
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

27.11.2019      м. Полтава     № 419 

  

Про підсумки Х обласної 

краєзнавчої конференції 

учнівської молоді „Полтавщина 

– земля моя свята” 

 

 

 На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 01.11.2019 № 386, згідно з планом роботи Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді у період з 19 до 21 листопада         

2019 року в м. Полтаві було проведено Х обласну краєзнавчу конференцію 

учнівської молоді „Полтавщина – земля моя свята” (далі – Конференція).  

В очному етапі конкурсу взяли участь 160 учасників з 22 районів та міст 

області, 11-ти об’єднаних територіальних громад, 4-х закладів обласного 

підпорядкування. 

У ході конференції на базі Полтавського юридичного коледжу 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було 

проведено пленарне засідання та організовано роботу секцій археологічного та 

історичного краєзнавства, фольклору та етнографії, географічного та 

екологічного краєзнавства. 

Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді показала, що районні 

та міські органи управління освітою, заклади освіти об’єднаних територіальних 

громад, заклади освіти обласного підпорядкування проводять цілеспрямовану 

роботу з розвитку пошуково-краєзнавчих досліджень серед учнівської молоді 

Полтавщини, підтримують юних науковців. 

 На підставі висновків роботи журі та рішень керівників секцій  

 

НАКАЗУЮ:   

 

 1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за проведену результативну пошуково-

краєзнавчу роботу учасників конференції (додаток 1). 

 

 2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді за активну участь у пошуково-краєзнавчій 

роботі учасників конференції (додаток 2).  

 



 
 

 3. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді наукових керівників за вагомий особистий 

внесок у справу збереження історико-культурної спадщини українського 

народу, патріотичного виховання підростаючого покоління та розвиток 

краєзнавчого руху серед учнівської молоді (додаток 3). 

 

 4. Оголосити подяку Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації науковцям та педагогам закладів освіти за сприяння у 

проведенні конференції (додаток 4). 

  

 5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам 

закладів освіти обласного підпорядкування сприяти подальшому поширенню 

пошуково-дослідницької та наукової роботи учнівської молоді з різних 

напрямів краєзнавства та участі юних науковців в обласних та Всеукраїнських 

краєзнавчих конференціях учнівської молоді. 

  

 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  Г. ВЛАСЮК  

 

 
 

 

 



 
 

Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки   

27 листопада 2019 року № 419 

         

 

Список учасників конференції,  

нагороджених дипломами Департаменту освіти і науки  

Полтавської обласної державної адміністрації 

 

Секція археологічного та історичного краєзнавства: 

Алєксашенко Анна, учениця 11 класу Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області 

(науковий керівник Ковалевська Л.В.); 

Андрущенко Вікторія, учениця 9 класу опорного закладу „Омельницька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Омельницької 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” (науковий 

керівник Карпенко Л.В.);  

Бабич Дарина, учениця 7 класу Жоржівської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради Полтавської області (науковий 

керівник Вітценко С.П.); 

Бернацькій Євгеній, учень 11 класу Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області (науковий керівник 

Ярощук М.В.); 

Бублик Інна, учениця 11 класу Шевченківської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської районної ради 

Полтавської області, вихованка гуртка „Історичне краєзнавство” 

Решетилівського районного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

(науковий керівник Тернієвська Н.І.); 

Бухтіярова Олена, учениця 10 класу Полтавської спеціалізованої 

мистецької школи-інтернату І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-

педагогічної підтримки” імені Софії Русової Полтавської обласної ради 

(науковий керівник Костенко О.Ю.);  

Дзиґа Олеся, учениця 11 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Сапєгіна А.Ю.);  

Іщук Анастасія, учениця 9 класу Василівської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області (науковий керівник 

Артеменко Р.І.);  

Калюжна Ліна, вихованка гуртка комунального закладу Полтавської 

обласної ради „Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді” 

(науковий керівник Даниленко І.С.); 

Коваленко Анастасія, учениця 10 класу Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів „Колегіум мистецтв у Опішні”      

імені В. Кричевського (науковий керівник Луценко А.О.);  



 
 

Кононенко Софія, вихованка гуртка „Екологічне краєзнавство” Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (науковий керівник 

Копилець Є.В.); 

Лінченко Юлія, учениця 9 класу Млинівської загальноосвітньої школи       

І-ІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області (науковий керівник 

