
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_МКМ^7 №

Про підсумки проведення обласного 
етапу Всеукраїнської експедиції 
учнівської та студентської молоді 
«Моя Батьківщина -  Україна»

На виконання наказу Головного управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації від 09.08.2010 №462 «Про проведення обласного 
етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя 
Батьківщина -  Україна» протягом 2016-2017 навчального року проведено 
обласний етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді 
«Моя Батьківщина -  Україна» (далі -  Експедиція).

Для участі у Експедиції надійшло 40 краєзнавчо-дослідницьких 
робіт -  переможців районних та міських етапів Експедиції, які за напрямами 
склали таку кількість: «Духовна спадщина мого народу» -  11; «Козацькому 
роду нема переводу» -  3; «Із батьківської криниці» -  4; «З попелу забуття» -  
11; «Геологічними стежками України» -  5; «Географія рідного краю» -  6.

Аналіз надісланих матеріалів свідчить про залучення учнівської молоді 
до активної діяльності з вивчення краєзнавчих, етнографічних, історичних, 
геологічних та географічних об’єктів рідного краю.

У дослідженнях діти розкривають процеси пошукової та 
краєзнавчо-дослідницької роботи, збору фактичного матеріалу під час 
походів, експедицій, опрацювання літературних джерел у бібліотеках і 
архівах.

Змістовною і багатогранною є тематика робіт за напрямком «Духовна 
спадщина мого народу». Юні краєзнавці досліджували історію розвитку 
культури й мистецтва свого краю, вивчали археологічні та архітектурні 
пам’ятки, збирали матеріали про видатних земляків.

Так, вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Вік» (керівник 
Баранник В. В.) Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Канівської районної ради, які представили роботу «Україна вас не забуде», 
дослідили діяльність та долю свого славного земляка -  М. А. Суковкіна, 
розкрили його внесок у формування національної самосвідомості 
українського народу та розвиток української державності в початковий 
період Української революції, провели велику пошукову роботу, опитуючи 
старожилів, і навіть, встановили зв'язок з внучкою М. А. Суковкіна,



правнучкою К. Д. Ушинського -  Іриною Хале, що нині проживає в 
італійському місті Остуні.

Хто ми? Звідки? Хто наші пращури..? Як вони жили..? В що вірили..? Ці 
питання піднімають в своїй роботі «Життя і творчість X. П. Ящуржинського» 
юні дослідники туристсько-пощукової групи «Оберіг» станції юних туристів 
м. Умань (керівники Баранюк А. А., Баранюк В. В.), досліджуючи життєвий 
та творчий щлях педагога, археолога, етнографа та фольклориста, свого 
видатного земляка.

В рамках напрямку «Козацькому роду нема переводу» учасники 
Експедиції вивчають актуальні питання щодо ролі сучасного козацтва в 
суспільному житті України, висвітлюють події періоду козацької доби та 
факти, які характеризують вагомий внесок військово-політичних структур 
козацтва у формуванні державності на українських землях та традицій 
державотворення. Саме дослідження Лисянщини, як козацького краю, його 
історії та сучасності розкрила в своїй роботі «Лисянка козацька: минуле і 
сучасність» Лиходід Софія, учениця Лисянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 Лисянської районної ради (керівник Любчич Т. Б.)

Про Трахтемирівський кут, де сивий Дніпро робить крутий згин на 
своєму шляху на південь, Бучацький археологічний комплекс -  усю історію 
Трахтемирова, що в самісінькому центрі України, написали своє дослідження 
вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Альта» Черкаської районної 
станції юних техніків Черкаської районної ради (керівник Журило А. М.) в 
роботі «Над Трахтемировим високо...»

В роботах напрямку «Із батьківської криниці» юні краєзнавці 
приділяють увагу вивченню традицій, матеріальної культури і побуту 
українського народу.

Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Альта» (керівники 
Журило М. М., Тесля В. В.), Черкаської районної станції юних техніків 
Черкаської районної ради в своїй роботі «Розгортаю життя як сувій полотна» 
вивчили та дослідили різноманіття вишиванок своєї місцевості: техніку, 
узори, їх походження та значення, доцільність використання.

Глибиною експедиційного пошуку, змістовністю пошукових матеріалів 
відзначаються роботи з напрямку «З попелу забуття».

