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Анотація. У статті розглянуто організацію і методику проведення учнівських українознавчих
експедицій загальноосвітніми навчальними закладами Гуцульського регіону України.
Ключові слова: Гуцульський регіон України, освіта, учнівські українознавчі експедиції, загальний
опис сільського населеного пункту.
У розбудові Української незалежної держави
важливу роль відіграє розвиток системи загаль
ної середньої освіти, головним завданням якої
є забезпечення високої якості знань учнів та їх
національнодержавницьке виховання. Сучасна
українська освіта повинна бути засобом збере
ження української традиційної народної культури
і національної ідентичності українців. У цьому кон
тексті важливу роль відіграє вивчення україно
знавства в загальноосвітніх навчальних закладах
України [1]. Викладання українознавства в
школах має свої науковометодичні особливості,
що зумовлені самим змістом цього інтегра
тивного навчального предмета та природоеко
логічними і культурноісторичними відміннос
тями окремих етнографічних регіонів України [2].
У цій статті ми розглядаємо одну із нових
форм організації практичної навчальної діяль
ності учнів ЗНЗ України в рамках вивчення пред
мета «Українознавство», яка має назву «учнів
ські українознавчі експедиції». Предметом
нашого дослідження є організація і методика
проведення учнівських українознавчих експе
дицій загальноосвітніми навчальними заклада
ми на території Гуцульського регіону України.
Учнівські українознавчі експедиції суттєво
відрізняються від традиційних уроків та прак
тичних занять і концептуально відносяться до
методики «навчання через дослідження». Для
таких експедицій характерні певні особливості,
зокрема безпосереднє вивчення учнями дос
ліджуваного об’єкта чи явища, відповідність пев
ним українознавчим концентрам та наявність
конкретної теми. Ще одна особливість шкільних
українознавчих експедицій зумовлена природо
екологічними та культурноісторичними відмін
ностями Гуцульського етнографічного регіону
України. Наукове українознавче дослідження
будьякого населеного пункту і регіону України
повинно проводитись у контексті вивчення всієї
держави та всього українського народу. Україно
знавство створює цілісний образ України тільки
на основі інтеграції знань про всі її регіони.
Шкільні українознавчі експедиції є новою
формою організації навчальнопрактичної діяль
ності учнів, тому наведемо окремими тезами
найважливіші науковометодичні рекомендації
щодо їх можливого проведення на території
Гуцульського регіону України.
Такі експедиції дають можливість здійснити
поєднання теоретичного вивчення українознав
ства із практичною пошуководослідницькою
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роботою. Під час їх проведення учні поступово
оволодівають основними методами експедицій
ної роботи. Однією із важливих складових частин
учнівської українознавчої експедиції є проведення
інтерв’ю з респондентом та розшифрування від
повідного аудіозапису. Учні навчаються спілку
ватися із респондентами – визнаними носіями
традиційної народної культури Гуцульщини,
ознайомлюються з їхнім світоглядом. Крім того,
така форма організації практичної навчальної
діяльності учнів сприяє кращому національно
державницькому та етнокультурному вихованню
школярів. Під час українознавчих експедицій
відбувається практичне вивчення, збереження і
відтворення української традиційної народної
культури та народного мистецтва Гуцульщини.
Експедиційна робота дає можливість учням
безпосередньо ознайомитись із реальним жит
тям і побутом місцевого населення краю, що
сприяє кращій соціалізації школярів. Організа
тором і керівником українознавчої експедиції ЗНЗ
повинен бути вчитель українознавства.
Одним із практичних результатів таких екс
педицій є створення у школі джерельної бази про
природу, екологію, історію, культуру й мистецтво
Гуцульщини, яка може бути використана для напи
сання колективних, групових чи індивідуальних
учнівських навчальних проектів із українознавства.
Експедиційна діяльність учнів може бути орга
нізована у вигляді щорічних шкільних україно
знавчих експедицій, які найзручніше проводити
навесні під час навчальної практики школярів.
