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Про проведення профільної літньої 
школи для обдарованої молоді 
за напрямом «Мистецька спадщина 
Волині в сучасному контексті»

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, 
на виконання обласної програми підтримки молоді на 2021-2023 роки, 
схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації 
від 16 грудня 2020 року № 776 та затвердженої рішенням Рівненської обласної 
ради від 24 грудня 2020 року № 45, наказу управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації від 21 січня 2021 № 10 «Про 
затвердження плану окремих заходів на 2021 рік щодо реалізації Обласної 
програми підтримки молоді на 2021-2023 роки», Положення про профільну 
літню школу для обдарованої молоді, затвердженого наказом управління освіти 
і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 23 червня 2021 року 
№ 122, з метою отримання обдарованою молоддю кваліфікованої навчальної, 
інформаційної та методичної допомоги і задоволення її потреб у професійному 
визначенні

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 27 червня по 10 липня 2021 року профільну літню 
школу для обдарованої молоді за напрямом «Мистецька спадщина Волині в 
сучасному контексті» для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів Рівненської області, які у 2020-2021 навчальному році здобули призові 
місця в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт.



2. Затвердити склад учасників профільної літньої ніколи для 
обдарованої молоді за напрямом «Мистецька спадщина Волині в сучасному 
контексті», що додається.

3. Затвердити програму профільної літньої школи для обдарованої 
молоді за напрямом «Мистецька спадщина Волині в сучасному контексті», що 
додається.

4. Начальнику комунального закладу «Група з централізованого 
господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти» 
Рівненської обласної ради Гордію ГОРДІЙЧУКУ:

забезпечити організацію проведення профільної літньої школи;
провести видатки на проведення профільної літньої школи для 

обдарованої молоді за напрямом «Мистецька спадщина Волині в сучасному 
контексті» в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. начальника управління  ̂ Наталія БЕЛЯНОВСЬКА
V



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти 
і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації
Я 4 . 0 6 . 2 Ш  №

СКЛАД
учасників профільної літньої школи для обдарованої молоді 

за напрямом «Мистецька спадщина Волині в сучасному контексті»

м. Рівне -  с. Кустин Рівненського району 
КП «Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне»

27 червня -  10 липня 2021 року

1. Волошина Анна Анатоліївна, студентка І курсу Відокремленого 
структурного підрозділу «Рівненський економіко-технологічний фаховий 
коледж Національного університету водного господарства та 
природокористування», призерка II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (II місце).
2. Волошенко Анна Олегівна, учениця 9 класу Рівненської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради, призерка II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (III місце).
3.Гензерська Софія Ярославівна, учениця 10 класу Рівненської української 
гімназії Рівненської міської ради, призерка II етапу Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (III місце).
4. Земляна Олександра Андріївна, учениця 10 класу Дубровицького навчально- 
виховного комплексу «Ліцей-школа» Дубровицької міської ради, призерка 
II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- 
членів МАН України (II місце).
5. Кокіль Софія Олександрівна, учениця 10 класу Рівненської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 28 Рівненської міської ради, призерка II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (II місце).
6. Кудряшова Валерія Олександрівна, учениця 10 класу Рівненського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» № 19 Рівненської міської ради, призерка 
II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- 
членів МАН України (II місце).
7. Марінічева Ірина Вячеславівна, учениця 9 класу Рівненського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» № 19 Рівненської міської ради, призерка II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (II місце).
8. Мартинюк Софія Андріївна, учениця 10 класу Рівненської гуманітарної



