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Про підсумки організації та проведення районних етапів  
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді  
«Моя Батьківщина Україна»  
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.02.2013 № 
81, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 287/22819 «Про затвердження 
Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», 
департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 01.10.2019 №07-01/359 
«Про проведення обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 
Батьківщина - Україна», на виконання наказу відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 04.10.2019 № 369 
«Про проведення районних етапів Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 
Батьківщина – Україна» (далі Експедиція), з нагоди святкування 140-річниці від дня народження 
Головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки, Голови Директорії Української 
Народної Республіки Симона Петлюри, з метою національно-патріотичного виховання, 
вдосконалення змісту, форм, засобів виховання найкращих традиціях українського народу, 
формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення дітей та молоді до активної 
діяльності з вивчення історично-культурної спадщини, ознайомлення з об'єктами заповідного фонду, 
з 04.10.2019 до 20.12.2019, відповідно до вимог Положення та Карти оцінювання проведені районні 
етапи Експедиції. 

До Участі в Експедиції залучені юні дослідники усіх закладів освіти районів. На конкурс 
скеровано 18 дослідницьких робіт, з них: 11 робіт школярів закладів освіти Залізничного району - 
ЛУГГ ім. О. Степанів – 2 роботи; ЛСЗШ № 74 – 4 роботи; СЗШ № 67 -1 робота; 68- 1 робота;  ЦДЮТ – 
3 роботи; та 7 робіт освітніх закладів Шевченківського району: ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР - 
1 робота; СЗШ № 99 – 2 роботи; СЗШ № 92 – 4 роботи.  

У напрямі «Духовна спадщина мого народу» дослідницька робота «Борис Григорович 
Возницький – некоронований король» учнів ліцею № 81 ім. П.Сагайдачного ЛМР) було проведено 
дослідження життєвого шляху Б.Г. Возницького, його діяльність на посаді директора Львівської 
картинної галереї, сподвижницьку роботу у пошуках та відновленні цінних пам’яток  культури України, 
охоронну діяльність у збереженні національної спадщини українського народу, заснуванні нових 
музеїв, друковані праці. 

Юні краєзнавці з СЗШ № 99, досліджуючи історію ляльки-мотанки «Історія львівської ляльки. 
«Крутися, мотанко!», дійшли висновків, що вивчаючи особливості її виготовлення, можна багато 
дізнатись про історію своєї родини. Зовнішній вигляд ляльки може розказати, з якої місцевості вона 
походить, а також про певні традиції та звичаї нашого народу. Школярі провели майстер-клас по 
виготовленню ляльки-мотанки у своєму навчальному закладі. 

В роботі «Природний потенціал регіонального ландшафтного парку «Знесіння» учні СЗШ № 67 
досліджували етнокультурний потенціал парку «Знесіння», геотуристичну стежку, історичний 
маршрут «Цісарська стежка на Кайзервальді», екологічний потенціал парку, а також перспективи 
розвитку цієї природоохоронної території. 

Вихованці гуртка «Історичне краєзнавство» ЦДЮТ Залізничного району м. Львова в роботі 
«Кам’яна симфонія Львова» досліджували корисні копалини Львівщини; природні матеріали, з яких 
побудовані архітектурні перлини нашого міста, оздоблені інтер’єри храмів та будівель; пам’ятники; 
відвідували музеї, проаналізували проблеми сучасного розвитку міста. 

Широке та різноманітне коло тем, які обирають для своїх досліджень учні, свідчить про 
глибоке зацікавлення культурною, історичною, духовною спадщиною рідного краю, красою рідної 
природи. Проте, необхідно відмітити типові недоліки деяких робіт, зокрема, не дотримані вимоги 
щодо оформлення (відсутня чітка структура (розділи), нумерація сторінок, список використаних 
джерел, відсутні або неправильно оформлені додатки, перевищений обсяг робіт, учасники конкурсу 
не вміють вирівнювати текст по правому/ лівому краю), а також більшість робіт носять компілятивний 
характер, відсутні власні дослідження та їх аналіз. 

Враховуючи сказане, роботу складу конкурсного журі та результати підсумкового протоколу,  
 

НАКАЗУЮ: 



1. Організацію та проведення районних етапів Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської 

молоді (далі Експедиція) в закладах освіти Шевченківського та Залізничного районів м. Львова 
вважати задовільним. 
2. Визнати переможцями та призерами районних етапів Експедиції та нагородити грамотами 

відділу освіти учнів закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів м. Львова, згідно 
з додатком 1. 

3. Керівникам закладів освіти районів: 
3.1. Здійснювати всебічну підтримку учнівської молоді щодо проведення науково-

дослідницької роботи з історії вивчення національного культурного надбання рідного 
краю. 

3.2. Сприяти широкому залученню учнівської молоді до пошуково-дослідницької, пошуково-
краєзнавчої роботи, екскурсій, акцій та експедицій. 

4. Директору ЦДЮТ Залізничного району м. Львова Войтовичу Л. В.: 
4.1. Відзначити працівників, відповідальних за роботу з організації та проведення районних 

етапів Експедиції. 
4.2. Подати у Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді 

звітні документи про підсумки районних етапу в закладах освіти Шевченківського та 
Залізничного районів м. Львова, роботи переможців та завірену належним чином заявку 
на участь в обласному етапі Експедиції до 15.01.2020. 

