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Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  І Н А У К И  

Н А К А З

від я  2020р. Чернігів №

Про підсумки обласної 
краєзнавчо-пат ріот ичної акції 
учнівської м олоді «Від роду і до 
роду збереж ем т радиції народу»

Відповідно до наказу начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 07 листопада 2019 року № 330 «Про затвердження 
Положення про обласну краєзнавчо-патріотичну акцію учнівської молоді «Від 
роду і до роду збережем традиції народу», зареєстрованого в Еоловному 
територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 26 листопада 
2019 року за №  152/1412, з метою формування в учнівської молоді національно- 
патріотичного світогляду у процесі пізнавальної та творчої діяльності засобами 
декоративно-ужиткового мистецтва, створення умов для оволодіння 
учнівською молоддю духовною культурою українського народу, виховання 
громадянсько-свідомої особистості, в грудні 2019 року -  травні 2020 року 
комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» 
проведено обласну краєзнавчо-патріотичну акцію учнівської молоді «Від роду і 
до роду збережем традиції народу» (далі Акція).

На підставі висновків конкурсного журі

н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців обласної краєзнавчо-патріотичної 
акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу»:

у старшій віковій групі
Єременко Юлію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради (керівник О. Муха), за роботу «Історія рідного краю за петриківськими 
мотивами»;

Пульгун Єлизавету, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство» 
Сосницького Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради 
(керівник М. Гирич), за роботу «Вертеп»;

творчу групу здобувачів освіти групи Ж - 19 державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище»
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(керівник О. Станкевич) за роботу «Українська народна іграшка. Розпис 
української дерев’яної ляльки»;

Андросенка Сергія, здобувана освіти групи СР-23, вихованця гуртка 
«Різьба по дереву» державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівський професійний будівельний ліцей» (керівники Т. ІІЛеверда, 
О. Ланько), за роботу «Таємниці візерунчастого мережива Чернігівщини»;

Голобороду Марію, здобувана освіти 9-го класу Кувечицького закладу 
загальної середньої освіти 1-І І ступенів Новобілоуської сільської ради 
Чернігівського району Чернігівської області (керівник Л. Заровська), за роботу 
«Дерево життя»;

творчу групу вихованців народознавчого гуртка «Берегиня» Дігтярівського 
професійного аграрного ліцею Чернігівської області (керівник С. Мажуга) за 
роботу «Лялька-мотанка в дігтярівському одязі»;

Турас Каріну, вихованку народознавчого гуртка «Джерело відродження» 
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради 
(керівник В. Шевчик), за роботу «Ткання доріжок на кроснах у Холмах»;

Карпенко Яну, вихованку творчої майстерні декоративно-прикладного 
мистецтва «Чарівниця» Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради (керівник І. Тимченко), за роботу «Образ Кобзаря на 
в’язаному полотні»;

Качкарду Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 
Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради 
(керівник Т. Качкарда), за роботу «Квілінг -  магія паперових стрічок»;

творчу групу здобувачів освіти 10-11-го класів Наумівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 
області (керівник О. Рябець) за роботу «Виготовлення карти України в техніці 
„Паперопластики”»;

Яременко Тетяну, вихованку дівочої школи «Ассоль» Прилуцького Центру 
творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради (керівник І. Яременко), за 
роботу «Вишивка: від минулого до сьогодення»;

у середній віковій групі
Качуру Діану, вихованку гуртка «Творча майстерня» комунального 

позашкільного навчального закладу «Березнянський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Менської районної ради (керівник М. Шумна), за роботу 
«Голуб миру»;

Харченко Ольгу, вихованку творчої майстерні декоративно-прикладного 
мистецтва «Креативне рукоділля» Прилуцького Центру творчості дітей та 
юнацтва Прилуцької міської ради (керівник М. Гордієнко), за роботу «Різдвяна 
витинанка: повернення до традицій»;

Мірошниченко Вероніку, вихованку гуртка декоративно-прикладного 
мистецтва «Сувеніри» Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради (керівник А. Волик), за роботу «Розпис по склу: 
кольори часу»;
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творчу групу здобувачів освіти 6-В класу Прилуцької гімназії № 5 імені 
Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області 
(керівник О. Чепурна) за роботу «Ляльковий народний календар»;

творчу групу вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» Куликівського 
центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради (керівник О. Дорохова) 
за роботу «Вовняний живопис»;

