
 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
20.03.2018     м. Полтава     № 117 

 

Про підведення підсумків 35 обласного  

зльоту юних краєзнавців, присвяченого 

65-річчю туристсько-краєзнавчого  

руху на Полтавщині 

 

Відповідно до Плану роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації на 2018 рік у період з 14 по 16 березня       

2018 року в м. Полтаві був проведений 35 обласний зліт юних краєзнавців, 

присвячений 65-річчю туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині (далі – 

обласний зліт).  

У заході взяли участь 105 кращих вихованців краєзнавчих та туристських 

об’єднань із 17 районів і міст області, об’єднаних територіальних громад. 

Порядок проведення зльоту включав: організацію виставки з досвіду роботи 

«Історія та досягнення туристсько-краєзнавчого руху»; представлення творчих 

звітів об’єднань про розвиток туристсько-краєзнавчої справи у своєму районі, 

місті, ОТГ, закладі освіти та досягнення юних краєзнавців і туристів; 

проведення благодійної акції «Подаруй частинку тепла». 

Під час виставки учасники представили матеріали, що ілюструють, як 

розвивається туристсько-краєзнавча справа в їхньому районі (місті), ОТГ чи 

закладі освіти. Діти ознайомили відвідувачів зі своїми досягненнями та 

здобутками, презентували туристські та екскурсійні маршрути, цікаві знахідки, 

що знайшли своє місце у шкільних музеях. 

На представленні творчих звітів юні краєзнавці й туристи розповіли про 

цікавий  досвід, набутий у експедиціях, змаганнях, походах, різних туристсько-

краєзнавчих масових заходах.  

У рамках акції «Подаруй частинку тепла» відбувся збір оберегів, 

листівок, малюнків до «Скриньки Добра», подарунків нашим воїнам, які 

знаходяться на сході України. 

Найкращих результатів на обласному зльоті досягли учасники із 

Гадяцького, Глобинського, Зіньківського, Кобеляцького, Лубенського, 

Полтавського районів, Білоцерківської та Глобинської об’єднаних 

територіальних громад. 

Зліт сприяв вихованню в учнів патріотизму, формуванню національної 

самосвідомості, пропаганді кращого досвіду туристсько-краєзнавчої, музейної 

роботи, волонтерської та громадської діяльності.  
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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 35 обласного зльоту юних 

краєзнавців, присвяченого 65-річчю туристсько-краєзнавчого руху на 

Полтавщині (додаток 1).   
 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді лауреатів 35 обласного зльоту юних 

краєзнавців, присвяченого 65-річчю туристсько-краєзнавчого руху на 

Полтавщині (додаток 2). 
 

3. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді учасників за висвітлення досвіду роботи на 

виставці «Історія та досягнення туристсько-краєзнавчого руху» під час 35 

обласного зльоту юних краєзнавців, присвяченого 65-річчю туристсько-

краєзнавчого руху на Полтавщині (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 35 обласного зльоту юних краєзнавців, 

присвяченого 65-річчю туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині    

(додаток 4). 
 

5. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та грамотами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді педагогів закладів освіти області  за 

вагомий особистий внесок у справу збереження історико-культурної спадщини 

українського народу, патріотичного виховання підростаючого покоління та 

розвиток туристсько-краєзнавчого руху серед учнівської молоді (додаток 5). 
 

6. Винести подяку Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді за активну участь в організації та проведенні 35 обласного 

зльоту юних краєзнавців, присвяченого 65-річчю туристсько-краєзнавчого руху 

на Полтавщині: 

- Борисенку Станіславу, учню 11 класу Розсошенської гімназії 

Полтавської районної ради; 

- Лупуляк Дарині, студентці групи ПК-21-А Полтавського юридичного 

коледжу; 

- колективу Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді (директор Чернобель Н.Л.). 
 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Виконувач обов’язків директора  

Департаменту освіти і науки                     Г.Б. Власюк    
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 Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

20.03.2018 № 117 

 

 

 

Перелік переможців 35 обласного зльоту юних краєзнавців,  

присвяченого 65-річчю туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині 

 

 

- краєзнавчо-пошукове об’єднання «Оберіг» опорного закладу 

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

Лубенської районної ради (керівники Мисник С.І., Десятник Т.В.); 

- загін «Пошук» Човно-Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зіньківської районної ради (керівник Жолоб Л.І.); 

- пошуковий загін «Калина» Чорноглазівської загальноосвітньої школи 

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

- творче об’єднання «Лютня» Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені М.Л. Величая Гадяцької районної ради (керівники Маслова С.І., 

Чорнобривець Т.О.); 

- пошуковий загін «Чураївна» Глобинського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості, що працює на базі музею «Світлиця Раїси Кириченко» 

Землянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені народної артистки 

України Р.П. Кириченко Глобинської районної ради (керівник Срібна В.В.); 

- пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного 

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

- туристський клуб «Краяни» Глобинської гімназії № 1 імені               

В.Є. Курченка Глобинської міської ради (керівник Кольчугін В.М.); 

- пошуково-краєзнавчий загін «Джерела» Балакліївського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Білоцерківської об’єднаної територіальної громади 

(керівник Лиходід В.П.). 

