
   

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

12.12.2017     м. Полтава       № 468 

 

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 2017 року проведено конкурс звітів краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за 2016-2017 нав-

чальний рік.  

На конкурс було представлено 124 краєзнавчо-дослідницьких роботи  з            

24 районів та міст Полтавщини, закладів обласного підпорядкування та                    

5  територіальних громад. Це на 36 звітів більше ніж у минулому 2016 році. 

Велику організаційну роботу з масового залучення учнівської молоді до 

експедиції та забезпечення ефективних результатів провели органи управління 

освітою Лубенської, Миргородської, Решетилівської міських рад, Гадяцької, 

Зіньківської, Кобеляцької, Лубенської, Миргородської, Решетилівської 

райдержадміністрацій. 

Активну участь у конкурсі взяли вихованці Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та Лубенського дитячо-

юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс», учні закладів 

освіти Засульської сільської ради Лубенського району.  

Аналіз надісланих матеріалів показав, що учнівська молодь значно 

розширила тематику своїх досліджень, що стосується зокрема маловідомих 

сторінок Української революції 1917-1921 років.  

Частина напрацювань юних пошуковців пов’язана з вивченням бойових 

подвигів воїнів АТО, вшануванням пам’яті загиблих та волонтерській допомозі. 

Діти активно вивчають рідний край та його довкілля, переймаються 

екологічними проблемами. 

Не взяли участь у конкурсі краєзнавчо-дослідницьких робіт пошукові 

загони Великобагачанського, Глобинського, Оржицького, Хорольського, 

Чорнухинського, Чутівського та Шишацького районів.  

На підставі висновків журі конкурсу звітів 

 



 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації переможців ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за                        

2016-2017 навчальний рік   (додаток 1). 

 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді лауреатів ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за                         

2016-2017 навчальний рік   (додаток 2). 

 

3. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки 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 

2016-2017 навчальний рік (додаток 3). 

 

4. Оголосити подяку керівникам органів управління освітою виконавчих 

комітетів Лубенської (Костенку М.В.), Миргородської (Колибельнік Т.М.), 

Решетилівської (Король І.І.) міських рад, Гадяцької (Даниленко Н.О.), 

Зіньківської (Дахну Ю.П.), Кобеляцької (Коваль Н.М.), Лубенської        

(Білокінь Ю.М.), Миргородської (Рудченку О.М.), Решетилівської        

(Зінченку В.Г.) райдержадміністрацій за організацію ефективної участі 

учнівської молоді в краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина – Україна». 

 

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 залишаю за собою. 

 

 

Виконувач обов’язків директора  

Департаменту освіти і науки  Г.Б. Власюк  

      

 

  



 

Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

12 грудня 2017 № 468 

 

СПИСОК 

переможців ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції  

«Моя Батьківщина – Україна» за 2016-2017 навчальний рік  

  

за напрямом «Духовна спадщина мого народу: 

- пошуковий загін «Криниця» Лубенської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів №7 за роботу «Цілющі джерела Лубенщини» (керівники  

Дмитренко О.В., Шуть Л.В.); 

- пошуковий загін «Палітра» Лубенської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів №1 за роботу «Світ очима художників» (керівники         

Захарченко Ю.А., Пузиряка І.М.); 

- експедиційний загін «Пошук» Човно-Федорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради за роботу «Розвиток закладів 

культури на території села Човно-Федорівка» (керівник Жолоб Л.І); 

 

за напрямом «Козацькому роду нема переводу»: 

- пошуковий загін «Козачата» Миргородської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів №9 імені І.А. Зубковського за роботу «Славне минуле 

Миргородщини» (керівник Іващенко А.М.); 

 

за напрямом «Із батьківської криниці»:  

- пошуковий загін «Юний дослідник» Миргородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  №9 ім. І.А. Зубковського за роботу «Бринить струна в 

душі моїй» (керівник Рябоконь Л. І.); 

- краєзнавчо-пошукова група «Берегиня» опорного закладу  

«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради за роботу «Перлини фольклору у творчості           

К.М. Сементовського (керівники Сичова В.Г., Гроза Л.В.); 

 

за напрямом «З попелу забуття»:  

- пошукова група Решетилівської гімназії імені І.Л. Олійника 

Решетилівської селищної ради за роботу «Повернення із забуття. Старшина 

армії УНР Юрій Горліс-Горський» (керівники Ширшова Н.О., Гмиря І.О.); 

- краєзнавчо-пошуковий загін «Патріот» опорного закладу  

«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради за роботу «Славні сини Лубенщини – сучасні  

захисники України» (керівники Андреєва О.В., Десятник Т.В.); 

- пошуково-краєзнавче об'єднання «Дзвін» Хитцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради  за роботу «Війна на Сході – не 

паралель» (керівник Зубко Л.В.); 