творчу групу здобувачів освіти 8-9-го класів Горбачівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради 
Бобровицького району Чернігівської області (керівник Л. Дзюба) за роботу 
«Традиції нашого народу. Весільний обряд»;

Магоню Анну, здобувана освіти 8-го класу Чайкинського навчально- 
виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області 
(керівник Н. Магоня), за роботу «Кольє „Краса Полісся”»;

творчу групу вихованців краєзнавчого гуртка «Рідний край» Прилуцького 
районного Будинку школяра Прилуцької районної ради (керівник В. Власенко) 
за роботу «Очіпок -  головний убір заміжньої української жінки»;

Гришкову Ольгу, вихованку гуртка «Батик» Новгород-Сіверського Центру 
дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради (керівник 
Л. Атрощенко), за роботу «Незвичайне мистецтво батик»;

2. Визнати лауреатами та нагородити грамотами комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»: 

у старшій віковій групі
Трохимець Анастасію, здобувана освіти 9-го класу Прилуцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа
Бєлгородського Прилуцької міської ради Чернігівської області (керівник 
О. Соболь), за роботу «Українська народна вибійка»;

творчу групу здобувачів освіти групи 1804, вихованців гуртка «Майстерня 
сувенірів» державного навчального закладу «Ніжинський професійний 
аграрний ліцей Чернігівської області» (керівник Т. Шевченко) за роботу «Образ 
Пресвятої Богородиці»;

Голобороду Марію, здобувана освіти 9-го класу Кувечицького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новобілоуської сільської ради 
Чернігівського району Чернігівської області (керівник Л. Заровська), за роботу 
«Герб України з орнаментами Чернігівщини»;

Харькову Анастасію, здобувана освіти Биринського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний 
заклад» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області (керівник 
Л. Плахута), за роботу «Ткацтво -  найдавніше ремесло Задесення»;

творчу групу здобувачів освіти груп 907, 09 III-18, 02 III-17 державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище побутового обслуговування» (керівники Н. Бичок, Ю. Зражевська) за 
роботу «Український вінок у часі і просторі»;
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Качкарду Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 
Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради 
(керівник Г. Качкарда), за роботу «Українонька -  калинонька»;

творчу групу здобувачів освіти групи № 5 рфгс Сокиринського
професійного аграрного ліцею Чернігівської області (керівник Н. Бурка) за 
роботу «Вироби з солоного тіста»;

Олійник Валерію, здобувана освіти 9-го класу комунального закладу 
«Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради Городнянського району 
Чернігівської області (керівники Т. Курганова, Н. Савенко), за роботу 
«Краплинки бісеру чарівні»;

ГІедченко Вікторію, здобувана освіти Носівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4 Носівської міської ради Чернігівської області (керівник 
С. Самар), за роботу «Лялька-мотанка -  берегиня роду»;

Хавлука Максима, здобувана освіти 10-го класу Грем’яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області (керівник О. Гусарь), за роботу «Паперове мереживо 
пам’яті»;

Гаркаву Тетяну, здобувана освіти 9-го класу Орлівського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дитячий садок» 
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області (керівник Г. Кугук), 
за роботу «Весняний дарунок»;

у середній віковій групі
Руденко Валерію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів»

Прилуцького міського Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької 
міської ради Чернігівської області (керівник Л. Руденко), за роботу «В моєму 
серці Україна»;

Дорошенко Катерину, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Прилуцького 
Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради (керівник 
С. Дорошенко), за роботу «Мистецтво макраме»;

Тимошенко Лілію, здобувана освіти 8-го класу Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 23 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області (керівник Л. Заровська), з а . роботу «Чернігівщина 
вишивана»;

творчу групу гуртка козацько-лицарського виховання «Джура» 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично- 
краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області», який 
працює на базі Анисівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
ім. І.Я. Франка Чернігівської районної ради Чернігівської області (керівник 
Б. Короваєва), за роботу «Маки в українській символіці»;

Самардак Дарину, вихованку гуртка «Юні краєзнавці» Борзнянського 
районного будинку дитячої та юнацької творчості, який працює на базі 
Кинашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської міської ради 
Чернігівської області (керівник Л. Кононенко), за роботу «Мистецтво 
різьблення»;
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Братчікову Поліну, здобувана освіти 5-го класу, вихованку гуртка 
декоративно-ужиткового мистецтва Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 12 Прилуцької міської ради Чернігівської області (керівник 
С. Перепелиця), за роботу «Роль оберегів у повсякденному житті українців»;