В роботі «Канівщина в подіях Української революції 1917-1921 років» 
учениця 10 класу Степанецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
Канівської районної ради Доценко Олена (Керівник Заїка С. А.) досліджувала 
події Української революції 1917-1921 років на Канівщині, збирала матеріали 
про земляків, учасників тих буремних подій.

Актуальним та своєчасним дослідженням з маловідомих або й зовсім 
невідомих сучасній молоді подій з історії Тарасової гори виявилася спільна 
робота вихованців гуртків «Краєзнавці-туристи» (керівник 
Пономаренко Т. Г.) та «Юний рятувальник» (керівник Болдовський В. В.) 
Канівського міського центру туризму Канівської міської ради, в якому вони 
досліджують існування концтабору на Тарасовій горі в роки війни.



Учасники Експедиції у рамках напрямку «Геологічними стежками 
України» досліджували геологічні пам’ятки свого регіону та інші природні 
об’єкти України,

Вихованка творчого об’єднання «Дивокрай» Бєлякова Олена, учениця 10 
класу Пальмірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської 
районної ради (керівник Василенко Г. 3.) вивчала та досліджувала 
особливості геологічної будови берегів річки Суха Згар в межах 
с. Вознесенське, описала властивості осадових порід, їх застосування.

Працюючи в напрямку «Географія рідного краю», юні дослідники 
Мартишов Олексій та Курієнко Владислав, учні 11 класу Іваньківської 
загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Маньківської районної ради (керівник 
Іщенко О. О.), в роботі «Лісові ландшафти Маньківщини, як приклад 
раціонального природокористування» не тільки вивчають природні об’єкти, а 
й досліджують проблематику вирубки лісу в Україні, зокрема раціональне 
використання лісових ресурсів на території Маньківського району.

В роботі «Про що мовчать рослини», вихованці екологічного гуртка 
Потапцівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад -  загальноосвітня школа І-ІП ступенів» Канівської районної ради 
(керівник Третяков О. В.) обстежили рослинність навколо свого села з метою 
визначити чутливість флори до складу повітря, ґрунту та води.

Враховуючи вищезазначене та на підставі висновків суддівської колегії 
Експедиції, керуючись п. 7 Положення про управління освіти і науки 
облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної 
адміністрації від 08.12.2015 №629 (у редакції розпорядження обласної 
державної адміністрації від 27.01.2017 №41),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список переможців, призерів Експедиції та їх керівників 
(додаток).

2. Нагородити дипломами управління освіти і науки 
облдержадміністрації переможців, призерів Експедиції та їх керівників згідно 
з додатком.

3. Керівникам органів управління освітою проаналізувати роботу 
методистів методичних кабінетів з туристсько-краєзнавчого напрямку та 
активізувати участь учнівської молоді в пошуково-дослідницькій роботі.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу спеціальної, позашкільної освіти та виховної 
роботи управління освіти і науки облдержадміністрації Сімушіну О. І.

Начальник В. В. Данилевський



Додаток
до наказу управління освіти і науки 
обласної державної адміністрації

Список переможців, призерів 
■ обласного етапу Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської молоді 
«Моя Батьківщина -  Україна» та їх керівників

За напрямком «Геологічними стежками України»: 
I місце

Бєлякова Олена, учениця 10 класу, вихованка творчого об’єднання 
«Дивокрай» Пальмірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Золотоніської районної ради, за роботу «Геологічна будова берегів річки 
Суха Згар».

Василенко Галина Зіновіївна, вчитель хімії Пальмірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради, за 
роботу «Геологічна будова берегів річки Суха Згар».

II місце
Вихованці гуртка «Пішохідний туризм» станції юних туристів м. Умань 

за роботу «Граніти Умані».
Шпеник Світлана Валеріївна, керівник гуртка «Пішохідний туризм» 

станції юних туристів м. Умань за роботу «Граніти Умані».

III місце
Стригун Ярослав, учень 10-ІФ класу Шполянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Шполянської районної ради, за роботу «Гірські 
породи та мінерали Шполянщини».

Коломійчук Тетяна Анатоліївна, вчитель географії Шполянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Шполянської районної ради, за 
роботу «Гірські породи та мінерали Шполянщини».

