навчально-

виховного комплексу № 14  м. Дружківки Донецької області за роботу 

«Вивчення природних особливостей скелеподібного відслонення верхньої 

крейди с. Белокузьминівка» (кер. Швець М.О.); 



- експедиційний загін «Патріот» гімназії «Гранд» Красноградського району  

Харківської області за роботу «Піски Красноградського кар’єру» (кер. Розсоха 

В.В.); 

- пошукову групу гуртків «Географічне краєзнавство» і «Юні екологи» 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді за 

роботу «Геоморфологічний аспект діяльності Бобра Річкового» (кер. Копилець 

Є.В.);   

-  гурток «Геологи-краєзнавці» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Севастопольський центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій 

учнівської молоді» за роботу «Гіпогенний карст Гераклейського півострова» 

(кер. Шик М.В.);    
 

за напрямом   «Географія рідного краю»: 

- Дудник Валентину, члена гуртка «Географічне краєзнавство» 

Комунального закладу «Дніпропетровський дитячо-юнацький центр 

міжнародного співробітництва» Дніпропетровської обласної ради  за 

роботу «Топономічні легенди краю – невичерпна скарбниця народної 

мудрості» (кер. Троценко О.В.); 

-  вихованців гуртка «Водний туризм» Рубіжанського міського центру туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Луганської області за 

роботу «Проведення гідрометричних досліджень та здійснення експрес-аналізу 

води Сіверського Донця та його притоків в місцях стоянок на маршруті 

«Савинці – Святогірськ» (кер. Тарасенко І.М., Тарасенко О.В.); 

   - Чубка Сергія, учня 10 класу Калаглійської ЗОШ І – ІІІ ст. Овідіопольського 

району Одеської області за роботу «Село Калаглія як об’єкт зеленого та 

індустріального туризму» (кер. Ігнатенко Є.В.);  

   -   Осніцького Тараса, учня 9-А класу  Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа»  

№ 26  м. Рівне  за роботу «Туристично-рекреаційний потенціал Березнівського 

району Рівненської області» (кер. Осніцька Н.О.);  

    -     членів гуртка «Юний еколог» ЗОШ І – ІІІ ст. № 19  м. Прилуки 

Чернігівської області за роботу «Справджуваність народних прикмет погоди в 

період глобального потепління» (кер. Гапон Н.В.).    

 

4. За наявності бюджетного фінансування  на  оздоровлення дітей та 

підлітків протягом 2014-2015 навчального року провести збір переможців 

Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської  молоді «Моя Батьківщина – 

Україна» у Центральному таборі туристського активу учнів України. 

 

5. Контроль  за   виконанням  наказу   покласти на  заступника      

директора Омельченка Д. Г.  

 

Директор 
            

  Н. В. Савченко 



                                                                                                                       

                                                                                            Додаток до наказу Центру                                                              

                                                                                            від 12.02.2014 р. №  12-А 

                                                         

                    

Інформація 

про підсумки ІІІ туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді  

«Моя Батьківщина  Україна» 

 

На виконання Положення Про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (далі – експедиція «Моя 

Батьківщина – Україна») протягом 2013-2014 навчального року у позашкільних 

та загальноосвітніх навчальних закладах  проводилися заходи відповідно до 

змісту та завдань  експедиції «Моя Батьківщина – Україна».   

          Експедиція «Моя Батьківщина – Україна» проводилась  з метою  

вдосконалення змісту, форм та засобів виховної роботи на кращих традиціях 

українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом 

залучення дітей та молоді до активної діяльності з вивчення історичної та 

культурної спадщини, природного різноманіття рідного краю, ознайомлення з 

об’єктами заповідного фонду України.  

У рамках експедиції були проведені І та ІІ тури конкурсу краєзнавчо-

дослідницьких робіт. Членами суддівських колегій за результатами розгляду 

краєзнавчо-дослідницьких робіт визначені роботи переможців ІІ 

(регіонального) туру та подані  для участі у ІІІ (Всеукраїнському) турі 

конкурсу. 

         Відповідно до Положення про експедицію «Моя Батьківщина – Україна» 

для участі у ІІІ  турі  конкурсу подано 137 краєзнавчо-дослідницьких робіт  

переможців ІІ (регіонального) туру конкурсу від  Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та  Севастополя, які за напрямами склали таку кількість:  

«Духовна спадщина мого народу» – 25  робіт; «Козацькому роду нема 

переводу» – 19; «Із батьківської криниці» – 25; «З попелу забуття» – 24; 

«Геологічними стежками України» – 20; «Географія рідного краю» – 24.             

