
 

 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

14.12.2021     м. Полтава     № 434 

 

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”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 287/22819 від     

18 лютого 2013 року, плану роботи Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради” в грудні 2021 року проведено 

конкурс звітів краєзнавчої експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – 

Україна” за 2020/2021 навчальний рік (далі – Конкурс).  

На Конкурс було представлено 62 краєзнавчо-дослідницькі роботи. 

Велику організаційну роботу з масового залучення учнівської молоді до 

Конкурсу та забезпечення ефективних результатів провели управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, відділи освіти Кобеляцької, 

Миргородської та Решетилівської міських рад. 

Аналіз надісланих матеріалів показав, що пошуково-дослідницька робота 

в рамках експедиції продовжується, вона сприяє вихованню юних патріотів 

України, утвердженню любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до 

національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів 

мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України.  

На підставі висновків суддівської колегії Конкурсу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців Конкурсу грамотами Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації (додаток 1).  

 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації керівників пошукових загонів – переможців Конкурсу 

за результативну роботу з організації та проведення ІІ туру Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна” за                        

2020/2021 навчальний рік (додаток 2). 
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3. Нагородити призерів Конкурсу грамотами Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” (додаток 3). 

 

4. Виконувачу обов’язків директора Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради” Порубай Н. Ю.: 

 

4.1. Здійснити нагородження переможців та призерів Конкурсу. 

 

4.2. Направити роботи переможців, які зайняли найбільшу кількість балів, 

для участі у ІІІ (Всеукраїнському) турі Конкурсу. 

 

5. Керівникам органів управління освітою, закладів освіти обласного 

підпорядкування проаналізувати результати Конкурсу та сприяти подальшому 

поширенню пошуково-дослідницької роботи учнівської молоді в рамках 

Всеукраїнської краєзнавчої експедиції „Моя Батьківщина – Україна”. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління освітньої діяльності            

Власюк Г. Б. 

 

 

Директор                                                                                     Віта КОВАЛЬСЬКА 
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Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

14.12.2021 № 434 

 

Список 

переможців ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції  

учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна”, які нагороджені грамотами 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації  

 

Напрям „Геологічними стежками України”: 

І місце 

- вихованці гуртка „Географічне краєзнавство” Дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” м. Лубен, учні Лубенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Лубенської міської ради 

Полтавської області (керівник Яковенко Л. М.). 

 

Напрям „Географія рідного краю”: 

І місце 

- пошукова група „Відродження” Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради” (керівники Копилець Є. В., 

Ярошенко Ю. О.). 

 

Напрям „Козацькому роду нема переводу”: 

І місце 

- краєзнавчо-пошуковий загін „Патріот” Опорного закладу 

„Калайдинцівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області” (керівники 

Десятник Т. В., Пирогова Ю. І.); 

- рій „Соколята” Миргородської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів           

№ 5 Миргородської міської ради Полтавської області (керівник Ярославська О. М.). 

 

Напрям „З попелу забуття”: 

І місце 

- пошуковий загін „Оберіг” Опорного закладу „Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області” (керівники Крутій Н. В., 

Скребець С. І.); 

- пошуковий загін „Джерело” Лубенської спеціалізованої школи І–ІІІ 

ступенів № 6 Лубенської міської ради Полтавської області (керівник Білан О. Г.). 

 

Напрям „ Духовна спадщина мого народу”: 

І місце 

- пошуковий загін „Зерно просвіти” Лубенської загальноосвітньої школи                

І–ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Полтавської області (керівники 

Шуляк С. М., Шелег Т. В.); 
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- пошуковий загін „Архівіст” Лубенської загальноосвітньої школи               

І–ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Полтавської області (керівник               

Ільїна Є. В.). 

 

Напрям „З батьківської криниці ”: 

І місце 

- пошукова група туристсько-краєзнавчого клубу „Краяни” Опорного 

закладу „Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської міської 

ради” (керівник Ширшова Н. О.); 

- пошукова група гуртка „Фольклорно-етнографічне краєзнавство” 

Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (керівник Прохорчук С. А.). 

 

 

 

В. о. директора Комунального 

закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 
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Додаток 2 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

14.12.2021 № 434 

 

СПИСОК 

керівників пошукових загонів – переможців Конкурсу за результативну роботу 

з організації та проведення ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна”, які нагороджені грамотами 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  

 

- Білан Оксана Григорівна, учитель Лубенської спеціалізованої школи          

І–ІІІ ступенів № 6 Лубенської міської ради Полтавської області; 

- Десятник Тетяна Василівна, учитель Опорного закладу 

„Калайдинцівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області”; 

- Ільїна Євгенія Вікторівна, учитель Лубенської загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Полтавської області; 

- Копилець Євгеній Вікторович, керівник гуртка Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

- Крутій Наталія Василівна, учитель Опорного закладу „Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області”;  