Учнівські українознавчі експедиції дають
можливість побачити зв’язок теоретичних знань
із реальним життям і побутом свого населеного
пункту, регіону і України загалом. Зібравши експе
диційний матеріал, учні мають можливість напи
сати навчальний проект з українознавства на певну
тему, при цьому вони вчаться робити порівняль
ний аналіз, узагальнення і висновки. Найкращі
учнівські науководослідні проекти можуть бути
представлені на різних конкурсах з україно
знавства [3].
Під час українознавчої експедиції відбу
вається практичне поглиблення набутих теоре
тичних знань не тільки з українознавства, але й з
багатьох інших навчальних предметів. Мате
ріальнотехнічне забезпечення шкільних україно
знавчих експедицій переважно зводиться до
наявності простих технічних засобів фотогра
фування та аудіозапису. Збиральницька експеди
ційна робота учнів сприяє збереженню найкращих
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художніх ремесел та промислів Гуцульщини» та
«Пам’ятки природи, історії та культури Гуцуль
щини». Вони дають можливість створити в кожній
середній школі Гуцульського регіону україно
знавчу джерельну базу про історію та культуру,
виконавське музичне та декоративноужиткове
мистецтво, художні ремесла та промисли, па
м’ятки природи рідного краю.
Розглянемо науковометодичні рекомендації
щодо проведення шкільної українознавчої екс
педиції на тему «Загальний опис сільського насе
леного пункту Гуцульщини». Експедиція про
водиться з метою збору та систематизації дже
рельного матеріалу для написання в подальшому
книги, що своїм змістом може відповідати назві
«Загальний опис мого села». Експедиція «Загаль
ний опис сільського населеного пункту Гуцуль
щини» повинна надати повну інформацію про
сільський населений пункт, зокрема про його
природу, історію, культуру і традиції не тільки в
минулому, але й в сучасних умовах будівництва
незалежної держави Україна. Для проведення
такої експедиції ми розробили детальний план
загального опису села на Гуцульщині, який вклю
чає в себе приблизний перелік основних довід
кових даних, необхідних для одержання цілісного
уявлення про сільський населений пункт у період
проведення експедиції, учасниками якої повинні
бути всі учні, які працюють над колективним
проектом «Загальний опис мого села». Програма
шкільної українознавчої експедиції «Загальний
опис сільського населеного пункту на Гуцульщині»
складається із 15 частин, що містять 110 най
важливіших довідкових даних про сільський
населений пункт Гуцульського регіону України.
План загального опису
сільського населеного пункту
на Гуцульщині
1. Загальна характеристика села.
Сучасна назва села.
Частина району, в якій розміщене село.
Віддаль села до райцентру (по автошляху).
Віддаль села до найближчої залізничної станції.
Середня протяжність села (довжина, ширина).
Загальна площа території села.
Назви сільських присілків (кутків) у порядку
зменшення чисельності населення.
Населені пункти (інші держави), з якими
межує село.
2. Місцева влада і населення села.
Назва сільської ради.
Сільська рада, якій підпорядковане село (для
тих сіл, на території яких немає сільської ради).
Прізвище, ім’я та по батькові голови і секре
таря сільської ради.
Загальна чисельність населення в селі (станом
на початок поточного року).
Найбільш поширені (типові) прізвища жителів села.
Назви «помісцевому» найбільших родин у селі.
Прізвище та ім’я тих довгожителів, яким
виповнилося 90 років.
Прізвище та ім’я батьків, які мають найбільшу
кількість дітей.
3. Коротка історична довідка про село.
Час заснування села.
Перша письмова згадка про село.
Колишня назва села (її походження).
Сучасна назва села (походження, час встанов
лення).
Найважливіші історичні події, які відбулися в
селі «зза Австрії» (з 1772 р. до 1914 р.).