творчу групу вихованців гуртка «Седнів фантазує» комунального 
позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної 
ради Чернігівської області» (керівник С. Черниш) за роботу «Вареники: 
традиційна страва українців»;

творчу групу вихованців гуртка «Художня обробка деревини» 
комунального закладу «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 
Коропської селищної ради Чернігівської області (керівник О. Сушениця) за 
роботу «Магічний символ підкови»;

Дудко Поліну, здобувана освіти 5-го класу Миколаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 
області (керівник Л. Шульга), за роботу «Вишивка в рідному краї»;

Павловську Анну, здобувана освіти 6-го класу Лісконогівської філії 
Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської 
районної ради Чернігівської області (керівник І. Черненко), за роботу «Лялька- 
мотанка -  подарунок пращурів»;

Савчук Олену, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство» Сосницького 
Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради (керівник 
М. Гирич), за роботу «Друге життя музичної платівки»;

творчу групу вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» 
Досліднянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Носівської 
міської ради Чернігівської області (керівник Ж. Соловей) за роботу «Дерево 
життя»;

Орсагоша Дмитра, вихованця гуртка «Юні географи» Куликівського 
центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради (керівник Л. Савенко), 
за роботу «Підкова -  давній оберіг українців»;

Рудь Оксану, вихованку гуртка початкового технічного моделювання 
Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради 
(керівник С. Труба), за роботу «Ваза. Джгутова філігрань»;

творчу групу здобувачів освіти 5-го класу Носівської міської гімназії 
Носівської міської ради Чернігівської області (керівник А. Кратко) за роботу 
«Техніка плетення з газетних трубочок»;

творчу групу здобувачів освіти 8-9-го класів Лосківської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області 
(керівник Т. Косенко) за роботу «Лялька-мотанка»;

творчу групу вихованців гуртка «Рукоділля» ІПаболтасівського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» Сосницької районної ради Чернігівської області (керівники 
Т. Ірха, Г. Сокол) за роботу «Народні промисли і ремесла рідного краю. 
Писанкарство»;
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Шамрицьку Єлизавету, здобувана освіти 7-го класу Лісконогівської філії 
Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської 
районної ради Чернігівської області (керівник О. Хлус), за роботу «Вишивка -  
унікальний код нашої історії».

3. За значні успіхи в роботі з вивчення, збереження, примноження духовної 
та культурної спадщини українського народу засобами пошуково- 
дослідницької, патріотично-виховної і творчої діяльності підростаючого 
покоління та підготовку переможця обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» нагородити 
Почесними грамотами позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді»:

Атрощенко Ларису Леонідівну, керівника гуртка «Батик» Новгород- 
Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської 
ради;

Власенко Валентину Леонідівну, керівника краєзнавчого гуртка «Рідний 
край» Прилуцького районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;

Волик Анастасію Олександрівну, керівника гуртка декоративно- 
прикладного мистецтва «Сувеніри» Прилуцького Центру творчості дітей та 
юнацтва Прилуцької міської ради;

Гирич Марію Миколаївну, керівника гуртка «Історичне краєзнавство» 
Сосницького Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної 
ради;

Гордієнко Марину Григорівну, керівника творчої майстерні декоративно- 
прикладного мистецтва «Креативне рукоділля» Прилуцького Центру творчості 
дітей та юнацтва Прилуцької міської ради;

Дзюбу Людмилу Олексіївну, вчителя трудового навчання, заступника 
директора Горбачівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської області;

Дорохову Олену Василівну, керівника гуртка «Історичне краєзнавство», 
директора Куликівського центру позашкільної освітш Куликівської селищної 
ради;

Заровську Людмилу Іванівну, вчителя трудового навчання Кувечицького 
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новобілоуської сільської ради 
Чернігівського району Чернігівської області;

Качкарду Галину Олександрівну, керівника гуртка «Образотворче 
мистецтво» Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної 
ради;

Ланько Оксану Миколаївну, викладача хімії та біології державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівський професійний 
будівельний ліцей»;

Магоню Ніну Володимирівну, вчителя початкових класів Чайкинського 
навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області;
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Мажугу Світлану Петрівну, керівника народознавчого гуртка «Берегиня» 
Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області;

Муху Олену Миколаївну, керівника гуртка «Петриківський розпис» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради;

Рябець Олену Вікторівну, педагога-організатора Наумівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 
області;

Станкевич Олену Анатоліївну, майстра виробничого навчання, викладача 
спецдисциплін державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівське вище професійне училище»;

