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Перемоги буковинських школярів на 
XI Міжнародному конкурсі з українознавства

Т.А.Мінченко,
методист НМЦ виховноїроботи 

та позашкілля ІППОЧО
Перемога завжди на боці 

тих, хто правий.
А правість вимірюється 

цінністю ідеї, яку захищаєм.
Конфуцій

29-31 березня в м.Київ проходив 
XI Міжнародний конкурс з україноз
навства для учнів 8-11 класів, який 
проводився на базі Національного 
науково-дослідного інституту 
українознавства.

Від Чернівецької області в заочно
му конкурсі (І етап -  написання на
уково-дослідницьких робіт) брали 
участь 10 учнів, які стали перемож
цями цього етапу конкурсу, і оргко
мітетом Міжнародного конкурсу були 
запрошені на заключний (очний) етап 
у м.Київ для виконання тестових за

вдань, письмової роботи, захисту 
науково-дослідницьких робіт. У кон
курсі брали участь учні з усіх об
ластей України. Після підбиття під
сумків переможцям вручено нагоро
ди головою журі Б.М.Галайко, ди
ректором Науково-дослідного інсти
туту українознавства Міністерства 
освіти і науки України.

Учні Чернівеччини в змаганнях 
конкурсу посіли такі місця:

- 1 -  Анна Столяр, учениця 9 кла
су Сокирянської гімназії Сокирянської 
ОТГ (учитель Л.М.Кучерява);

- II -  Ярослав Кузенко, учень 
8 класу Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім,Івана Діяконюка Вижницького ра
йону (учитель Г.Я.Чоборяк);

- II -  Діана Скакун, учениця 
8 класу Хотинської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 
(учитель О.А.Бернавська);

- III -  Любов-Дзвенислава Гри-

горчук, учениця 9 класу Глибоцько- 
го ліцею (учитель Т.М.Демчук);

- II -  Коваль Ольга, учениця 11 
класу Глибоцької гімназії (учитель 
Ю.С.Коваль);

- III -  Єлизавета Поляк, учениця 
10 класу Путильської гімназії (учитель 
Л.В.Євдощук).

У заочному конкурсі науково-до- 
слідницьких робіт перемогли такі учні: 
Анастасія Стасюк, учениця 9 класу 
Чернівецької гімназії №1 (учитель 
Г.Н.Окармус); Галина Бузинська, 
учениця 11 класу Чуньківського НВК 
Заставнівського району (учитель 
М.В.Поп'юк); Дар'я Ковалик, учени
ця 7 класу Заставнівської ЗОШ І-ІІІст 
(учитель Г.М.Ковальчук); Дмитро 
Криштанович, учень 9 класу Брус- 
ницького ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського 
району (учитель Г.І.Якимчук).

Вітаємо переможців!

Ярослав Кузенко,
учень 8 класу Банилівської ЗОШ  

І-ІІІ ст. ім.1.Діяконюка 
Вижницького району

Уроки українознавства можна 
назвати уроками патріотизму, уро
ками виховання справжнього гро
мадянина України. Це предмет, який 
збагачує нас новими знаннями, 
змушує думати, порівнювати, мис
лити, співставляти, пов'язувати з 
багатьма науками.

Значна увага надасться сімей
ному вихованню. Це ниточка, яка 
єднає покоління, учить поважати 
батьків, любити рідний край, ви
вчати національні традиції.

З особливою зацікавленістю 
готувався я до районного, облас

ного конкурсів з українознавства 
і, зокрема, до XI Міжнародного 
конкурсу, який проходив у Києві 
з 29 по 31 березня.

Програма конкурсу продумана 
змістовно, щоб ми змогли попрацю
вати, поділитися думками, зустрі
тися з відомими людьми. Вдало про
думаний відпочинок для учасників 
конкурсу. Зустріч з гуртом «Широ
кий лан», з бандуристом Тарасом 
Компаніченком запам'ятається нам 
на все життя. Враження від екскур
сії еколого-натуралісгичним центром, 
Києвом, Національним музеєм Укра
їни незабутні.

Вважаю, що уроки україноз
навства потрібні й повинні бути в 
шкільній програмі.



Анна Столяр,
учениця 9 класу Сокирянської гімназії 

Сокирянської ОТГ

В дитинстві відкриваєш материк, 
котрий зветься потім -  Батьківщина.

/1.Костенко

Неможливо уявити справжнього громадянина-патріота, який 
би не виявляв любов до рідного краю, не шанував батька-матері, 
не знав свого родоводу, національних традицій.

