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НАКАЗ
01 квітня 2020 року

м. Слов’янськ

Про підсумки проведення обласного
«Мова мого роду – мова мого народу»

фестивалю

№ 19
юних

мовознавців

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації від 20.02.2020 №76/163-20-ОД «Про проведення
обласного фестивалю юних мовознавців «Мова мого роду – мова мого народу»,
відповідно до наказу комунального позашкільного навчального закладу
«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» від 02.03.2020 №14
«Про організацію проведення обласного фестивалю юних мовознавців «Мова
мого роду – мова мого народу», з метою збереження зразків українських
говірок Донеччини, підтримки, розвитку та збереження матеріальної й духовної
української національно-культурної спадщини, традицій, звичаїв, побуту через
відео- та аудіо фіксацію оповідей носіїв українських говірок у Донецькій
області з 16 березня по 01 квітня відбувся обласний фестиваль юних
мовознавців «Мова мого роду – мова мого народу» (далі – Фестиваль). У межах
фестивалю було оголошено 9 номінацій: «Історія родини – історія країни»,
«Роде наш красний, роде наш прекрасний», «Захоплення моєї родини
(рибальство, бджільництво, вишивання, ткацтво тощо)», «Улюблені страви моєї
родини», «Місцеві легенди і міфи», «Місцеві обряди, свята, традиції», «Місцеві
назви одягу та взуття», «Місцеві назви свійських і диких тварин та птахів»,
«Місцеві назви рослин і дерев».
На Фестиваль було подано 64 учнівські роботи, у підготовці яких брали
участь 100 представників закладів загальної середньої освіти Бахмутського,
Великоновосілківського,
Волноваського,
Марʼїнського,
Нікольського,
Ясинуватського районів Донецької області, міст Добропілля (Білицьке,
Білозерськ), Дружківка, Краматорськ, Маріуполь, Миколаївка, Новогродівка,
Покровськ, Селидове, Торецьк, Лиман, а також закладів освіти об’єднаних
територіальних громад Черкаської селищної ради та Іллінівської сільської ради.
Найактивніше була представлена номінація «Захоплення моєї родини
(рибальство, бджільництво, вишивання, ткацтво тощо)», у котрій було заявлено
23 роботи. Найменше записів (1) – у номінації «Місцеві назви свійських і диких

тварин та птахів». На жаль, жодної роботи не було представлено в номінації
«Місцеві назви одягу та взуття».
Розподіл учнівських робіт за номінаціями, кількісний склад учасників у
номінаціях Фестивалю представлено в діаграмі 1.
Діаг.1
Розподіл учнівських робіт за номінаціями,
кількісний склад учасників у номінаціях Фестивалю

Попри те що Фестиваль відбувався в області вперше, учні закладів
загальної середньої освіти взяли досить активну участь у заході. Відзначимо,
що найактивнішими були учні закладів освіти Нікольського району (17 робіт),
Черкаської селищної ради (10 робіт).
Діаг.2
Склад учнівських робіт Фестивалю від міст, районів, об’єднаних громад

На думку членів організаційного комітету Фестивалю, подані
відеоролики (самостійно створені відеокліпи, репортажі або інтерв’ю)
здебільшого відповідають тематиці Фестивалю, самостійно виконані, мають
елементи дослідження. Учасники Фестивалю під керівництвом учителів області
провели досить цікаву роботу з дослідження української звичаєвої культури,
духовних цiнностей українців Донеччини. Для збереження й вивчення місцевих