 

 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В. Комісар 
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Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

20.03.2018 № 117 

 

 

Перелік лауреатів 35 обласного зльоту юних краєзнавців,  

присвяченого 65-річчю туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині 

 

 

- пошуковий загін «Скіф» Станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода (керівник Кіріченко І.І.); 

- академія виживання «Мандрівник» Полтавського міського центру 

позашкільної освіти  (керівники Панасенко Н.В., Макуха А.В.); 

- краєзнавчо-пошукова група «Джерело» Пологівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новосанжарської районної ради  (керівник Бровко І.О.); 

- пошуковий загін  «Дзвін» Хитцівської  загальноосвітньої школи           

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

- пошуково-краєзнавчий загін «Крок» Яхниківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради (керівник Петренко Л.В.); 

- гурток історичного краєзнавства Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді при Шевченківській загальноосвітній 

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

ради (керівник Тернієвська Н.І.); 

- об’єднання «Компас» Красногорівської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів Білоцерківської об’єднаної територіальної громади (керівник 

Каленіченко Л.С.); 

- краєзнавчий гурток Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чутівської районної ради (керівник Артеменко Р.І.); 

- пошукова група історико-краєзнавчого музею при Горішньо-

плавнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської  

міської ради (керівник Деркач Н.В.). 

 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В. Комісар 
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Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

20.03.2018 № 117 

 

 

Перелік учасників, відзначних за висвітлення досвіду роботи на виставці 

«Історія та досягнення туристсько-краєзнавчого руху»  

під час 35 обласного зльоту юних краєзнавців, присвяченого  

65-річчю туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині 

 

 За найкраще висвітлення досвіду роботи на виставці: 

- академія виживання «Мандрівник» Полтавського міського центру 

позашкільної освіти (керівники Панасенко Н.В., Макуха А.В.); 

- пошуковий загін «Скіф» Станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода (керівник Кіріченко І.І.); 

- пошуковий загін  «Дзвін» Хитцівської загальноосвітньої школи            

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

- творче об’єднання «Лютня» Лютенської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів імені М.Л. Величая Гадяцької районної ради (керівники     

Маслова С.І.,  Чорнобривець Т.О.); 

- загін «Пошук» Човно-Федорівської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради (керівник Жолоб Л.І.); 

- пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного 

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

- краєзнавчо-пошукове об’єднання «Оберіг» опорного закладу 

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

Лубенської районної ради (керівники Мисник С.І., Десятник Т.В.); 

- пошуковий загін «Калина» Чорноглазівської загальноосвітньої школи 

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

- гурток історичного краєзнавства Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді при Шевченківській загальноосвітній 

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

ради (керівник Тернієвська Н.І.); 

- краєзнавчий гурток Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чутівської районної ради (керівник Артеменко Р.І.); 

- пошуковий загін «Чураївна» Глобинського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості, що працює на базі музею «Світлиця Раїси Кириченко» 

Землянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені народної артистки 

України Р.П. Кириченко Глобинської районної ради (керівник Срібна В.В.); 

- туристський клуб «Краяни» Глобинської гімназії № 1 імені                

В.Є. Курченка Глобинської міської ради (керівник Кольчугін В.М.). 
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За активну участь у виставці: 

- пошукова група історико-краєзнавчого музею при Горішньо-

плавнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської 

міської ради (керівник Деркач Н.В.); 

- пошуково-краєзнавчий загін «Крок» Яхниківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради (керівник Петренко Л.В.); 

- пошуково-краєзнавчий загін «Джерела» Балакліївського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Білоцерківської об’єднаної територіальної громади 

(керівник Лиходід В.П.); 

- об’єднання «Компас» Красногорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Білоцерківської  об’єднаної територіальної громади (керівник 

Каленіченко Л.С.).  

