
 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
17.03.2017     м. Полтава     № 93 

 

Про підведення підсумків 34 обласного зльоту 

юних краєзнавців (фольклористів-етнографів)  

та активістів етнографічних  музеїв  

при навчальних закладах 

 

 

Відповідно до Плану роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації на 2017 рік у період з 15 по 17 березня 2017 

року в м. Полтаві був проведений 34 обласний зліт юних краєзнавців 

(фольклористів-етнографів) та активістів етнографічних  музеїв при навчальних 

закладах (далі – обласний зліт).  

У заході взяли участь 120 кращих вихованців фольклорних та 

етнографічних об’єднань, активістів етнографічних музеїв при навчальних 

закладах із 19 районів і міст області, Полтавської спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської обласної ради. Порядок проведення 

зльоту включав: організацію виставки з досвіду роботи «Досягнення юних 

краєзнавців (фольклористів-етнографів) та активістів етнографічних музеїв при 

навчальних закладах»; роботу творчих майстерень: «Скарбниця народної 

мудрості»; «Кришталеві джерела»; «В українській світлиці»; проведення 

благодійної акції «Подаруй частинку тепла» та майстер-класів з різних видів 

декоративно-ужиткового мистецтва. Учасники та гості зльоту долучилися до 

участі в акції «Одягни вишиванку».  

Під час виставки та роботи творчих майстерень учасники представили 

матеріали, що висвітлюють пошуково-дослідницьку роботу фольклорних та 

етнографічних об’єднань, презентували діяльність етнографічних музеїв 

навчальних закладів як осередків збереження історико-культурних пам’яток 

українського народу та основних  місць проведення масових заходів 

національно-патріотичного спрямування. 

Під час благодійної акції «Подаруй частинку тепла» відбувся збір коштів, 

листівок, малюнків до «Скриньки Добра», подарунків-посилок воїнам – 

учасникам антитерористичної операції з Полтавської області. 

Найкращих результатів на обласному зльоті досягли юні фольклористи та 

етнографи,  активісти музеїв із міст Полтави, Горішніх Плавнів, Миргорода, 

Гадяцького, Зіньківського, Кобеляцького, Кременчуцького, Лубенського, 

Новосанжарського, Полтавського районів.  



Зліт сприяв вихованню в учнів патріотизму, формуванню національної 

самосвідомості, пропаганді кращого досвіду краєзнавчо-пошукової та музейної 

роботи, волонтерської, громадської та проектної діяльності.  

На підставі висновків журі 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Нагородити грамотами та призами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді переможців 34 обласного зльоту юних 

краєзнавців (фольклористів-етнографів) та активістів етнографічних  музеїв при 

навчальних закладах (додаток 1).   

 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді лауреатів 34 обласного зльоту юних краєзнавців 

(фольклористів-етнографів) та активістів етнографічних  музеїв при навчальних 

закладах (додаток 2). 

 

3. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді учасників за висвітлення досвіду роботи на 

виставці «Досягнення юних краєзнавців (фольклористів-етнографів) та 

активістів етнографічних музеїв при навчальних закладах» під час 34 обласного 

зльоту юних краєзнавців (фольклористів-етнографів) та активістів етно-

графічних музеїв при навчальних закладах (додаток 3). 

 

4. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді делегації за активну участь у благодійній акції 

«Подаруй частинку тепла» під час 34 обласного зльоту юних краєзнавців 

(фольклористів-етнографів) та активістів етнографічних  музеїв при навчальних 

закладах (додаток 4). 

 

5. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді делегації за проведення майстер-класів з 

декоративно-ужиткового мистецтва під час 34 обласного зльоту юних 

краєзнавців (фольклористів-етнографів) та активістів етнографічних музеїв при 

навчальних закладах (додаток 5). 

 

6. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації педагогів освітніх закладів області  за вагомий 

особистий внесок у справу збереження історико-культурної спадщини 

українського народу, патріотичного виховання підростаючого покоління та 

розвиток краєзнавчого руху серед учнівської молоді (додаток 6). 

