
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

17.12.2019     м. Полтава     № 444  

 

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 2019 року проведено конкурс звітів                  

краєзнавчої експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна” за  

2018-2019 навчальний рік.  

На конкурс було представлено 85 краєзнавчо-дослідницьких робіт                

з 20 районів та міст Полтавщини та 6 територіальних громад.  

Велику організаційну роботу з масового залучення учнівської молоді до 

експедиції та забезпечення ефективних результатів провели органи управління 

освітою виконавчих комітетів Кременчуцької, Лубенської, Миргородської, 

Решетилівської міських рад, Гадяцької, Глобинської, Зіньківської, Кобеляцької, 

Кременчуцької, Лубенської, Миргородської, Решетилівської, Полтавської, 

Семенівської райдержадміністрацій. 

Активну участь у конкурсі взяли учні закладів освіти Заворсклянської та 

Мачухівської сільських рад Полтавського району, Засульської сільської ради 

Лубенського району, Малоперещепинської сільської ради Новосанжарського 

району, Петрівсько-Роменської та Краснолуцької сільських рад Гадяцького 

району. 

Аналіз надісланих матеріалів показав, що робота в рамках експедиції 

сприяє вихованню юних патріотів України, утвердженню любові до 

Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів 

мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного 

минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють незалежність та 

територіальну цілісність нашої держави у боротьбі із зовнішнім ворогом. 



 

Діти активно вивчають рідний край та його довкілля, переймаються 

екологічними проблемами. 

На підставі висновків журі конкурсу звітів 

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та призами абсолютних переможців, роботи 

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

- пошукову групу „Подорожні” Решетилівського центру туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської 

ради за роботу „Загадки гори Пивиха” (керівник Купенко І.А.); 

- краєзнавчо-пошуковий загін „Патріот” опорного закладу 

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

Лубенської районної ради за роботу „Слава козацька не вмре – буде жити, бо 

вміють козаченьки Вкраїні служити” (керівник Десятник Т.В.);  

- пошукову групу „Відродження” Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді за роботу „Комплексна географічна 

характеристика пониззя річки Кобелячка” (керівник Копилець Є.В.); 

- пошуковий загін „Світоч” Лубенської загальноосвітньої школи               

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

роботу „Від кропіткого ремесла до справжнього мистецтва” (керівники 

Бердюгіна Л.П., Крохмальова С.В.); 

- пошукову групу учнів 10 класу Кременчуцького ліцею №17                  

імені М.Г. Неленя Кременчуцької міської ради за роботу „Сторінки минулого 

через призму сучасності” (керівник Бажан Т.І.); 

- пошуковий загін „Спадщина” опорного закладу „Засульський ліцей 

Засульської сільської ради Полтавської області” за роботу „Пісенна спадщина 

самодіяльних народних колективів Посульського краю” (керівники         

Вербецька Л.П., Вербецький В.А.). 

 

 2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської  

обласної державної адміністрації переможців ІІ туру Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна” за                        

2018-2019 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                         

2018-2019 навчальний рік (додаток 2). 

 

4. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської  

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 2018-2019 навчальний рік (додаток 3). 

 

5. 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”. 

  

 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  

17 грудня 2019 № 444 

 

 

СПИСОК 

переможців ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції  

„Моя Батьківщина – Україна” за 2018-2019 навчальний рік  

  

за напрямом „Духовна спадщина мого народу”: 

- краєзнавчо-пошукова група „Берегиня” опорного закладу 

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

Лубенської районної ради за роботу „Закохані у рідний край” (керівники 

Сичова В.Г., Гроза Л.В.); 

- загін „Пошук” Човно-Федорівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради за роботу „Історія Свято-

Вознесенської церкви села Човно-Федорівка” (керівник Жолоб Л.І.). 

за напрямом „З попелу забуття”: 

- пошукова група „Козачата” опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради за роботу „Людські долі через призму випробувань історії в першій 

половині ХХ століття” (керівники Федоренко Н.В., Босікова О.В.); 

- пошуковий загін юних туристів-краєзнавців Кременчуцького будинку 

дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради на базі 

Білецьківського навчально-виховного комплексу за роботу „Воїни світла” 

(керівник Васильєва Т.М.). 

за напрямом „Із батьківської криниці”:  

- пошуковий загін „Оберіг” опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради за роботу „Великодні традиції: від давнини до сучасності” (керівники 

Крутій Н.В., Скребець С.І.); 

- пошуковий загін „Дивосвіт” Заїчинської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради за роботу „Наука перша, 

християнська” (керівник Власенко К.І.); 

- туристсько-краєзнавчий клуб „Краяни” опорного закладу 

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

роботу „Решетилівське килимарство: історія та унікальність рослинного 

орнаменту” (керівники Ширшова Н.О., Гмиря І.О.). 

за напрямом „Географія рідного краю”: 

- пошукова група 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.); 



 

- вихованці гуртка „Географічне краєзнавство” Березоволуцького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради 

Гадяцького району за роботу „Система межирічних байрачно-балкових урочищ 

як перспективна природоохоронна територія в складі РЛП „Гадяцький” 

(керівник Мовчан В.В.); 

- вихованці гуртка „Географічне краєзнавство” Лубенського дитячо-

юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс”, учні  

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

за роботу „Зміна температурного режиму в м. Лубни за 75 річний період 

спостережень. Наслідки, прогноз і заходи адаптації” (керівник Яковенко Л М.); 

- пошукова група „Подорожні” Решетилівського центру туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської 

ради за роботу „Ландшафтознавча та геоекологічна характеристика заповідного 

урочища „Дубина” (керівник Купенко І.А.).  

