
УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О БЛ А С Н А  Д Е РЖ А В Н А  А Д М ІН ІС Т РА 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 $  й-Ш ьі 2021 р. Чернігів № РІі___________

Про підсумки проведення II (обласного)
(заочного) туру конкурсу краєзнавчо- 
дослідницьких робіт  Всеукраїнської 
краєзнавчої експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина -  Україна» 
у  2020/2021 навчальному році

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 04 лютого 2013 року № 81 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської молоді "Моя Батьківщина -  
Україна"», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 
2013 року за № 287/22819, Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 22 липня 2020 року № 197 «Про проведення 
II (обласного) (заочного) туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді "Моя Батьківщина -  
Україна" у 2020/2021 навчальному році» (далі -  Конкурс) у листопаді -  грудні 
2020 року комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» проведено II (обласний) (заочний) тур конкурсу краєзнавчо- 
дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина -  Україна».

На підставі висновків конкурсного журі

н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями та нагородити дипломами Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації:

1) за напрямом «Духовна спадщина мого народу»:
творчу групу вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді», який працює на базі 
комунального закладу «Черешенський ліцей» Чернігівської обласної ради 
(керівник Г. Савич), за роботу «Село Вишеньки: подорож у часі»;

Огій Ірину, здобувача освіти Липівської загальноосвітньої школи 
І-І1І ступенів Талалаївської селищної ради Чернігівської області (керівники 
Н. Нужненко, К. Борсук), за роботу «Дерев’яні храми -  джерела духовності 
Талалаївського краю»;



2

Ляшову Анну, здобувана освіти 10-го класу Прилуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 14 Прилуцької міської ради Чернігівської області 
(керівники Н. Макарійчук, Л. Хоружа), за роботу «Прилуччина в живописній 
спадщині Юрія Коваленка»;

Бутко Станіславу, здобувана освіти 10-го класу Талалаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради 
Чернігівської області (керівники Л. Ковтун, С. Нужненко), за роботу «Його 
доля -  музика і пісня»;

2) за напрямом «Козацькому роду нема переводу»:
Зімбалевську Анну, здобувана освіти 7-го класу Прилуцького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської 
ради Чернігівської області (керівник Ю. Зімбалевська), за роботу «Булава -  
символ влади: від гетьмана до президента»;

3) за напрямом «Із батьківської криниці»:
Бойко Крістіну, здобувача освіти 7-Б класу Прилуцької гімназії № 5 імені 

Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області 
(керівники О. Чепурна, Л. Єдунова), за роботу «Таємничий світ ляльки- 
мотанки»;

Савчук Олену, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство» -Будинку 
дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради (керівник М. Гирич), 
за роботу «Розвиток бджільництва на Чернігівщині: ретроспектива і 
сучасність»;

Гужву Людмилу, здобувача освіти Прилуцького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської ради 
Чернігівської області (керівник І. Нефед), за роботу «В моїй шухляді складено 
рівненько бабусі полотняні фартушки»;

Сокол Мирославу, здобувача освіти Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського (керівник Л. Бодяко), за роботу «Діалектна 
лексика в текстах народних оповідань Новгород-Сіверського району 
Чернігівської області»;

4) за напрямом «З попелу забуття»:
Головко Вікторію, здобувача освіти 10-го класу Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області (керівник Ж. Кресан), за роботу «Захищати Батьківщину -  
доля нашої родини»;

творчу групу членів клубу «Пам’ять» зразкового музею «Історія школи» 
Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області 
(керівник Т. Пивоварова) за роботу «Патріотизм плекається в родині»;

Дем’яненка Антонія, здобувача освіти 8-го класу Корюківської гімназії 
Корюківської міської ради Чернігівської області (керівник Г. Васюк), за роботу 
«Він був відважним, а залишився незабутнім...»;

творчу групу гуртка «Юні музеєзнавці-патріоти» Деснянського 
позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» 
Деснянської селищної ради Чернігівської області (керівник Л. Миронова) за 
роботу «Євген Лоскот -  Герой України -  людина незламної волі»;

5) за напрямом «Геологічними стежками України»:
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творчу групу здобувачів освіти 9-х класів Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського (керівник Н. Сивоглаз) за роботу «Вода -  
джерело життя на Землі»;

6) за напрямом «Географія рідного краю»:
Щербак Єлизавету, здобувача освіти 10-го класу Новгород-Сіверської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новгород-Сіверської міської ради 
Чернігівської області (керівник Т. Скопіченко), за роботу «Ерозія ґрунтів та 
засоби боротьби з нею»;

Юрченко Анну, здобувача освіти 11-го класу Прилуцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської 
ради Чернігівської області (керівники Н. Гапон, Ю. Юрченко), за роботу 
«Ічнянський національний природний парк».