Карась Т.Г.); 

Майоренко Мирослава, учениця 10 класу Мачухівського навчально-

виховного комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області (науковий керівник Ярова Н.М.);  

Огданська Юлія, учениця 8 класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Ковалевська Л.В.);  

Панченко Володимир, учень 7 класу Жоржівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради Полтавської області (науковий 

керівник Вітценко С.П.); 

Потюк Наталія, учениця 10 класу Яхниківської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Касьян Н.Г.);  

Пошивайло Мар’яна, учениця 10 класу Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів „Колегіум мистецтв у Опішні”      

імені  В. Кричевського (науковий керівник Безрук С.О.);  

Предучанович Аліса, учениця 9 класу Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради Полтавської області 

(науковий керівник Зубченко Т.В.);  

Сапєгін Владислав, учень 11 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради”  (науковий керівник Сапєгін С.В.); 

Стешенко Михайло, учень 6 класу Тростянецької філії І-ІІ ступенів 

Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області (науковий керівник Прокопенко Я.В.);  

Сушко Ірина, учениця 9 класу Хитцівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

(науковий керівник Зубко Л.В.);  

Тимошенко Олена, учениця 10 класу Абазівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Олефіренко Н.Г.); 

Фисуненко Костянтин, вихованець гуртка „Екологічне краєзнавство” 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

(науковий керівник Копилець Є.В.); 

Фучко Людмила, учениця 9 класу опорного закладу „Зіньківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Зіньківської районної ради Полтавської 

області” (науковий керівник Постернак Н.М.);  

Харенко Любава, учениця 8 класу Гадяцької спеціалізованої школи                 

І-ІІІ ступенів № 3 імені Івана Виговського Гадяцької міської ради Полтавської 

області (науковий керівник Кулик К.П.);  



 
 

Чуприна Анастасія, учениця 8 класу Пологівського навчально-виховного 

комплексу „заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти” Малоперещепинської сільської ради (науковий керівник Бровко І.О.);  

Шеремет Олександр, учень 11 класу опорного закладу „Вороньківський 

ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області” 

(науковий керівник Рубцова С.В.); 

Шкарбан Діана, учениця 8 класу опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області (науковий керівник Мисник С.І.);  

Шкурупій Альбіна, учениця 9 класу опорного закладу „Решетилівський 

ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”, вихованка Центру 

туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської 

міської ради (науковий керівник Купенко І.А.); 

Щелкунов Максим, учень 9 класу опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області (науковий керівник Пирогова Ю.І.). 

 

Секція географічного та екологічного краєзнавства: 

Василенко Анастасія, учениця 10 класу опорного закладу „Кобеляцький 

ліцей №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області” (науковий керівник 

Ярмоленко О.О.);  

Гринь Владислав, вихованець гуртка „Екологічне краєзнавство” 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

(науковий керівник Копилець Є.В.);  

Демченко Ростислав, учень 10 класу комунального „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Глухота В.О.);  

Диченко Вікторія, учениця 10 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Кітченко В.А.);  

Дригант Валерія, учениця 9 класу Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Шевченко С.О.);  

Жужма Катерина, учениця 11 класу Абазівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Цимбалюк Т.А.);  

Іванюк Станіслав, учень 9 класу опорного закладу „Решетилівський ліцей 

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”, вихованець Центру туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської 

ради (науковий керівник Купенко І.А.); 

Карнаух Володимир, вихованець гуртка „Юні екологи” Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (науковий керівник 

Копилець Є.В.); 

Кириленко Єлизавета, учениця 10 класу Гадяцького обласного наукового 

ліцею-інтернату II-III ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

(науковий керівник Хоменко Л.І.);  



 
 

Козленко Алла, учениця 11 класу опорного закладу „Вороньківський 

ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області” 

(науковий керівник Ільїн Л.М.);  

Коротіна Поліна, учениця 7 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради» (науковий керівник Кітченко В.А.);  

Кравченко Валерія, учениця 7 класу Головачанського комунального 

закладу загальної середньої освіти Заворсклянської сільської ради 

Полтавського району Полтавської області (науковий керівник Кравченко Л.М.);  

Купрій Марина, учениця 9 класу Лубенської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 8 Лубенської міської ради Полтавської області, вихованка 

гуртка „Історичне краєзнавство” Лубенського міського дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” (науковий керівник 