 

7. Винести подяку Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді за активну участь в урочистому відкритті 34 обласного 

зльоту юних краєзнавців (фольклористів-етнографів) та активістів 

етнографічних музеїв при навчальних закладах: 



- Коваленку Станіславу, учню 10 класу Розсошенської гімназії 

Полтавської районної ради; 

- Кравченко Аліні, студентці ІІІ курсу Полтавського юридичного 

коледжу; 

- народному фольклорному ансамблю «Маланка» Полтавської державної 

аграрної академії (керівник Заслужений працівник культури України    

Глущенко Ю.А.); 

- народному ансамблю сучасної пісні «Мал-а-хіт» Полтавської державної 

аграрної академії (керівник Курбацька С.В.); 

- колективу Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді (директор Чернобель Н.Л.). 

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Комісара С.В. 

 

 

Виконуюча обов’язки директора  

Департаменту освіти і науки  Г.Б. Власюк  

 



Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

17.03.2017  № 93 

 

 

Перелік переможців 34 обласного зльоту юних краєзнавців  

(фольклористів-етнографів) та активістів етнографічних музеїв   

при навчальних закладах 

 

У творчій майстерні «Скарбниця народної мудрості»: 

 фольклорно-етнографічний колектив «Горличка» Бірківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А.Цюпи Зіньківської районної 

ради (керівник Маловічко Н.С.); 

 гурток «Юні музеєзнавці» будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради на базі Салівської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів  (керівник Сорока В.М.); 

зразковий історико-краєзнавчий музей Калайдинцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені генерал-майора Ф.Д.Рубцова 

Лубенської районної ради (керівник Мисник С.І.); 

 пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного комплексу 

№ 1 Кобеляцької районної ради (керівник Ярмоленко О.О.). 
 

У творчій майстерні «В українській світлиці»: 

 зразковий музей народознавства «Диво» при Горішньоплавнівській 

загально-освітній школі І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради  

(керівник Кібець В.В.); 

 музей народознавства «Світлиця» при Комунальному закладі 

«Полтавська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської 

ради» (керівник Голотюк О.М.); 

зразковий історико-краєзнавчий музей Калайдинцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені генерал-майора Ф.Д.Рубцова 

Лубенської районної ради (керівник Мисник С.І.); 

 музей історії села «Берегиня» при Пологівському навчально-виховному 

комплексі Новосанжарської районної ради (керівник Бровко І.О.). 
 

У творчій майстерні «Кришталеві джерела»: 

пошуковий загін «Скіф» Миргородської міської станції юних туристів 

(керівник Кіріченко І.І.);  

етнографічний гурток «Чорнобривці» Хитцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради (керівник Зубко Л.В.); 

 гурток «Юні музеєзнавці» будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради на базі Салівської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів  (керівник Сорока В.М.); 



зразковий історико-краєзнавчий музей Калайдинцівської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів імені генерал-майора Ф.Д.Рубцова Лубенської 

районної ради (керівник Мисник С.І.); 

пошуковий загін «Калина»  Чорноглазівської загальноосвітньої школи      

І-ІІ ступенів Полтавської районної ради (керівник Рощук С.А.).   

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В.Комісар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

17.03.2017  № 93 

 

 

Перелік лауреатів 34 обласного зльоту юних краєзнавців (фольклористів-

етнографів) та активістів етнографічних музеїв при навчальних закладах 

  

У  творчій майстерні «Скарбниця народної мудрості»: 

 музей народознавства при Бодаквянському навчально-виховному 

комплексі Лохвицької районної ради (керівник Кулініч О.Г.). 

 

У творчій майстерні «В українській світлиці»: 

 гурток «Юні музеєзнавці» будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради на базі Салівської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів  Кременчуцької районної ради (керівник Сорока В.М.); 

 етнографічний музей «Українська світлиця» при Трудолюбівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради (керівник 

Красюк Л.М.); 

 музей етнографії при Миргородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 9 імені І.А. Зубковського (керівник Сіряк М.В.). 