Основні історичні події в селі під час Першої
світової війни (з 1914 р. до 1918 р.).
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зразків народної матеріальної і духовної культури
рідного краю. Для успішного проведення україно
знавчої експедиції необхідно попередньо озна
йомити учнів із основними методами наукових
досліджень. Перш за все, вони повинні знати, що
збір фактичного матеріалу є важливою частиною
будьякого наукового дослідження. Аудіовізуальні
матеріали, зібрані під час шкільної експедиції, є
основним фактографічним джерелом для напи
сання навчальних проектів. Програма експеди
ційних досліджень повинна відповідати темі
експедиції і логіці експедиційної пошуковозби
ральницької роботи, яка складається, як правило,
із трьох основних етапів: теоретикопідготов
чого, пошуковозбиральницького та підсумково
узагальнюючого.
Маршрут шкільної експедиції розробляється
відповідно до теми експедиційного дослідження.
Написання звіту про експедицію є важливим зав
данням, яке заздалегідь ставиться перед усіма її
учасниками, а ними є учні, які працюють над пев
ним навчальним проектом. Кожен з них має осо
бисте пошуководослідне завдання під час її про
ведення. У програмі шкільної українознавчої
експедиції повинна бути сформульована конкрет
на тема, вибрано об’єкт дослідження, визначена
основна мета та вказано час проведення експедиції.
З метою дослідження історичного минулого
рідного краю під час експедиції доцільно відві
дати музейні заклади регіону, в яких зібрано цінну
інформацію про його природу, історію, мате
ріальну і духовну культуру українського народу.
Учасники експедиції мають здійснювати тема
тичні спостереження, документальне фотогра
фування, певні виміри та схематичні зарисовки
об’єкта дослідження, а також по можливості
робити копії знайдених документів і матеріалів.
Одним із важливих виховних наслідків шкільної
українознавчої експедиції є безпосереднє живе
спілкування її учасників із визнаними носіями
традиційної народної культури Гуцульщини, що
позитивно впливає на формування національної
свідомості учнів.
На Гуцульщині ще частково збережена дуже
цінна усна народна традиція, тому проведення
аудіозаписів і фонозаписів автентичних народних
творів є важливим завданням кожної шкільної
експедиції. Необхідно здійснити точне розши
фрування усіх одержаних аудіо і фонозаписів, на
основі яких можна робити науковий аналіз дос
ліджуваної теми. Організована експедиційна робота
в школі сприятиме поступовому формуванню
основних дослідницьких компетентностей учнів.
Якщо проведення щорічних шкільних україно
знавчих експедицій стане традицією, то наступ
ним можливим кроком такої пошуководослід
ницької роботи може бути проведення шкільної
науковопрактичної конференції за матеріалами,
зібраними під час експедицій.
Для того, щоб наше дослідження мало науково
практичний зміст, ми розглянемо організацію і
методику проведення учнівських українознавчих
експедицій загальноосвітніми навчальними
закладами на території Гуцульського регіону
України на конкретному прикладі шкільної украї
нознавчої експедиції на тему: «Загальний опис
сільського населеного пункту на Гуцульщині».
У 2008 р. в журналі «Українознавство» ми
опублікували статтю [4], у якій викладено науково
методичні рекомендації щодо проведення
тематичних учнівських українознавчих експедицій
на три найбільш актульні теми: «Жива історія Гу
цульщини», «Майстри народної творчості,
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Основні історичні події в селі в період станов
лення ЗУНР та УНР (з 1918 р. до 1920 р.).
Найважливіші історичні події, які відбулися в
селі «зза Польщі» (з 1920 р. до 1939 р.).
Основні історичні події в селі під час Другої
світової війни (кількість загиблих).
Найважливіші історичні події, які відбулися в
селі «зза Союзу» (до 1991 р.).
Події в селі в період утворення і розбудови
держави Україна (після 1991 р.).