4.3. Подати для розміщення на сайті відділу освіти прес-реліз про результати проведення 
Експедиції. 

5. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному спеціалісту відділу освіти 
Мартиніву .В.М. 

 

 
Начальниця відділу     Синицька Г. Я. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 до наказу 
відділу освіти від  
28.12.2019 № 503 
 

Переможці та призери районних етапів Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 
Батьківщина – Україна» 

 

№ Навчальний 
заклад 

Назва Автор Керівник Приміт 
тка 

Місце 

«ДУХОВНА СПАДЩИНА МОГО РОДУ» 

1 Ліцей ЛМР 
№ 81 ім. 
Петра 

Сагайдачног
о 

«Б.Г.Возницький – 
некоронований 

король» 

Мороз Максим, 
Куделич Дарія, 

Антоник 
Анастасія, учні 

9-А класу 

Подолюх Г.П., 
вчитель історії, 
Соболь Г.О., 

вчитель 
географії 

 І 

2 СЗШ № 99 «Наш земляк 
Юрій-Франц 

Кульчицький – 
герой Відня» 

Бойцун Ангеліна 
Горбаль 

Анастасія учні 9-
В класу 

Притула С.В., 
вчитель історії 

 ІІ 

3 ЛУГГ ім. 
О.Степанів 

«Українська пісня 
у світі в 

дослідженнях 
Григорія Нудьги» 

Демків 
Анастасія, 

учениця 6 (10) 
класу 

Староста М.І., 
вчитель 
музики 

 ІІІ 

4 СЗШ № 74 «Блаженна 
преподобна 
Йосафата 

Гордашевська» 

Кузьмінська 
Іванна, учениця 

9-А класу 

Кузьмінська 
І.І., вчитель 

географії 

 ІІІ 

5 СЗШ № 74 «Омелян Ковч  – 
священик, патріот 

та праведник» 

Бакуш Роман, 
учень 7-Б класу 

Кузьмінська 
І.І., вчитель 

географії 

 4 

6 СЗШ № 74 «Климентій 
Шептицький – 

Праведник 
народів світу, 

блаженний 
священномученик 

УГКЦ» 

Богданович 
Володимир, 

учень 10-А класу 

Кузьмінська 
І.І., вчитель 

географії 

 4 

«ІЗ БАТЬКІВСЬКОЇ КРИНИЦІ» 

1 СЗШ № 99 «Історія львівської 
ляльки. «Крутися, 

мотанко!» 

Зарецька Оксана 
, Сухай Ірина, 
учні 9-Б класу 

Савенець 
Н.М., вчитель 

географії 

 І 

2 ЛУГГ ім. 
О.Степанів 

«Таємниці 
гаварецької 
кераміки» 

Обух Марта, 
учениця 3 (7) А 

класу 

Іванович О.Р., 
вчитель 
географії 

 ІІІ 

«ГЕОГРАФІЯ РІДНОГО КРАЮ» 

1 СЗШ № 67 «Природний 
потенціал 

регіонального 
ландшафтного 

парку «Знесіння» 

Бик Василь, 
Гусак Ірина, учні 

11-А класу 

Дорош Г.Т., 
вчитель 
географії 

 І 

2 СЗШ № 92 «Рясне – 
унікальна околиця 

Львова» 

Вихованці 
гуртка «Юні 

екскурсоводи» 

Сорока А.І., 
вчитель 
географії 

 ІІ 

3 ЦДЮТ 
Залізничного 

району 
м.Львова 

«Значення 
Сколівських 

Бескидів 
(Українські 

Карпати) для 
наукової та 

пізнавальної 
роботи учнів 

вихованці гуртка 
«Екологічне 

краєзнавство» 

Нестерук Н.В., 
керівник гуртка 

 ІІІ 

«З ПОПЕЛУ ЗАБУТТЯ» 



1 ЦДЮТ 
Залізничного 

району 

«З попелу 
забуття» 

Гнатковська 
Юлія,Кушнір 

Остап,Деркач 
Назар, 

Кохановський 
Максим, 

вихованці гуртка 
«Історичне 

краєзнавство» 

Семенова В.А., 
керівник гуртка 

 І 

2 СЗШ № 74 «Блаженний 
Володимир 
Прийма – 

покровитель 
мирян» 

Заблоцький 
Данило, учень 9-

А класу 

Кузьмінська 
І.І., вчитель 

географії 

 ІІІ 

2 СЗШ № 68 «Друга світова 
війна – спогади, 

які закарбувалися 
назавжди» 

Смук Оксана, 
Труш Софія, 
Ховар Олег, 

Булавіна Ірина 

Коровкіна Л.М., 
вчитель історії 

 4 

«ГЕОЛОГІЧНИМИ СТЕЖКАМИ УКРАЇНИ» 

1 ЦДЮТ 
Залізничного 

району 

«Кам’яна 
симфонія Львова» 

Гнатковська 
Юлія, Ярошик 

Соломія-Зоряна, 
Паламар Остап, 
Добровольська 

Вероніка, 
Стаськов 
Дмитро, 

Стаськов Іван, 
вихованці гуртка 

«Історичне 
краєзнавство» 

Семенова В.А., 
керівник гуртка 

 І 

 