 

У творчій майстерні «Кришталеві джерела»: 

 музей народознавства при Бодаквянському навчально-виховному 

комплексі  Лохвицької районної ради (керівник Кулініч О.Г.); 

 пошуково-краєзнавче об’єднання «Первоцвіт» Козельщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості  на базі Хорішківської загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів (керівник Дугенець Л.В.); 

 гурток «Етнографічне краєзнавство» Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді при Решетилівській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів (керівник Войтович Л.І.); 

 пошуковий загін «Русалії» Полтавської спеціалізованої школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів № 2  Полтавської обласної ради (керівник Бондаренко І.В.);   

 етнографічний пошуковий загін «Оберіг» Опришківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради (керівник 

Кабанова О.М.). 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В.Комісар 
 



Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

17.03.2017  № 93 

 

 

 

Перелік учасників, відзначних за висвітлення досвіду роботи на виставці 

«Досягнення юних краєзнавців (фольклористів-етнографів)  

та активістів етнографічних музеїв при навчальних закладах»  

під час 34 обласного зльоту юних краєзнавців (фольклористів-етнографів)  

та активістів етнографічних музеїв при навчальних закладах   

 
 

 За найкраще висвітлення досвіду роботи на виставці: 

музей народознавства «Світлиця» при Комунальному закладі 

«Полтавська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської 

ради» (керівник Голотюк О.М.); 

зразковий музей народознавства «Диво» при Горішньоплавнівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради 

(керівник Кібець В.В.); 

пошуковий загін «Скіф» Миргородської міської станції юних туристів 

(керівник Кіріченко І.І.); 

етнографічний гурток «Чорнобривці» Хитцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради (керівник Зубко Л.В.); 

фольклорно-етнографічний колектив «Горличка» Бірківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А.Цюпи Зіньківської районної 

ради (керівник Маловічко Н.С.); 

пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного комплексу 

№ 1 Кобеляцької районної ради (керівник Ярмоленко О.О.); 

гурток «Юні музеєзнавці» будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради на базі Салівської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів  Кременчуцької районної ради (керівник Сорока В.М.); 

зразковий історико-краєзнавчий музей Калайдинцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені генерал-майора Ф.Д.Рубцова 

Лубенської районної ради (керівник Мисник С.І.); 

етнографічний музей «Українська світлиця» при Трудолюбівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради (керівник 

Красюк Л.М.);  

гурток «Джерело» музею історії села «Берегиня» при Пологівському 

навчально-виховному комплексі Новосанжарської районної ради (керівник 

Бровко І.О.); 

пошуковий загін «Калина»  Чорноглазівської загальноосвітньої школи     

І-ІІ ступенів Полтавської районної ради (керівник Рощук С.А.); 



гурток «Етнографічне краєзнавство» Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді при Решетилівській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів (керівник Войтович Л.І.); 
 

За активну участь у виставці: 

музей народознавства при Бодаквянському навчально-виховному 

комплексі Лохвицької районної ради (керівник Кулініч О.Г.);  

пошуково-краєзнавче об’єднання «Первоцвіт» Козельщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості  на базі Хорішківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (керівник Дугенець Л.В.);  

пошуковий загін «Русалії» Полтавської спеціалізованої школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів № 2  Полтавської обласної ради (керівник Бондаренко І.В.); 

кімната-вітальня «Рушники одного села» Водянобалківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Диканської районної ради (керівник 

Синельник Г.І.); 

етнографічний пошуковий загін «Оберіг» Опришківської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради (керівник          

Кабанова О.М.); 

гурток вишивки «Берегиня» Гребінківської гімназії Гребінківської 

районної ради (керівник Наталенко О.А.). 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В.Комісар 

 