Тимченко Ірину Василівну, керівника творчої майстерні декоративно- 
прикладного мистецтва «Чарівниця» Прилуцького Центру творчості дітей та 
юнацтва Прилуцької міської ради;

Чепурну Оксану Анатоліївну, вчителя трудового навчання Прилуцької 
гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради 
Чернігівської області;

Шеверду Тетяну Вікторівну, майстра виробничого навчання державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівський професійний 
будівельний ліцей»;

Шевчик Валентину Степанівну, керівника народознавчого гуртка 
«Джерело відродження» Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва 
Холминської селищної ради;

Шумну Марину Валеріївну, керівника гуртка «Творча майстерня» 
комунального позашкільного навчального закладу «Березнянський будинок 
дитячої та юнацької творчості» Менської районної ради;

Яременко Ірину Володимирівну, керівника гуртка дівочої школи «Ассоль» 
Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради.

4. За організацію активної роботи учнівської молоді з дослідження історії, 
культури рідного краю, патріотично-виховної й мистецької діяльності та 
підготовку лауреата обласної краєзнавчо-патріотичної,акції учнівської молоді 
«Від роду і до роду збережем традиції народу» нагородити грамотами 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»:

Бичок Наталію Іванівну, викладача загальноосвітньої підготовки 
державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище 
професійне училище побутового обслуговування»;

Бурку Ніну Миколаївну, вихователя Сокиринського професійного 
аграрного ліцею Чернігівської області;

Гирич Марію Миколаївну, керівника гуртка «Історичне краєзнавство» 
Сосницького Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної 
ради;
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Гусарь Олену Артурівну, педагога-організатора Грем’яцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області;

Дорошенко Світлану Миколаївну, керівника гуртка «Бісерне сяйво» 
Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради;

Заровську Людмилу Іванівну, вчителя трудового навчання Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 23 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області;

Заровську Людмилу Іванівну, вчителя трудового навчання Кувечицького 
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новобілоуської сільської ради 
Чернігівського району Чернігівської області;

Зражевську Юлію Василівну, викладача професійно-теоретичної 
підготовки державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування»;

Ірху Тетяну Іванівну, вчителя історії Шаболтасівського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» Сосницької районної ради Чернігівської області;

Кононенко Ларису Андріївну, керівника гуртка «Юні краєзнавці» 
Борзнянського районного будинку дитячої та юнацької творчості, який працює 
на базі Кинашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської 
міської ради Чернігівської області;

Короваєву Богдану Миколаївну, керівника гуртка козацько-лицарського 
виховання «Джура» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 
області», який працює на базі Анисівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів ім. І. Я. Франка Чернігівської районної ради Чернігівської області;

Косенко Тетяну Петрівну, вчителя іноземних мов Лосківської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області;

Кугук Ганну Олександрівну, вчителя образотворчого мистецтва 
Орлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів -  дитячий садок» Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області;

Курганову Тетяну Петрівну, вчителя історії комунального закладу 
«Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради Городнянського району 
Чернігівської області;

Кратко Аллу Михайлівну, вчителя образотворчого мистецтва та трудового 
навчання Носівської міської гімназії Носівської міської ради Чернігівської 
області;

Самар Світлану Вікторівну, вчителя трудового навчання Носівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Носівської міської ради
Чернігівської області;

Савченко Наталію Вікторівну, вчителя історії та правознавства 
комунального закладу «Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради 
Тороднянського району Чернігівської області;
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Соболь Ольгу Петрівну, вчителя трудового навчання Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа
Бєлгородського Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Сокол Галину Сергіївну, керівника гуртка «Рукоділля» Шаболтасівського 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Сосницької районної ради Чернігівської 
області;

Перепелицю Світлану Миколаївну, керівника гуртка декоративно- 
ужиткового мистецтва Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 
Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Плахуту Людмилу Петрівну, вчителя історії Биринського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області;

Руденко Людмилу Олександрівну, керівника гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Прилуцького міського Центру науково-технічної творчості молоді 
Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Соловей Жанну Миколаївну, керівника гуртка «Історичне краєзнавство» 
Досліднянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Носівської 
міської ради Чернігівської області;

Сушеницю Олексія Михайловича, керівника гуртка «Художня обробка 
деревини» комунального закладу «Коропський центр дитячої та юнацької 
творчості» Коропської селищної ради Чернігівської області;

Трубу Світлану Петрівну, керівника гуртка початкового технічного 
моделювання Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної 
ради;

Хлус Олену Василівну, вчителя української мови та літератури 
Лісконогівської філії Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області;

Шевченко Тетяну Іванівну, керівника гуртка «Майстерня сувенірів» 
державного навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний ліцей 
Чернігівської області»;

Черненко Ірину Олександрівну, вчителя історії та правознавства 
Лісконогівської філії Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області;

Черниш Світлану Анатоліївну, керівника гуртка «Седнів фантазує» 
комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра 
Чернігівської районної ради Чернігівської області»;

Шульгу Ларису Іванівну, вчителя початкових класів Миколаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 
області.

5. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської
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молоді» (директор П. Степовик) організувати та здійснити нагородження 
переможців і лауреатів Акції.

6. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, 
директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Чернігівській області (В. Гріненко), у порядку рекомендації органам управління 
освітою органів місцевого самоврядування:

1) проаналізувати та довести до відома керівників закладів загальної 
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 
«Інформацію про підсумки проведення обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» (додається).

2) розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців Акції.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. СороноЕ

Начальник Микола КОНОПАЦЬКИЙ
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Додаток
до наказу начальника 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
від 2020 №

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки проведення обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу»

Обласна краєзнавчо-патріотична акція учнівської молоді «Від роду і до роду 
збережем традиції народу» започаткована комунальним позашкільним 
навчальним закладом «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» в 2015році. За п ’ять років на конкурс надійшло 
375 дослідницьких та творчих робіт, виконаних юними майстрами в різних 
техніках декоративно-прикладного мистецтва. Дитяча творчість -  це частка 
духовного життя дитини, яка поєднує її з навколишнім світом. Саме тому одним 
із найважливіших завдань конкурсу було створення умов для формування 
творчої особистості дитини, реалізації природних здібностей підлітків, розвитку 
в них бажання творити. Акція сприяла виявленню та заохоченню до творчості 
талановитих дітей, їх художньо-естетичному вихованню.

За час проведення Акції творчі роботи її учасників неодноразово 
експонувалися на різноманітних виставках в музеях Чернігова, а саме: 
літературно-меморіальному музеї-заповіднику М. Коцюбинського, обласному 
художньому музеї імені Григорія Галагана, обласному історичному музеї імені 
В. Тарновського.

Традиційно журі конкурсу складалося з наукових співробітників музеїв 
міста -  фахівців з декоративно-прикладного мистецтва. Члени журі відзначили, 
що цього року учасники Акції дивували різноманітністю сюжетів, технік 
виконання конкурсних робіт, барвистістю і безпосередністю дитячого 
сприйняття світу. Конкурсанти продемонстрували творчу фантазію, високий 
рівень поданих робіт, неповторність та оригінальність задумів в їх виготовленні.

Юні майстри активно працювали, розвиваючи набуті навички, як в уже 
освоєних традиційних техніках та напрямах, так і в роботі з новими матеріалами.

Тематика представлених робіт була різноманітною, але слід відзначити, що 
майже всі роботи відповідали вимогам Положення та мали краєзнавчо- 
патріотичне спрямування. Більшість робіт виконана з поєднанням різних 
художніх технік. Кожна вирізняється своєю формою, кольоровим рішенням, 
складністю і методом виконання.

Завдяки участі в Акції учні долучилися до відродження народних традицій 
з декоративно-прикладного мистецтва та активно проводили творче спілкування 
зі старшим поколінням майстрів.

За умовами конкурсу, її учасники брали участь в краєзнавчих пошукових 
експедиціях, готували звіти за їх результатами, застосовували на практиці набуті
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навички для реалізації своїх творчих задумів. Таке поєднання досліджень витоків 
народної творчості та виготовлення власноруч мистецьких виробів сприяло 
збереженню, примноженню та передачі наступним поколінням національних 
традицій, створених українським народом у своєму споконвічному прагненні 
вносити в своє життя красу.

Цьогоріч спостерігалася тенденція більш відповідального ставлення до 
вимог конкурсу, а саме: проводилися дослідження відповідно тематиці, ретельно 
і досконало виконувалися творчі роботи з проведення фото і відео фіксації 
виконання і детального опису дій.

За оцінкою журі переважна більшість робіт, як творчих так і дослідницьких, 
була виконана на дуже високому фаховому рівні.

На розгляд журі у 2020 році було представлено 59 робіт за двома 
віковими групами: старшою (29 робіт) та середньою (30 робіт), що стали 
переможцями районних, об ’єднаних територіальних громад, міських етапів 
Акції у закладах освіти Борзнянського, Менського, Новгород-Сіверського, 
Прилуцького, Сосницького, Срібнянського, Чернігівського районів, 
Бобровицької, Коропської, Корюківської, Куликівської, Новобілоуської, 
Носівської, Сосницької, Тупичівської, Холминської об’єднаних територіальних 
громадах, міст Новгород-Сіверський, Прилуки, Чернігів.