Іващенко Л.О.);  

Мироненко Дарина, учениця 9 класу Хитцівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

(науковий керівник Корнієнко С.І.);  

Осаулко Вікторія, учениця 10 класу Лубенської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 2 Лубенської міської ради Полтавської області, вихованка 

еколого-краєзнавчого гуртка Лубенського міського дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” (науковий керівник Білан Р.О.);  

Павленко Віталіна, учениця 5 класу Хитцівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

(науковий керівник Корнієнко С.І.);  

Паламар Еліна, учениця 9 класу комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської 

області” (науковий керівник Тесля С.Ю.); 

Петренко Дмитро, учень 11 класу Новоселівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Шерстюк О.В.);  

Сененко Владислав, учень 8 класу опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області (науковий керівник Сліпич В.Б.);  

Щербак Анна, учениця 11 класу комунального закладу „Розсошенська 

гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської 

області”, вихованка Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (науковий керівник Кушнір Л.М.);  

Яковенко Єлизавета, учениця 10 класу Лубенської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 Лубенської міської ради Полтавської області, вихованка 

гуртка „Географічне краєзнавство” Лубенського міського дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Полтавської області 

(науковий керівник Соколовська О.П.).  

 

 

 



 
 

Секція фольклору та етнографії: 

Баштанник Єлизавета, учениця 7 класу комунального закладу 

„Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів                     

імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради” (науковий керівник        

Пузир Я.В.);  

Бойко Дарина, учениця 8 класу опорного закладу „Тарандинцівська 

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

ради Полтавської області”, вихованка Лубенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Лубенської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник П’яташ В.С.);  

Васюта Валентина, учениця 11 класу комунального закладу 

„Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області” (науковий керівник Вигівська В.М.); 

Городянко Валерія, учениця 9 класу комунального закладу „Полтавська 

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

міської ради Полтавської області”, член шкільного наукового товариства  „Я – 

У всеСВІТІ” (науковий керівник Давиденко Н.М.); 

Гринь Дар’я, учениця 5 класу Пологівського навчально-виховного 

комплексу „заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти” Малоперещепинської сільської ради (науковий керівник Бровко В.М.);  

Карпенко Аніта, учениця 9 класу комунального закладу „Розсошенська 

гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської 

області” (науковий керівник Моргун О.І.); 

Лугова Світлана, учениця 10 класу комунального закладу „Полтавська 

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

міської ради Полтавської області”, член шкільного наукового товариства  „Я – 

У всеСВІТІ” (науковий керівник Тоцька О.В.);  

Лукинчук Євгенія, учениця 11 класу Малобакайської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області, член 

пошукової групи „Бакай” (науковий керівник Бодня Н.М.);  

Михайліченко Ілля, учень 8 класу Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Щербак В.О.);  

Некипілий Максим, учень 8 класу Великобудищанської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради (науковий керівник Козороз Н.І.);  

Овсій Єлизавета, учениця 9 класу Салівської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області, вихованка 

гуртка „Юні музеєзнавці” будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради (науковий керівник Сорока В.М.);  

Радкевич Богдан, учень 11 класу комунального закладу „Полтавська 

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

міської ради Полтавської області” (науковий керівник Рева І.В.);  

Сакало Євгенія, учениця 11 класу комунального закладу „Полтавська 

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

міської ради Полтавської області”, член шкільного наукового товариства  „Я – 

У всеСВІТІ” (науковий керівник Фісак І.В.); 



 
 

Таран Сергій, учень 10 класу Полтавської гімназії № 31 Полтавської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Лисенко Т.Д.);  

Терещенко Діана, учениця 11 класу опорного закладу Гребінківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради 

Полтавської області (науковий керівник Щербак І.С.); 

Тихонович Анастасія, учениця 11 класу Човно-Федорівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської 

області (науковий керівник Жолоб Л.І.);  

Федоренко Вікторія, учениця 10 класу опорного закладу „Кобеляцький 

ліцей № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області” (науковий керівник 

Ярмоленко О.О.);  

Щербак Артем, учень 5 класу Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Шевченко С.О.).  