З метою патріотичного виховання української молоді прово
диться Міжнародний конкурс з українознавства. Я дуже щаслива, 
що саме мені довелося представити мою малу батьківщину -  Со- 
кирянщину -  на цьому конкурсі. Успіх і перемога на XI Міжнарод
ному конкурсі з українознавства -  це моя подяка вчителям і на
ставникам, а особливо Людмилі Миколаївні Кучерявій та Тамарі 
Антонівні Мінченко, батькам та рідній землі.

Я люблю історію рідного краю, його звичаї, традиції, захоплю
юся творчістю його митців. Тому у своїй пошуковій роботі я дослі
джувала життєвий і творчий шлях Сокирянського художника Сер
гія Швеця. Усього в конкурсі брали участь 24 області (м.Київ), а 
також Грецька Республіка, Королівство Бельгія, Королівство Іс
панія, Республіка Польща. Буковину представляли 6 учасниць, 
серед них була і я.

Під час проведення конкурсу я познайомилася з цікавими людь
ми, однолітками. Дізналася багато цікавого з екскурсії столицею.

Хочу звернутися до своїх ровесників: любіть свій рідний край, 
досліджуйте його історію, представляйте свої роботи на різнома
нітних конкурсах. І успіх до вас прийде!



УКРАЇНОЗНАВСТВО

Ольга Коваль,
учениця 11-Б класу 
Глибоцької гімназії 

Неможливо стати справ
жнім українцем, якщо ти 
зневажаєш власну історію, 
культуру, традиції. А справ
ді прогресивну, вільну, ці
леспрямовану державу мо
жуть створити тільки висо- 
коінтелектуальні громадяни, 
які поважатимуть і цінува
тимуть свою Батьківщину, 
рідну домівку, батька й ма
тір, які поважатимуть себе, 
бо усвідомлюватимуть своє 
місце у світі, своє призна
чення як нащадка велично
го народу. До такого висновку я дійшла, вивчаючи українознавство.

Я настільки захопилася історією та культурою рідного народу, 
що вже з 8 класу стала активним учасником не лише краєзнавчих 
конкурсів, літньої українознавчої школи для обдарованих дітей (під 
керівництвом Тамари Антонівни Мінченко), а й Міжнародного конкур
су з українознавства. Немає нічого більш почесного та відповідаль
ного, аніж представляти на змаганні ім'я власного краю. Усе почало
ся з районного етапу конкурсу, перемога на обласному етапі авто
матично підвищила ступінь наших амбіцій та прагнень для наступно
го всеукраїнського етапу змагання. Ми старанно готувались, під ке
рівництвом Т.А.МІнченко навчалися не просто наводити факти чи дати, 
а розкривати їхню значимість у долі української нації, проводити 
паралелі між минулим та сьогоденням, а також чітко та аргументова
но висловлювати свою думку.

Цьогорічний конкурс був для мене особливим, адже я одинадця- 
тикласниця. Страшенно хвилювалась, і не лише тому, що востаннє 
презентуватиму разом з іншими учасниками Буковину, а й тому, що 
усвідомлювала: рівень представлених досліджень буде неабияким! 
Для дослідження обрала актуальну тему -  «Толерантність як основа 
ладування на поліетнічній Буковині». Учасників конкурсу ця тема за
цікавила -  було чимало запитань. Цікавими були роботи всіх конкур
сантів. Майбутні державотворці та науковці порушували не лише іс
торичні питання, але й соціальні: проблеми бродяжництва, батьківства, 
цілеспрямованості в житті, національної ідентичності.

До того ж конкурс з українознавства -  це завжди хороша нагода 
познайомитися з цікавими людьми (адже як на обласному, так і на 
державному рівнях завжди присутні високоповажні гості), однодум
цями з усіх куточків України. І цьогоріч організатори конкурсу по
турбувалися про те, щоб учасники та педагоги дізналися чимало ці
кавого, познайомилися з незвичайними людьми, побачили Київ.



Дар'я Ковалик,
учениця 7 класу Заставнівської 

ЗОШІ-ІІІ ст. 
Моє учнівське буденне життя 

сповнилося неповторними та неза
бутніми враженнями після участі в 
Міжнародному конкурсі з україноз
навства, який відбувся у Національ
ному еколого-натуралістичному 
центрі МОН України (м.Київ). При
гадую свої хвилювання та сплеск 
емоцій (з якими все-таки впоралась), 
тремтіння голосу та рук, однак та
кого рівня конкурси -  це безмежний 
та безцінний досвід для мого учнів
ського, а згодом і студентського, 
майбутнього! Дякую всім, хто під

тримував мене та вірив у мене! Але найщиріші слова вдячності моєму 
керівникові роботи -  Г.М.Ковальчук. Без її професійної руки наша 
науково-дослідна робота «Чинбарство -  традиційне ремесло Букови
ни» не була б так достойно оцінена строгим журі.

Сподіваюся, що доля подарує мені ще не один такий шанс поба
чити, познайомитися та поспілкуватися з цікавими учнями з різних 
регіонів України.