4. Природне середовище села.
Середня висота села над рівнем моря.
Поверхня і рельєф села.
Гори, якими оточене село (назви і висоти гір).
Річка, на якій знаходиться село (притокою якої
річки вона є).
Назви інших річок, потоків і озер на території села.
Наявність водозахисних споруд та ставків на
території села.
Назви основних лісових урочищ у межах села
(назви найбільш поширених деревостанів).
Мінеральні джерела на території села.
Поклади корисних копалин на території села.
Небезпечні місця у селі (обриви, круті схили,
камнепади, снігові лавини тощо).
5. Енергетика села.
Електрифікація села (минуле, сучасний стан).
Наявність у селі АЗС, газобалонних дільниць.
Газифікація села (сучасний стан, перспективи).
Вид палива, який переважно використовують
для опалення житлових будинків.
Перспективи використання в селі альтерна
тивних джерел енергії.
6. Гірське господарство в селі.
Земельний фонд села.
Кількість господарських дворів у селі.
Промислові підприємства, які працюють на
території села (кількість працівників, прізвище та
ім’я керівника).
Майстерні декоративноужиткового мистецт
ва та художніх промислів.
Основні новобудови села (час спорудження).
Побутове обслуговування жителів села.
Коротка історична довідка про колишній кол
госп у селі.
Назва спілки селян у селі (кількість членів спіл
ки, прізвище та ім’я голови).
Фермерство в селі (кількість фермерських гос
подарств).
Розвиток землеробства і тваринництва в селі.
Садівництво, бджільництво, вирощування
лікарських рослин.
Агрономічна і ветеринарна служби в селі.
Засоби малої механізації в користуванні селян.
Переробні підприємства на території села.
Назви лісництв на території села (прізвище
та ім’я лісничого).
Належність лісництв до природозаповідних
установ України.
7. Транспортне сполучення села.
Коротка історична довідка про прокладання
доріг у село.
Залізнична лінія, яка проходить через село.
Автомобільна дорога, яка проходить через село.
Центральна дорога в селі (асфальтована, ґрун
това).
Автобусне сполучення села (кількість маршрутів).
Наявність автомобільних мостів на території села.
Кількість приватних засобів транспорту в жи
телів села (легкових, вантажних, тракторів).
8. Підприємства торгівлі в селі.
Коротка історична довідка про розвиток
торгівлі в селі.
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Назви закладів торгівлі в селі.
Заклади громадського харчування в селі.
Наявність сільського ринку.
9. Освітні заклади в селі.
Коротка історична довідка про розвиток
освіти в селі.
Назва ЗОШ у селі (кількість учнів, вчителів,
прізвище та ім’я директора школи та його заступ
ників).
Прізвище та ім’я вчителівметодистів місце
вої школи.
Приміщення, в якому працює школа (типове,
пристосоване, рік спорудження).
Матеріальнотехнічна база школи (комп’ю
терні класи, Інтернет).
Наявність пришкільного інтернату в селі (кіль
кість учнів).
Музична, художня, реміснича школи в селі
(кількість учнів, прізвище та ім’я керівника).
Наявність дитячого садка в селі (кількість ді
тей, прізвище та ім’я завідуючого).
10. Медичне обслуговування, фізична куль
тура і спорт у селі.
Коротка історична довідка про розвиток ме
дичного обслуговування жителів села.
Лікувальні заклади в селі (дільнична лікарня,
амбулаторія, ФАП, аптека, стоматологічний кабі
нет, автомобіль швидкої медичної допомоги).
Прізвище та ім’я керівника лікувального зак
ладу в селі.
Санаторнокурортні заклади на території села
(кількість місць у них).
Туристичні заклади в селі.
Назви туристичних маршрутів, які проходять
через село.
Спортивні споруди в селі (спортзал, футболь
не поле, волейбольна площадка тощо).
Спортивна школа в селі.
11. Релігійноцерковне життя в селі.
