
   

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

10.12.2018     м. Полтава       № 457 

 

Про підсумки ІІ туру Всеукраїнської  

краєзнавчої експедиції учнівської молоді  

«Моя Батьківщина – Україна» 

 

 

 

Відповідно до наказу 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», планів Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації та Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді в грудні 2018 року проведено конкурс звітів краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за 2017-2018 нав-

чальний рік.  

На конкурс було представлено 98 краєзнавчо-дослідницьких робіт  з            

29 районів та міст Полтавщини, закладів обласного підпорядкування та                     

територіальних громад.  

Велику організаційну роботу з масового залучення учнівської молоді до 

експедиції та забезпечення ефективних результатів провели органи управління 

освітою Лубенської, Миргородської, Решетилівської міських рад, Гадяцької, 

Зіньківської, Кобеляцької, Лубенської, Миргородської, Решетилівської, 

Семенівської райдержадміністрацій. 

Активну участь у конкурсі взяли учні закладів освіти Засульської, 

Білоцерківської, Пришибської  сільських рад. 

Аналіз надісланих матеріалів показав, що учнівська молодь значно 

розширила тематику своїх досліджень. Частина напрацювань юних пошуковців 

пов’язана з вивченням бойових подвигів воїнів АТО, вшануванням пам’яті 

загиблих та волонтерською допомогою. 

Діти активно вивчають рідний край та його довкілля, переймаються 

екологічними проблемами. 

Не взяли участь у конкурсі краєзнавчо-дослідницьких робіт пошукові 

загони Гадяцької міської ради, Великобагачанського, Диканського, 

Козельщинського, Новосанжарського, Оржицького, Полтавського, 

Хорольського, Чорнухинського, Чутівського та Шишацького районів.  

На підставі висновків журі конкурсу звітів 
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Н А К А З У Ю : 

 

1. Нагородити, грамотами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації та призами абсолютних переможців, роботи яких 

направляються для участі у ІІІ (Всеукраїнському) турі конкурсу а саме: 

- пошуковий загін «Скіф» Станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода за роботу «Бабин Яр був у кожного свій» (керівники 

Кіріченко І.І., Марченко С.В.); 

- пошукову групу «Відродження»  Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді за роботу «Герб Кобеляк – козацька 

спадщина» (керівник Копилець Є.В.); 

- пошуковий загін «Дивосвіт» Заїчинської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради за роботу «На шляху до власного 

здоров’я» (керівник Власенко К.І.); 

- вихованців гуртка «Стежинами рідного краю» Решетилівської гімназії 

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради за роботу «Дві течії одної 

річки» (керівники Ширшова Н.О., Гмиря І.О.); 

- пошуковий загін «Спадщина» опорного закладу «Засульський ліцей 

Засульської сільської ради Полтавської області» (керівники Вербецька Л.П., 

Вербецький В.А.); 

 - пошукову групу «Гірники» Пришибської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів Пришибської сільської ради за роботу «Гірничозбагачувальний 

«ваговик» економіки» (керівник Галата Т.І.). 

 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації переможців ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за                        

2017-2018 навчальний рік (додаток 1). 

 

3. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді лауреатів ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за                         

2017-2018 навчальний рік (додаток 2). 

 

4. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації керівників пошукових загонів – переможців конкурсу 

за велику роботу з організації та проведення конкурсу ІІ туру Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за 

2017-2018 навчальний рік (додаток 3). 

 

5. Оголосити подяку керівникам органів управління освітою виконавчих 

комітетів Лубенської (Костенку М.В.), Миргородської (Колибельнік Т.М.), 

Решетилівської (Тітік М.С.) міських рад, Засульської сільської ради          

(Шевченко Л.П.)  Кобеляцької (Коваль Н.М.), Лубенської (Білокінь Ю.М.), 

Решетилівської  (Зінченку В.Г.) райдержадміністрацій за організацію 

ефективної участі учнівської молоді в краєзнавчій експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна». 
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6. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад сприяти 

подальшому поширенню пошуково-дослідницької роботи учнівської молоді в 

рамках Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна». 

  

 7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

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

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки О.В. Харченко  
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Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

10 грудня 2018 № 457 

 

 

 

СПИСОК 

переможців ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції  

«Моя Батьківщина – Україна» за 2017-2018 навчальний рік  

  

за напрямом «Духовна спадщина мого народу: 

- пошуковий загін «Оберіг» опорного закладу «Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» Лубенської районної 

ради за роботу «Становлення та розвиток православ'я на теренах 

Калайдинцівської сільської ради» (керівники Крутій Н. В., Скребець С.І.); 

- пошуковий загін «Дослідник» Лубенської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів №4 Лубенської міської ради за роботу «Учора й сьогодні: з історії 

назв вулиць мікрорайону Південний» (керівники Маринич С.К., Лябах Н.В.); 

- пошуковий загін «Крок» Лубенської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів №7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради за 

роботу «Провідники громадського руху» (керівники Компанієць В.П.,      

Клиша О.С); 

- група вихованців гуртків «Археологічне краєзнавство» Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді за роботу «Скляні 

кубки з поховань Шишацького могильника» (керівники Бровко Н.Д.,        

Рябуха Ю.А.); 

- краєзнавчо-пошукове об'єднання «Дзвін» Хитцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради за роботу «Жіноча доля на 

полотнах народної художниці Віри Баринової-Кулеби» (керівник Зубко Л.В.). 

