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Додаток № 2 

до листа МОЦТКЕ УМ  

від 31.01.2019 № 28 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

ПРО ХІД ЕКСПЕДИЦІЇ «МОЯ БАТЬКІВЩИНА – УКРАЇНА»  

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Відповідно до Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 04.02.2013 р. № 81 «Про Всеукраїнську 

краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»), з 

метою вдосконалення патріотичного та громадянського виховання 

підростаючого покоління на традиціях і звичаях українського народу, 

формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до 

активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини з 15 

листопада по 14 грудня 2018 року Миколаївським обласним Центром 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (далі – МОЦТКЕ УМ) 

проведено ІІ (обласний) тур експедиції.  

На розгляд журі надійшло 32 роботи за 6-ма напрямами експедиційних 

досліджень з Новобузького, Миколаївського, Очаківського, Вітовського, 

Новоодеського, Казанківського, Врадіївського районів, Благодатненської, 

Галицинівської, Доманівської, Баштанської, Прибузької об’єднаних 

територіальних громад, м. Миколаєва та Миколаївського обласного Центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

В напрямі «Духовна спадщина мого народу» були представлені 4 

роботи, присвячені археологічним дослідженням на Миколаївщині, збору 

матеріалів про пам’ятки архітектури видатних діячів краю. За напрямом 

«Козацькому роду нема переводу» на конкурс надійшло 4 роботи, в яких 

висвітлено окремі аспекти господарської діяльності та військової справи 

запорожців, досліджені проблеми козацького розселення на території 

Миколаївщині. Напрям «Із батьківської криниці» представлений 8 

дослідженнями в галузях українських народних обрядів, побуту, культури, 

ремесел та промислів, вивчення традицій та побуту переселенців з інших 

регіонів. 7 досліджень, присвячених голодомору, подіям ІІ Світової війни та 

АТО, спогадам свідків цих подій, увійшли до напряму «З попелу забуття». 7 

робіт було надіслано для участі в напрямі «Географія рідного краю». 

Тематика цих досліджень – представники флори та фауни нашого краю, 

окремі об’єкти та природно-господарські територіальні системи 

Миколаївщини. Традиційно, найменша кількість учасників представлена в 

напрямі «Геологічними стежками України» – всього 2 роботи.  

В деяких напрямах не всі призові місця визначені через недостатню 

кількість набраних балів. 
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Члени журі відмічають високий рівень, глибину та ґрунтовність 

окремих досліджень, вагомий особистий внесок авторів пошуково-

дослідницьких робіт у вивчення обраної проблематики.  

Ґрунтовним виявилося спільне комплексне дослідження краєзнавчих 

гуртків МОЦТКЕ УМ (керівники: Запорожець О.В., Бондаренко Д.В., 

Смирнов О.І.), в ході якого була вивчена археологічна пам’ятка доби 

античності на північній околиці Ольвійської держави. Силами гуртківців 

виявлено та частково розкопано стародавній об’єкт, що являв собою пункт 

оптової торгівлі між еллінами та варварськими племенами і є першою 

пам’яткою такого типу, дослідженою в регіоні. Окрім власне розкопок, 

гуртківці взяли участь в камеральній обробці матеріалу, реставрації, 

інтерпретації, графічній та фотофіксації знахідок, передачі артефактів до 

фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Серед перспективних 

планів гуртківців важливе місце займає музеєфікація об’єкту. 

Актуальної теми торкнулися вихованці краєзнавчого гуртка                         

МОЦТКЕ УМ (керівник Хмелевська Є.В.) в роботі «Від батька до сина – 

зв'язок поколінь в сім’ї Іллі Шполянського». У роботі на прикладі однієї 

родини розкривається боротьба українського народу за самоствердження, 

незалежність та територіальну цілісність: від батька-дисидента до сина – 

героя АТО, вивчається внесок членів родини в розвиток української 

державності.  

Особливої уваги заслуговує краєзнавча експедиція проведена 

вихованцями гуртка Миколаївського районного будинку творчості учнів 

(керівник Запорожець О.В.), яка знайшла своє відображення в роботі 

«Архітектурні традиції народного житла (спроба аналізу хатньо-

господарського будівництва під час польових краєзнавчих досліджень)», в 

якій вивчено окремий житлово-господарський комплекс зникаючого 

с. Подимове Миколаївського району, здійснені архітектурно-планувальні 

обміри, складено план споруди. Робота добре проілюстрована, має значне 

наукове та методичне підґрунтя, в звіті докладно описані етапи 

експедиційного пошуку.  

Цікавою виявилася робота учнів Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Очаківської районної ради (керівник Лахтіонова І.В.) «Моніторинг 

чисельності ластівки сільської на території Кінбурнського півострова в 

межах населеного пункту Василівка». Під час експедиційних досліджень 

протягом трьох років гуртківці довели, що с. Василівка має важливе значення 

для збереження популяції вказаного виду птахів, які тут гніздяться. Як 

підсумок, була створена база даних, що в подальшому буде використана з 

метою охорони та збереження виду.  

Серед найбільш розповсюджених помилок слід зазначити наступне: 

невідповідність оформлення робіт вимогам (недотримані технічні умови 

щодо оформлення титульного аркуша та викладення тексту, перевищений 

обсяг роботи), орфографічні та граматичні помилки, відсутність повних 

даних про джерела та використану літературу, відсутність посилань, додатки 
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не в повній мірі ілюструють експедиційний пошук, часом відсутній зв'язок 

між тестом і додатками. Звертаємо увагу на якість додатків – зображення 

повинні бути чіткими, фото відповідати розмірам, зазначеним у вимогах. В 

деяких дослідженнях недостатньо або зовсім не описані етапи 

експедиційного пошуку, зміст роботи та висновки не завжди відповідають 

цілям і завданням. Деякі роботи носять суто компіляційний характер, в них 

подаються загальновідомі положення. Важливо, щоб робота базувалася саме 

на місцевому матеріалі, в ній висвітлювалися здобутки учнів в ході власного 

дослідження, висновки доповнювали або корегували вже наявні наукові 

знання. 

 

 


