
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З

від ^  2021 р. Чернігів № _________

Про підсумки обласного 
творчого конкурсу 
«Туристський калейдоскоп»
(заочно)

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 28 грудня 2020 року № 292 «Про проведення 
обласного творчого конкурсу «Туристський калейдоскоп» (заочно)» з 01 січня 
2021 року до 15 березня 2021 року включно проведено обласний творчий 
конкурс «Туристський калейдоскоп» (заочно) (далі -  Конкурс).

На підставі висновків конкурсного журі

н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями Конкурсу та нагородити дипломами І ступеня 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»:

напрям «Нарис»:
1) за тематикою «Відомі люди малої батьківщини»:
Большака Сергія, вихованця Борзнянського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Борзнянської міської ради Чернігівської області (керівник 
Л. Кононенко), за роботу «Незабутні стежки історії» в молодшій віковій групі;

Білозор Ярославу, здобувача освіти Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського (керівники Л. Батракова, І. Куниця, Г. Білозор), 
за роботу «Остання перемога в житті Івана Богуна» в старшій віковій групі;

2) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
вихованців військово-спортивного табору Ніжинської гімназії № З 

Ніжинської міської ради Чернігівської області (керівник В. Петруля) за роботу 
«Стежками рідного краю» в молодшій віковій групі;

Чубу Еліну, вихованку Талалаївського Центру дитячої та юнацької 
творчості Талалаївської селищної ради Чернігівської області (керівник 
О. Чуба), за роботу «Моя історія» в старшій віковій групі;

3) за тематикою «Чарівний світ природи рідного краю»:
Савченко Дар’ю, вихованку Новгород-Сіверського Центру дитячої та 

юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради (керівник О. Гульчук), за 
роботу «Парк імені Тараса Григоровича Шевченка -  окраса міста Новгорода- 
Сіверського» в молодшій віковій групі;
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Тебенко Софію, здобувача освіти державного професійно-технічного 
навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового 
господарства» (керівник О. Цибра),. за роботу «Сновщина моя мальовнича» в 
старшій віковій групі;

напрям «Фотографія»:
1) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
вихованців військово-спортивного табору Ніжинської гімназії № З 

Ніжинської міської ради Чернігівської області (керівник В. Петруля) за роботу 
«Стежками рідного краю» в молодшій віковій групі;

Дубровного Михайла, вихованця позашкільного навчального закладу 
«Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді Ніжинської 
міської ради Чернігівської області» (керівник І. Гребенніков), за роботу «Похід- 
Десною та Сеймом» в старшій віковій групі;

2) за тематикою «Чарівний світ природи рідного краю»:
Федоренка Тараса, вихованця Куликівського центру позашкільної освіти 

Куликівської селищної ради (керівник Ю. Федоренко), за роботу «В об’єктиві 
Куликівщина» в молодшій віковій групі;

Матвійчука В’ячеслава, вихованця комунального закладу позашкільної 
освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Семенівської міської ради 
Чернігівської області (керівник Б. Баранов), за роботу «Чорногора» в старшій 
віковій групі;

напрям «Відеоролик»:
1) за тематикою «Відомі люди малої батьківщини»:
Большака Сергія, вихованця Борзнянського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Борзнянської міської ради Чернігівської області (керівник 
Л. Кононенко), за роботу «Незабутні стежки історії» в молодшій віковій групі;

Юхіменко Юлію, здобувача освіти Сосницького професійного аграрного 
ліцею Чернігівської області (керівник Л. Очередько), за роботу «Гордість 
Сосниччини» в старшій віковій групі;

2) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
Федоренка Тараса та Ткачову Діану, вихованців Куликівського центру 

позашкільної освіти Куликівської селищної ради (керівник Ю. Федоренко), за 
роботу «Ми сьогодні стрілися зі Сновом» в молодшій віковій групі;

Гордієнка Тимура, здобувача освіти Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської 
міської ради Чернігівської області (керівники О. Ровенчин, О. Клочкова) за 
роботу «’’Зачарована Десна” (похід на байдарках Путівськ-Вишеньки)», в 
старшій віковій групі;

