


Новгорода-Сіверського, Прилук, Чернігова, Вертіївської і Парафіївської 
об'єднаних територіальних громад.

На підставі висновків обласного конкурсного журі

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями та нагородити дипломами Управління освіти 
і науки Чернігівської облдержадміністрації:

1.1. За напрямом «Духовна спадщина мого народу»:
- Сурая Романа, учня 10-го класу Прилуцької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. № 10 Прилуцької міської ради (керівник Зімбалевська Ю.П.), за роботу 
«Від гривні до гривні»;

- творчу групу учнів 8-9-х класів Ніжинської гімназії № 16 Ніжинської 
міської ради (керівник Нагорна Н.М.) за роботу «Ніжин єврейський: сторінки 
історії (XIX -  початок XX століття)»;

- творчу групу учнів групи 625 «Агент з організації туризму. 
Адміністратор» державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування» * 
(керівник Осадча О.Ф.) за роботу «Козак Мамай -  символ безсмертя 
українського духу»;

- творчу групу членів пошукового загону «Джерельце», учнів 8-Б класу 
Чернігівської загальноосвітньої школи № 29 Чернігівської міської ради 
(керівник Ланько О.В.), за роботу «Скарби Чернігівської грошової гривні 
ХІІ-ХІІІ ст. -  феномен Сіверського краю»;

- творчу групу членів експедиційного загону «Нащадки» Козелецької 
станції юних туристів (керівник Янко Л.О.) за роботу «З вірою та молитвою»;

- Іваницького Максима, вихованця краєзнавчого гуртка Сосницького 
Будинку школярів, який працює на базі Великоустівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Сосницької районної ради (керівник Мовчан В.М.), за роботу 
«Ім'я Якова Миколайовича Барзиловського -  земляка-хіміка, овіяне 
легендами»;

- творчу групу учнів 10-го класу Корюківської гімназії Корюківської 
районної ради (керівник Ситенька В.А.) за роботу «Український Страдіварі -  
Олександр Самійлович Корнієвський».

1.2. За напрямом «Козацькому роду нема переводу»:
- творчу групу вихованців краєзнавчого гуртка «Сіверяни» Новгород- 

Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради 
(керівник Ільющенко О.М.) за роботу «Хай гримить козацька слава!».

1.3. За напрямом «Із батьківської криниці»:
- творчу групу учнів 8-го класу, членів краєзнавчо-дослідницької 

експедиції «Дослідник» Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна Прилуцької міської ради (керівники Жилкіна Т.І., Єдунова Л.В.), за 
роботу «Ремесло, що душу гріє і наснаги додає»;
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