 

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді    (підписано)   С. КОМІСАР 



 
 

Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки   

27 листопада 2019 року № 419 

         

 

Список учасників конференції,  

нагороджених грамотами Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді  

 

Секція археологічного та історичного краєзнавства: 

Авраменко Аліна, учениця 9 класу Полтавської гімназії № 21 Полтавської 

міської ради Полтавської області, вихованка гуртка „Історичне краєзнавство” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти (науковий керівник  

Посмітна С.В.); 

Алєксашенко Анна, учениця 11 класу Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області 

(науковий керівник Ковалевська Л.В.); 

Андрущенко Вікторія, учениця 9 класу опорного закладу „Омельницька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Омельницької 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” (науковий 

керівник Карпенко Л.В.);  

Бабич Дарина, учениця 7 класу Жоржівської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради Полтавської області (науковий 

керівник Вітценко С.П.); 

Березіна Світлана, студентка групи ПК 22-А Полтавського юридичного 

коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(науковий керівник Корнет С.О.);  

Бернацькій Євгеній, учень 11 класу Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області (науковий керівник 

Ярощук М.В.); 

Бородай Анастасія, учениця 10 класу Полтавської гімназії № 31 

Полтавської міської ради Полтавської області Полтавської області (науковий 

керівник Лисенко Т.Д.); 

Бублик Інна, учениця 11 класу Шевченківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської районної ради 

Полтавської області, вихованка гуртка „Історичне краєзнавство” 

Решетилівського районного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

(науковий керівник Тернієвська Н.І.); 

Букало Андрій, учень 8 класу Лубенської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Полтавської області, вихованка 

гуртка „Спортивний туризм” Лубенського дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і  туризму „Валтекс” (науковий керівник Полонський М.М.); 



 
 

Бутко Олена, учениця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи                

І-ІІІ ступенів № 1 Хорольської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Козлов А.В.);  

Бухтіярова Олена, учениця 10 класу Полтавської спеціалізованої 

мистецької школи-інтернату І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-

педагогічної підтримки” імені Софії Русової Полтавської обласної ради 

(науковий керівник Костенко О.Ю.);  

Василець Юлія, учениця 8 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Брижак Л.І.);  

Вербич Леся, учениця 11 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Щербина А.М.);  

Давиденко Єлизавета, учениця 8 класу Лубенської загальноосвітньої 

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

вихованка гуртка „Спортивний туризм” Лубенського дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Полтавської області (науковий 

керівник Полонський М.М.); 

Дзиґа Олеся, учениця 11 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Сапєгіна А.Ю.);  

Іщук Анастасія, учениця 9 класу Василівської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області (науковий керівник 

Артеменко Р.І.);  

Калюжна Ліна, вихованка гуртка комунального закладу Полтавської 

обласної ради „Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді” 

(науковий керівник Даниленко І.С.); 

Кальник Марина, учениця 8 класу Тростянецької філії І-ІІ ступенів 

Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області (науковий керівник Хмелик Н.І.);  

Капко Ірина, учениця 8 класу опорного закладу „Решетилівського ліцею 

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради Полтавської області” 

(науковий керівник Кошова В.М.); 

Карунна Альвіана, учениця 8 класу Нижньоланнівського навчально-

виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад” Ланнівської сільської ради Карлівського району 

Полтавської області (науковий керівник Ус Л.І.);  

Коваленко Анастасія, учениця 10 класу Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів „Колегіум мистецтв у Опішні”     

імені  В. Кричевського (науковий керівник Луценко А.О.);  

Колодіна Кристина, студентка групи ПК 12-А Полтавського юридичного 

коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(науковий керівник Корнет А.В.);  



 
 

Кононенко Софія, вихованка гуртка „Екологічне краєзнавство” 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

(науковий керівник Копилець Є.В.); 

Кореневська Марія, учениця 11 класу Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Головко Т.О.);  

Корунський Володимир, учень 11 класу комунального закладу 

„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської 

ради Полтавської області” (науковий керівник Булава О.Ю.),  

Лифар Юлія, учениця 9 класу Василівської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області (науковий керівник 

Артеменко Р.І.); 

Лінченко Юлія, учениця 9 класу Млинівської загальноосвітньої школи       

І-ІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області (науковий керівник 

Карась Т.Г.); 

Майоренко Мирослава, учениця 10 класу Мачухівського навчально-

виховного комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області (науковий керівник Ярова Н.М.);  

Макаренко Валерія, учениця 10 класу Полтавської гімназії № 33 

Полтавської міської ради Полтавської області (науковий керівник         

Колодяжний С.І.); 