 

за напрямом «З попелу забуття»: 

- пошуковий загін «Фенікс» Лубенської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради за роботу «Не дамо піти в забуття» 

(керівники Головань І.А., Мастаєва О.В.); 

- пошуковий загін «Нащадки» Лубенської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради за роботу «Пов'язані війною 

покоління» (керівники Твердоступ М.Ю., Кириченко В.М.); 

- пошуковий загін «Пам'ять»  опорного закладу «Засульський ліцей 

Засульської сільської ради Полтавської області» за роботу «Участь засульчан у 

Русі опору в роки Другої світової війни» (керівники Вербецька Л.П., 

Вербецький В.А.); 

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

екскурсій Решетилівської міської ради за роботу «Решетилівський край у вирі 

революційних подій столітньої давнини» керівник Купенко І.А.). 
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за напрямом «Козацькому роду нема переводу»: 

 - пошуково-краєзнавчий загін «Джерела» Балакліївського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Білоцерківської сільської ради (керівник Лиходід В.П.); 

- краєзнавчо-пошуковий загін «Патріот» опорного закладу 

«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради (керівник Десятник Т.В.). 

 

за напрямом «Із батьківської криниці»:  

- краєзнавчо-пошукова група «Берегиня» опорного закладу 

«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради за роботу «Весільний одяг українців через призму 

часу» (керівники Сичова В.Г., Гроза Л.В.). 

 

за напрямом «Географія рідного краю»: 

- пошуковий загін «Краєзнавець» опорного закладу «Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» Лубенської районної 

ради за роботу «Скарби Рішай-долини» (керівники Нечипоренко М.С.,       

Голуб Л.П.); 

- пошукову групу вихованців гуртка «Спортивний туризм» Лубенського 

дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс», учнів  

Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради 

за роботу «Річка Луб'янка: історія і сьогодення» (керівники Полонський М.М., 

Чорнуха В.О.). 

 

 

Заступник директора  

Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді Г.В. Марюхно   
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Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

10 грудня 2018 № 457  

  

СПИСОК 

лауреатів ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» за 2017-2018 навчальний рік 
 

за напрямом «Духовна спадщина мого народу»: 

- пошуковий загін «Едельвейс» Вишневецької загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів Пирятинської районної ради (керівник Денисенко Б.В.); 

- пошуковий загін «Джерело» Красненської загальноосвітньої школи        

І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради (керівники Шабалтій О.М.,       

Шабалтій К.О); 

- Горяєва Наталія, учениця 11 класу «Опорного навчального закладу 

«Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Решетилівської районної 

ради Полтавської області» (керівник Кучук Р.Т.); 

- пошукова група вихованців гуртка «Літературне краєзнавство» 

Лубенського дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму 

«Валтекс», учнів Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Лубенської міської ради (керівник Журавель О.М.); 

- пошукова група вихованців гуртка «Мандрівник» та євроклубу 

«Єврооптиміст» Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 

Лубенської міської ради (керівники Іващенко Л.О., Світайло В.В.);  

- пошуковий загін «Спадщина» опорного закладу «Засульський ліцей 

Засульської сільської ради Полтавської області» (керівники Вербецька Л.П., 

Вербецький В.А.); 

- Дзерин Віта, учениця 11 класу Решетилівської гімназії імені                  

І.Л. Олійника Решетилівської міської ради (керівник Кошова В.М.); 

- пошукова група «Мандрівники» вихованців гуртка «Історичне 

краєзнавство» Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, учнів Супрунівського навчально-виховного комплексу 

Полтавської районної ради (керівник Коросташова Р.В.). 

 

за напрямом «З батьківської криниці»: 

- пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного 

комплексу №1 Кобеляцької районної ради  (керівники Уткіна Л.А.,           

Ярмоленко О.О.); 

- пошукова група «Бакай» Малобакайської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради (керівники Бодня Н.М.,  

Шинкарчук В.В.); 

- пошукова група вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» Лубенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Лубенської міської ради (керівник 

Іващенко  Л.О.); 

-  пошуковий загін «Світлиця» Лубенської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів №10 Лубенської міської ради (керівник Редькіна Н.О., Мокренко Є.М.);  
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- авторська група «Пошук» Миргородської районної станції юних 

туристів, учнів  опорного навчального закладу «Трудолюбівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради 

Полтавської області» за роботу «Гончарний промисел на Миргородщині» 

(керівник Карбан А.В.); 

 

за напрямом «Козацькому роду нема переводу»: 

- Кузьменко Марія, учениця 10 класу Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №24 Кременчуцької міської ради (керівник          

Кузьменко Л.А.). 
 