українських говірок, фольклору, етнографії створено банк записів говірок
Донеччини, до якого увійшли кращі учнівські роботи Фестивалю.
Аналізуючи учнівські записи, члени організаційного комітету відзначили
вчителів, які керували підготовкою двох, трьох кращих учнівських робіт −
Кисельова Ольга Михайлівна (учитель Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 Черкаської селищної ради Слов`янського району Донецької
області), Самойлова Віталіна Вікторівна (учитель комунального закладу
«Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №40 ім. Міська Є.М.
Маріупольської міської ради» Донецької області).
На майбутнє учасникам фестивалю варто більш чітко дотримуватися
вимог до виконання робіт, зокрема щодо тривалості записів (10-15 хвилин),
віку інформантів (бажано, щоб це були люди старшого віку), мови опитуваних
(носії місцевої української говірки). Більше уваги слід приділяти й технічному
оформленню записів, щоб уникнути проблем під час їхнього відтворення.
За результатами роботи організаційного комітету Фестивалю
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити список учнів-учасників які підготували кращі роботи
(відеоролики  самостійно створені відеокліпи, репортажі або інтерв’ю)
обласного фестивалю юних мовознавців «Мова мого роду – мова мого народу»,
що додається.
2. Нагородити дипломами комунального позашкільного навчального
закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» (далі −
заклад) учнів за кращі роботи в номінаціях та учасників обласного Фестивалю.
3. Нагородити грамотами закладу вчителів закладів загальної середньої
освіти, які керували підготовкою кращих робіт Фестивалю (додаток 1).
4. Відзначити подяками закладу членів організаційного комітету
Фестивалю за виховання толерантного мислення, готовностi до пізнавального
дiалогу, становлення особистостi як носiя рiдно-нацiональних культурних
цiнностей, національної самосвiдомостi, патрiотизму (додаток 2).
5.
Величко В.Є., методисту закладу, до 20 травня 2020 року розробити
інтерактивну карту щорічного обласного фестивалю юних мовознавців «Мова
мого роду - мова мого народу» та розмістити кращі матеріали Фестивалю
2020 року на офіційному сайті закладу.
6. Запланувати, з огляду на актуальні питання сьогодення рідного краю,
проведення обласного Фестивалю щороку.
7.
питань

Рекомендувати методичним кабінетам структурних підрозділів з
освіти райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій,

керівникам закладів професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти
та методичним кабінетам структурних підрозділів освіти міських рад, органам
управління освітою об’єднаних територіальних громад:
7.1. Довести до відома керівників закладів загальної середньої та
позашкільної освіти результати обласного фестивалю юних мовознавців «Мова
мого роду – мова мого народу».
7.2. Проаналізувати результати Фестивалю, розглянути недоліки та вжити
заходів щодо їх усунення.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор
З наказом ознайомлено:

О.В. Євдокімова
Л.В. Позднишева
Т.О. Коваленко
А.О. Грибанова
В.В. Величко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом КПНЗ «ДОМАНУМ»
01.04.2020 № 19
Список учнів-учасників, які підготували кращі
обласного фестивалю юних мовознавців
«Мова мого роду – мова мого народу»
У номінації «Історія родини – історія країни» кращі записи підготували:
Катрич Катерина

Линевич Богдан

Макар Ліана
Пушкіна Дар’я

Хорошева
Єлизавета
Ісік Єлізавета
Даниленко
Станіслав

Комунальний заклад "Республіканська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької
області",9 клас
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №9
військово-цивільної
адміністрації
міста
Торецьк
Донецької області, 5 клас
Сонячна
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
Волноваської районної ради Донецької області, 11 клас
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
Черкаської селищної ради Слов`янського району
Донецької області, 11 клас
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
Черкаської селищної ради Слов`янського району
Донецької області, учні 8 класу

У номінації «Роде наш красний, роде наш прекрасний»
кращий запис підготувала
Малик Софія

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
Черкаської селищної ради Слов`янського району
Донецької області, 11 клас

У номінації «Захоплення моєї родини (рибальство, бджільництво,
вишивання, ткацтво тощо» кращі записи надали:
Писанець Богдан

Бондарчук Даріна

Бойовська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - філія
опорного закладу - КЗ "Нікольська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської
районної ради Донецької області" опорна школа, 7 клас
Комунальній заклад «Маріупольська спеціалізована

Гусак Анастасія
Гуйван Дар’я

Писаренко Дмитро

Тютюнник Поліна

школа І-ІІІ ступенів №40 ім. Міська Є.М. Маріупольської
міської ради» Донецької області, 7 клас
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Покровської
міської ради Донецької області, 10 клас
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №9
військово-цивільної
адміністрації
міста
Торецьк
Донецької області, 10 клас
Комунальній заклад «Маріупольська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №40 ім. Міська Є.М. Маріупольської
міської ради» Донецької області, 8 клас
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Черкаської
селищної ради Слов’янського району Донецької області,
7 клас