3) за тематикою «Чарівний світ природи рідного краю»:
Федоренка Тараса, Ткачову Діану та Срко Софію, вихованців 

Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради 
(керівник Ю. Федоренко), за роботу «Смарагдова чарівність Куликівської 
землі» в молодшій віковій групі;

Сирник Аліну, здобувача освіти державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище побутового 
обслуговування» (керівник М. Прядко), за роботу «Домівка дитинства мого» в 
старшій віковій групі.
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2. Нагородити дипломами II ступеня комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»:

напрям «Нарис»:
1) за тематикою «Відомі люди малої батьківщини»:
Лісову Вікторію, здобувача освіти Ніжинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 9 Ніжинської міської ради Чернігівської області (керівник 
Н. Рибак), за роботу «Марія Заньковецька -  гордість Ніжинської землі» в 
молодшій віковій групі;

Ільченка Владислава, вихованця Бахмацького будинку дитячої та юнацької 
творчості (керівник Т. Левченко), за роботу «Срібні призери Кубку України» в,- 
старшій віковій групі;

2) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
Гармаш Анастасію, здобувача освіти державного навчального закладу 

«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» (керівник 
Л. Карпенко), за роботу «Ніжин -  дивний скарб тисячоліття» в старшій віковій 
групі;

3) за тематикою «Чарівний світ природи рідного краю»:
Атаманенко -Олександру, здобувача освіти державного професійно- 

технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового 
господарства» (керівник О. Цибра), за роботу «Весна» в старшій віковій групі;

напрям «Фотографія»:
1) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
Чернишову Злату, здобувача освіти Ніжинської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів № 12 Ніжинської міської ради Чернігівської області (керівник 
Л. Мохир), за роботу «Зимовий Ніжин» у молодшій віковій групі;

Гордієнка Тимура, здобувача освіти Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської 
міської ради Чернігівської області (керівники О. Ровенчин, О. Клочкова), за 
роботу «Природні 8РА-салони» у старшій віковій групі;

2) за тематикою «Чарівний світ природи рідного краю»:
Данілова Кирила, здобувача освіти Новгород-Сіверської державної гімназії 

імені К.Д. Ушинського (керівник С. Чмихун), за роботу «Несподівана гостя» у 
молодшій віковій групі;

Дударь Анну, вихованку гуртка Новгород-Сіверського Центру дитячої та 
юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради (керівник К. Дударь), за 
роботу «Деснянські мотиви» у старшій віковій групі;

Р напрям «Відеоролик»:
1) за тематикою «Відомі люди малої батьківщини»:
Ільченка Владислава, вихованця Бахмацького будинку дитячої та юнацької 

творчості (керівник Т. Левченко), за роботу «Надія є!» в старшій віковій групі;
2) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
Ніколаєнко Дарію, вихованку гуртка комунального позашкільного закладу 

освіти «Чернігівський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 
військово-патріотичного виховання» Чернігівської міської ради (керівник 
А. Ніколаєнко), за роботу «Мрії збуваються» в молодшій віковій групі;



Біду Михайла, Гофрика Юрія, Кордика Андрія та Кошеля Давида, 
здобувачів освіти державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівське вище професійне училище» (керівник І. Голобурда), за роботу 
«Незвіданими стежками міста на Десні» в старшій віковій групі;

' З) за тематикою «Чарівний світ природи рідного краю»:
Сирник Аліну, здобувача освіти державного професійно-технічного 

навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище побутового 
обслуговування» (керівник М. Прядко), за роботу «Рідна Чернігівщина» в 
старшій віковій групі.