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

1) за напрямом «Духовна спадщина мого народу»:
творчу групу здобувачів освіти Южненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Парафіївської селищної ради (керівник Т. Таран) за роботу 
«Весільний обряд на Ічнянщині»;

Ковальчук Дарину, здобувача освіти Стахорщинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
(керівник О. Карась), за роботу «Храми з різною долею»;

творчу групу вихованців гуртка «Толока» Борзнянського Будинку дитячої 
та юнацької творчості Борзнянської міської ради Чернігівської області, який 
працює на базі гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської 
міської ради Чернігівської області (керівник О. Граб), за роботу «Світ гармонії 
та краси Олександра Саєнка»;

Харькову Анастасію, здобувача освіти 11-го класу Биринського навчально- 
виховного закладу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
(керівник Л. Плахута), за роботу «Перлина Задесення»;

Федана Олександра, здобувача освіти 8-А класу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області (керівник Т. Федан), за роботу «Відродження 
петриківського розпису в побуті українців»;

Олефіренко Катерину, здобувача освіти 11 -го класу Перемозького 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Лосинівської селищної ради 
Чернігівської області (керівник О. Костюченко), за роботу «Марк Бернес -  зірка 
естради та кіно середини XX ст.»;

творчу групу здобувачів освіти 4-х класів Носівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Носівської міської ради Чернігівської області 
(керівники С. Боровик, Ю. Салівон) за роботу «Спортивна Носівщина»;

Ткаченко Марію, здобувача освіти 10-Б класу Чернігівського ліцею № 22 
Чернігівської міської ради Чернігівської області (керівник О. Клюй), за роботу
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«Діяльність фольклорно-етнографічного колективу «Джерело» села Чорний Ріг 
Семенівського району Чернігівської області»;

Цвєткову Валерію, здобувана освіти 11 -А класу опорного закладу 
«Деснянський навчально-виховний комплекс «гімназія -  загальноосвітня школа 
І ступеня» Деснянської селищної ради Чернігівської області (керівник 
Л. Дейко), за роботу «Ю р’єва божниця -  перлина архітектурного мистецтва 
Київської Русі»;

Пилипенка Богдана, здобувана освіти 10-го класу Любецького опорного 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. 12-ї гвардійської стрілецької Пінської Червонопрапорної 
ордена Суворова дивізії Любецької селищної ради Чернігівської області 
(керівник Н. Мещенинець), за роботу «Розстріляний за „Кобзар“»;

творчу групу здобувачів освіти державного навчального закладу 
«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» (керівник 
Ю. Пархоменко) за роботу «Ніжин -  місто церков і торгівлі»;

творчу групу здобувачів освіти Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського Прилуцької міської 
ради Чернігівської області (керівник Т. Пустотіна) за роботу «Духовні Святині 
Чернігівщини»;

Колєснік Крістіну, здобувача освіти 8-го класу Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Прилуцької міської ради 
Чернігівської області (керівник Н. Мусієнко), за роботу «Духовними стежками 
рідного краю»;

2) за напрямом «Козацькому роду нема переводу»:
Тисенко Ангеліну, здобувача освіти Прилуцького закладу загальної 

середньої освіти № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області 
(керівник Л. Коломійченко), за роботу «Прилуцька козацька фортеця: історія 
від літописів до сьогодення»;

творчу групу вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» Будинку дитячої 
та юнацької творчості Сосницької селищної ради (керівник М. Гирич) за роботу 
«Козацькі традиції Сосницького краю»;

творчу групу вихованців гуртка «Краяни» Борзнянського Будинку дитячої 
та юнацької творчості Борзнянської міської ради Чернігівської області, який 
працює на базі гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської 
міської ради Чернігівської області (керівник Я. Чикало), за роботу «Кургани 
Борзнянського краю як свідки славних козацьких часів»;

