
Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІС ТРА Ц ІЯ 

УПР АВЛ ІН НЯ  ОСВІТИ І НАУКИ  
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/Є  2019 року м. Чернігів №

Про підсумки обласної 
краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до 
роду збережем традиції народу»

Відповідно до наказу начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 30.11.2018 № 361 «Про проведення обласної 
краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 
традиції народу», пункту 5.2 наказу начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 20.06.2018 № 246 «Про підсумки обласної краєзнавчо- 
патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції 
народу», з метою формування в учнівської молоді національно-патріотичного 
світогляду у процесі пізнавальної та творчої діяльності засобами декоративно- 
ужиткового мистецтва, створення умов для оволодіння учнівською молоддю 
духовною культурою українського народу, виховання громадянсько-свідомої 
особистості, у листопаді 2018 року -  травні 2019 року комунальним 
позашкільним навчальним закладом «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» проведено обласну 
краєзнавчо-патріотичну акцію учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 
традиції народу».

На підставі висновків обласного конкурсного журі н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців обласної краєзнавчо-патріотичної 
акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» (далі 
Акція) у старшій віковій групі:

Христюка Максима, здобувана освіти 9-го класу Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Прилуцької міської ради (керівник
Н. Мосціпан ), за роботу «Коренепластика. Український лісовик до сучасності 
вже звик»;

Пульгун Єлизавету, здобувана освіти історико-краєзнавчого гуртка 
Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради (керівник 
М. Гирич), за роботу «Текстильна лялька "Мати -  Україна"»;

творчу групу здобувачів освіти гуртка «Чарівна соломка» комунального 
закладу «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» Коропської



селищної ради (керівник І. Приходько) за роботу «Вінок -  оберіг у традиційній 
культурі українців»;

Шацьку Аліну, здобувана освіти 10-го класу Прилуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради (керівники О. Свистун, 
М. Коваль), за роботу «Вишивка -  сакральне ремесло»;

творчу групу здобувачів освіти студії дизайну та декору Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище» (керівник О. Станкевич) за роботу «Мистецтво витинанки»;

творчу групу здобувачів освіти 9-А класу Ніжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 7 Ніжинської міської ради (керівник Т. Левченко) за 
роботу «Холодний батик у народному мистецтві»;

творчу групу здобувачів освіти народознавчого гуртка «Берегиня» 
Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області (керівник 
С. Мажуга) за роботу «Колиска роду -  українська хата в стилі печворк»;

творчу групу здобувачів освіти гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 
«Чарівні ручки» районного будинку школярів Прилуцької районної ради 
(керівник О.Кураленко) за роботу «Сплетемо вінок на щастя, на долю...»;

у середній віковій групі:
Качуру Діану, здобувана освіти гуртка «Творча майстерня» комунального 

позашкільного навчального закладу «Березнянський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Менської районної ради (керівник М. Шумна), за роботу 
«Купальські традиції»;

Стрикуна Дениса, здобувана освіти гуртка декоративно-ужиткового 
мистецтва «В’язання» закладу позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» 
Бобровицької міської ради (керівник В. Стрикун), за роботу «Вогняна ріка 
тече -  килими на сонці тче»;

Андрощук Уляну, здобувана освіти 8-Б класу Прилуцької гімназії № 5 
імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради (керівник
О. Чепурна), за роботу «Писанка -  витончений символ Великодня»;

творчу групу здобувачів освіти студії декоративно-ужиткового мистецтва 
«Оберіг» Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Корюківської міської ради (керівник Л. Помаз) за роботу «Сучасний погляд на 
народну ляльку»;

Ровну Валерію, здобувана освіти творчої майстерні декоративно- 
прикладного мистецтва «Креативне рукоділля» Центру творчості дітей та 
юнацтва Прилуцької міської ради (керівник М. Гордієнко), за роботу 
«Петриківська витинанка: витоки і сьогодення»;