 

за напрямом «З попелу забуття»:  

- пошукова група «Оберіг» опорного закладу «Тарандинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.А. Симоненка» Лубенської 

районної ради Полтавської області» (керівник П'яташ В.С.); 

- пошуковий загін «Джерело» Лубенської спеціалізованої школи               

І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради (керівники Кравчук В.І.,         

Таранець А.В.); 

- загін «Пошук» Човно-Федорівської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради (керівник Жолоб Л.І.); 

- група «Джерело» Пологівського навчально-виховного комплексу 

«заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 

Малоперещепинської сільської ради» (керівник Бровко І.О.). 

 
 

за напрямом «Географія рідного краю»:  

- пошуковий загін «Джерело» Кобеляцького будинку дитячої та юнацької 

творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна при Канавській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів Кобеляцької районної ради (керівник Білаш О.В.); 

- пошукова група «Лелеченьки» Калениківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради (Тищенко Л.М.); 

- Кіндінов Іван, учень Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№18 Полтавської міської ради (керівники Ладигіна О.В., Рогальська В.В.). 

 

 

Заступник директора  

Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді Г.В. Марюхно   

 



8 

Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

10 грудня 2018 № 457   

 

СПИСОК 

керівників пошукових загонів – переможців ІІ туру 

 Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна» 

 за 2017-2018 навчальний рік 
 

  

Бровко Наталія Дмитрівна, методист Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Вербецька Лідія Павлівна, педагог-організатор опорного закладу 

«Засульський ліцей Засульської сільської ради Полтавської області»; 

Вербецький Віталій Анатолійович, вчитель опорного закладу 

«Засульський ліцей Засульської сільської ради Полтавської області»; 

Власенко Клавдія Іванівна, вчитель Заїчинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради; 

Галата Тетяна Іванівна, вчитель Пришибської загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів Пришибської сільської ради; 

Гмиря Ігор Олександрович, вчитель Решетилівської гімназії імені          

І.Л. Олійника Решетилівської міської ради; 

Голуб Лідія Павлівна, вчитель опорного закладу «Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» Лубенської районної 

ради; 

Головань Ірина Анатоліївна, вчитель Лубенська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів №1Лубенської міської ради; 

Гроза Людмила Василівна, вчитель опорного закладу «Калайдинцівська 

загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» Лубенської районної 

ради; 

Десятник Тетяна Василівна, вчитель опорного закладу «Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» Лубенської районної 

ради; 

Зубко Людмила Василівна, вчитель Хитцівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради; 

 Кириченко Вікторія Миколаївна, вчитель Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради; 

Кіріченко Іван Іванович, методист Станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода; 

Клиша Ольга Сергіївна, вчитель Лубенської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів №7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради; 

Компанієць Віра Петрівна, вчитель Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради;  

Копилець Євген Вікторович, керівник гуртків-методист Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 
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Крутій Наталія Василівна, вчитель опорного закладу «Калайдинцівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» Лубенської районної ради; 

Купенко Ігор Андрійович, методист Центру туризму, краєзнавства, 

спорту та екскурсій Решетилівської міської ради; 

Лиходід Валентина Петрівна, вчитель  Балакліївського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Білоцерківської сільської ради; 

Лябах Наталія Василівна, вчитель Лубенської загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів №4 Лубенської міської ради; 

Маринич Світлана Карпівна, вчитель Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Лубенської міської ради; 

Марченко Світлана Володимирівна, вчитель Миргородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Миргородської міської ради; 

Мастаєва Оксана Василівна, вчитель Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради; 

Нечипоренко Микола Григорович, вчитель опорного закладу 

«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради; 

 Полонський Микола Миколайович, методист Лубенського дитячо-

юнацького клубу спортивного туризму і орієнтування «Валтекс»; 

Рябуха Юлія Анатоліївна, керівник гуртків Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Сичова Валентина Григорівна, вчитель опорного закладу  

«Калайдинцівська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради; 

Скребець Світлана Іванівна,  вчитель опорного закладу «Калайдинцівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» Лубенської районної ради;  

 Твердоступ Марина Юріївна, вчитель Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради; 

 Чорнуха Вікторія Олександрівна, вчитель Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради; 

Ширшова Наталія Олександрівна, вчитель Решетилівської гімназії         

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради. 

 

 

Заступник директора  

Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді Г.В. Марюхно   
 

 