Коротка історична довідка про сільську церк
ву, парафію, священиків села.
Назви релігійних громад у селі (прізвище та
ім’я голови церковної громади).
Назва сільської церкви, храмові свята в селі
(прізвище та ім’я священика).
Наявність у селі дзвіниці, каплиць, кладовищ.
12. Заклади культури в селі.
Наявність Будинку культури в селі (прізвище
та ім’я керівника закладу).
Назва аматорського колективу, який має
звання народного, став лауреатом фестивалю,
конкурсу.
Наявність сільської бібліотеки (книжковий
фонд бібліотеки).
13. Зв’язок у селі.
Наявність сільського відділення зв’язку (пош
товий індекс).
Різні види телефонного зв’язку в селі.
Можливість приймання телебачення і радіо в селі.
Можливість користування Інтернетом.
14. Визначні місця села.
Чим відзначається село серед інших сіл району.
Унікальні об’єкти села (найбільший, найдав
ніший і т.п.).
Назви музейних закладів, які є на території
села (прізвище та ім’я завідуючого).
Пам’ятки історії та культури на території села.
Назви пам’ятників, обелісків, пам’ятних
знаків, меморіальних дошок у селі.
Пам’ятки архітектури в селі.
Пам’ятки природи на території села.
Книги, фільми та інші твори про село і його
жителів.
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щоб краще зрозуміти, хто ми є, потрібно
спочатку довідатися про своїх предків, історичне
минуле, традиції та культуру нашого народу.
Крім того, звернемо також увагу, що участь
учнів у шкільній українознавчій експедиції дає їм
можливість краще реалізувати свої природні
багатосторонні здібності. Експедиційна діяль
ність школярів є соціально значущою діяльністю,
яка спрямована не тільки на вивчення, а й на творче
перетворення соціальної дійсності рідного краю.
Введення у практику роботи шкіл Гуцульщини
щорічних учнівських українознавчих експедицій
сприятиме покращенню змісту, форм і методів
українознавчої освіти, а учням експедиції дають
можливість безпосередньо ознайомитись із вито
ками і першоджерелами української історії і націо
нальної культури, із скарбницею народної пам’яті,
яку потрібно зберегти для прийдешніх поколінь.

Українознавство

15. Відомі вихідці з села.
Видатні діячі історії і культури, які побували в
даному селі.
Відомі вихідці з села (вчені, письменники,
митці та ін.).
Жителі села, які зробили вагомий внесок у
його розвиток.
Відомі майстри народної творчості з даного села.
Відомі уродженці села, які проживають у
діаспорі.
Назвати прізвища та імена відомих людей, які
поховані на сільському кладовищі.
Цей план загального опису сільського насе
леного пункту на Гуцульщині детально відображає
специфічні особливості сіл Верховинщини.
Використовуючи подібну схему, за допомо
гою працівників сільських рад та шкіл Верховин
ського району ІваноФранківської області було
зібрано джерельний матеріал під науковим керів
ництвом Філії «Гуцульщина» НДІУ у 2004 р. та
упорядковано й видано книгу «Верховинщина:
Загальні описи та історичні нариси» [5].
Нагадаємо, що 2 вересня 2009 р. Президент
України В. Ющенко видав Указ «Про збереження
та популяризацію гуцульської культури», який,
зокрема, передбачає розроблення цілого ком
плексу заходів й щодо практичної участі загаль
ноосвітніх навчальних закладів Гуцульщини в
збереженні історичної пам’яті, природного сере
довища та народної культури і мистецтва рідного
краю. У контексті цього указу шкільні українознавчі
експедиції по своєму селу, району і регіону Гуцуль
щини можуть бути однією із практичних форм
організації роботи учнів із вивчення і збереження
природної, історичної та культурної спадщини рід
ного краю, тобто вивчення і збереження україн
ського етнокультурного середовища. Для того,

