
 Історія – наука, яка вивчає минуле наших пращурів, їх життя, культуру, 

побут, звичаї, перемоги і невдачі. На фоні сьогоднішніх подій кожен із нас 

зобов’язаний знати історію свого народу, рідного краю, адже відомо, що 

нація, яка забуває свої звичаї та культуру, перестає бути нацією. Тому 

однією з головних цілей історичної освіти є виховання молодого покоління 

як громадян України, виховання шанування національних і універсальних 

цінностей.   Одним з найважливіших завдань гуртка є збір місцевих 

краєзнавчих матеріалів для подальшого використання їх в навчально-

виховній роботі. Вихованці із захопленням займаються збором матеріалу, 

пошуками історичних документів, фактів і відомостей. В процесі збору 

матеріалів з історії району організовуються зустрічі і бесіди з 

учасниками  історичних подій. 

Освітнє і виховне значення цих зустрічей і бесід величезне. Відомості, 

отримані з розповідей і бесід учасників  історичних подій, є цінними 

історичними джерелами. Збір краєзнавчих матеріалів є важливою, але 

тільки першою частиною  дослідницької роботи краєзнавців. Всі записи 

розповідей і очевидців історичних подій,  спостереження, вивчаються, 

групуються по темах, систематизуються обробляються і  використовуються 

для підготовки  доповідей  і повідомлень, альбомів і виставок. 

 Постійно розвиваючи інтерес учнів до занять, необхідно не тільки 

різноманітити методи і прийоми роботи, поєднувати теоретичні і практичні 

заняття, але уміло їх чергувати: лекції змінювати екскурсією, переглядом 

діафільмів, прослуховування  і  обговорення  доповідей,  рефератів, 

походом або переглядом кінофільму, слайдів і тому подібне. 

Історико-краєзнавчий гурток «Росич» спрямовує зусилля на формування 

історичних знань, ознайомлення вихованців з методами збору краєзнавчого 

матеріалу, збереження пам’яток історії та культури, виховання поваги до 

традицій свого народу. 

Протягом 2019 – 2020 навчального року вихованці гуртка брали участь у 

внутрішніх, та обласних конкурсах, заходах, виставках, акціях. Також разом з 

керівником гуртка проводили різноманітну дослідницьку роботу, в результаті 

якої отримували призові місця. Отже, наша діяльність протягом 2019-2020 

року: 

 
 

 

ГЕРОЇ СУЧАСНОСТІ 
І пам’ятник величний звести треба 

Тим, хто Україну так любив свою, 

Життя віддав за жовте поле, синє небо 

В запеклому жорстокому бою. 

10 жовтня ДПТНЗ “Рокитнянський професійний ліцей” прийняв участь у 

обласному пошуково-краєзнавчому проєкті “Герої сучасності. Київщина”. 

Більшість матеріалів  були зібрані та оформлені учасниками гуртка. 

http://rokpl.in.ua/2019/10/11/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%97-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96/


Учнівсько-педагогічний колектив Рокитнянського професійного ліцею 

отримав нагороду за активну участь у проєкті та втілення національно-

патріотичних ідей в експозиції “Війна і мир поруч”. 

  

 

 



 

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ КІБОРГІВ 
16 січня — День пам’яті захисників Донецького аеропорту. 

«ДАП», «Аеропорт», «Донецький аеропорт» — як тільки не називають цей 

об’єкт, який став всесвітньо відомим не завдяки 

«лоукостерам»…Насправді — це було пекло, як воно є! 

Роки минають, ті страшні дні залишаються позаду, але ми пам’ятаємо! 

Тому 16 січня в ДПТНЗ «Рокитнянський ліцей» проведено урок 

мужності на тему: «День пам’яті кіборгів». Учасники гуртка «Росич» 

демонстрували презентації про подвиги кіборгів – звичайних українських 

вояків, які майже 8 місяців тримали на своїх плечах небо. Серед них був 

наш земляк Зінич Ігор, що до останньої хвилини надавав медичну 

допомогу пораненим. 

За мужність і відвагу Ігорю Зіничу присвоєно звання Героя України  

( посмертно). 

 

 
МАЙДАН – ТЕРИТОРІЯ ГІДНОСТІ 

20 лютого 2014 року найстрашніша дата в Новітній історії України. Адже 

в цей день на Майдані, в серці Європейської столиці убивали людей. 

http://rokpl.in.ua/2020/01/16/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%96-%d0%ba%d1%96%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%96%d0%b2/
http://rokpl.in.ua/2020/02/21/2696/


Людей, що зібралися заявити всьому світові, що українська нація гідна 

поваги і свободи. 

Саме тому 20 лютого 2020 року в Рокитнянському професійному ліцеї 

відбулася конференція на тему: «Майдан – територія гідності». Яка 

була підготовлена та проведена учасниками гуртка «Росич». Вони 

розповіли про основні події, розкрили їх наслідки для країни та світу. 

Підсумком конференції стали слова: 

Це важка робота, а не свято. 

Україно, не ховай лиця! 

Прагнемо щасливу долю мати – 

мусимо боротись до кінця. 

Зупинятися на цьому не плануємо, продовжуємо досліджувати різні аспекти 

історії рідного краю та України, збираємо фольклор та краєзнавчу 

інформацію, матеріали про учасників подій Революції Гідності та російсько – 

української війни. 

 

 