У номінації «Улюблені страви (моєї) родини» кращий запис надала
Гусак Валерія

Рубцівська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів
Лиманської міської ради Донецької області, 9 клас

У номінації «Місцеві легенди і міфи» кращий запис підготувала
Саєнко Кароліна

заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №21
військово-цивільної
адміністрації
міста
Торецьк
Донецької області, 5 клас

У номінації «Місцеві обряди, свята, традиції» кращі відеосюжети надали:
Торопченко
Анастасія
Жеребцова Софія
Гакало Юлія
Вознюк Олена

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 з
профільним навчанням Краматорської міської ради,
9 клас
Рай-Олександрівський заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Миколаївської міської ради Слов'янського
району Донецької області, 10клас
Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13
Добропільської міської ради Донецької області, 9 клас

У номінації «Місцеві назви свійських і диких тварин і птахів»
краща роботу надали:
Кошара Данило

Миколаївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Миколаївської

Пусенок Олександр

міської ради Слов’янського району Донецької області

У номінації «Місцеві назви рослин і дерев» кращий запис подала
Савченко Поліна

Комунального закладу «Маріупольська спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів №40 ім. Міська Є.М.
Маріупольської міської ради» Донецької області, 7 клас

Додаток 1
до наказу КПНЗ «ДОМАНУМ»
01.04.2020 № 19
Список учителів закладів загальної середньої освіти, які керували
підготовкою кращих робіт Фестивалю
Гальперіна
Ірина Володимирівна
Линевич
Людмила Анатоліївна
Войтенко
Інна Миколаївна
Кисельова
Ольга Михайлівна
Романюк
Галина Петрівна
Харічкова
Тетяна Сергіївна

Самойлова
Віталіна Вікторівна
Шовкун
Вікторія Іванівна
Новікова
Ганна Олександрівна
Гавриш
Наталія Олександрівна
Кузнецова
Надія Петрівна
Левченко
Наталія Геннадіївна
Лещова Олександра

Учитель комунального закладу "Республіканська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської
районної ради Донецької області
Учитель закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів №9 військово-цивільної адміністрації
міста Торецьк Донецької області
Учитель Сонячної загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Волноваської районної ради Донецької
області
Учитель Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 Черкаської селищної ради Слов`янського
району Донецької області
Учитель Черкаської загальноосвітньої школа
І-ІІІ ступенів №1 Черкаської селищної ради
Слов`янського району Донецької област
Учитель Бойовської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів - філія опорного закладу - КЗ "Нікольська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені
Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької
області" опорна школа,
Учитель комунального закладу «Маріупольська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №40 ім. Міська
Є.М. Маріупольської міської ради» Донецької області
Учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
Покровської міської ради Донецької області
Учитель закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів №9 військово-цивільної адміністрації міста
Торецьк Донецької області
Учитель Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Черкаської селищної ради Слов’янського
району Донецької області
Учитель Рубцівської загальноосвітньої школа І-ІІІ
ступенів Лиманської міської ради Донецької області
Учитель Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №10 з профільним навчанням Краматорської
міської ради Донецької області
Учитель Рай-Олександрівського закладу загальної

Олександрівна
Тимохіна
Ірина Василівна
Зінченко
Олександра Іванівна
Савіна Вікторія
Володимирівна

середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської міської
ради Слов'янського району Донецької області
Учитель Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №13 Добропільської міської ради Донецької
області
Учитель Миколаївського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів №1 Миколаївської міської ради
Слов’янського району Донецької області
Учитель закладу загальної середньої освіти І-ІІ
ступенів № 21 військово-цивільної адміністрації міста
Торецьк Донецької області

Додаток 2
до наказу КПНЗ «ДОМАНУМ»
01.04.2020 № 19
Список членів організаційного комітету обласного
фестивалю юних мовознавців «Мова мого роду – мова мого народу»
Сегін
Любомир Васильович
Тищенко
Лариса Миколаївна
Щербатюк
Вікторія Станіславівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української
мови
та
літератури
ДВНЗ
«Донбаський
державний
педагогічний
університет»
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української
мови
та
літератури
ДВНЗ
«Донбаський
державний
педагогічний
університет»
Старший викладач кафедри української мови та
літератури ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»