- пошукова група «7+1» опорного закладу «Бутенківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ю.П. Дольд-Михайлика» Кобеляцької районної ради 



 

за роботу «Герої не вмирають» (керівник Іванова Л.І.); 

- пошукова група «Пам'ять» Великобудищанської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради  за роботу «Випускники школи – 

учасники АТО» (керівник Геращенко О.В.); 

 

за напрямом «Географія рідного краю»: 

- пошукова група «Відродження» вихованців Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді за роботу «Пошук шляхів 

оптимізації використання рекреаційного потенціалу Кобеляцького району 

Полтавської області» (керівники Копилець Є.В., Ярошенко Ю.О.); 

- пошуковий загін «Піскарі» опорного закладу «Калайдинцівська 

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

ради за роботу «Перлина нашого краю» (керівники Нечипоренко М.Г.,      

Сліпич В.Б.); 

 

за напрямом «Геологічними стежками України»:  

- вихованців гуртка «Географічне краєзнавство» Лубенського дитячо-

юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» за роботу 

«Розріз антропогенних відкладів у кар'єрі села Покровська Багачка» (керівник 

Яковенко Л.М). 

 

 

Заступник директора  

Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді Г.В. Марюхно   



 

Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

12 грудня 2017 № 468 

 

СПИСОК 

лауреатів ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції  

«Моя Батьківщина – Україна» за 2016-2017 навчальний рік 

 

за напрямом «Духовна спадщина мого народу»: 

- пошуковий загін «Джерело» Красненської загальноосвітньої школи       

І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради (керівники Шабалтій О.М.,       

Шабалтій К.О.); 

- пошуковий загін «Дослідники» Лубенської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів № 4 (керівники Гулак А.О., Коробицька С.Е.); 

- пошукова група «Дивосвіт» Лубенської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 1 (керівники Шапошнікова Г.Г., Маліченко В.Ю., Целік А.В.); 

- пошуковий загін «Пам'ять»  опорного закладу «Засульська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів –  гімназія» Засульської сільської ради Лубенського 

району (керівник Вербецька Л.П.); 

- пошуковий загін «Ніка» Миргородської гімназії імені Т.Г. Шевченка 

(керівник Лоза К.О.); 

- пошуковий загін «Мандрівник» Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді при Супрунівському навчально-виховному 

комплексі (керівники Коросташова Р.В., Сердюк Л.П.); 

- краєзнавчий гурток «Трудолюби» Миргородської районної станції юних 

туристів при Трудолюбівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Миргородської районної ради (керівник Красюк Л.М.); 

- гурток «Історичне краєзнавство» Шевченківської загальноосвітньої 

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

ради (керівник Гуржій Н.О.); 

- гурток «Історичне краєзнавство» Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Решетилівської районної ради 

(керівник Войтович Л.І.); 

- члени гуртка «Літературне краєзнавство» Лубенського клубу 

спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» (керівник Журавель О.М.); 

- вихованці гуртка «Спортивний туризм» Лубенського дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» (керівники       

Полонський М.М., Чорнуха В.О.); 

- Василенко Катерина, учениця 9 класу Вовчицького ліцею                  

імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради (керівник Падалка Н.М.); 

- пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного 

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

за напрямом «Козацькому роду нема переводу»: 

- вихованці краєзнавчого гуртка «Пошуковець» Великорублівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради (керівник 

Бондаренко Є.О.). 



 

за напрямом «З батьківської криниці»: 

- пошуковий загін «Перлинка» Миргородської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів  № 9 (керівник Шарка С.Б.); 

- пошукова група «Перепілка» Лубенської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів № 10 (керівники Бедрик Л.І., Ричка С.А.); 

- краєзнавчо-пошукова група «Джерело» Пологівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новосанжарської районної ради  (керівники Бровко І.О., 

Шалаєва А.М.); 

- пошукова група «Бакай» Малобакайської загальноосвітньої школи         

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

Шинкарчук В.В.); 

- пошукова група «Мальви» Калениківської загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради (керівник Супрун О.В.); 

- Черкаський Сергій, вихованець краєзнавчого гуртка Кобеляцької 

районної станції юних туристів (керівник Ліла О.М.); 

- пошукова група «Дивосвіт» Лубенської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 1 (керівники Шапошнікова Г.Г., Маліченко В.Ю., Целік А.В.); 

- пошуковий загін «Дослідник» Лубенської загальноосвітньої школи        

І-ІІІ ступенів № 4 (керівник Залата І.В.); 

за напрямом «З попелу забуття»:  

- творча група «Патріоти» Миргородської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів імені Панаса Мирного (керівник Москаленко Н.Г.); 

- експедиційний загін «Світанок» Новогалещинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Козельщинської районної ради (керівник Матвієць І.І.); 

- авторська група «Пошук» Миргородської районної станції юних 

туристів при Трудолюбівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Миргородської районної ради (керівник Карбан А.В.); 