  

 

  

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді                             підписано С. КОМІСАР  
 

 



 

Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

17 грудня 2019 № 444 

    

СПИСОК 

лауреатів ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

„Моя Батьківщина – Україна” за 2018-2019 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 „Евріка” опорного закладу „Кобеляцький ліцей №1 

Кобеляцької районної ради Полтавської області” (керівник Ярмоленко О.О.); 

- Костиренко Ілона, учениця  Землянківської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів  імені народної артистки України Р.П. Кириченко Глобинської 

районної ради (керівники Срібна В.В., Срібний С.М.); 

- пошукова група „Берегиня”  Вищебулатецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради (керівники Овдієнко Л.М.,           

Ржевська Ю.О.); 

- пошукова група „Мальви” Калениківської загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради (керівники Супрун О.В.,  

Василенко С.М.); 

- пошуковий загін „Дослідник” Лубенського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №4 Лубенської міської ради (керівники                             

Любич-Роман О.М., Маринич С.К.); 

- пошуковий загін „Діброва” Дібрівської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради (керівник Гришко В.А.); 

- Білан Тарас, вихованець гуртка літературного краєзнавства „Ріднокрай” 

Кобеляцької районної станції юних туристів Кобеляцької районної ради 

(керівник Коломієць С.А.). 

за напрямом „З батьківської криниці”: 

- пошукова група  учнів опорного закладу „Кобеляцький ліцей №2 імені 

Олеся Гончара Кобеляцької районної ради Полтавської області” (керівник 

Чуніхіна Н. В.); 

- пошукова група „Дивограй” „Опорного навчального закладу 

Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної 

ради Полтавської області” (керівник Вацька О.П.); 

- пошукова група „Бакай” Малобакайської загальноосвітньої школи         

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

Шинкарчук В.В.); 

- пошуковий загін „Трудолюб” опорного навчального закладу 

„Трудолюбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миргородської районної ради Полтавської області” (керівник Карбан А.В.). 



 

за напрямом „Козацькому роду нема переводу”: 

- Кузьменко Марія, учениця 11 класу Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 24 Кременчуцької міської ради (Кузьменко Л.А.); 

- пошуковий загін „Мрія” Вищебулатецької загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради (керівники  Бурдим І.Л.,                  

Ляшенко С.М.). 

за напрямом „З попелу забуття”:  

- пошукова група „Лідер” Манжеліївської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу О.О. Чайки Глобинської районної 

ради (керівники Загорулько Л.І., Даниленко Ю.М.); 

- пошуковий загін „Оріон” Світлогірської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів імені Антона Петровича Біленка Кобеляцької районної ради 

(керівник Малькова С.В.); 

- творча група „Патріот” Миргородської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного Миргородської міської ради (керівник 

Москаленко Н.Г.); 

- пошуковий загін „Павленківці” Полтавської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів №9 Полтавської міської ради (керівник Давидюк О.В.). 

за напрямом „Географія рідного краю”:  

- пошуковий загін  „Джерело” Хитцівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

(керівники Корнієнко С.І., Зубко Л.В.). 

 

 

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді                                 підписано С. КОМІСАР  



 

Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

17 грудня 2019 № 444 

   

 

СПИСОК 

керівників пошукових загонів – переможців ІІ туру 

 Всеукраїнської краєзнавчої експедиції „Моя Батьківщина – Україна” 

 за 2018-2019 навчальний рік 

 

 

 Бажан Тетяна Іванівна, вчитель Кременчуцького ліцею №17               

імені М.Г. Неленя Кременчуцької міської ради; 

Бердюгіна Лідія Петрівна, вчитель Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 

імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради; 

Босікова Ольга Василівна, вчитель опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради; 

Васильєва Тамара Марківна, директор Кременчуцького будинку дитячої 

та юнацької творчості Кременчуцької районної ради;  

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; 

Гмиря Ігор Олександрович, вчитель опорного закладу „Решетилівський 

ліцей імені І.Л. Олійника” Решетилівської 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; 

Жолоб Людмила Іванівна, вчитель Човно-Федорівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 

Копилець Євген Вікторович, керівник гуртків-методист Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Крохмальова Світлана Вікторівна, вчитель Лубенської загальноосвітньої 

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

Крутій Наталія Василівна, вчитель опорного закладу „Калайдинцівська 

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

ради; 



 

Купенко Ігор Андрійович, методист Решетилівського центру туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій Решетилівської міської ради; 

Мовчан Володимир Васильович, вчитель Березоволуцького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради 

Гадяцького району; 

Полонський Микола Миколайович, методист Лубенського дитячо-

юнацького клубу спортивного туризму і орієнтування „Валтекс”; 

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 

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

ради;  

Федоренко Наталія Василівна, вчитель опорного закладу 

„Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ф.Д. Рубцова” 

Лубенської районної ради;  

Чорнуха Вікторія Олександрівна, вчитель Лубенського закладу загальної 

середньої освіти №1 Лубенської міської ради; 

Ширшова Наталія Олександрівна, вчитель опорного закладу 

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

Яковенко Лариса Миколаївна, вчитель Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Лубенської міської ради. 

 

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді                           підписано С. КОМІСАР  
 

 

 

 

 

 