Мочалова Кароліна, учениця 7 класу Тростянецької філії І-ІІ ступенів 

Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області (науковий керівник Пушкар В.С.);  

Німак Любов, учениця 11 класу Опришківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради Полтавської області (науковий керівник 

Скапа А.А.); 

Огданська Юлія, учениця 8 класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Ковалевська Л.В.);  

Осіпенко Софія, учениця 8 класу комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської 

області” (науковий керівник Зелюк Н.М.); 

Панченко Володимир, учень 7 класу Жоржівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради Полтавської області (науковий 

керівник Вітценко С.П.); 

Пелешенко Ірина, учениця 10 класу Комишнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області 

(науковий керівник Якименко Т.В.);  

Потюк Наталія, учениця 10 класу Яхниківської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Касьян Н.Г.);  

Пошивайло Мар’яна, учениця 10 класу Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів „Колегіум мистецтв у Опішні”     

імені  В. Кричевського (науковий керівник Безрук С.О.);  



 
 

Предучанович Аліса, учениця 9 класу Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради Полтавської області 

(науковий керівник Зубченко Т.В.);  

Сапєгін Владислав, учень 11 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради”  (науковий керівник Сапєгін С.В.); 

Скапа Роман, учень 11 класу Опришківської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради Полтавської області (науковий керівник 

Скапа А.А.);  

Собакар Марія, учениця 10 класу Полтавської спеціалізованої мистецької 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної 

підтримки” імені Софії Русової Полтавської обласної ради (науковий керівник 

Костенко О.Ю.); 

Стешенко Михайло, учень 6 класу Тростянецької філії І-ІІ ступенів 

Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області (науковий керівник Прокопенко Я.В.);  

Стуріна Ірина, учениця 10 класу Полтавської гімназії № 31 Полтавської 

міської ради Полтавської області Полтавської області (науковий керівник 

Лисенко Т.Д.); 

Сушко Ірина, учениця 9 класу Хитцівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

(науковий керівник Зубко Л.В.);  

Тимошенко Олена, учениця 10 класу Абазівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Олефіренко Н.Г.); 

Фисуненко Костянтин, вихованець гуртка „Екологічне краєзнавство” 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

(науковий керівник Копилець Є.В.); 

Філатова Яна, учениця 10 класу Комишнянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Якименко Т.В.);  

Фучко Людмила, учениця 9 класу опорного закладу „Зіньківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Зіньківської районної ради Полтавської 

області” (науковий керівник Постернак Н.М.);  

Харенко Любава, учениця 8 класу Гадяцької спеціалізованої школи                 

І-ІІІ ступенів № 3 імені Івана Виговського Гадяцької міської ради Полтавської 

області (науковий керівник Кулик К.П.);  

Чуприна Анастасія, учениця 8 класу Пологівського навчально-виховного 

комплексу „заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти” Малоперещепинської сільської ради (науковий керівник Бровко І.О.);  

Шеремет Олександр, учень 11 класу опорного закладу „Вороньківський 

ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області” 

(науковий керівник Рубцова С.В.); 



 
 

Шкарбан Діана, учениця 8 класу опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області (науковий керівник Мисник С.І.);  

Шкурупій Альбіна, учениця 9 класу опорного закладу „Решетилівський 

ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”, вихованка Центру 

туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської 

міської ради (науковий керівник Купенко І.А.); 

Щелкунов Максим, учень 9 класу опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області (науковий керівник Пирогова Ю.І.); 

Явтушенко Анна, учениця 10 класу опорного закладу „Кобеляцький ліцей 

№ 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області” (науковий керівник 

Ярмоленко О.О.). 