гімназії Рівненської міської ради, призерка II етапу Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (III місце).
9. Миронюк Вікторія Олександрівна, учениця 10 класу Рівненської української 
гімназії Рівненської міської ради, призерка II етапу Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (III місце).
10. Негода Євгенія Олегівна, учениця 10 класу Рівненської української гімназії 
Рівненської міської ради, призерка II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (III місце).
11. Порошина Анна Олександрівна, учениця 10 класу Рівненського навчально- 
виховного комплексу «Колегіум» Рівненської міської ради, призерка II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (II місце).
12. Примак Анатолій Васильович, учень 10 класу Масевицького ліцею 
Рокитнівської селищної ради, переможець II і III етапів Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
(І та II місця відповідно).
13. Романовська Христина Романівна, учениця 10 класу Рівненської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Центр надії» ім. Надії Маринович 
Рівненської міської ради, призерка II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (III місце).
14. Семещук Марко Сергійович, учень 9 класу Шубківського ліцею 
Білокриницької сільської ради Рівненського району, призер II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (III місце).
15. Черепанова Діана Ігорівна, учениця 9 класу Рівненської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 28 Рівненської міської ради, призерка II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (III місце).
16. Чіркова Христина Ігорівна, учениця 10 класу Рівненської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 28 Рівненської міської ради, призерка II етапу (І місце) 
та учасниця III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України.

Начальник відділу загальної 
середньої та дошкільної освіти 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації

В. о. директора
Рівненської Малої академії наук 
учнівської молоді

Наталія БЕЛЯНОВСЬКА

Олександр МАЗУР



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти 
науки Рівненської обласної 
державної адміністрації
Лї .06. 2021 №

ПРОГРАМА
профільної літньої школи за напрямом 

«Мистецька спадщина Волині в сучасному контексті»
Рівненської Малої академії наук учнівської молоді

З 27 червня по 10 липня 2021 року управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації та обласний комунальний позашкільний 
навчальний заклад «Рівненська Мала академія наук України учнівської молоді» 
Рівненської обласної ради проводять обласну літню профільну школу за 
напрямом ««МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ВОЛИНІ В СУЧАСНОМУ 
КОНТЕКСТІ»» (далі -  Школа).

У роботі літньої школи візьмуть участь вихованці 8-10 класів, які за 
результатами ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів -  членів МАН України виявили високий рівень 
знань з гуманітарних дисциплін, творчі здібності та навички науково- 
дослідницької діяльності і стали переможцями. Метою Школи  є розвиток 
нахилів, здібностей, інтересів та інтелектуально-творчого потенціалу 
обдарованої учнівської молоді Рівненщини та її пізнавальний відпочинок.

Для учасників обласної літньої профільної школи за напрямом 
«Мистецька спадщина Волині в сучасному контексті»  у її межах будуть 
проведені лекційні заняття та спеціалізовані практикуми гуманітарного циклу, 
організовані зустрічі з науковцями, здійснені пізнавальні екскурсії самобутніми 
культурно-історичними місцями краю, організовані майстер-класи, книжкові 
презентації. Мистецтвознавчий практикум спрямований на поглиблення 
пізнавально-пошукового інтересу до вивчення історії та етнокультурної 
спадщини рідного краю, формування естетичних смаків і патріотичної 
свідомості юних вихованців, виявлення наукових і креативних здібностей 
слухачів МАНУ.

Під час проведення мистецтвознавчої Школи  поглиблять теоретичні 
знання про історію та теорію традиційної та світової культури, самобутнє 
мистецтво Рівненщини та Волині, ознайомляться зі знаковими історико- 
культурними місцями краю (Рівне, Сарни, Луцьк, Дубно) матимуть змогу 
вдосконалити мистецтвознавчі, мовно-комунікативні та пошукові 
компетентності завдяки організованим практикумам і майстер-класам з 
мистецтвознавства, літературознавства, етнології, риторики. Матеріали 
філологічної практики стануть основою для проведення підсумкового засідання 
обласної літньої профільної школи за напрямом «Мистецька спадщина 
Волині в сучасному контексті» Рівненської Малої академії наук учнівської 
молоді -  презентації науково-дослідницького проекту «Мистецька спадщина 
Волині в сучасному контексті».



НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ШКОЛИ

1. Сергіюк Ірина Миколаївна -  кандидат архітектури, доцентка кафедри 
архітектури і середовищного дизайну НУВГП, науковий керівник школи.
2. Приходько Оксана Юріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
Київського Національного авіаційного університету, докторант Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих. Викладач дисципліни «Зарубіжна 
література та компаративістика».
3. Хомеча Наталія Анатоліївна -  керівник гуртків «Фольклористика» та 
«Українська література» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. 
Викладач дисципліни «Фольклористика», керівник школи.
4. Данчук Анеліна Сергіївна -  керівник гуртка Рівненської Малої академії 
наук учнівської молоді. Викладач дисципліни «Мистецтвознавство».
5. Наумець Світлана Валеріївна -  керівник гуртка Рівненської Малої академії 

наук учнівської молоді. Викладач дисципліни «Українська мова».

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ШКОЛИ 
Шеін Марія Олександрівна -  психолог, керівник гуртків психології 
Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.
Лінчук Оксана Петрівна -  керівниця гуртків Центру дитячої та юнацької 
творчості Клеванської селищної ради Рівненського району.

ЗАВДАННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ:
поглибити знання з мистецтвознавства, історії та теорії світової культури, 
етнокультурної спадщини у національному та світовому контексті;

- стимулювати до наукового пошуку і дослідництва у галузі «Гуманітарні 
науки. Мистецтвознавство» і на межі суміжних дисциплін; 
ознайомитися з визначними місцями Волині, оглянувши тематичні 
експозиції міст Сарни (урочище Янова Долина), Дубно (Тараканівський 
форт), Луцьк;
формувати навички систематизації нової інформації, використовуючи 
методи спостереження та збору польових матеріалів;
поглибити знання фахової термінології, вмотивовуючи доцільність 
застосування міжгалузевих зв’язків;
виробляти фахові компетенції слухачів МАНУ під час практикумів; 
виявляти й удосконалювати дослідницькі вміння системного аналізу 
самобутніх культурних явищ у контексті європейських і світових надбань;

- підготувати презентацію науково-дослідницького проекту «Мистецька 
спадщина Волині в сучасному контексті»;
укласти звіт про період практики.



27 ЧЕРВНЯ (НЕДІЛЯ)
Час Розпорядок Керівник
До 15.00 Заїзд та реєстрація учасників школи. 

Організаційні питання (м. Рівне, 
вул. С. Петлюри, 17, Рівненський Будинок 
вчених, Рівненська Мала академія наук 
учнівської молоді, конференц-зала)

Керівник школи, 
педагоги

15.00-15.45 Урочисте відкриття літньої профільної 
школи за напрямом «Мистецтвознавство» 
Рівненської Малої академії наук учнівської 
молоді. Ознайомлення зі структурою та 
діяльністю РМАНУМ і з програмою школи 
(КП ДСОК «Електронік-Рівне», с. Кустин 
Рівненського району)

Директор
РМАНУМ,
заступник
директора,
методист
відділення,
науковці, педагоги

18.00-19.00 Презентація проекту «Мистецька спадщина 
Волині в сучасному контексті».

Керівник школи,
науково-
педагогічні
працівники,
методист
відділення

28 ЧЕРВНЯ (ПОНЕДІЛОК)
09.45-11.15 Лекторій «Декоративно-ужиткове мистецтво 

Рівненщини: історія та сучасність»
Данчук A.C.

11.30-12.50 Лекторій «Традиційне мистецтво витинанки: 
від давнини до сьогодення»

Лінчук О.П.

15.00-16.30

15.00-16.30

Навчальний практикум
Група А -  «Сучасні майстри декоративно-
ужиткового мистецтва Рівненщини»
Група Б  -  майстер-клас з мистецтва
витинанок
Група А -  майстер-клас з мистецтва 
витинанок
Група Б  -  «Сучасні майстри декоративно- 
ужиткового мистецтва Рівненщини»

Данчук A.C. 

Лінчук О.П. 

Лінчук О.П. 

Данчук A.C.

17.00-17.45
18.00-18.45

Психологічні консультації Практичний 
психолог Шеін 
М.О.,
керівник школи

29 ЧЕРВНЯ (ВІВТОРОК)
09.30-11.00 Практикум «Що таке академічна 

доброчесність?»
Шеін М.О.