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 і архівах.  

         Аналіз надісланих матеріалів свідчить про  залучення учнівської молоді до 

активної діяльності з вивчення етнографічних, історичних та географічних 

об’єктів рідного краю, сприяло задоволенню потреб учнівської молоді у 

професійному самовизначенні.  

Суддівською колегією ІІІ (Всеукраїнського) туру експедиції визнано 

переможцями 49 краєзнавчо-дослідницьких робіт. 

Учасниками експедиції «Моя Батьківщина – Україна»     підготовлений та 

опрацьований значний фактологічний матеріал, який засвідчує розширення 



форм та  напрямів краєзнавчих досліджень, що сприяло  формуванню активної 

громадянської позиції щодо збереження природного довкілля, духовних і 

культурних надбань українського народу.  

Значний  внесок у популяризацію експедиції, реалізацію її окремих 

напрямів зробили  органи управління освітою обласного та районного рівня, 

центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, станції юних туристів, 

керівники   навчальних закладів.   

Змістовними і багатогранними є краєзнавчо-дослідницькі роботи за    

напрямом «Духовна спадщина мого народу».  Тематика більшості робіт 

присвячена вивченню історії сакральних споруд, життєпису видатних постатей 

в галузях літератури, мистецтва, архітектури. Серед робіт переможців слід  

відзначити наступні. 

Маловідомі факти друкарської справи на Волині, зокрема друку 

Острозької Біблії і Луцького Євангелія відкриває  у своїй роботі «Духовні 

книги  найвеличніше творіння людського розуму і невмируще мистецтво 

нашого народу»  Лазарєва Тетяна, учениця 11 класу Торчинської ЗОШ І – ІІІ ст. 

Луцького району Волинської області (кер. Томаченко Т.С.).         

Степанчук Марина, учениця 11 класу Ємільчинської гімназії 

Житомирської області, присвятила відомому у поліському краї майстру 

поетичного слова Л.Й. Малицькому  роботу «Літописець поліського краю» 

(кер. Демянчук О.П.). Розкритий образ поліського куточка України, що 

присутній в символічних творах поета, які дослідниця зуміла творчо 

презентувати, визначивши народнопоетичну домінанту митця.  

          Варто відзначити роботу вихованців гуртка географічного краєзнавства 

Косівської філії Івано-Франківського ОДЦТКУМ «Гуцульська міні-фортеця» 

(кер. Рудник Р.М.). З метою привернути увагу до Гуцульщини як цікавого 

етнографічного району в Україні, духовної і матеріальної культури її 

мешканців, зокрема в збереженні  унікальних забудов краю – гражд, 

вихованцями гуртка зібрані під час експедиції та поширені у засобах масової 

інформації матеріали з метою надання хатам-граждам статусу пам’яток 

архітектури регіонального значення.  

         У рамках напряму «Козацькому роду нема переводу» учасники 

експедиції   висвітлюють героїчні та трагічні події козацької доби в історії 

України, характеризують  видатні постаті часів козацької державності та 

визначають актуальні питання щодо ролі сучасного козацтва у становленні 

новітньої української держави.  

          Слід відзначити роботи, які  виявляють прагнення учнівської молоді до  

пізнання подій козацької доби свого рідного краю та виявлення маловідомих 

або невідомих фактів діяльності підрозділів українського козацтва на території 

своєї області, міста, району, сільського населеного пункту 

Надзвичайно змістовною щодо тематичної інформації про пам’ятку 

історії – Козацьку Могилу і пам’ятку природи – Товстолугівський дуб, про 

розробку та апробацію навчальних екскурсій, пішохідних та велосипедних 

походів до зазначених пам’яток  є краєзнавчо-дослідницька робота учасників 

експедиційно-пошукового загону «Вершники» Великобірківського будинку 



творчості школярів Тернопільського району Тернопільської області «Тої слави 

козацької  повік не забудем (краєзнавча розвідка про пам’ятку історії та 

культури ХVІ – ХVІІ століття – Козацька могила)» (кер. Серба Т.Б.). 