Кузьменко Дарину, здобувана освіти гуртка декоративно-прикладного 
мистецтва «Джерело творчості» Куликівського центру позашкільної освіти 
Куликівської селищної ради (керівник О.Кузьменко), за роботу «Чарівний світ 
вітражного розпису»;



з

Ковальову Анну, здобувана освіти 6-Б класу Новгород-Сіверської 
гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради (керівник 
В. Марченко), за роботу «Лялька-мотанка "Україночка"»;

Гришкову Ольгу, здобувана освіти гуртка «Бісероплетіння» Центру 
дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради (керівник 
Л. Атрощенко), за роботу «Бісероплетіння -  захоплення моєї душі»;

Ткаліч Валерію, здобувана освіти 5-го класу Олександрівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради (керівник 
А. Шляхова), за роботу «Мій перший рушник -  оберіг»;

творчу групу здобувачів освіти 7-го класу Бутівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Городнянської міської ради (керівник О. Грецька) за 
роботу «Хендмейд з поштових листівок»;

Терехову Вікторію, здобувана освіти 7-го класу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 23 Чернігівської міської ради (керівник 
Л. Заровська), за роботу «Історична роль українських рушників»;

Коротенко Сніжану, здобувана освіти гуртка «Літературна студія» 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Ніжинської районної ради, який працює на базі Перемозького 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради 
(керівник С. Кулинко), за роботу «Вишивка -  це символ України, дзеркало 
народної душі».

2. Визнати лауреатами та нагородити грамотами комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» у старшій віковій 
групі:

Усик Анну, здобувана освіти 11-А класу Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 28 Чернігівської міської ради (керівник О. Озірська), за 
роботу «Види стародавніх українських прикрас»;

Козак Вероніку, здобувана освіти літературно-краєзнавчого гуртка 
«Натхнення» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 
області», який працює на базі Опорного закладу «Комунальний заклад 
«Киїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка 
Чернігівської районної ради Чернігівської області» (керівник Б. Короваєва), за 
роботу «Мистецтво й меценацтво, бали і танці»;

Сороку Анастасію, здобувана освіти 10-го класу Бахмацької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Бахмацької районної ради (керівник 
Г. Сохранив), за роботу «Солом’яний «павук»- яскравий зразок мистецтва 
соломоплетіння»;

Ярошевську Аліну, здобувана освіти 10-Б класу Бобровицького ліцею 
Бобровицької міської ради (керівник К. Дороднова), за роботу «Український 
віночок -  дівочий оберіг»;
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творчу групу здобувачів освіти 10, 11-х класів Чернігівського ліцею 
№ 22 Чернігівської міської ради (керівники О. Дубок, Т. Білик) за роботу 
«Плетіння з паперової лози, як альтернативний варіант вивчення та 
відродження традиційного промислу Чернігівщини -  лозоплетіння»;

Кошмар Наталію, здобувана освіти І курсу Сокиринського професійного 
аграрного ліцею Чернігівської області (керівник Н. Бурка), за роботу «Буяй, 
квітуча Україно!»;

Гусар Ольгу, здобувана освіти 11-го класу Любецького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ1 ступенів ім. 12-ї гвардійської стрілецької Пінської 
Червонопрапорної ордена Суворова дивізії Любецької селищної ради 
Ріпкинського району (керівник Н. Мещенинець), за роботу «Рушники-божники 
Ріпкинського району»;

Яременко Тетяну, вихованку дівочої школи «Ассоль» Центру творчості 
дітей та юнацтва Прилуцької міської ради (керівник І. Яременко), за роботу 
«Вишивка: від минулого до сучасності»;

творчу групу здобувачів освіти 9-го класу комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей №1» Варвинської селищної 
ради (керівник С. Бойко) за роботу «Лялька-пасхальниця»;

Голуб Анну, здобувана освіти 10-го класу Рогізківського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради (керівник І. Король), за 
роботу «Чи може традиційна українська вишивка бути модною?»;