Додаток 4 

до наказу Департаменту  

освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

17.03.2017  № 93 

 

Перелік делегацій – учасників благодійної акції  

«Подаруй частинку тепла» під час  34 обласного зльоту юних  

краєзнавців (фольклористів-етнографів) та активістів  

етнографічних музеїв при навчальних закладах   

 
 

 музей народознавства «Світлиця» при Комунальному закладі 

«Полтавська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської 

ради» (керівник Голотюк О.М.);  

 зразковий музей народознавства «Диво» при Горішньоплавнівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради 

(керівник Кібець В.В.); 

 пошуковий загін «Скіф» Миргородської міської станції юних туристів 

(керівник Кіріченко І.І.); 

 етнографічний гурток «Чорнобривці» Хитцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради (керівник Зубко Л.В.);  

 кімната-вітальня «Рушники одного села» Водянобалківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Диканської районної ради (керівник 

Синельник Г.І.); 

 фольклорно-етнографічний колектив «Горличка» Бірківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А.Цюпи Зіньківської районної 

ради (керівник Маловічко Н.С.);  

 пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного комплексу 

№ 1 Кобеляцької районної ради (керівник Ярмоленко О.О.);  

 пошуково-краєзнавче об’єднання «Первоцвіт» Козельщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості  на базі Хорішківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (керівник Дугенець Л.В.);  

 гурток «Юні музеєзнавці» будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради на базі Салівської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів  Кременчуцької районної ради (керівник Сорока В.М.); 

 музей народознавства при Бодаквянському навчально-виховному 

комплексі  Лохвицької районної ради (керівник Кулініч О.Г.);  

 зразковий історико-краєзнавчий музей Калайдинцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені генерал-майора Ф.Д.Рубцова 

Лубенської районної ради (керівник Мисник С.І.); 

 етнографічний музей «Українська світлиця» при Трудолюбівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради (керівник 

Красюк Л.М.); 

 гурток «Джерело» музею історії села «Берегиня» при Пологівському 

навчально-виховному комплексі Новосанжарської районної ради (керівник 

Бровко І.О.);  



 пошуковий загін «Калина» Чорноглазівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Полтавської районної ради (керівник Рощук С.А.);  

 гурток «Етнографічне краєзнавство» Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді при Решетилівській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів (керівник Войтович Л.І.);  

 етнографічний пошуковий загін «Оберіг» Опришківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради (керівник 

Кабанова О.М.); 

 пошуковий загін «Русалії» Полтавської спеціалізованої школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів № 2  Полтавської обласної ради (керівник Бондаренко І.В.). 

 

  

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В.Комісар 

 



Додаток 5 

до наказу Департаменту  

освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

17.03.2017  № 93 

 

 

Перелік делегацій, нагороджених за  проведення майстер-класів  

з декоративно-ужиткового мистецтва під час  34 обласного зльоту юних  

краєзнавців (фольклористів-етнографів) та активістів етнографічних музеїв  

при навчальних закладах   

 

 
 

 музей народознавства «Світлиця» при Комунальному закладі 

«Полтавська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської 

ради» (керівник Голотюк О.М.);  

  зразковий музей народознавства «Диво» при Горішньоплавнівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради 

(керівник Кібець В.В.); 

 етнографічний гурток «Чорнобривці» Хитцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради (керівник Зубко Л.В.);  

 пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного комплексу 

№ 1 Кобеляцької районної ради (керівник Ярмоленко О.О.);  

 пошуково-краєзнавче об’єднання «Первоцвіт» Козельщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості  на базі Хорішківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (керівник Дугенець Л.В.);  

 музей народознавства при Бодаквянському навчально-виховному 

комплексі  Лохвицької районної ради (керівник Кулініч О.Г.);  

 пошуковий загін «Калина» Чорноглазівської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Полтавської районної ради (керівник Рощук С.А.). 

 

  

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В.Комісар 

 