Маловідомі сторінки життя та діяльності протягом багатьох років  

представників відомої на Чернігівщині  козацької родини Товстолісів розкриті 

у краєзнавчо-дослідницькій роботі Кириченка Павла, учня 11-Б класу ЗОШ І – 

ІІІ ст. № 29 Чернігівської міської ради «Історія родини Товстолісів» (кер. 

Ланько О.В.). 

Краєзнавчо-дослідницька робота «Гетьман України, засновник 

української козацької держави Богдан Хмельницький на Житомирщині» 

пошукової групи «Козачата» Новогуйвинської гімназії Житомирського району 

Житомирської області (кер. Путіліна О.П.) відзначається новизною щодо 

висвітлення подій історії рідного краю за часів козацької доби та  діяльності 

Богдана Хмельницького  на території Житомирщини,                  

Маловідомі факти битви українського козацького війська під Берестечком 

1651 року та про Козацькі могили на місці битви висвітлюються в краєзнавчо-

дослідницькій роботі експедиційного загону «Знайда» Комунального закладу 

«Дубенська районна станція юних туристів» «Слава Вам, прадіди, славні 

козаченьки» (кер. Чернецька Н.В., Харчук К.А.). 

          У рамках напряму «Із батьківської криниці» краєзнавчо-дослідницька 

робота учасників експедиції спрямована на вивчення та популяризацію 

фольклорних традицій і свят, народних ремесел,  місцевої літературної та 

художньої спадщини.  

Надзвичайно змістовною щодо дослідження вишивки як одного з давніх і 

найбільш розповсюджених видів народного декоративно-прикладного 

мистецтва  є краєзнавчо-дослідницька робота Жабровець  Валентини, учениці 

11-А класу Ємільчинської гімназії Житомирської області «Вишивана 

Ємільчинщина» (кер. Жабровець К.Д.)  

Регіональні особливості ткацтва як одного з найдавніших і 

найважливіших елементів національної культури українського народу 

висвітлені у краєзнавчо-дослідницькій роботі  пошукового загону «Азимут»  

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

спеціалізована спортивна школа» № 26  м. Рівне  «Традиції ткацтва на 

Березнівщині» (кер. Осніцька Н.О.).  

 Варто зауважити, що цікавим дослідженням традицій народної медицини 

як складової частини історичного розвитку українського етносу є робота 

пошукової групи «Дослідник»  ЗОШ І – ІІІ ст. № 8  м. Охтирка  Сумської 

області  «Вивчення народної медицини на Охтирщині» (кер. Кудіна В.І., 

Думчикова В.І.). 

Вищезазначені роботи відзначаються як новизною, так і глибиною 

дослідження, оригінальною формою викладу матеріалу, якісно оформленими 

додатковими матеріалами.       

         У рамках напряму «З попелу забуття» учасники експедиції   досліджують 

патріотично-публіцистичну спадщину історії України періоду Другої світової 



війни, висвітлюють маловідомі факти стосовно життя окремих людей,  які були 

учасниками  подій цього періоду. 

Учасники багатьох експедиційних пошукових груп працюють над 

літературними джерелами і здійснюють польові дослідження, встановлюючи 

невідповідності у спогадах очевидців і в офіційних документах щодо подій 

часів Великої Вітчизняної війни.  

Нові факти бойових дій проти німецько-фашистських загарбників на 

території України відкриті  у краєзнавчо-дослідницьких роботах авторської 

групи пошукового загону «Скіф» Миргородської міської станції юних туристів 

Полтавської області «Визволення Миргорода від німецько-фашистських 

загарбників та долі наших земляків на фронтах війни» (кер. Кіріченко І.І.) та 

«Стежка пам’яті: маловідомі факти історії Донбаської наступальної операції 

Червоної армії 1943 року в Новоазовському районі»  учасників гуртка 

«Шкільний музей»,   ЗОШ І – ІІ ст. № 1 – ліцей «Успіх» м. Новоазовська  

Донецької області  (кер. Бороденко С.М.).   

  Надзвичайно цікавою та змістовною є краєзнавчо-дослідницька робота 

Юр’єва Федора, учня 8-А класу Озерненської гімназії Житомирського району 

Житомирської області «Хто врятував скарби Дрезденської галереї» (кер. 

Лещенко Г.А.). Описана в цій роботі доля рятівника колекції  пам’яток світової 

культурної спадщини може бути прикладом героїзму та мужності для молодого 

покоління українців. 