творчу групу здобувачів освіти 9, 10-го класів Рівчак-Степанівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ степенів Носівської районної ради 
(керівник С. Лавреха) за роботу «Наші рідні вишивки -  наче райдуги світанки»;

Чередніченко Нелю, здобувача освіти 9-Б класу Носівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Носівської міської ради (керівник 
Л. Кратко), за роботу «Солодкий букет»;

Корнієнка Євгенія, здобувача освіти групи 03-2 Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового 
господарства» (керівники С. Забаровська, О. Лапицький), за роботу «Ми працю 
любимо, що в творчість перейшла»;

Гаркаву Катерину, здобувача освіти 10-го класу Орлівського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дитячий садок» 
Новгород-Сіверської районної ради (керівник Н. Урода) за роботу «Вишивка 
хрестиком від минулого до сьогодення в Орлівці»;

Загурську Альону, здобувача освіти 9-Б класу Талалаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради (керівники 
Л. Козел, В. Кур’янова), за роботу «Мистецтво вишивки бісером: від давнини 
до сьогодення»;

Сухомлин Анну, здобувача освіти 11 -А класу Корюківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради
(керівник І. Пестун), за роботу «Традиції української вишивки у моїй родині»;
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Петренко Аліну, здобувана освіти гуртка «Фітодизайн» Деснянського 
позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» 
Деснянської селищної ради (керівник О. Півторацька), за роботу «Білим по 
білому»;

творчу групу здобувачів освіти 9-го класу Ніжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Ніжинської міської ради (керівник Т. Курочка) за 
роботу «Карта України»;

Солов’я Максима, здобувана освіти 9-А класу Срібнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради (керівник
0. Соловей), за роботу «Розвиток лозоплетіння на Срібнянщині»;

творчу групу здобувачів освіти гуртка «Майстерня сувенірів» Державного 
навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської 
області» (керівник Т. Шевченко) за роботу «Невід’ємні атрибути українського 
весілля»;

Приходько Оксану, здобувана освіти 11 -го класу Дігтярівського 
навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради (керівник 
Т. Приходько), за роботу «Українська вишивка -  душа українського народу»;

у середній віковій групі:
Литвин Софію, здобувана освіти гуртка «Бісеринка» Корюківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради (керівник
А. Кокоша), за роботу «Через бісерне мистецтво -  до душі великого майстра»;

Ященко Анну, здобувана освіти гуртка декоративно-прикладного 
мистецтва «Сувеніри» Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської 
ради (керівник А. Волик), за роботу «Розпис по склу: крізь часоплин стихій»;

Школьну Ольгу, здобувана освіти 8-го класу Данилівської філії 
І-ІІ ступенів Березнянського опорного закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Менської районної ради (керівники Н. Кордаш, В. Кузуб), за 
роботу «Вишивка поліського краю: минуле та сьогодення»;

Гордієнко Марію, здобувана освіти 8-Б класу Талалаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради (керівники 
Л. Козел, В. Кур’янова), за роботу «Мистецтво виготовлення інтер’єрної 
текстильної іграшки»;

творчу групу здобувачів освіти 7-В класу Чернігівської гімназії № 31 
гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської ради (керівник
1. Лаврентьева) за роботу «Писанкарство та писанки Чернігівщини»;

Шильникову Дарину, здобувана освіти літературно-краєзнавчого гуртка 
«Юні етнографи» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 
області», який працює на базі Новобілоуської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради (керівник М. Грабовець), за роботу 
«Калина -  символ України»;

Луганцева Костянтина, здобувана освіти гуртка «Різьблення по дереву» 
Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1
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Семенівської міської ради (керівник Є. Карпенко), за роботу «Тарас 
Шевченко»;

творчу групу здобувачів освіти гуртка «Юні краєзнавці» Борзнянського 
районного будинку дитячої та юнацької творчості, який працює на базі 
Кинашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної 
ради (керівник Л. Кононенко) за роботу «Я вишию тобі щасливу долю»;