11.20-12.50 Лекторій «Рівне модерністичне: міжвоєнна 
архітектурна спадщина»

Сергіюк І.М.

15.00-17.00 Лекторій «Еволюція міських особняків Сергіюк І.М.



Рівного: від початку XX століття до 
сьогодні»

ЗО ЧЕРВНЯ (СЕРЕДА)
9.30-11 Л0 Лекторій: «Як виступати перед аудиторією» Наумець С.В.
11.15-12.50 Тренінг

Група А -  «Ораторське мистецтво як засіб 
переконування під час публічного виступу» 
Група Б  -  «Психологічні основи публічного 
виступу».
Група Б  -  «Ораторське мистецтво як засіб 
переконування під час публічного виступу» 
Група А -  «Психологічні основи публічного 
виступу»

Наумець С.В. 

Шеін М.О. 

Наумець С.В. 

Шеін М.О.

14.00-15.35 Тренінг
Група А -  «Ситуації маніпулятивного 
мовлення»
Група Б -  «Як дотримуватися академічної 
доброчесності»
Група Б -  «Як дотримуватися академічної 
доброчесності»
Група А -  «Ситуації маніпулятивного 
мовлення»

Наумець С.В. 
Шеін М.О.

Шеін М.О.

Наумець С.В.

1 ЛИПНЯ (ЧЕТВЕР)
9.30-11.10 Лекторій «Синтез мистецтв як основа 

інтермедіального аналізу»
Приходько О.Ю.

11.15-12.50 Лекторій «Елементи інтермедіального 
аналізу в роботах секції 
“Мистецтвознавство”»

Приходько О.Ю.

14.00-16.30 Навчальний практикум
Група А -  «Особливості кіноадаптації
літературних творів»
Група Б  -  «Сучасні майстри декоративно- 
ужиткового мистецтва Рівненщини». 
Група Б  -  «Особливості кіноадаптації 
літературних творів»
Група А -  «Сучасні майстри декоративно- 
ужиткового мистецтва Рівненщини»

Приходько О.Ю. 

Данчук A.C. 

Приходько О.Ю.

Данчук A.C.

2 ЛИПНЯ (П’ЯТНИЦЯ)

9.00-10.30 Переїзд до м. Дубно Керівник школи,
Мазур О.О.



11.45-13.00 Екскурсійна програма у Дубно. Мистецько- 
краєзнавчий контекст: огляд архітектурних і 
релігійних пам’яток

Керівник школи, 
Мазур О.О., 
науковий супровід 
-  Сергіюк І.М.

13.00-13.30 Обід Мазур О.О., 
Хомеча H.A.

13.30-15.30 Екскурсія Дубенським замком: ознайомлення 
з експозиціями етнографії та декоративно- 
прикладного мистецтва «Ой роде наш 
красний», «Карбована історія»

Керівник школи, 
Мазур О.О., 
науковий супровід 
-  Сергіюк І.М.

16.00-16.45 Специфіка фортифікаційних споруд 
Рівненщини: огляд Тараканівського форту

Керівник школи, 
Мазур О.О., 
Науковий супровід 
- Сергіюк І.М.

16.45-18.00 Переїзд у с. Кустин (ДСОК «Електронік») Керівник школи, 
Мазур О.О.

З ЛИПНЯ (СУБОТА)
9.30-11.05 Лекторій «Унікальні архітектурні пам’ятки 

Рівненщини»
Сергіюк І.М.

11.15-12.50 Лекторій «Інтермедіальний аспект сучасної 
української літератури»

Хомеча H.A.

14.20-16.00 Навчальний практикум 
перегляд фільму «Тіні забутих предків» 
(режисер Сергій Параджанов) з подальшим 
обговоренням

Хомеча H.A.

4 ЛИПНЯ (НЕДІЛЯ)
9.00 -11.10 Переїзд до м. Луцьк Керівник школи, 

Мазур О.О.
11.30-14.00 Екскурсійна програма у Луцькому замку Керівник школи, 

Мазур О.О.
14.00-14.30 Обід Керівник школи, 

Мазур О.О.
14.30-16.00 Огляд експозицій у галереї сучасного 

українського мистецтва Корсаків
Керівник школи, 
Мазур О.О.