 

Секція географічного та екологічного краєзнавства: 

Білокінь Владислав, учень 11 класу Мачухівського навчально-виховного 

комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського району (науковий 

керівник Білокінь В.В.);  

Білька Юрій, учень 9 класу Малоперещепинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені М.А. Клименка Малоперещепинської 

сільської ради (науковий керівник Кравченко І.Є.);  

Бурнаховська Аделіна, учениця 11 класу комунального закладу 

„Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської міської 

ради Полтавської області”, член шкільного наукового товариства  „Я – У 

всеСВІТІ” (науковий керівник Романчук Р.С.); 

Васецька Богдана, учениця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи  

І- ІІІ ступенів №1, учасник групи «Світоч» ( науковий керівник Козлов А.В.); 

Василенко Анастасія, учениця 10 класу опорного закладу „Кобеляцький 

ліцей №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області” (науковий керівник 

Ярмоленко О.О.);  

Гладкий Андрій, учень 11 класу Кременчуцького ліцею № 5                                

імені Т.Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Полтавської області 

(науковий керівник Коваленко О.Р.);  

Гринь Владислав, вихованець гуртка „Екологічне краєзнавство” 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

(науковий керівник Копилець Є.В.);  

Демченко Ростислав, учень 10 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Глухота В.О.);  

Диченко Вікторія, учениця 10 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Кітченко В.А.);  

Дригант Валерія, учениця 9 класу Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Шевченко С.О.);  



 
 

Жужма Катерина, учениця 11 класу Абазівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Цимбалюк Т.А.);  

Іванюк Станіслав, учень 9 класу опорного закладу „Решетилівський ліцей 

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”, вихованець Центру туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської 

ради (науковий керівник Купенко І.А.); 

Іванюк Станіслав, учень 9 класу опорного закладу „Решетилівський ліцей 

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”, вихованець Центру туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської 

ради (науковий керівник Купенко І.А.);  

Карнаух Володимир, вихованець гуртка „Юні екологи” Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (науковий керівник 

Копилець Є.В.); 

Кириленко Єлизавета, учениця 10 класу Гадяцького обласного наукового 

ліцею-інтернату II-III ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

(науковий керівник Хоменко Л.І.);  

Козленко Алла, учениця 11 класу опорного закладу „Вороньківський 

ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області” 

(науковий керівник Ільїн Л.М.);  

Коротіна Поліна, учениця 7 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради» (науковий керівник Кітченко В.А.);  

Кравченко Валерія, учениця 7 класу Головачанського комунального 

закладу загальної середньої освіти Заворсклянської сільської ради 

Полтавського району Полтавської області (науковий керівник Кравченко Л.М.);  

Крамаренко Костянтин, учень 11 класу комунального закладу 

„Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів                              

імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради” (науковий керівник Глущенко Л.Д.); 

Купрій Марина, учениця 9 класу Лубенської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 8 Лубенської міської ради Полтавської області, вихованка 

гуртка „Історичне краєзнавство” Лубенського міського дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” (науковий керівник            

Іващенко Л.О.);  

Литовченко Валентина, учениця 10 класу комунального закладу 

„Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів                               

імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради”, гурток „Юні лісівники” 

(науковий керівник Пуденко О.Р.);  

Лобко Богдан, вихованець гуртка „Юні екологи” Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (науковий керівник        

Копилець Є.В.); 

Мироненко Дарина, учениця 9 класу Хитцівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

(науковий керівник Корнієнко С.І.);  



 
 

Нестеренко Діана, учениця 9 класу опорного закладу „Омельницька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Омельницької 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” (науковий 

керівник Димчишина Л.М.);  

Осаулко Вікторія, учениця 10 класу Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 Лубенської міської ради Полтавської області, вихованка 

еколого-краєзнавчого гуртка Лубенського міського дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” (науковий керівник Білан Р.О.); 

Павленко Віталіна, учениця 5 класу Хитцівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

(науковий керівник Корнієнко С.І.);  

Паламар Еліна, учениця 9 класу комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської 

області” (науковий керівник Тесля С.Ю.); 

Панченко Олександр, учень 10 класу Березоволуцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради 

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

Петренко Дмитро, учень 11 класу Новоселівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Шерстюк О.В.);  

Погребняк Інна, учениця 8 класу Пісківської загальноосвітньої школи         

І-III ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області (науковий 

керівник Погребняк Т.В.);  

Проценко Тетяна, учениця 9 класу опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області (науковий керівник Голуб Л.П.);  

Рибчан Вікторія, учениця 10 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Глухота В.О.);  

Саган Дар’я, учениця 10 класу Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Циганенко М.М.);  

Сененко Владислав, учень 8 класу опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області (науковий керівник Сліпич В.Б.);  

Тищенко Діана, учениця 9 класу Василівської загальноосвітньої школи        

І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області (науковий керівник 

Артеменко Р.І.);  