УКРАЇНОЗНАВСТВО

Діана Скакун, 
учениця 8 класу 

Хотинської ЗОШІ-ІІІ ст. № 5  
Доброго дня, шановний читачу! 

Я -  Діана Скакун, учениця 8 класу 
Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, 
що на Буковині. Нещодавно я бра
ла участь у XI Міжнародному кон
курсі українознавства й виборола 
заповітне II місце. Як на мене, цей

конкурс є чудовою можливістю про
явити свої вміння, навички та знання 
школярам. Він дає змогу не лише 
відчути себе юним дослідником, на
уковцем, а й побачити та відчути те, 
що чекає на тебе у студентському, 
дорослому житті. Я дуже вдячна лю
дям, які організували такий чудовий 
захід. Працівники намагалися ство
рити найбільш зручні умови, щоб учні 
змогли почуватися комфортно і, не 
зважаючи на власні страхи та пере
живання, виконати завдання на ви
сокому рівні.

Дізнавшись, що я посіла І місце 
на обласному етапі конкурсу знавців 
України й що скоро потрібно виру
шати до Києва для участі в остан
ньому етапі, я дуже зраділа, оскіль
ки раніше ніколи не бувала в столи
ці. Звичайно, як і всі учасники, я 
хвилювалася, але завдяки моїм бать
кам, родичам, друзям, учительці й 
узагалі всьому шкільному колективу, 
які підбадьорювали та підтримували 
мене теплими словами, я змогла по
казати доволі непогані результати.

Прибувши першого дня до Києва, 
одразу закохалася в це сучасне міс
то. Нас зустріли дуже люб'язно. По
тім було чудове відкриття конкурсу, 
під час якого ми насолоджувалися 
піснями сучасного українського гур
ту, декламацією віршів та знайомством 
з директором та колективом Науко- 
во-дослідного інституту українознав
ства, які протягом трьох днів нада
вали нам свою допомогу. Цього ж 
дня відбулося виконання тестових 
та письмового завдань. Особливої 
уваги та поваги заслуговує те, що 
працівники продумали кожну дріб
ничку. Наприклад, увечері ми по
бували в ботанічному саду, музеї 
хліба та на виставці екзотичних тва
рин. Потім нас запросили до зали на 
літературний вечір, де ми слухали 
виконання відомих віршів (Григорія 
Сковороди, Тараса Шевченка, Лесі 
Українки, Андрія Малишка) під су
провід кобзи. Особисто мені це 
запам'яталося найбільше, оскільки 
в моєму рідному містечку, на жаль, 
дуже рідко проходять подібні захо

ди.
Наступного дня відбувся захист 

наукових робіт, де ми повинні були 
проявити свої ерудицію та вміння. 
До вибору теми наукового дослі
дження я віднеслася дуже відпові
дально, поставивши перед собою 
мету показати всю красу та мальов
ничість Хотинщини. Я дуже рада 
тому, що учням та суддям було дій
сно цікаво послухати мою наукову 
роботу «Хотинська фортеця крізь 
століття». Також я мала можливість 
вислухати доповіді моїх однолітків, 
поспостерігати за їхньою поведінкою 
та відповідями, що є дуже важливим 
уроком, тому що в кожного з нас 
різні світогляди та бачення певних 
ситуацій. У кінці дня відбулося на
городження переможців. Чесно ка
жучи, я до кінця не була впевнена 
у своїх силах, але тут оголошують: 
«Діана Скакун, Хотинська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №5 -  II місце». Мої почут
тя у ту хвилину словами неможливо 
описати. Я просто дуже вдячна, що 
вся ця праця була оцінена та ви-

26 квітня
правдана.

Наступного дня відбулася екс
курсія найвизначнішими пам'ятками 
Києва, також нас запросили відвіда
ти Національний музей історії Укра
їни, де ми мали змогу прослідкувати 
та побачити різні докази того, як 
змінювалась історія нашої країни та 
її жителі протягом століть і те, якою 
вона є сьогодні.

Хочу подякувати своїй вчитель
ці О.А.Бернавській за те, що була 
поруч зі мною, шкільним учителям, 
які допомагали всіма силами, пра
цівникам фортеці Денису Познякову 
та Альоні Іваночко, які люб'язно на
дали багато матеріалів, та 
Т.А.МІнченко за безціні поради й 
узагалі всім людям, які вірили в мене. 
І зараз я можу впевнено сказати: «Я 
не забираюсь зупинятися на досяг
нутому, це лише початок!»

Усе в наших руках! Адже хто, як 
не ми, українці, громадяни своєї дер
жави, повинні знати та прославляти 
свою історію та культуру. Слава Укра
їні!



