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НАКАЗ 

 

31.01.2022     м. Полтава      № 8 

 

Про підсумки І (обласного)   

туру Всеукраїнської краєзнавчої 

акції учнівської молоді 

„Українська революція:  

100 років надії і боротьби” 

 

Відповідно до п. 237 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15 грудня 2021 року № 1379, Положення про Всеукраїнську 

краєзнавчу акцію учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і 

боротьби”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

03.05.2018  № 450, плану роботи Комунального закладу „Полтавський  обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” (далі – КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” протягом 

січня 2022 року було проведено I (обласний) тур Всеукраїнської краєзнавчої 

акції учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби”. 

На конкурс було представлено 46 краєзнавчо-дослідницьких робіт з  

8 об’єднаних територіальних громад та КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР”. 

Аналіз надісланих краєзнавчо-дослідницьких матеріалів засвідчив, 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 акції 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотами Комунального закладу „Полтавський  обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” пошукові загони та авторів краєзнавчо-



дослідницьких робіт І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби”, що посіли 

І, ІІ, ІІІ місця (додається). 

 

2. Оголосити подяку Комунального закладу „Полтавський  обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 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” керівникам краєзнавчо-дослідницьких робіт, які посіли призові місця.  

 

3. Завідуючій методичного відділу КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” Порубай 

Наталії Юріївні: 

3.1. Проінформувати учасників про підсумки акції, висвітлити інформацію 

на сайті закладу. 

 3.2. Краєзнавчо-дослідницькі роботи переможців І (обласного) туру 

Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді „Українська революція: 100 

років надії і боротьби”, що посіли І місця, направити до Українського 

державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і 

туризму учнівської молоді для участі в ІІ турі Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби”. 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

В. о. директора  Наталія ПОРУБАЙ 

  



Додаток 

до наказу  

КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР”  

31.01.2021 № 8 

 

 

СПИСОК 

переможців та призерів І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби” 
 

Тематичний напрям „Українська революція – 

 доба національного державотворення”: 
пошукова група „Відродження” Комунального закладу „Полтавський  

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”, автори краєзнавчо-дослідницької 

роботи „Дуби в Диканьці – пам'ять про Українську революцію” (керівник 

Копилець Є. В.) – І місце; 

пошукова група „Архівіст” учнів 7 - А класу Лубенської загальноосвітньої 

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

Ільїна Є. В.) – ІІ місце; 

пошукова група „Мрія” Вищебулатецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

(керівники Бурдим І. Л., Ляшенко С. М.) – ІІІ місце; 

Капчур Лілія, учениця 9 класу Лип`янського ліцею Карлівської міської ради 

(керівник Борисюк Т.П.) – ІІІ місце. 

Тематичний напрям „Боротьба українців проти більшовицької  

диктатури та військової агресії Росії”: 
пошукова група „Спарта” Кобеляцького ліцею Полтавської обласної ради, 

автори краєзнавчо-дослідницької роботи на тему „Боротьба селянства 

Кобеляцького повіту проти більшовицької влади на початку 20-х років ХХ 

століття”  (керівник Шабалтій О. М.) – І місце. 

Тематичний напрям „Український національний визвольний рух 1930-х років, 

періоду Другої світової війни та у повоєнні роки”: 
Агутіна Марія, учениця 11 класу Миргородської гімназії імені 

Т. Г. Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області, автор 

краєзнавчо-дослідницької роботи на тему „Миргородець Антон Шевченко” 

(керівник Агутіна Л. І.) – І місце. 

Тематичний напрям „Дисидентський рух опору комуністичному 

тоталітарному режимові”: 
вихованці гуртка „Спортивний туризм” Лубенського дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Лубенської міської ради 

Полтавської області”, автори краєзнавчо-дослідницької роботи на тему: „Микола 

Сенчило: армія і Горлівка… Штрихи до біографії Василя Стуса”, (керівник 

Полонський М. М.) – І місце; 



пошукова група „Мрія” Вищебулатецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

(керівник Плішенко В. П.) – ІІ місце; 

Миколенко Арсен, член пошукового загону військово-історичного музею 

Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко Карлівської міської ради 

Полтавської області (керівник Безсмертна В. І.) – ІІІ місце. 

Тематичний напрям „Українська державність:  

від Революції на граніті до Революції Гідності”: 
 краєзнавчо-пошуковий загін «Магніт» Кобеляцької  станції юних туристів, 

автори краєзнавчо-дослідницької роботи „Європейський вибір українців (на 

прикладі народної дипломатії Кобеляцької громади)” (керівник Шабалтій О. М.) 

– І місце; 

 пошукова група учнів 10 класу Лубенської загальноосвітньої школи                 

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

В. О.) – ІІ місце; 

 Жабко Аня, учениця 8 класу Великобудищанського спеціалізованого 

закладу освіти І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської 

області (керівник Сватковський В. І.) – ІІ місце. 

 

 

В. о. директора                            Наталія ПОРУБАЙ 

 
 


