
Додаток  1 

до наказу відділу освіти  

від  05.10.2016 №440 

Аналітична довідка  

про підсумки районного етапу обласної  

фольклорно-етнографічної експедиції  

«Звичаї, обряди та традиції мого краю»  

у 2016  році 

 

З метою сприяння вихованню національної свідомості учнівської 

молоді через дослідження культури  і побуту, вивчення обрядів і традицій, 

збору переказів і легенд, запису спогадів очевидців (Другої світової війни, 

остарбайтерів, жертв голодомору) протягом січня – вересня 2016 року був 

проведений районний етап обласної  фольклорно-етнографічної експедиції 

«Звичаї, обряди та традиції мого краю» (далі «Екстедиція»). 

Для розгляду до журі районного етапу Експедиції подано 5 

пошуково-дослідницьких робіт:  дві роботи з КЗ «Широківська СЗШ №1»,  

по одній роботі з Чапаєвської, Шестірнянської та Новоселівської  шкіл. 

Всього в районній експедиції взяло участь 5 пошукових груп, 17 юних 

дослідників. 

Подані роботи оцінювало журі, визначене наказом відділу освіти  №8 

від11.01.2016 р. «Про проведення районного етапу обласної фольклорно-

етнографічної експедиції «Звичаї, обряди та традиції мого краю». Було 

відзначено найбільш цікавий матеріал пошукової групи «З народних джерел» 

Чапаєвської СЗШ- спогади учасників Другої світової війни, про життя в 

окупації, про голодний 1933 рік. Керівники групи – Пузіна Оксана 

Григорівна та Гавриш Тетяна Володимирівна. 

З метою надання методичної допомоги керівникам пошукових груп 

були проведені індивідуальні консультації та надані методичні рекомендації 

щодо проведення Експедиції на місцях. 

Пошукова  група «Пам’ять очевидців»  під керівництвом Алхімової 

Любов Богданівни (Широківська СЗШ №1) подала матеріали – спогади  

учасника  Другої світової війни,  в’язня концтабору та дитини війни. 

Пошукова група на чолі з  Вовченко Оленою Сергіївною 

(Широківська СЗШ №1) надала обрядові  матеріали,  пов’язані з 

народженням дитини, весіллям  та святом Івана Купала. 

Учні  Шестірнянської СЗШ Махонько Катерина та Дерев’янко Сергій 

зібрали   матеріал про історію села Шестірня. Керівниками групи були 

Махонько Любов Володимирівна та Гаркуша Світлана Миколаївна – вчителі  

Шестірнянської СЗШ. 

Пошукова група «З джерел народної пам’яті» Новоселівської СЗШ 

(керівник Барліт Віктор Валерійович) надала матеріал про життя в окупації в 

роки Другої світової війни та про врятованого воїна  Вадима Сидура, що став   

відомим  українським скульптором і лаконічним образом металу   створив 



скульптуру «Мадонна», якою увіковічив образ своєї рятівниці О.М. 

Толкачової. 

Журі Експедиції визначило переможців за номінаціями: 

- кращий пошуковий загін  - «З народних джерел» Чапаєвської СЗШ; 

- кращий юний дослідник-пошуковець –Махонько Катерина та 

Дерев’янко Сергій (Шестірнянська СЗШ); 

- кращий навчальний заклад _ Широківська СЗШ №1; 

- кращий матеріал в номінації «Культурна  та духовна спадщина 

спадщина мого краю»  пошукового загону Новоселівської СЗШ. 

Варто зазначити, що навчальні заклади, які подали матеріали не  

уважно вчитувались у вимоги щодо оформлення конкурсних матеріалів. 

Роботи не  вичитані. Матеріали насичені другорядною інформацією, яка не 

стосується суті роботи. Перераховані не всі джерела інформації. 

 

 
 
 
 

Завідуюча районним  методичним кабінетом      Л.Г.БІДНОВА  