Уліщенко Савелій, учень 7 класу комунального закладу „Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” (науковий керівник Кітченко В.А.);  

Чернишенко Карина, учениця 8 класу Великокринківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради Полтавської 

області, вихованка гуртка Глобинського районного центру дитячої та юнацької 

творчості (науковий керівник Баталов Д.І.);  



 
 

Чернуха Яна, учениця 8 класу Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради Полтавської області, вихованка 

гуртка Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості 

(науковий керівник Баталов Д.І.);  

Щербак Анна, учениця 11 класу комунального закладу „Розсошенська 

гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської 

області”, вихованка Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (науковий керівник Кушнір Л.М.);  

Яковенко Єлизавета, учениця 10 класу Лубенської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 Лубенської міської ради Полтавської області, вихованка 

гуртка „Географічне краєзнавство” Лубенського міського дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Полтавської області 

(науковий керівник Соколовська О.П.). 

 

Секція фольклору та етнографії: 

Арсененко Єва, вихованка гуртка „Фотонатуралісти” Лубенської міської 

станції юних техніків і натуралістів (науковий керівник Карпінська А.В.);  

Баштанник Єлизавета, учениця 7 класу комунального закладу 

„Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів                                     

імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради” (науковий керівник              

Пузир Я.В.);  

Бойко Дарина, учениця 8 класу опорного закладу „Тарандинцівська 

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

ради Полтавської області”, вихованка Лубенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Лубенської районної ради Полтавської області (науковий 

керівник П’яташ В.С.);  

Бушуєва Юлія, учениця 9 класу Головачанського комунального закладу 

загальної середньої освіти Заворсклянської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області (науковий керівник Кравченко Л.М.);  

Васюта Валентина, учениця 11 класу комунального закладу 

„Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області” (науковий керівник Вигівська В.М.); 

Городянко Валерія, учениця 9 класу комунального закладу „Полтавська 

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

міської ради Полтавської області”, член шкільного наукового товариства  „Я – 

У всеСВІТІ” (науковий керівник Давиденко Н.М.); 

Гринь Дар’я, учениця 5 класу Пологівського навчально-виховного 

комплексу „заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти” Малоперещепинської сільської ради (науковий керівник Бровко В.М.);  

Дашевський Віталій, учень 10 класу Кременчуцького ліцею № 5                 

імені Т.Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Полтавської області 

(науковий керівник Коваленко О.Р.);  

Карпенко Аніта, учениця 9 класу комунального закладу „Розсошенська 

гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської 

області” (науковий керівник Моргун О.І.); 



 
 

Кисіль Тетяна, учениця 11 класу Лубенської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів № 8 Лубенської міської ради Полтавської області (науковий 

керівник Карпінська А.В.);  

Лугова Світлана, учениця 10 класу комунального закладу „Полтавська 

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

міської ради Полтавської області”, член шкільного наукового товариства  „Я – 

У всеСВІТІ” (науковий керівник Тоцька О.В.);  

Лукинчук Євгенія, учениця 11 класу Малобакайської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області, член 

пошукової групи „Бакай” (науковий керівник Бодня Н.М.);  

Маринкіна Юлія, учениця 8 класу Хитцівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

(науковий керівник Зубко Л.В.);  

Михайліченко Ілля, учень 8 класу Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Щербак В.О.);  

Некипілий Максим, учень 8 класу Великобудищанської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради (науковий керівник Козороз Н.І.);  

Овсій Єлизавета, учениця 9 класу Салівської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області, вихованка 

гуртка „Юні музеєзнавці” будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради (науковий керівник Сорока В.М.);  

Радкевич Богдан, учень 11 класу комунального закладу „Полтавська 

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

міської ради Полтавської області” (науковий керівник Рева І.В.);  

Сакало Євгенія, учениця 11 класу комунального закладу „Полтавська 

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

міської ради Полтавської області”, член шкільного наукового товариства  „Я – 

У всеСВІТІ” (науковий керівник Фісак І.В.); 

Сичова Віта, учениця 11 класу опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області (науковий керівник Сичова В.Г.);  

Таран Сергій, учень 10 класу Полтавської гімназії № 31 Полтавської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Лисенко Т.Д.);  

Терещенко Діана, учениця 11 класу опорного закладу Гребінківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради 

Полтавської області (науковий керівник Щербак І.С.); 

Тихонович Анастасія, учениця 11 класу Човно-Федорівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської 

області (науковий керівник Жолоб Л.І.);  

Федоренко Вікторія, учениця 10 класу опорного закладу „Кобеляцький 

ліцей № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області” (науковий керівник 

Ярмоленко О.О.);  

Шульженко Назар, учень 8 класу Сасинівської загальноосвітньої школи     

І-ІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (науковий 

керівник Болтенко С.І.); 



 
 

Щербак Артем, учень 5 класу Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради Полтавської області (науковий керівник Шевченко С.О.).  