3) за напрямом «Із батьківської криниці»:
Василенко Ангеліну, здобувача освіти 11 -го класу Прилуцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Прилуцької міської ради 
Чернігівської області ( керівник Г. Степаненко), за роботу «Дитячі розваги в 
розрізі століття»;

творчу групу здобувачів освіти 6, 7-х класів Прилуцького закладу 
загальної середньої освіти № 6 (ліцей № 6) Прилуцької міської ради 
Чернігівської області (керівник О. Діденко) за роботу «Народні майстри- 
аматори Прилуччини»;
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творчу групу здобувачів освіти 9, 10-х класів Новгород-Сіверської 
державної гімназії імені К.Д. Ушинського (керівник І. Жук) за роботу 
«Топонімічні перекази та легенди -  своєрідна енциклопедія життя українців»;

творчу групу вихованців гуртка «Пізнайки» Грем’яцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
(керівник О. Гурин) за роботу «Дитячий фольклор мого села»;

творчу групу вихованців шкільної театральної студії «Березіль» 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ill ступенів № 28 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області (керівники О. Малюшинська, О. Петренко) за роботу 
«Народні обряди й свята в репертуарі колективу шкільної театральної студії 
„Березіль”»;

творчу групу вихованців гуртка «Джерело» державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище» 
(керівник І. Голобурда) за роботу «Весільні обряди та звичаї на Чернігівщині: 
від давнини до сьогодення»;

Гусар Юлію, здобувана освіти 8-го класу Любецького опорного ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів ім. 12-ї гвардійської стрілецької Пінської Червонопрапорної 
ордена Суворова дивізії Любецької селищної ради Чернігівської області 
(керівник Н. Мещенинець), за роботу «Традиції харчування українців 
Ріпкинщини»;

творчу групу здобувачів освіти Гриціївської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Срібнянської селищної ради Чернігівської області (керівник 
Л. Вірнова) за роботу «Вхідчини -  особливий обряд у житті українців»;

4) за напрямом «З попелу забуття»:
творчу групу здобувачів освіти групи № 42ств Дігтярівського 

професійного аграрного ліцею Чернігівської області (керівник Н. Хропост) за 
роботу «Чорнобиль -  біль наш одвічний»;

творчу групу пошукового загону «Джерельце» Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області (керівник О. Савенко) за роботу «Солдатській славі 
уклонись»;

Трохимчук Євгенію, здобувача освіти 11-го класу Прилуцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської 
ради Чернігівської області (керівники Н. Гапон, Ю. Калашнік), за роботу 
«Плекаємо патріотів України»;

творчу групу вихованців гуртка «Юні музеєзнавці» Носівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів № 3 Носівської міської ради 
Чернігівської області (керівник В. Згода) за роботу «Буремними стежками 
пам’яті»;

творчу групу вихованців гуртка «Юні краєзнавці» Куликівського центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради (керівник В. Дєдкова) за 
роботу «Фронтовими дорогами рідного краю»;

творчу групу здобувачів освіти 7-Б класу Носівської міської гімназії 
Носівської міської ради Чернігівської області (керівник Т. Давиденко) за роботу 
«Пам’ять серця»;
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Пінчук Вероніку, здобувана освіти 8-го класу Черняхівської гімназії 
Вертіївської сільської ради Чернігівської області (керівник М. Помазан), за 
роботу «Буремні роки XX ст. у спогадах солдата-розвідника»;

творчу групу членів експедиційного загону Тарасо-Шевченківського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Любецької селищної ради 
Чернігівської області (керівник Н. Тарасевич) за роботу «Вертеча -  село 
примара»;

творчу групу вихованців 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 Іванівської сільської ради Чернігівської області (керівник 
Б. Короваєва), за роботу «Анисівці шанують учасників АТО»;

Сигуту Микиту, здобувача освіти 9-го класу Чайкинського навчально- 
виховного комплексу Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
(керівник К. Нємцева), за роботу «Мої земляки -  Герої Радянського Союзу»;

5) за напрямом «Географія рідного краю»:
творчу групу здобувачів освіти 8-9-х класів Семенівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Семенівської міської ради 
Чернігівської області (керівник Т. Бондаренко) за роботу «Екологічний стан 
річки Рванець»;

творчу групу вихованців гуртка «Юні краєзнавці» Борзнянського. Будинку 
дитячої та юнацької творчості Борзнянської міської ради Чернігівської області, 
який працює на базі Кинашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Борзнянської міської ради Чернігівської області (керівник Л. Кононенко), за 
роботу «Води цілющої краплина»;