3. Нагородити дипломами III ступеня комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та, 
краєзнавства учнівської молоді»:

напрям «Нарис»:
1) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
Гордієнка Тимура, здобувача освіти Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської 

міської ради Чернігівської області (керівники О. Ровенчин, О. Клочкова), за 
роботу «Мій перший похід» у старшій віковій групі;

3) за тематикою «Чарівний світ природи рідного краю»:
Вітель Наталію, вихованку екологічного гуртка «Новгород-Сіверського 

Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради» 
(керівник К. Хавлук), за роботу «Спасо-Преображенський монастир -  історична 
перлина міста над Десною» в старшій віковій групі;

напрям «Фотографія»:
1) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
Пупирьова Богдана, здобувача освіти державного навчального закладу 

«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» (керівник 
Л. Карпенко), за роботу «Ніжинські храми» в старшій віковій групі;

2) за тематикою «Чарівний світ природи рідного краю»:
Данілова Кирила, здобувача освіти Новгород-Сіверської державної гімназії 

імені К.Д. Ушинського (керівник С. Чмихун), за роботу «Світанок на 
Водохреща» в молодшій віковій групі;

Білозор Ярославу, здобувача освіти Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського (керівники Л. Батракова, І. Куниця, Ґ. Білозор), 
за роботу «Біорізноманіття рідного краю» в старшій віковій групі;

напрям «Відеоролик»:
1) за тематикою «Подорожуємо Україною»:
вихованців військово-спортивного табору Ніжинської гімназії № ' З 

Ніжинської міської ради Чернігівської області (керівник В. Петруля) за роботу 
«Стежками рідного краю» в молодшій віковій групі;

Приймачук Софію, здобувача освіти Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського (керівники Л. Батракова, І. Куниця, Г. Білозор), 
за роботу «Новгород-Сіверський -  моє рідне місто» в старшій віковій групі.

4. Нагородити грамотами комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства
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учнівської молоді» педагогічних працівників, які підготували переможців 
обласного творчого конкурсу «Туристський калейдоскоп»:

Баранова Бориса Анатолійовича, керівника гуртка комунального закладу 
позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Семенівської 
міської ради Чернігівської області;

Батракову Ларису Володимирівну, вчителя Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського;

Білозор Галину Олексіївну, вчителя Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського;

Голобурду Ірину Миколаївну, керівницю гуртка державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище»;

Гребеннікова Ігоря Олександровича, керівника гуртка позашкільного 
навчального закладу «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської 
молоді Ніжинської міської ради Чернігівської області»;

Гульчук Олександру Василівну, керівницю гуртка Новгород-Сіверського 
Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради;

Дударь Катерину Миколаївну, керівницю Новгород-Сіверського Центру 
дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради;

Карпенко Ліну Григорівну, заступника директора з навчально-виховної 
роботи державного навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області»;

Клочкову Ольгу Анатоліївну, вчителя Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської 
міської ради Чернігівської області;

Кононенко Ларису Андріївну, керівницю гуртка Борзнянського Будинку 
дитячої та юнацької творчості Борзнянської міської ради Чернігівської області;

Куницю Інну Василівну, вчителя Новгород-Сіверської державної гімназії 
імені К.Д. Ушинського;

Левченко Тетяну Петрівну, керівницю гуртка Бахмацького будинку 
дитячої та юнацької творчості;

Мохир Людмилу В’ячеславівну, вчителя Ніжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 12 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

Ніколаєнко Анну Анатоліївну, керівницю ' гуртка комунального 
позашкільного закладу освіти «Чернігівський центр дитячо-юнацького туризму, 
краєзнавства та військово-патріотичного виховання» Чернігівської міської 
ради;

Очередько Лілію Вікторівну, викладача Сосницького професійного 
аграрного ліцею Чернігівської області;

Рибак Наталію Вікторівну, вчителя Ніжинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 9 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

Ровенчина Олександра Степановича^ керівника гуртка позашкільного 
навчального закладу «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської 
молоді Ніжинської міської ради Чернігівської області»;

Петрулю Вікторію Володимирівну, вчителя Ніжинської гімназії № З 
Ніжинської міської ради Чернігівської області;

Федоренка Юрія Михайловича, керівника гуртка Куликівського центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради;
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Хавлук Катерину Юріївну, керівницю гуртка Новгород-Сіверського 
Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради;

Т Тибру Олександра Григоровича, викладача державного професійно- 
технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового 
господарства»;

Чмихун Світлану Анатоліївну, вчителя Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ущинського;

Чубу Олега Анатолійовича, керівника гуртка Талалаївського Центру 
дитячої та,юнацької творчості Талалаївської селищної ради Чернігівської 
області.