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді     (підписано)   С. КОМІСАР   
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Список наукових керівників конференції,  

нагороджених грамотами Полтавського обласного центру  

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

  

Артеменко Раїса Іванівна, учитель Василівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області; 

Білокінь Валентина Валеріївна, методист районного методичного 

кабінету комунальної організації „Методичний сервісний центр з 

обслуговування закладів освіти Полтавського району”, учитель географії 

Мачухівського навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради 

Полтавського району; 

Болтенко Світлана Іванівна, учитель початкових класів Сасинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області; 

Вітценко Сергій Петрович, педагог-організатор Жоржівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради Полтавської 

області; 

Войтович Ліна Іванівна, методист Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Глухота Віталій Олександрович, учитель географії комунального закладу 

„Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів                              

імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради”; 

Головко Тетяна Олександрівна, учитель історії Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

Даниленко Ірина Сергіївна, керівник гуртків комунального закладу 

Полтавської обласної ради «Полтавська обласна «Мала академія наук 

учнівської молоді»; 

Жолоб Людмила Іванівна, учитель історії Човно-Федорівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської 

області; 

Зелюк Ніна Михайлівна, учитель історії комунального закладу 

„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

Зубко Людмила Василівна, учитель історії  Хитцівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради 

Полтавської області;  

Ковалевська Людмила Вікторівна, учитель історії Градизької гімназії 

імені Героя України Олександра Білаша Глобинської районної ради 

Полтавської області; 



 
 

Копилець Євгеній Вікторович, кандидат педагогічних наук, керівник 

гуртків Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді; 

Корнет Світлана Олександрівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Полтавського юридичного коледжу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Купенко Ігор Андрійович, методист Центру туризму, краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської ради, учитель 

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

міської ради”; 

Кушнір Людмила Миколаївна, кандидат географічних наук, учитель 

комунального закладу „Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради 

Полтавського району Полтавської області”, керівник гуртків Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Мисник Сергій Іванович, директор опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради Полтавської області;  

Мовчан Володимир Васильович, учитель географії Березоволуцького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської 

сільської ради Гадяцького району Полтавської області; 

Моргун Ольга Іванівна, учитель зарубіжної літератури комунального 

закладу „Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського 

району Полтавської області”; 

Полонський Микола Миколайович, методист Лубенського міського 

дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс”; 

Прохорчук Світлана Анатоліївна, керівник гуртків Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Рубцова Світлана Григорівна, учитель історії опорного закладу 

„Вороньківський ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради 

Полтавської області”;  

Сорока Валентина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Салівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області; 

Щербак Інна Сергіївна, учитель англійської мови опорного закладу 

„Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Гребінківської міської 

ради Полтавської області”; 

Якименко Тетяна Володимирівна, вчитель географії Яхниківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської 

області;  

Ярмоленко Оксана Олексіївна, педагог-організатор опорного закладу 

„Кобеляцький ліцей № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області”. 
 

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді    (підписано)   С. КОМІСАР   
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Список науковців та педагогів, яким оголошена подяка 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 
 

Артеменко Раїса Іванівна, учитель Василівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області; 

Зеленська Тетяна Іванівна, директор Полтавської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського; 

Корнет Світлана Олександрівна, заступник директора Полтавського  

юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого; 

Пустовіт Тарас Павлович, заступник директора Державного архіву 

Полтавської області; 

Старостіна Любов Леонідівна, директор Полтавського юридичного 

коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Стороха Євгенія Всеволодівна, провідний науковий співробітник 

Полтавського літературно-меморіального музею імені  І.П. Котляревського; 

Шаповал Лариса Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Полтавського національного педагогічного університету       

імені В.Г. Короленка. 

 

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді     (підписано)  С. КОМІСАР   
 