творчу групу здобувачів освіти 8-А класу Ніжинського навчально- 
виховного комплексу № 16 «Престиж» (гімназія -  загальноосвітня школа 
І ступеня -  дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради (керівник 
Л. Вовкогон) за роботу «Вишивані звичаї рідного краю»;

творчу групу здобувачів освіти географо-краєзнавчого гуртка «Чарівна 
Чернігівщина» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 
області», який працює на базі Опорного закладу «Комунальний заклад
«Киїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка 
Чернігівської районної ради Чернігівської області» (керівник А. Горошко), за 
роботу «Борщ -  найпопулярніша страва українців»;

Божинську Вікторію, здобувана освіти 8-А класу Прилуцької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій Прилуцької міської ради (керівники 3. Зуєк,
Л. Каліш), за роботу «Вишивка Чернігівщини в оздобленні одягу, побутових 
предметів, інтер’єру»;

Максименко Діану, здобувана освіти гуртка «Умілі рученята»
Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № З
Семенівської міської ради (керівник В. Околот), за роботу «Історія вишивки 
майстринь села Залізний міст»;

Халімон Каріну, здобувана освіти 5-го класу Ніжинської загальноосвітньої 
школи № 12 Ніжинської міської ради (керівник Г. Луценко), за роботу «Лялька- 
мотанка»;

Штанько Анастасію, здобувана освіти 8-го класу Носівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Носівської міської ради (керівник 
Л. Штанько), за роботу «Поетичні рядки у вишивці»;

Руденко Олександру, здобувана освіти 6-го класу Степовохутірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Носівської районної ради (керівник 
К. Тригуб), за роботу «Український герб»;

Волосянко Анастасію, здобувана освіти 5-го класу Семенівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Семенівської міської ради 
(керівник А. Белянко), за роботу «Чарівна казка в’язання»;

творчу групу здобувачів освіти 6-го класу Горобіївської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Срібнянської селищної ради (керівник С. Погибко) за 
роботу «Народна іграшка»;

творчу групу здобувачів освіти гуртка «Ізостудія» Носівської міської 
гімназії Носівської міської ради (керівник А. Кратко) за роботу «Чарівне 
мереживо витинанки»;
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Замулу Миколу, здобувана освіти 6-го класу Степовохутірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Носівської районної ради (керівник
В. Замула), за роботу «Національна символіка»;

творчу групу здобувачів освіти 7,8-го класів Великозліївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ріпкинського району (керівник 
Н. Ткачова) за роботу «З вишивкою в серці»;

Гніпу Оксану, здобувана освіти 7-го класу Парафіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Парафіївської селищної ради (керівник 
А. Євченко), за роботу «Чарівний світ в’язання гачком»;

Ковальчук Дарину, здобувана освіти 7-го класу Стахорщинської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради 
(керівник О. Кушеварова), за роботу «Особливості вишивки рідного краю»;

творчу групу здобувачів освіти гуртка «Художня вишивка» Талалаївського 
Центру дитячої та юнацької творчості Талалаївської селищної ради (керівник 
Н. Галаган) за роботу «Образ Тараса Шевченка у декоративно-ужитковому 
мистецтві»;

Омельяненка Сергія, здобувана освіти 7-го класу Держанівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Носівської районної ради 
(керівник О. Сапожнікова), за роботу «Мистецтво художнього випалювання -  
незабутнє ремесло предків»;

Тимощука Артема, здобувана освіти краєзнавчого гуртка районного 
Будинку школяра Прилуцької районної ради (керівник В. Поліщук), за роботу 
«Дерев’яна іграшка: історія, місце і роль у сучасному суспільстві».