творчу групу вихованців гуртка «Джерело» Борзнянського Будинку . 
дитячої та юнацької творчості Борзнянської міської ради Чернігівської області, 
який працює на базі гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни 
Борзнянської міської ради Чернігівської області (керівник 
С. Талапай), за роботу «Розробка туристсько-екскурсійного маршруту 
територією Борзнянського району»;

творчу групу здобувачів освіти Прохорської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Чернігівської області (керівник 
О. Кантур) за роботу «Визначні об’єкти природно-заповідного фонду 
Чернігівської області».

3. Нагородити Почесними грамотами комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» за вагомі здобутки в патріотично-виховній та 
краєзнавчо-дослідницькій роботі з учнівською молоддю, вивченні і збереженні 
історичної, духовної, культурної, еколого-природничої спадщини рідного краю 
та підготовку переможця II (обласного) (заочного) туру конкурсу краєзнавчо- 
дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина -  Україна» у 2020/2021 навчальному році:
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Бодяко Ларису Валеріївну, вихователя Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського;

Борсук Катерину Іванівну, вчителя історії Липівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради Чернігівської області;

Васюк Ганну Федорівну, вчителя української мови та літератури 
Корюківської гімназії Корюківської міської ради Чернігівської області;

Гапон Наталію Володимирівну, вчителя географії Прилуцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (Ліцей № 10) Прилуцької міської 
ради Чернігівської області;

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

Єдунову Людмилу Віталіївну, вчителя історії Прилуцької гімназії № 5 
імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської 
області;

Зімбалевську Юлію Петрівну, вчителя історії, заступника директора з 
навчально-виховної роботи Прилуцького закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 10 (Ліцей № 10) Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Калашнік Юлію Миколаївну, вчителя української мови та літератури 
Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (Ліцей 
№ 10) Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Ковтун Людмилу Леонідівну, вчителя музичного мистецтва Талалаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради 
Чернігівської області;

Кресан Жанну Володимирівну, вчителя історії Ніжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області;

Макарійчук Нілу Миколаївну, вчителя мистецтва та зарубіжної літератури 
Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Прилуцької міської 
ради Чернігівської області;

Миронову Лідію Миколаївну, директора, керівника гуртка «Юні 
музеєзнавці-патріоти» Деснянського позашкільного навчального закладу 
«Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської 
області;

Нефед Ірину Геннадіївну, вчителя початкових класів Прилуцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (Ліцей № 10) Прилуцької міської 
ради Чернігівської області;

Нужненка Сергія Олександровича, практичного психолога Талалаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради 
Чернігівської області;

Нужненко Наталію Володимирівну, вчителя історії Липівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради 
Чернігівської області;

Пивоварову Тамару Іванівну, керівника клубу «Пам’ять» зразкового музею 
«Історія школи» Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області;
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Савич Г анну Іванівну, керівника гуртка «Історичне краєзнавство» 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді», який 
працює на базі комунального закладу «Черешенський ліцей» Чернігівської 
обласної ради;

Сивоглаз Наталію Володимирівну, вчителя географії Новгород-Сіверської 
державної гімназії імені К.Д. Ушинського;

Скопіченко Тетяну Анатоліївну, вчителя географії та хімії Новгород- 
Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новгород-Сіверської 
міської ради Чернігівської області;

Таран Тетяну Степанівну, вчителя української мови та літератури 
Ю жненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Парафіївської селищної 
ради;

Хоружу Ларису Олексіївну, завідувача шкільною бібліотекою Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Прилуцької міської ради 
Чернігівської області;

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

4. Нагородити грамотами комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді» за значні досягнення в розвитку краєзнавчо-патріотичної 
роботи і вихованні учнівської молоді на кращих традиціях українського народу 
та підготовку лауреата II (обласного) (заочного) туру конкурсу краєзнавчо- 
дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина -  Україна» у 2020/2021 навчальному році:

Бодяко Ларису Валеріївну, вихователя Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського;

Бондаренко Тетяну Віталіївну, вчителя географії Семенівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Семенівської міської ради 
Чернігівської області;

Боровик Світлану Миколаївну, вчителя початкової освіти Носівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Носівської міської ради 
Чернігівської області;