 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В. Комісар 
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Додаток 4 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

20.03.2018 № 117 

 

 

Перелік делегацій – учасників благодійної акції  

«Подаруй частинку тепла» під час 35 обласного зльоту  

юних краєзнавців, присвяченого 65-річчю  

туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині 

 

- академія виживання «Мандрівник» Полтавського міського центру 

позашкільної освіти (керівники Панасенко Н.В., Макуха А.В.); 

- пошуковий загін  «Дзвін» Хитцівської загальноосвітньої школи            

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

- творче об’єднання «Лютня» Лютенської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів імені М.Л. Величая Гадяцької районної ради (керівники     

Маслова С.І.,  Чорнобривець Т.О.); 

- загін «Пошук» Човно-Федорівської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради (керівник Жолоб Л.І.); 

- пошуковий загін «Еврика» Кобеляцького навчально-виховного 

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

- краєзнавчо-пошукове об’єднання «Оберіг» опорного закладу 

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

Лубенської районної ради (керівники Мисник С.І., Десятник Т.В.); 

- пошуковий загін «Калина» Чорноглазівської загальноосвітньої школи 

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

- гурток історичного краєзнавства Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді при Шевченківській загальноосвітній 

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

ради (керівник Тернієвська Н.І.); 

- краєзнавчий гурток Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чутівської районної ради (керівник Артеменко Р.І.); 

- пошуковий загін «Чураївна» Глобинського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості, що працює на базі музею «Світлиця Раїси Кириченко» 

Землянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені народної артистки 

України Р.П. Кириченко Глобинської районної ради (керівник Срібна В.В.); 

- туристський клуб «Краяни» Глобинської гімназії № 1 імені                

В.Є. Курченка Глобинської міської ради (керівник Кольчугін В.М.); 

- пошукова група історико-краєзнавчого музею при Горішньо-

плавнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської 

міської ради (керівник Деркач Н.В.); 

- пошуково-краєзнавчий загін «Крок» Яхниківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради (керівник Петренко Л.В.); 
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- пошуково-краєзнавчий загін «Джерела» Балакліївського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Білоцерківської об’єднаної територіальної громади 

(керівник Лиходід В.П.); 

- об’єднання «Компас» Красногорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Білоцерківської об’єднаної територіальної громади (керівник 

Каленіченко Л.С.).  

 

 

  

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В. Комісар 
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Додаток 5 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

20.03.2018 № 117 
 

 

Перелік педагогів, нагороджених  

за вагомий особистий внесок у справу збереження історико-культурної 

спадщини українського народу, патріотичного виховання підростаючого 

покоління та розвиток туристсько-краєзнавчого руху серед учнівської молоді 

 

Грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації: 

- Десятник Тетяна Василівна, педагог-організатор опорного закладу 

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

Лубенської районної ради; 

- Жолоб Людмила Іванівна, вчитель історії Човно-Федорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 

- Кольчугін Василь Михайлович, практичний психолог Глобинської 

гімназії № 1 імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 

- Лиходід Валентина Петрівна, вчитель зарубіжної літератури 

Балакліївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад» Білоцерківської об’єднаної 

територіальної громади; 

- Маслова Світлана Іванівна, педагог-організатор Лютенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені М.Л. Величая Гадяцької районної 

ради; 

- Мисник Сергій Іванович, директор опорного закладу «Калайдинцівська 

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

ради; 

- Рощук Світлана Анатоліївна, вчитель історії Чорноглазівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Полтавської районної ради; 

- Срібна Вікторія Володимирівна, методист Глобинського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Глобинської районної ради; 

- Чорнобривець Тетяна Олексіївна, заступник директора Лютенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені М.Л. Величая Гадяцької районної 

ради; 

- Ярмоленко Оксана Олексіївна, педагог-організатор Кобеляцького 

навчально-виховного комплексу № 1 Кобеляцької районної ради, керівник 

гуртка Кобеляцької районної станції юних туристів. 

 

Грамотами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді: 

- Артеменко Раїса Іванівна, вчитель української мови та літератури 

Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради; 
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- Бровко Інна Олександрівна, директор Пологівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Новосанжарської районної ради; 

- Деркач Наталія Володимирівна, вчитель історії і права Горішньо-

лавнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської 

міської ради; 

- Зубко Людмила Василівна, вчитель історії Хитцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради; 

- Каленіченко Леся Станіславівна, вчитель історії та географії 

Красногорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської  

об’єднаної територіальної громади; 

- Кіріченко Іван Іванович, методист Станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода; 

- Макуха Анатолій Васильович, керівник гуртка Полтавського міського 

центру позашкільної освіти; 

- Панасенко Наталія Василівна, завідувач відділу Полтавського міського 

центру позашкільної освіти; 

- Петренко Людмила Віталіївна, вчитель історії Яхниківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 

- Тернієвська Наталія Іванівна, вчитель Шевченківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка 

Решетилівської районної ради, керівник гуртка Решетилівського районного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В. Комісар 
 

 