- Пирогова Юлія Іванівна, учитель Опорного закладу „Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області”; 

- Прохорчук Світлана Анатоліївна, керівник гуртка Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”; 

- Скребець Світлана Іванівна, учитель Опорного закладу 

„Калайдинцівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області”;  

- Шелег Тетяна Василівна, учитель Лубенської загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Полтавської області; 

- Ширшова Наталія Олександрівна, учитель Опорного закладу 

„Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”; 

- Шуляк Світлана Миколаївна, учитель Лубенської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Полтавської області; 

- Яковенко Лариса Миколаївна, керівник гуртка Дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” м. Лубен, учитель 

Лубенської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Лубенської міської ради 

Полтавської області; 

- Ярославська Олена Миколаївна, заступник директора з виховної 

роботи, керівник рою „Соколята” Миргородської спеціалізованої школи              

І–ІІІ ступенів № 5 Миргородської міської ради Полтавської області; 



6 

- Ярошенко Юлія Олександрівна, керівник гуртка Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”. 

 

 

В. о. директора Комунального 

закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 
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Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

14.12.2021 № 434 

 

Список 

призерів ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді  

„Моя Батьківщина – Україна”, які нагороджені грамотами Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” 

 

Напрям „Геологічними стежками України”: 

ІІ місце 

- пошукова група „Юні туристи-краєзнавці” Центру туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій Решетилівської міської ради (керівник   

Купенко І. А.). 

ІІІ місце 

- пошуковий загін „Горизонт” Полтавської гімназії № 18 Полтавської 

міської ради (керівники Павелко Г. Г., Куць Т. Ю.). 

 

Напрям „Географія рідного краю”: 

ІІ місце 

- пошукова група географічно-краєзнавчого гуртка Опорного закладу 

„Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської міської ради” 

(керівник  Купенко І. А.);  

- Мезенцева Дар’я, учениця Березоволуцького закладу загальної 

середньої освіти І–ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради 

Гадяцького району Полтавської області (керівник Мовчан В. В.). 

ІІІ місце  

- пошуковий загін „Петрівчани” Петрівцівської гімназії Миргородської 

міської ради Полтавської області (керівник Лисенко С. М.); 

- пошуковий загін „Отчий край” Василівської загальноосвітньої школи             

І–ІІ ступенів Кобеляцької міської ради Полтавської області (керівник Гладкохата Т. Г.). 

 

Напрям „Козацькому роду нема переводу”: 

ІІІ місце 

- пошуковий загін „Hi! Story” Ліцею № 17 „Інтелект” Полтавської 

міської ради (керівник Данильченко А. В.); 

- пошуковий  загін „Спарта” Кобеляцького ліцею Полтавської обласної 

ради (керівник Шабалтій О. М.). 

 

Напрям „З попелу забуття”: 

ІІІ місце 

- пошуковий загін „Патріот” Ялинцівського навчально-виховного 

комплексу Піщанської сільської ради (керівник Горпинко Н. О.). 
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Напрям „ Духовна спадщина мого народу”: 

ІІ місце 

- пошуковий загін „За кадром” Лубенської загальноосвітньої школи                

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

Полтавської області (керівники Місюра І. В., Хижняк О. Є.); 

- пошукова група „Мандрівник” Лубенської загальноосвітньої школи            

І–ІІІ ступенів № 8 Лубенської міської ради Полтавської області (керівники 

Іващенко Л. О., Литвих Т. В.); 

- пошукова група „Родовід” Вищебулатецької загальноосвітньої школи          

І–ІІІ ступенів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

(керівники Овдієнко Л. М., Ржевська Ю. О.). 

ІІІ місце 

- пошуковий загін „Еврика” Опорного закладу „Кобеляцький ліцей  

№ 1 Кобеляцької міської ради Полтавської області” (керівник Ярмоленко О. О.); 

- пошукова група „Літераріум Рум” Лубенської загальноосвітньої  

школи І–ІІІ ступенів № 10 Лубенської міської ради Полтавської області 

(керівники Омельченко В. В., Баран Л. В.). 

 

Напрям „З батьківської криниці”: 

ІІ місце 

- пошукова група „Бакай” Малобакайського закладу загальної середньої 

освіти І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області (керівник 

Шинкарук В. В.); 

- пошукова група „Джерельце” Опорного закладу „Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області” (керівники Федоренко Н. В., 

Спиця Ю. С.). 

ІІІ місце 

- пошуковий загін „Пізнайко” Комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської 

міської ради” (керівник Романчук Р. С.); 

- пошукова група „Берегиня” Опорного закладу „Кобеляцький ліцей № 2 

імені Олеся Гончара Кобеляцької міської ради Полтавської області” (керівник 

Чуніхіна Н. В.). 

 

 

 

В. о. директора Комунального 

закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 

 

 


