
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

08.02.2019     м. Полтава     № 47 

 

Про підсумки І (обласного) туру Всеукраїнської  

краєзнавчої акції учнівської молоді  

«Українська революція: 100 років надії і боротьби» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018  

№ 450 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію 

учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби», планів 

роботи Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації та Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді протягом січня 2019 року було проведено I (обласний) тур 

Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція:          

100 років надії і боротьби». 

На конкурс було представлено 65 краєзнавчо-дослідницьких робіт з         

25 районів та міст Полтавщини та 8 територіальних громад.  

Аналіз надісланих краєзнавчо-дослідницьких матеріалів показав, що 

учнівська молодь Полтавщини проводить змістовну роботу з вивчення 

історико-культурної спадщини українського народу, удосконалює зміст, форми 

і засоби краєзнавчо-дослідницької роботи в закладах освіти, повертає історичну 

правду про боротьбу українського народу за державну незалежність. 

На підставі висновків журі конкурсу звітів 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації  пошукові загони та авторів краєзнавчо-дослідницьких 

робіт переможців І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби», що 

посіли І місця (додаток 1).  

 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді пошукові загони та авторів краєзнавчо-

дослідницьких робіт І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби», що 

посіли ІІ, ІІІ місця (додаток 2). 
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3. Оголосити подяку Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації керівникам краєзнавчо-дослідницьких робіт, які посіли                  

І, ІІ, ІІІ місця, за вагомий внесок у організацію краєзнавчо-дослідницької 

роботи та активну участь у І (обласному) турі Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби». 

 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад активізувати 

роботу та сприяти участі закладів освіти у краєзнавчо-дослідницькій роботі і 

забезпечити подальшу участь учнівської молоді в І (обласному) турі 

Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція:         

100 років надії і боротьби». 
 

5. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (Комісар С.В.) надіслати краєзнавчо-дослідницькі роботи переможців до 

20 лютого 2019 року до Українського державного центру національно-

патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді для участі 

ІІ турі Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і боротьби» 
 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

Виконувач обов’язків директора  

Департаменту освіти і науки Г.Б. Власюк   
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Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

08.02.2019 № 47 

 

СПИСОК 

переможців І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської 

молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» 

 

тематичний напрям «Українська державність: від Революції на граніті 

до Революції Гідності»: 

Бойко Карина, учениця 10 класу комунального закладу «Полтавський 

навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад–

дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської 

області», автор краєзнавчо-дослідницької роботи на тему: «Патріотичні порухи 

душі юної полтавки Марини Лютенко» (керівник Бойко І.В.); 

 тематичний напрям «Дисидентський рух опору комуністичному 

тоталітарному режимові»: 

 Марченко Юлія, учениця 11 класу Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27» Полтавської міської ради 

Полтавської області, автор краєзнавчо-дослідницької роботи на тему: «Степан 

Вірун – борець за волю України» (керівник Безвіконна Л.М.);  

 тематичний напрям «Боротьба українців проти більшовицької 

диктатури та військової агресії Росії»: 

 рій «Козацька слава» Семенівського будинку дитячої та юнацької 

творчості за роботу «Батько Нестор Махно у Біляках» (керівник Коваленко 

В.М.); 

 тематичний напрям «Український національний визвольний рух 1930-х 

років, періоду Другої світової війни та у повоєнні роки»: 

 пошукова група «Відродження» Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді за роботу «Григорій Китастий: роки 

становлення особистості» (керівники Копилець Є.В., Ярошенко Ю.О.); 

 тематичний напрям «Українська революція – доба національного 

державотворення»: 

 пошукова група «Подорожні» Центру туризму, краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської ради за роботу 

«Решетилівський край за Центральної Ради та Української Держави гетьмана 

Павла Скоропадського» (керівник Купенко І.А.). 
 