Вагомий внесок у популяризацію Акції та залучення учнівської молоді до 
дослідницької та творчої роботи, як однієї з сучасних форм національно- 
патріотичного виховання, зробили керівники органів управління освітою 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, директори та 
педагогічні колективи закладів загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти вищезазначених адміністративно- 
територіальних одиниць.

Результатом вивчення усної народної творчості та традиційних народних 
ремесел вихованкою Сосницького Будинку дитячої та юнацької творчості 
Сосницької селищної ради стало їх поєднання у виготовленні українського 
народного Вертепу з усіма класичними персонажами.

Юна майстриня Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості 
Корюківської міської ради декорувала петриківським розписом дерев’яний 
макет відомого пам’ятника архітектури XVIII сторіччя Свято-Покровського 
храму в селі Жукля на Корюківщині.

Вихованка Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської 
селищної ради переймала у старших майстрів досвід ткання доріжок на кроснах 
і власноруч виготовила виріб з використанням всіх етнічних елементів.

Вихованці комунального позашкільного навчального закладу 
«Березнянський будинок дитячої та юнацької творчості» Менської районної 
ради, Борзнянського районного будинку дитячої та юнацької творчості, 
комунального закладу «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 
Коропської селищної ради Чернігівської області, учні державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівський професійний будівельний 
ліцей», Досліднянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній
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навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Носівської 
міської ради використали в роботі коріння рослин, солому, крупи та насіння, 
деревину для створення справжніх шедеврів.

Творчі роботи в техніці вовняного живопису, вітражного та петриківського 
розпису, вибійки, джутової філіграні, вузликового плетіння, батику, витинанки, 
аплікації, писанкарства, паперопластики та тістопластики, ткацтва тощо 
представили на конкурс юні майстри Куликівського центру позашкільної освіти 
Куликівської селищної ради, Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради, державного професійно-технічного навчального 
закладу «Чернігівське вище професійне училище», Наумівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 
області, Сосницького Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької 
селищної ради, Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості 
Новгород-Сіверської міської ради, комунального позашкільного навчального 
закладу «Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області», 
Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа 
Бєлгородського Прилуцької міської ради Чернігівської області, Сокиринського 
професійного аграрного ліцею Чернігівської області, Биринського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний 
навчальний заклад» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.

Значна кількість творчих робіт виконана в техніці вишивки та плетіння 
нитками, бісером, стрічками, а також з елементами народного одягу. Серед них 
роботи Горбачівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської області, 
Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, 
Прилуцького районного Будинку школяра Прилуцької районної ради, 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №  23 Чернігівської 
міської ради, Кувечицького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, 
Прилуцького міського Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької 
міської ради Чернігівської області, державного навчального закладу 
«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Чайкинського 
навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області, державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування», 
комунального закладу «Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради 
Городнянського району Чернігівської області, Миколаївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської області.

Українські народні обереги та символи широко представлені в роботах, а 
саме: рослинні обереги, ляльки-мотанки, текстильні ляльки тощо, які
виготовлені авторами робіт Дігтярівського професійного аграрного ліцею 
Чернігівської області, Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області, Лісконогівської філії
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Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської 
районної ради Чернігівської області.

Лідерами за кількістю набраних балів стали учасники, які виявили 
високий рівень пошуково-дослідницької роботи, зібрали унікальний 
краєзнавчий матеріал, продемонстрували майстерність та оригінальність. 
Серед них здобувані освіти та вихованці закладів загальної середньої, 
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти Менського, 
Прилуцького, Новгород-Сіверського, Срібнянського районів, Бобровицької, 
Сосницької, Корюківської, Куликівської, Новобілоуської, Холминської, 
об’єднаних територіальних громадах, міст Новгород-Сіверський, Прилуки, 
Чернігів.

Найбільш активними у підготовці конкурсних робіт та широкому 
використанні видового різноманіття форм декоративно-прикладного 
мистецтва виявились здобувані освіти закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти: Чернігівського району, Корюківської, Куликівської, 
Носівської, Новобілоуської, Сосницької об ’єднаних територіальних громад, міст 
Прилуки, Чернігів.

Директор ПНЗ «Центр НПВТКУМ»