3. За значні успіхи в роботі з вивчення, збереження, примноження духовної 
та культурної спадщини українського народу засобами пошуково- 
дослідницької, патріотично-виховної і творчої діяльності підростаючого 
покоління та підготовку переможця обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» нагородити 
Почесними грамотами позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді:

Атрощенко Ларису Леонідівну, керівника гуртка «Бісероплетіння» Центру 
дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради;

Гирич Марію Миколаївну, керівника історико-краєзнавчого гуртка 
Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради;

Гордієнко Марину Григорівну, керівника творчої майстерні декоративно- 
прикладного мистецтва «Креативне рукоділля» Центру творчості дітей та 
юнацтва Прилуцької міської ради;

Грецьку Олену Григорівну, вчителя зарубіжної літератури Бутівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської міської ради;

Заровську Людмилу Іванівну, вчителя трудового навчання Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 23 Чернігівської міської ради;
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Коваля Максима Анатолійовича, вчителя трудового навчання та 
інформатики Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 
Прилуцької міської ради;

Кузьменко Оксану Валеріївну, керівника гуртка декоративно-прикладного 
мистецтва «Джерело творчості» Куликівського центру позашкільної освіти 
Куликівської селищної ради;

Кулинко Світлану Петрівну, керівника гуртка «Літературна студія» 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Ніжинської районної ради, який працює на базі Перемозького 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради.

Кураленко Олену Анатоліївну, керівника гуртка декоративно-ужиткового 
мистецтва «Чарівні ручки» районного будинку школярів Прилуцької районної 
ради;

Левченко Тамару Петрівну, вчителя трудового навчання Ніжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Ніжинської міської ради;

Мажугу Світлану Петрівну, керівника народознавчого гуртка «Берегиня» 
Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області;

Марченко Валентину Володимирівну, вчителя трудового навчання 
Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської 
міської ради;

Мосціпан Наталію Вікторівну, вчителя хімії Прилуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Прилуцької міської ради;

Помаз Ларису Леонідівну, вчителя трудового навчання, керівника студії 
декоративно-ужиткового мистецтва «Оберіг» Корюківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Корюківської міської ради;

Приходько Ірину Володимирівну, керівника гуртка «Чарівна соломка» 
комунального закладу «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 
Коропської селищної ради;

Свистуна Олександра Володимировича, вчителя трудового навчання та 
інформатики Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 
Прилуцької міської ради;

Станкевич Олену Анатоліївну, майстра виробничого навчання, керівника 
студії дизайну та декору Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Чернігівське вище професійне училище»;

Стрикун Віту Валеріївну, керівника гуртка декоративно-ужиткового 
мистецтва «В’язання» закладу позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» 
Бобровицької міської ради;

Чепурну Оксану Анатоліївну, вчителя трудового навчання Прилуцької 
гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;

Шляхову Антоніну Михайлівну, директора Олександрівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради;



Шумну Марину Валеріївну, керівника гуртка «Творча майстерня» 
комунального позашкільного навчального закладу «Березнянський будинок 
дитячої та юнацької творчості» Менської районної ради.

4. За організацію активної роботи учнівської молоді з дослідження історії, 
культури рідного краю, патріотично-виховної й мистецької діяльності та 
підготовку лауреата обласної краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді 
«Від роду і до роду збережем традиції народу» нагородити грамотами 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»:

Белянко Аллу Михайлівну, вчителя технологій Семенівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІИ ступенів № 1 Семенівської міської ради;

Білик Тетяну Миколаївну, вчителя трудового навчання та технологій 
Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради;

Бойко Світлану Григорівну, вчителя української мови та літератури, 
зарубіжної літератури комунального закладу загальної середньої освіти 
І-ІИ ступенів «Варвинський ліцей №1» Варвинської селищної ради;

Бурку Ніну Миколаївну, вихователя Сокиринського професійного 
аграрного ліцею Чернігівської області;

Вовкогон Людмилу Володимирівну, вчителя географії Ніжинського 
навчально-виховного комплексу № 16 «Престиж» (гімназія -  загальноосвітня 
школа І ступеня -  дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради;

Волик Анастасію Олександрівну, керівника гуртка декоративно- 
прикладного мистецтва «Сувеніри» Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради;