5. Закладам освіти обласного підпорядкування, директору Навчальної 
методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області 
(В. Гріненко), у порядку рекомендації органам управління освітою органів 
місцевого самоврядування:

1) проаналізувати участь закладів загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти в Конкурсі та довести результати 
його проведення до відома керівників вищезазначених закладів;

2) взяти до уваги «Інформацію про підсумки обласного творчого конкурсу 
«Туристський калейдоскоп» (заочно) (додається);

3) розглянути можливість щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців та призерів Конкурсу;

4) сприяти подальшій участі з добувачів освіти в Конкурсі.

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

Микола КОНОПАЦЬКИЙ



Додаток
до наказу начальника Управління 
освіти і науки облдержадміністрації 

* від -У/ ріуіаіил______№ у зіГ  •

ІНФОРМАЦІЯ 
про підсумки обласного творчого конкурсу 

«Туристський калейдоскоп» (заочно)

У січні-березні 2021 року комунальний позашкільний навчальний заклад 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства, 
учнівської молоді» провів обласний творчий конкурс «Туристський 
калейдоскоп» (заочно) (далі -  Конкурс).

На Конкурс надійшло 50 робіт від закладів загальної середньої, 
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти з міст Ніжина, Прилук 
та Чернігова, Бахмацької, Борзнянської, Новгород-Сіверської, Семенівської 
міських рад, Куликівської і Талалаївської селищних рад. А саме: 14 робіт у 
номінації «Нарис», 20 робіт у номінації «Фотографія» та 16 робіт у номінації 
«Відеоролик».

Найбільш активну участь у Конкурсі взяли представники закладів освіти 
Ніжинської міської ради та професійно-технічних закладів освіти області.

Цьогоріч для всіх номінацій були обрані наступні три теми: «Відомі люди 
малої батьківщини», «Подорожуємо Україною» та «Чарівний світ природи 
рідного краю». Розкриваючи дані теми, учасники конкурсу занурили нас у 
неймовірно красиві краєвиди Чернігівщини, дозволили помандрувати 
незвіданими стежками Українських Карпат і насолодитися водними 
подорожами річками Снов та Десна, розкрили таємниці відомих особистостей 
своєї «малої батьківщини» й поділились своїми враженнями та емоціями від 
першої мандрівки. Ми вкотре переконались, що наші діти найталановитіші у 
світі. Так, всіх без виключення суддів вразили журналістські здібності Еліни 
Чуби, вихованки Талалаївського Центру дитячої та* юнацької творчості, яка 
написала нарис «Моя історія», в якому майстерно передала свої спогади про 
першу мандрівку Карпатами. Ще одним яскравим моментом була робота 
Тимура Гордієнка, здобувача освіти Ніжинської гімназії № 3, який не лише 
підготував відеороботу «Зачарована Десна» про водний похід за маршрутом 
Путівськ-Вишеньки, а й озвучив її власними віршами. Також гарна віршована 
робота була представлена ̂ Гармаш Анастасією, здобувачем освіти державного 
навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської 
області» на тему «Ніжин -  дивний скарб тисячоліття». Вражають представлені 
на конкурс фотороботи... Кожне фото -  своєрідний шедевр, маленька історія 
пережита автором. Особливим шармом вирізнялися роботи «В об’єктиві 
Куликівщина» Федоренка Тараса, вихованця Куликівського центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради та «Чорногора», «Угорські 
скелі» Матвійчука В’ячеслава, вихованця комунального закладу позашкільної 
освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Семенівської міської ради.



Світлини, подані на Конкурс, були зроблені під час туристичних велосипедних 
і пішохідних подорожей та екскурсій, які щорічно традиційно проводять юні 
туристи.

Цікавою формою літнього відпочинку поділилися з нами вихованці 
військово-спортивного табору Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської 
ради, які представили свою роботу «Стежками рідного краю» в усіх трьох 
напрямах.

Проведення Конкурсу сприяло вихованню в учнівської молоді любові до 
рідного краю, бережливого ставлення до духовної спадщини українського 
народу, вихованню почуття патріотизму та бажання ділитися своїм досвідом з 
іншими.

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