- пошуковий загін «Діброва» Миргородської районної станції юних 

туристів при Дібрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Миргородської 

районної ради (керівник Гришко В.А.); 

- пошуковий загін «Спалах» Дейкалівської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради (керівник Захарова О.В.); 

- пошуковий загін «Джерело» Лубенської спеціалізованої школи № 6 

(керівники Таранець А.В., Кіріяк Л.М.); 

- пошукова група «Берегиня» Ісківської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів Лубенської районної ради (керівник Левішко Н.І.); 

- пошуковий загін «Пам'ять» опорного закладу «Засульська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Засульської сільської ради 

Лубенського району (керівники Вербецька Л.П., Вербецький В.А.); 

- пошуковий загін «Журналістика» Кобеляцького будинку дитячої та 

юнацької творчості імені Миколи Касьяна Кобеляцької районної ради (керівник 

Білаш О. В.); 

за напрямом «Географія рідного краю»:  

- пошуковий загін «Мандрівник» Кобеляцького навчально-виховного 

комплексу № 1 (керівник Андронова І.М.); 



 

- пошуковий загін «Явір» Лубенської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 1 (керівники Чорнуха В.О., Марчак І.В.); 

- екологічний загін «Юні охоронці природи» Будинку дитячої та 

юнацької творчості на базі Білецьківського навчально-виховного комплексу 

Кременчуцької районної ради (керівник Вальчук А.Р.); 

- екологічний гурток «Горицвіт» Шилівської загальноосвітньої                 

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради (керівник Заставська М.І.); 

- експедиційний загін «ЛІПС» Миргородської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 9 імені І.А. Зубковського (керівник Кареліна О.А); 

- група «Еколог» філії «Василівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1» 

Зіньківської районної ради (керівник Лютик В.М.); 

- пошукова група «Лелеченьки» Калениківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради  (керівник Тищенко Л.М.); 

- клуб юних екологів «Барвінок» Ручківської загальноосвітньої школи     

І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради (керівник Мовчан В.В.); 

- краєзнавчо-пошуковий загін «Патріоти» Кунцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради (керівник Гудзь А.І.); 

- вихованці гуртка «Історичне краєзнавство» Лубенського дитячо-

юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» (керівник 

Іващенко Л.О.); 

- вихованці гуртка «Екологічне краєзнавство» Лубенського дитячо-

юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» (керівник 

Білан Р.О.). 

за напрямом «Геологічними стежками України»: 

- пошукову групу Горішньоплавнівської спеціалізованої загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської (керівник       

Портяний Б.В.); 

- пошуковий загін «Крок» Полтавської гімназії № 21 (керівник           

Мороз К.Ф.). 

 

 

Заступник директора  

Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді Г.В. Марюхно   

 



 

Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

12 грудня 2017 № 468 

  

 

СПИСОК 

керівників пошукових загонів – переможців ІІ туру 

 Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна» 

 за 2016-2017 навчальний рік 
 

 

Андреєва Ольга Володимирівна, вчитель опорного закладу  

«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради; 

Геращенко Ольга Василівна, вчитель Великобудищанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради; 

Гмиря Ігор Олександрович, вчитель Решетилівської гімназії                 

імені І.Л. Олійника Решетилівської селищної 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; 

Дмитренко Ольга Володимирівна, вчитель Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  № 7; 

Жолоб Людмила Іванівна, вчитель Човно-Федорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 

Захарченко Юлія Андріївна, вчитель Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1; 

Зубко Людмила Василівна, вчитель Хитцівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради; 

Іванова Людмила Іванівна, вчитель опорного закладу «Бутенківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ю.П. Дольд-Михайлика» 

Кобеляцької районної ради; 

Іващенко Аліна Миколаївна, вчитель Миргородської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 9 імені І.А. Зубковського; 

Копилець Євген Вікторович, керівник гуртків-методист Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Нечипоренко Микола Григорович, вчитель опорного закладу 

«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради; 

Пузиряка Ірина Миколаївна, вчитель Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів  № 1; 

Рябоконь Людмила Іванівна, вчитель Миргородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 імені І.А. Зубковського;  



 

Сичова Валентина Григорівна, вчитель опорного закладу  

«Калайдинцівська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова» 

Лубенської районної ради; 

Сліпич Вікторія Борисівна, вчитель опорного закладу «Калайдинцівська 

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

ради; 

Ширшова Наталія Олександрівна, вчитель Решетилівської гімназії         

імені І.Л. Олійника Решетилівської селищної ради; 

Шуть Любов Василівна, вчитель Лубенської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів № 7; 

Яковенко Лариса Миколаївна, керівник гуртка Лубенського дитячо-

юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс»; 

Ярошенко Юлія Олександрівна, методист Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 

 

Заступник директора  

Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді Г.В. Марюхно   
 

 