Вірнову Ларису Миколаївну, вчителя української мови та літератури 
Гриціївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Срібнянської селищної ради 
Чернігівської області;

Гапон Наталію Володимирівну, вчителя географії Прилуцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (Ліцей № 10) Прилуцької міської 
ради Чернігівської області;

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

Голобурду Ірину Миколаївну, керівника гуртка «Джерело» державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище»;
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Граб Оксану Михайлівну, керівника гуртка «Толока» Борзнянського 
Будинку дитячої та юнацької творчості Борзнянської міської ради Чернігівської 
області, який працює на базі гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни 
Борзнянської міської ради Чернігівської області;

Гурин Олену Василівну, керівника гуртка «Пізнайки» Грем’яцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради 
Чернігівської області;

Давиденко Тетяну Іванівну, вчителя зарубіжної літератури Носівської 
міської гімназії Носівської міської ради Чернігівської області;

Дейко Ларису Михайлівну, вчителя історії опорного закладу «Деснянський 
навчально-виховний комплекс «гімназія -  загальноосвітня школа І ступеня» 
Деснянської селищної ради Чернігівської області;

Дєдкову Валентину Миколаївну, керівника гуртка «Юні краєзнавці» 
Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради;

Діденко Олену Миколаївну, вчителя образотворчого мистецтва • 
Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 6 (ліцей № 6) 
Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Жук Ірину Олександрівну, вчителя української мови та літератури 
Новгород-Сіверської державної гімназії імені К. Д. Ушинського;

Згоду Валентину Миколаївну, керівника гуртка «Юні музеєзнавці» 
Носівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів № 3 Носівської міської 
ради Чернігівської області;

Кантур Ольгу Анатоліївну, вчителя географії та біології Прохорської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради 
Чернігівської області;

Карась Олесю Іванівну, вчителя історії Стахорщинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області;

Клюй Оксану Іванівну, вчителя української мови та літератури 
Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Коломійченко Ларису Михайлівну, педагога-організатора Прилуцького 
закладу загальної середньої освіти № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради 
Чернігівської області;

Кононенко Ларису Андріївну, керівника гуртка «Юні краєзнавці» 
Борзнянського Будинку дитячої та юнацької творчості Борзнянської міської 
ради Чернігівської області, 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 Іванівської сільської ради Чернігівської області;

Костюченко Оксану Іванівну, вчителя української мови та літератури, 
Перемозького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний 
заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Лосинівської селищної 
ради Чернігівської області;



10

Малюшинську Оксану Олександрівну, вчителя української мови та 
літератури Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІ1 ступенів № 28 
Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Мещенинець Наталію Андріївну, вчителя історії та правознавства 
Любецького опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. 12-ї гвардійської стрілецької 
Пінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії Любецької селищної ради 
Чернігівської області;

Мусієнко Наталію Анатоліївну, вчителя географії Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Прилуцької міської ради 
Чернігівської області;

Нємцеву Катерину Миколаївну, вчителя історії Чайкинського навчально- 
виховного комплексу Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області;

Пархоменка Юрія Петровича, майстра виробничого навчання державного 
навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської 
області»;

Петренко Ольгу Михайлівну, вчителя української мови та літератури 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області;

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

Помазана Максима Борисовича, вчителя історії Черняхівської гімназії 
Вертіївської сільської ради Чернігівської області;

Пустоті ну Тетяну Олегівну, вчителя початкової освіти Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа 
Бєлгородського Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Савченко Оксану Вікторівну, керівника пошукового загону «Джерельце», - 
керівника зразкового музею українознавства «Берегиня» Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29  Чернігівської міської ради 
Чернігівської області;

Салівон Юлію Григорівну, вчителя початкової освіти Носівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Носівської міської ради 
Чернігівської області;

Степаненко Галину Анатоліївну, заступника директора з виховної роботи 
Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Прилуцької міської 
ради Чернігівської області;

Талалая Сергія Вікторовича, керівника пошукового загону «Джерело» 
Борзнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Борзнянської 
міської ради Чернігівської області, який працює на базі гімназії імені 
Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської міської ради Чернігівської 
області;

Тарасевич Наталію Костянтинівну, керівника експедиційного загону 
Тарасо-Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Любецької селищної ради Чернігівської області;
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Федан Тетяну Василівну, вчителя образотворчого мистецтва Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області;

Хропост Наталію Іванівну, викладача математики, фізики та астрономії 
Дігтярі вського професійного аграрного ліцею Чернігівської області;

Чикала Ярослава Петровича, керівника гуртка «Краяни» Борзнянського 
Будинку дитячої та юнацької творчості Борзнянської міської ради Чернігівської 
області, який працює на базі гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни 
Борзнянської міської ради Чернігівської області;

Юрченко Юлію Миколаївну, вчителя біології Прилуцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (Ліцей № 10) Прилуцької міської 
ради Чернігівської області.

5. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (директор П. Степовик):

1) забезпечити участь робіт, що стали переможцями II (обласного) 
(заочного) туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської 
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина -  Україна», у 
2020/2021 навчальному році в III (Всеукраїнському) (заочному) турі;

2) організувати та здійснити нагородження переможців II (обласного) 
(заочного) туру Конкурсу.

6. Керівникам закладів освіти обласного підпорядкування, у порядку 
рекомендації органам управління освітою органів місцевого самоврядування, 
директору Навчально-методичного центру професійної-технічної освіти у 
Чернігівській області (В. Гріненко):

1) проаналізувати участь учнівської молоді закладів загальної середньої, 
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти у II (обласному) 
(заочному) турі Конкурсу та довести результати його проведення до відома 
керівників вищезазначених закладів;

2) взяти до уваги «Інформацію про підсумки II (обласного) (заочного) туру 
конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина -  Україна” у 2020/2021 
навчальному році» (додається);

3) розглянути можливість щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців і лауреатів II (обласного) туру Конкурсу;

4) сприяти подальшій участі здобувачів освіти в Конкурсі.
і»

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



Додаток
до наказу Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
від -/•/. СХ. 2021 р. №

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки II (обласного) (заочного) туру конкурсу краєзнавчо- 

дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина -  Україна» у 2020/2021 навчальному році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 04 лютого 2013 року № 81, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
18 лютого 2013 року за № 287/22819 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської молоді "Моя Батьківщина -  
Україна"» (далі -  експедиція) у липні -  грудні 2020 року в Чернігівській області 
було проведено І та II тури відповідного конкурсу.

На розгляд суддівської колегії для участі у II (обласному) (заочному) турі 
надійшло 55 краєзнавчо-дослідницьких робіт з міст Ніжина, Новгорода- 
Сіверського, Прилук, Чернігова та Борзнянської, Вертіївської, Деснянської, 
Іванівської, Комарівської, Коропської, Корюківської, Куликівської, Лосинівської, 
Любецької, Новгород-Сіверської, Носівської, Парафіївської, Семенівської, 
Сосницької, Срібнянської, Талалаївської територіальних громад за напрямами: 
«Духовна спадщина мого народу» (17 робіт), «Козацькому роду нема переводу» (4 
роботи), «Із батьківської криниці» (12 робіт), «З попелу забуття» 
(14 робіт), «Географія рідного краю» (7 робіт), «Геологічними стежками України» 
(1 робота).

Лідерами за кількістю набраних балів стали роботи здобувачів освіти 
закладів загальної середньої, позашкільної освіти міст Новгорода-Сіверського, 
Ніжина, Прилук, Чернігова та Деснянської, Корюківської, Сосницької, 
Талалаївської об’єднаних територіальних громад.

Слід відзначити, що активне залучення учнівської молоді до пошуково- 
дослідницької діяльності в закладах освіти вищезазначених адміністративно- 
територіальних одиниць забезпечило високу результативність і якість 
підготовлених робіт. Юні краєзнавці опрацювали всі напрями краєзнавчих 
досліджень, урізноманітнили, в порівнянні з минулим роком, форми і методи 
дослідницької роботи, вдосконаливши їх зміст. Конкурсні матеріали свідчать, що 
автори отримали глибокі знання з історичного минулого нашого краю, 
ознайомились з унікальними пам’ятками історії, архітектури, етнології, 
археології, геології та набули навички пошуково-дослідницької роботи.

Вагомий внесок у популяризацію конкурсу та активну участь учнівських 
колективів в різних його напрямах зробили керівники структурних підрозділів з 
питань освіти органів місцевого самоврядування, закладів освіти обласного



підпорядкування, директори та педагогічні колективи закладів загальної 
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 
вищезгаданих територіальних одиниць.