Галаган Ніну Іванівну, керівника гуртка «Художня вишивка» 
Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості Талалаївської селищної 
ради;

Горошко Анну Юріївну, керівника географо-краєзнавчого гуртка «Чарівна 
Чернігівщина» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 
області», який працює на базі Опорного закладу «Комунальний заклад 
«Киїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка 
Чернігівської районної ради Чернігівської області»;

Грабовець Марину Вікторівну, керівника літературно-краєзнавчого гуртка 
«Юні етнографи» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 
області», який працює на базі Новобілоуської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради;

Дороднову Катерину Миколаївну, вчителя трудового навчання 
Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради;

Дубок Олену Олексіївну, вчителя трудового навчання та технологій 
Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради;



10

Євченко Аліну Валентинівну, вчителя трудового навчання Парафіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Парафіївської селищної ради;

Забаровську Світлану Миколаївну, практичного психолога Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне 
училище лісового господарства»;

Замулу Тетяну Григорівну, педагога-організатора Степовохутірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Носівської районної ради;

Зуєк Зою Миколаївну, вчителя української мови та літератури Прилуцької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій Прилуцької міської ради;

Каліш Людмилу Василівну, керівника гуртка «Джерело» Прилуцької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій Прилуцької міської ради;

Карпенка Євгенія Леонідовича, керівника гуртка «Різьблення по дереву» 
Семені вського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1
Семенівської міської ради;

Козел Людмилу Віталіївну, вчителя трудового навчання Талалаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради;

Кокошу Аллу Анатоліївну, керівника гуртка «Бісеринка» Корюківського 
Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради;

Кононенко Ларису Андріївну, вчителя української мови та літератури, 
керівника гуртка «Юні краєзнавці» Борзнянського районного будинку дитячої 
та юнацької творчості, який працює на базі Кинашівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради;

Кордаш Наталію Володимирівну, вчителя зарубіжної літератури 
Данилівської філії І-ІІ ступенів Березнянського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради;

Короваєву Богдану Миколаївну, керівника літературно-краєзнавчого 
гуртка «Натхнення» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 
області», який працює на базі Опорного закладу «Комунальний заклад 
«Киїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка 
Чернігівської районної ради Чернігівської області»;

Король Ірину Миколаївну, вчителя історії Рогізківського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради;

Кратко Аллу Михайлівну, керівника гуртка «Ізостудія» Носівської міської 
гімназії Носівської міської ради;

Кратко Людмилу Володимирівну, заступника директора з виховної роботи 
Носівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Носівської міської ради;

Кузуб Валентину Дмитрівну, вчителя української мови та літератури 
Данилівської філії І-ІІ ступенів Березнянського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради;
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Курочку Тетяну Володимирівну, вчителя трудового навчання Ніжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ніжинської міської ради;

Кур’янову Віру Олексіївну, вчителя трудового навчання Талалаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради;

Кушеварову Олену Валеріївну, вчителя історії Стахорщинської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради;

Лаврентьєву Ірину Вікторівну, вчителя трудового навчання Чернігівської 
гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської ради;

Лавреху Світлану Григорівну, вчителя початкових класів Рівчак- 
Степанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ степенів Носівської районної 
ради;

Лапицького Олексія Валентиновича, майстра виробничого навчання 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище 
професійне училище лісового господарства»;

Луценко Ганну Михайлівну, вчителя трудового навчання Ніжинської 
загальноосвітньої школи № 12 Ніжинської міської ради;

Мещенинець Наталію Андріївну, вчителя історії та правознавства 
Любецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. 12-ї 
гвардійської стрілецької Пінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 
Любецької селищної ради;

Озірську Олену Ростиславівну, вчителя технологій Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 Чернігівської міської ради;

Околот Вікторію Валеріївну, керівника гуртка «Умілі рученята» 
Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № З 
Семенівської міської ради;

Пестун Ірину Володимирівну, вчителя трудового навчання Корюківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради;