Дмитро Криштанович,
учень 9 класу Брусницького ЗН З1-111 ст.

Кіцманського району 
Школа, у якій я зараз навчаюся, носить ім'я 

славетного буковинця -  Івана Миколайчука. Його 
зірка завжди буде сяяти нащадкам як зразок 
вірного служіння українському народу й улю
бленій справі. Саме це й стало визначальним у 
моєму рішенні взяти участь у Міжнародному кон
курсі з українознавства. Занурившись у роботу 
над темою «Білий птах Буковини» я відкрив для 
себе нові знання про життя та творчість Івана 
Миколайчука. Його талант -  це не тільки дар 
Божий, а й уміння працювати заради великої 
мети, досягати, здавалося б, неможливого. Усе, 
за що він брався, робив із великою любов'ю й 
пошаною.

Участь у цьому конкурсі допомогла мені ви
значити певні життєві пріоритети й надихнула 
на нові ідеї. Думаю, що в наступному році я 
обов'язково візьму участь у очному конкурсі й 
відкрию у своїй роботі ім'я, яким так славиться 
Брусниця.



Галина Бузинська, 
учениця 11 класу Чунківського НВК 

Заставнівського району 
Я народилася в селі Василів, що на Бу

ковині. І найдорожче, що є у мене, -  це моя 
мала батьківщина. Саме тут живуть і огор
тають теплом мене мої батьки, тут дорога 
серцю кожна стежина, тут рідні та друзі. 
Тут свято бережуть традиції та звичаї, які 
передаються з покоління в покоління. Тут 
усі вірять, що вони є нащадками княжого 
роду, бо сам князь Василько тут любив від
почивати, закохавшись у краєвиди міста над 
Дністром та тутешніх жителів, у яких була 
надзвичайно весела вдача. Тут історію села 
передають чи не з молоком матері: співа
ючи колискові, розповідаючи казки. І піз
нати історію свого села глибше мені хотіло
ся завжди. Тому в школі я захопилась укра
їнознавством.

Цікаві й захопливі уроки, які веде мудрий 
педагог -  Марія Василівна Попюк -  стали

сходинкою до районних, обласних олімпіад 
і конференцій, у яких я стала переможцем. 
Я також займаюся науково-дослідницькою 
роботою. Моя робота «Василів -  місто Ки
ївської Русі» була представлена на Міжна
родному конкурсі з українознавства, який 
проводився в Києві. Важливо, що наші до
сягнення визнають. А особливо мені було 
приємно виступати перед учасниками III 
етапу Міжнародного конкурсу українознав
ства з танцем «Буковинська гора» і чути 
похвалу з вуст заслуженого працівника осві
ти України Т.А.Мінченко та заслуженого 
артиста України Івана Дерди.

Займатися науково-дослідницькою ро
ботою -  це надзвичайно захоплива справа. 
Хоч вона й потребує чимало зусиль, але 
найбільше радує те, що досягнення стали 
не фіналом, а стимулом рухатися далі.

Я вірю, що українська молодь донесе 
цінність української культури своїм нащад
кам.



Єлизавета Поляк, 
учениця 10 класу Путильської гімназії 

Пізнання своєї Батьківщини, її глибин
ної історії, солов'їної мови, наших рідних 
багатющих звичаїв та традицій, що не ма
ють і не можуть мати аналогів ніде у світі, 
-  це обов'язок кожного свідомого малень
кого і великого українця.

Тому я вдячна долі, що, працюючи над 
дослідженням «Звичаї та обряди гуцулів 
Путильщини, пов'язані із народженням ди
тини», мала змогу збагатитися знаннями 
про неповторну часточку нашої України -  
рідну Гуцульщину, яка вабить і зачаровує 
своєю таємничістю, красою гірських кра
євидів, самобутністю культури та мудрістю 
горян. Досліджуючи звичаї та традиції свої 
предків, я збагнула, що їхнє коріння сягає 
сивої давнини, але вони й досі живуть у

побуті та обрядах горян. Це свідчить про 
те, що ми, гуцули, уміємо зберігати й при
множувати найкращі здобутки наших пра
щурів. Таке шанобливе ставлення до сво
єї культури робить горян ще міцнішими 
духом і цікавими для суспільства. У цьому 
я мала змогу переконатися під час участі 
в Міжнародному конкурсі з українознавства, 
коли, представляючи свою роботу, поба
чила зацікавленні очі всіх присутніх та по
чула багато запитань, що ставилися не для 
годиться, а з щирим бажанням ще більше 
дізнатися про Гуцульщину.

Звичайно, я радію успіху на конкурсі, 
але ще більшим здобутком для мене є той 
безцінний досвід, який я почерпнула зі 
спілкування з горянами-старожилами та 
з багатовікової мудрості моїх предків-гу- 
цулів.