16.00-18.00 Переїзд до с. Кустин (ДСОК «Електронік») Керівник школи, 
Мазур О.О.

5 ЛИПНЯ (ПОНЕДІЛОК)
9.30-10.15
10.20-11.05

Лекторій «Специфіка сценічної інтерпретації 
літературних творів»

Приходько О.Ю.

11.15-12.00
12.05-12.50

Лекторій «Уснопоетична творчість 
Рівненського Полісся в сучасному 
контексті»»

Хомеча H.A.

14.00-15.20 Психологічний практикум: аналіз анкет Шеін М.О.



учасників літньої школи

6 ЛИПНЯ (ВІВТОРОК)
9. 30-11.10 Лекторій «Монументальна та паркова 

скульптура Рівненщини»
Данчук A.C.

11.20-12.50 Лекторій «Театральне життя Рівного 
у XX ст.»

Данчук A.C.

15.00-16.30 Навчальний практикум
Група Б  -  «Народне малярство: картини К.
Білокур та М. Примаченко»
Група А -  «Українське поетичне кіно» 
Група А -  «Народне малярство: картини К. 
Білокур та М. Примаченко»
Група Б  -  «Українське поетичне кіно»

Данчук A.C.

Хомеча H.A.

Данчук A.C. 
Хомеча H.A.

16.30-17.30 Підготовка проектів Керівник школи, 
Данчук A.C.

7 ЛИПНЯ (СЕРЕДА)
10.20-11.05 Лекторій «Театральне життя Рівного XXI ст: 

репертуар, актори, рецензії»
Данчук A.C.

11.15-12.50 Лекторій «Український літературний 
авангард 1920-1930 рр.»

Хомеча H.A.

14.00-14.45 Навчальний практикум
Група А -  «Символіка писанкових
візерунків»
Група Б  -  «Авангардні тенденції в 
українській літературі кін. XX -  
поч. XXI ст.»

Данчук A.C. 
Хомеча H.A.

15.00-16.35 Навчальний практикум
Група Б  -  «Символіка писанкових
візерунків»
Група А -  «Авангардні тенденції в 
українській літературі кін. XX -  
поч. XXI ст.»

Данчук A.C. 
Хомеча H.A.

17.30-18.45 Підготовка проектів Керівник школи, 
Данчук A.C.

8 ЛИПНЯ (ЧЕТВЕР)
11.00-11.45 Захист проектів Керівник школи, 

Мазур О.О.
11.55-12.40 Захист проектів Керівник школи, 

Мазур О.О.
14.30-16.00 Підготовка до офіційного закриття Керівник школи, 

Мазур О.О.



9.00-10.00 Переїзд у Сарни Керівник школи, 
Мазур О.О., 
Данчук A.C.

10.15-13.00 Екскурсія у Сарненському краєзнавчому 
музеї.

Керівник школи, 
Мазур О.О., 
Данчук A.C.

13.00-14.00 Обід Керівник школи, 
Мазур О.О.

14.00-16.00 Екскурсія на Базальтові стовпи 
(с. Базальтове)

Керівник школи, 
Мазур О.О., 
Данчук A.C.

16.00-18.00 Переїзд у с. Кустин (ДСОК «Електронік») Керівник школи, 
Мазур О.О., 
Данчук A.C.

10 ЛИПНЯ (СУБОТА)
11.30-12.45 Підсумки. Урочисте закриття літньої 

профільної школи за напрямом «Мистецька 
спадщина Волині в сучасному контексті»

Директор 
РМАНУМ, 
керівник школи, 
науковці, 
вихователі

14.00-14.30 ПЕРЕЇЗД УЧАСНИКІВ у м. Рівне Керівник школи

Начальник відділу загальної 
середньої та дошкільної освіти 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації Наталія БЕЛЯНОВСЬКА

В. о. директора
Рівненської Малої академії наук / /
учнівської молоді Олександр МАЗУР