Півторацьку Олену Георгіївну, керівника гуртка «Фітодизайн» 
Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та 
юнацтва» Деснянської селищної ради;

Погибка Сергія Григоровича, вчителя трудового навчання Горобіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Срібнянської селищної ради;

Поліщука Володимира Миколайовича, керівника краєзнавчого гуртка 
районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;

Приходько Тетяну Петрівну, вчителя англійської мови Дігтярівського 
навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради;

Сапожнікову Ольгу Сергіївну, вчителя математики та інформатики 
Держанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Носівської 
районної ради;

Соловей Ольгу Володимирівну, педагога-організатора Срібнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради;
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Сохранич Ганну Борисівну, вчителя біології та географії Бахмацької 
загальноосвітньої ніколи І-ІІІ ступенів № 1 Бахмацької районної ради;

Ткачову Наталію Віталіївну, вчителя географії та економіки 
Великозліївської загальноосвітньої ніколи І-ІІІ ступенів Ріпкинської району;

Тригуб Катерину Юріївну, заступника директора з виховної роботи 
Степовохутірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Носівської районної 
ради;

Уроду Наталію Олександрівну, вчителя трудового навчання Орлівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
дитячий садок» Новгород-Сіверської районної ради;

Шевченко Тетяну Іванівну, керівника гуртка «Майстерня сувенірів» 
Державного навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний ліцей 
Чернігівської області»;

Штанько Ларису Миколаївну, класного керівника 8-го класу Носівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Носівської міської ради;

Яременко Ірину Володимирівну, керівника дівочої школи «Ассоль» 
Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради.

5. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (директор П. Степовик) організувати та здійснити нагородження 
переможців і лауреатів Акції.

6. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування, директору навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти у Чернігівській області (В. Гріненко):

6.1. Проаналізувати та довести до відома керівників закладів загальної 
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 
«Інформацію про підсумки проведення обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» (додається).

6.2. Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців Акції.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О.Соронович.

КОНОПАЦЬКИЙ
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Додаток
до наказу начальника 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
від 2019 №

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки проведення обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу»

Обласна краєзнавчо-патріотична Акція учнівської молоді «Від роду і до 
роду збережем традиції народу» започаткована комунальним позашкільним 
навчальним закладом «Центр національно-патріотичного виховання, туризму 
та краєзнавства учнівської молоді» в 2015-2016 навчальному році та, відповідно 
до пункту 4.1 «Доповнення до Плану заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді у закладах освіти області», 
затверджених відповідним наказом начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 18.01.2017 № 17, була продовжена до 2019 року. За цей 
період на конкурс було надіслано 315 дослідницьких та творчих робіт, 
виконаних юними майстрами у різних техніках декоративно-прикладного 
мистецтва. Одним з найважливіших завдань Акції було створення умов для 
формування творчої особистості дитини, реалізації природних здібностей 
підлітків, розвитку в них бажання творити. Дитяча творчість -  це частка 
духовного життя дитини, яка поєднує її з навколишнім світом.

Акція сприяла виявленню та підтримці талановитих дітей їх художньо- 
естетичному вихованню. За умовами конкурсу, її учасники проводили 
краєзнавчі пошукові експедиції, готували звіти за їх результатами, 
застосовували на практиці набуті навички для реалізації своїх творчих задумів. 
Таке поєднання досліджень витоків народної творчості та виготовлення 
власноруч мистецьких виробів сприяє збереженню, примноженню та передачі 
наступним поколінням національних традицій, створених українським народом 
у своєму споконвічному прагненні вносити в своє життя красу.

Традиційно суддівська колегія формувалась з наукових співробітників 
музеїв міста Чернігова. За їх оцінкою переважна більшість робіт, як творчих так 
і дослідницьких, була виконана на дуже високому фаховому рівні. 
Неодноразово творчі роботи учасників Акції експонувалися на виставках 
літературно-меморіального музею-заповідника М. Коцюбинського та 
обласного художнього музею імені Г. Галагана.