За напрямом «Духовна спадщина мого народу» учасники експедиції 
заглибилися в дослідження історії населених пунктів, проблем збереження і 
відновлення історичних пам’яток та пам’ятників архітектури, визначили 
особливості розвитку культури і мистецтва нашого регіону, приділили увагу 
надбанням в галузях вітчизняної науки, літератури, музичного та художнього 
мистецтва, усної народної творчості, зібрали матеріали про життя й творчий шлях 
наших видатних земляків.

Змістовну дослідницьку роботу «Село Вишеньки: подорож у часі» 
представила на розгляд журі творча група вихованців гуртка «Історичне 
краєзнавство» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді», який працює на базі комунального закладу «Черешенський ліцей» 
Чернігівської обласної ради (керівник Г. Савич). Автори присвятили свою роботу 
вивченню насиченої важливими історичними подіями, захоплюючої та 
багатогранної історії мальовничого села Вишеньки на Коропщині.

У роботах за напрямом «Козацькому роду нема переводу» учасники 
конкурсу здійснили дослідження періоду Гетьманщини в Україні, розповіли про 
елементи козацького озброєння та символи влади, козацький устрій, суспільні і 
побутові традиції козаків, видатних особистостей того періоду.

Зімбалевська Анна, здобувач освіти 7-го класу Прилуцького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської 
ради Чернігівської області (керівник Ю. Зімбалевська), в роботі «Булава -  символ 
влади: від гетьмана до президента», предметом свого дослідження обрала булаву, 
що із звичайної зброї стала символом влади гетьманів і мала сакральне значенням 
для війська запорізького.

У рамках напряму «Із батьківської криниці» пошуково-дослідницькі роботи 
учасників конкурсу спрямовувались на вивчення родинних традицій і свят, 
обрядів і побутової культури, народних ремесел, медицини, ігор та забав.

Робота Бойко Крістіни, здобувача освіти 7-Б класу Прилуцької гімназії 
№ 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської 
області (керівники О. Чепурна, Л. Єдунова), має назву «Таємничий світ ляльки- 
мотанки». В ній авторка розповіла про ритуальну українську народну іграшку, з 
якою було пов’язане життя та побут українців, їх звичаї, традиції і обряди.

У рамках напряму «З "попелу забуття» учасники досліджували історію 
військових конфліктів XX - XXI століть та їх трагічні наслідки, розшукували 
місця боїв, імена їх учасників, місця знаходження поховань людей, які загинули в 
боях за свободу і незалежність рідної землі.

Головко Вікторія, здобувач освіти 10-го класу Ніжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області



(керівник Ж. Кресан), підготувала конкурсну роботу «Захищати Батьківщину -  
доля нашої родини», в якій дослідила 120-річну історію мужності та звитяги 
чоловіків своєї родини, що брали участь в Українській революції 1917-1921 років, 
Другій світовій війни, Афганській (1979-1989 років) та сучасній російсько- 
українській війнах.

Юні дослідники, які працювали за напрямом «Географія рідного краю», 
вивчали унікальні ландшафтні пам’ятки і природне середовище регіону з 
урахуванням антропогенних змін, досліджували прояви ерозійних процесів ґрунту 
та їх наслідки, вивчали місцеві водойми, засоби їх збереження і захисту від 
забруднення.

Вдале поєднання наукових і краєзнавчих досліджень продемонструвала 
Щербак Єлизавета, здобувач освіти 10-го класу Новгород-Сіверської 
загальноосвітньої школи 1-ІII ступенів № 2 Новгород-Сіверської міської ради 
Чернігівської області (керівник Т. Скопіченко), в роботі «Ерозія ґрунтів та засоби 
боротьби з нею».

В рамках напряму «Геологічними стежками України» творча група 
здобувачів освіти 9-х класів Новгород-Сіверської державної гімназії імені 
К.Д. Ушинського (керівник Н. Сивоглаз) дослідила водні ресурси свого регіону та 
підготувала актуальну і практично-значиму за зібраним матеріалом роботу -  
«Вода -  джерело життя на Землі».

За результатами проведення І та II турів експедиції у 2020/2021 навчальному 
році на III тур були представлені шість краєзнавчо-дослідницьких робіт -  
переможців II (обласного) (заочного) туру (по одній роботі з кожного напряму).

Директор комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»