  Учасники експедиції  у рамках напряму «Геологічними стежками 

України» досліджують природні геологічні пам’ятки свого регіону,  

геоморфологічні процеси на території області, міста, району, сільського 

населеного пункту. Змістовною за експедиційним матеріалом щодо 

дослідження корисних копалин на території Житомирської області  є 

краєзнавчо-дослідницька робота  пошукової групи учнів Новогуйвинської 

гімназії Житомирського району Житомирської області «Скарбниці гранітів 

Житомирщини» (кер. Воробйова С.В.).  

    Матеріали пошукової роботи  щодо інтерпретації впливу землерийних 

тварин на антропогенні форми природного середовища висвітлені у  

краєзнавчо-дослідницькій роботі пошукової групи гуртків «Географічне 

краєзнавство» і «Юні екологи» Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді «Геоморфологічний аспект діяльності Бобра 

Річкового» (кер. Копилець Є.В.).   

Результати дослідження  геологічного об’єкту, який потенційно може 

бути об’єктом промислового туризму висвітлюються у краєзнавчо-

дослідницькій роботі вихованців гуртка «Екологічне краєзнавство» Калуської 

філії Івано-Франківського обласного державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді «Вивчення унікальних можливостей 

використання Домбровського кар’єру як дослідницької бази промислового 

туризму» (кер. Мацибурка Т.Г.); 

          Юні дослідники, що працюють за напрямом «Географія рідного краю», 

виконують   дослідницькі роботи щодо вивчення особливостей ландшафтів, 

клімату, природно-рекреаційних ресурсів регіонів України .  



Варто відзначити роботи, що висвітлюють результати досліджень 

учнівської молоді унікальних об’єктів природного довкілля рідного краю.  

Результати дослідження  природних особливостей балки Канцерівки, 

розташованої неподалік Хортицького мікрорайону м. Запоріжжя спрямовані на 

сприяння включенню  її до природно-заповідного фонду Запорізької області. 

Зазначену у краєзнавчо-дослідницьку роботу виконав  еколого-краєзнавчий 

гурток «ЮНЕКО» Комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради і назвав її  «Балка 

Канцерівка – цінна природна територія Запорізького Правобережжя» (кер. 

Шелегеда В.І.).  

Геоморфологічний опис річкової долини Лиману та природних ресурсів 

місцевого ландшафту висвітлює експедиційний матеріал  загону «Оберіг» 

Калайдинцівської ЗОШ І – ІІІ ст. імені генерал-майора Ф.Д. Рубцова 

Лубенського району Полтавської області у роботі «Річкова долина Лиману – 

таємниця нашого краю» (кер. Нечипоренко М.Г., Скребець С.І.). 

Важливо відзначити загальний високий рівень усіх конкурсних  робіт з 

Житомирської,  Івано-Франківської, Миколаївської, Полтавської, Запорізької, 

Рівненської,  Волинської,  Харківської, Чернівецької, Чернігівської областей.     

         Водночас, частина робіт ІІ (регіонального) туру конкурсу, поданих для 

участі у ІІІ турі конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна»,  є  реферативними та   недостатньо висвітлюють 

результати  виконання завдань експедиції щодо оволодіння учнями 

практичними навичками пошукової роботи  та залучення учнівської молоді до 

активної діяльності з вивчення історії українського народу і природного 

довкілля.  

Деякі роботи  мають описовий або компілятивний характер, оскільки при 

їх написанні  використані лише літературні джерела при відсутності посилання 

на них.   

У частині робіт зміст не завжди відповідає темі дослідження або відсутні 

власні експедиційні дослідження, додатки та фотоматеріали не відображають 

роботу виконавців або є неякісними та не завжди відповідають тематиці робіт.  

Суддівська колегія ІІІ (Всеукраїнського) туру експедиції звертає увагу 

керівників навчальних закладів та керівників краєзнавчо-дослідницьких робіт, 

методистів обласних центрів туризму і краєзнавства на зазначені недоліки   у 

роботах вихованців.  

У цілому,   проведення експедиції та конкурсу краєзнавчо-дослідницьких 

робіт  значною мірою створює передумови для всебічного залучення учнівської 

молоді до активної діяльності з вивчення історичних та природних об’єктів, 

явищ суспільного життя українського народу, сприяє формуванню умов для 

виховання юних громадян України. 

 

 

 

Завідувач відділом краєзнавства  

та наукових досліджень учнів                                                            Д.О.Бондарчук       