 

Директор Полтавського  

обласного центру туризму і  

краєзнавства учнівської молоді         (підписано) С.В. Комісар   
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Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

08.02.2019 № 47 

 

 

СПИСОК 

авторів краєзнавчо-дослідницьких робіт, пошукових загонів - призерів  

І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії і боротьби» 

 

тематичний напрям «Українська державність: від Революції на граніті 

до Революції Гідності»: 

пошукова група «Пам’ять» Машівського ліцею Машівської селищної ради 

(керівники Кореняко Л.В., Москаленко Ю.В.) – ІІ місце; 

тематичний напрям «Дисидентський рух опору комуністичному 

тоталітарному режимові»: 

Домаренко Костянтин, учень 7 класу Карлівської гімназії імені Ніни 

Герасименко Карлівської районної ради (керівник Огризько О.Ф.) – ІІ місце; 

Оніщенко Дмитро, учень 8 класу Лубенської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів №4 Лубенської міської ради (керівник Смаль Л.І.) – ІІІ місце; 

Прокопчук Антон, Тембач Дарина, учні 11 класу Кременчуцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 Кременчуцької міської ради 

(керівник Зубченко Т.В.) – ІІІ місце; 

тематичний напрям «Боротьба українців проти більшовицької 

диктатури та військової агресії Росії»: 

Василенко Катерина, учениця 10 класу Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Лубенської міської ради (керівник Больбот О.М.)                   

– ІІ місце; 

Іващенко Юлія, учениця 11 класу Гілецької загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів Чорнухинської районної ради (керівник Побєда В.М.) – ІІІ місце; 

Федоренко Неля, учениця 11 класу Лазірківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені В.О. Підпалого Оржицької районної ради (керівник        

Корніко О.В.) – ІІІ місце; 

Чубенко Тетяна, учениця 11 класу Полтавської гімназії №21, вихованка 

гуртка «Історичне краєзнавство» Полтавського міського центру позашкільної 

освіти (керівник Посмітна С.В.) – ІІІ місце; 

тематичний напрям «Український національний визвольний рух 1930-х 

років, періоду Другої світової війни та у повоєнні роки»: 

пошукова група «Стежинами рідного краю» Решетилівської гімназії            

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради (керівники Гмиря І.О.,           

Ширшова Н.О.) – ІІ місце; 

пошуковий загін «Джерело» Кобеляцького будинку дитячої та юнацької 

творчості імені М.А. Касьяна при Канавській загальноосвітній школі                         

І-ІІІ ступенів Кобеляцького району (керівник Білаш О.В.) – ІІ місце; 
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Кочерга Ігор, учень 11 класу Лубенської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів №10 Лубенської міської ради (керівники Бедрик Л.І, Іщенко О.В.) 

– ІІІ місце; 

тематичний напрям «Українська революція – доба національного 

державотворення»: 

Антіпов Костянтин, учень 11 класу Кременчуцького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» №11 Кременчуцької 

міської ради (керівник Дудка Л.Г.) – ІІ місце; 

Власенко Ангеліна, учениця 11 класу Пустовійтівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради (керівник Бейгул В.І.) – ІІ місце; 

Євтушенко Олена, учениця 11 класу Полтавської гімназії №21, вихованка 

гуртка «Історичне краєзнавство» Полтавського міського центру позашкільної 

освіти (керівник Посмітна С.В.) – ІІ місце; 

Лінченко Анна, Лінченко Юлія учениці 8 класу Млинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лохвицької районної ради (керівник 

Карась Т.Г.) – ІІ місце; 

Мельниченко Юлія, учениця 10 класу Новомартиновицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської районної ради (керівник 

Ванюгова Л.О.) – ІІ місце; 

Піскурська Тетяна, учениця 10 класу опорного закладу Пирятинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської міської ради (керівник 

Бражник О.М.) – ІІІ місце; 

Похвала Катерина, учениця 10 класу Лубенської спеціалізованої школи       

І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради (керівник Яковенко І.Ю.) – ІІІ місце; 

Радкевич Богдан, учень 10 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного» Полтавської 

міської ради Полтавської області (керівник Рева І.А.) – ІІІ місце. 
 

 

Директор Полтавського  

обласного центру туризму і  

краєзнавства учнівської молоді         (підписано) С.В. Комісар   

 

 