На розгляд суддівської колегії у 2019 році було представлено 68 робіт за 
двома віковими групами: старшою (29 робіт) та середньою (39 робіт), що стали 
переможцями районних, об’єднаних територіальних громад, міських етапів 
Акції у закладах освіти Бахмацького, Борзнянського, Менського, Ніжинського, 
Новгород-Сіверського, Носівського, Прилуцького, Ріпкинського, 
Срібнянського, Чернігівського районів, Бобровицької, Варвинської,
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Городнянської, Деснянської, Коропської, Корюківської, Куликівської, 
Любецької, Носівської, Парафіївської, Семенівської, Сновської, Сосницької, 
Срібнянської, Талалаївської об’єднаних територіальних громадах, міст Ніжин, 
Новгород-Сіверський, Прилуки, Чернігів.

Вагомий внесок у популяризацію Акції та залучення учнівської молоді до 
дослідницької та творчої роботи, як однієї з сучасних форм національно- 
патріотичного виховання, зробили керівники органів управління освітою 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, директори та 
педагогічні колективи закладів загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти вищезазначених адміністративно- 
територіальних одиниць.

Слід відзначити, що майже всі роботи відповідали вимогам Положення та 
мали краєзнавчо-патріотичне спрямування.

Результатом вивчення досвіду народних майстрів, ефективної співпраці з 
ними стало освоєння старовинних і сучасних технік декоративно-прикладного 
мистецтва та їх відтворення. Проявивши креативність у використанні 
різноманітних природних матеріалів, здобувані освіти Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІ1 ступенів № 2 Прилуцької міської ради, 
комунального закладу «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 
Коропської селищної ради, комунального позашкільного навчального закладу 
«Березнянський будинок дитячої та юнацької творчості» Менської районної 
ради використали коріння рослин, солому, лозу, деревину для створення 
справжніх шедеврів.

Творчі роботи в техніці вітражного розпису, батіку, витинанки, аплікації, 
різьблення, випалювання, писанкарства, плетіння представили на конкурс юні 
майстри Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної 
ради, Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище», Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Ніжинської 
міської ради, Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської 
області, закладу позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької 
міської ради, Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна 
Прилуцької міської ради, районного будинку школярів Прилуцької районної 
ради, Бутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської міської 
ради, закладу позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької 
міської ради.

Значна кількість творчих робіт виконана в техніці вишивки та плетіння 
нитками, бісером, стрічками. Серед них роботи з Прилуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради, Центру дитячої та юнацької 
творчості Новгород-Сіверської міської ради, Олександрівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради, 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 23 Чернігівської 
міської ради, комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 
та юнацької творчості» Ніжинської районної ради, який працює на базі
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Перемозького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Ніжинської 
районної ради.

Дуже гарні українські народні обереги та символи -  ляльки-мотанки, 
текстильні ляльки тощо, виготовлені авторами робіт з Будинку дитячої 
та юнацької творчості Сосницької селищної ради, Корюківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Корюківської міської ради, 
Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської 
міської ради.

Лідерами за кількістю набраних балів стали учасники, які виявили 
високий рівень пошуково-дослідницької роботи, зібрали унікальний 
краєзнавчий матеріал, продемонстрували майстерність та оригінальність. 
Серед них здобувані освіти закладів загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти Менського, Ніжинського, 
Прилуцького, Срібнянського районів, Бобровицької, Городнянської, 
Коропської, Корюківської, Куликівської, Сосницької об’єднаних 
територіальних громад та міст Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки, 
Чернігів.

Найбільш активними у підготовці конкурсних робіт та широкому 
використанні видового різноманіття форм декоративно-прикладного 
мистецтва виявились здобувані освіти закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти: Чернігівського району, Корюківської, Талалаївської, 
Носівської, Семенівської об’єднаних територіальних громад, міст Новгород- 
Сіверський, Ніжин, Прилуки, Чернігів.

Директор ПНЗ «Центр НПВТКУМ»