За напрямком «Географія рідного краю»:
І місце

Мартишов Олексій, учень 11 класу Іваньківської загальноосвітньої 
школи І-Ш ступенів Маньківської районної ради, за роботу «Лісові 
ландшафти Маньківщини, як приклад раціонального природокористування».

Курієнко Владислав, учень 11 класу Іваньківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, за роботу «Лісові 
ландшафти Маньківщини, як приклад раціонального природокористування».

Іщенко Олена Олександрівна, вчитель географії Іваньківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, за роботу 
«Лісові ландшафти Маньківщини, як приклад раціонального 
природокористування».



II місце
Вихованці екологічного гуртка Потапцівського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад -  загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Канівської районної ради за роботу «Про що мовчать рослини».

Третяков Олександр Володимирович, вчитель географії та біології, 
керівник екологічного гуртка Потапцівського навчально-виховного 
комплексу «Дошкільний навчальний заклад -  загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Канівської районної ради, за роботу «Про що мовчать 
рослини».

III місце
Вовк Наталія, учениця 9 класу, член клубу «Зелений світ» Литвинецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради, за роботу 
«Бамія -  нова овочева рослина».

Кардаш Надія Григорівна, вчитель біології та хімії, керівник клубу 
«Зелений світ» Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Канівської районної ради, за роботу «Бамія -  нова овочева рослина».

Пошукова група станції юних туристів м. Умань за роботу «Енергія 
води».

Марущак Ілона Олександрівна, керівник гуртків станції юних туристів 
м. Умань, за роботу «Енергія води».

За напрямком «Козацькому роду нема переводу»: 
I місце

Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Альта» Черкаської районної 
станції юних техніків Черкаської районної ради за роботу «Над 
Трахтемировим високо...»

Журило Анатолій Мефодійович, завідувач туристсько-краєзнавчого 
відділу, керівник туристсько-краєзнавчого клубу «Альта» Черкаської 
районної станції юних техніків Черкаської районної ради, за роботу «Над 
Трахтемировим високо...»

II місце
Лиходід Софія, учениця Лисянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Лисянської районної ради, за роботу «Лисянка козацька: минуле 
і сучасність».

Любчич Тетяна Борисівна, вчитель історії Лисянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Лисянської районної ради, за роботу «Лисянка 
козацька: минуле і сучасність».

III місце
Пошукова група «Козаки і берегині 10 класу» Кривоколінського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської районної ради за роботу 
«Козацькі прізвища».

Колеснік Олена Дмитрівна, бібліотекар, керівник пошукової групи 
«Козаки і берегині 10 класу» Кривоколінського навчально-виховного 
комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Тальнівської районної ради, за роботу «Козацькі прізвища».

За напрямком «З попелу забуття»: 
I місце

Вихованці гуртка «Краєзнавці-туристи», «Юний рятувальник» 
Канівського міського центру туризму Канівської міської ради за роботу 
«Музей Шевченка -  концтабір».

Пономаренко Тетяна Григорівна, керівник гуртка «Краєзнавці-туристи», 
«Юний рятувальник» Канівського міського центру туризму Канівської 
міської ради, за роботу «Музей Шевченка -  концтабір».

Болдовський Валентин Володимирович, керівник гуртка «Юний 
рятувальник» Канівського міського центру туризму Канівської міської ради, 
за роботу «Музей Шевченка -  концтабір».

II місце
Доценко Олена, учениця 10 класу Степанецької спеціалізованої школи 

1-Ш ступенів Канівської районної ради, за роботу «Канівщина в подіях 
Української революції 1917-1921 років».

Заїка Світлана Анатоліївна, вчитель історії Степанецької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради, за роботу «Канівшина в 
подіях Української революції 1917-1921 років».

III місце
Клочанка Назар, учень 11 класу Жаботинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради, за роботу «Афганістан -  одна з 
сторінок мого життя».

Волошин Ольга Петрівна, вчитель історії Жаботинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради, за роботу 
«Афганістан -  одна з сторінок мого життя».

За напрямком «Із батьківської криниці»:
І місце

Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Альта» Черкаської районної 
станції юних техніків Черкаської районної ради за роботу «Розгортаю життя 
як сувій полотна».

Журило Марина Миколаївна, методист туристсько-краєзнавчого 
відділу,Черкаської районної станції юних техніків Черкаської районної ради, 
за роботу «Розгортаю життя як сувій полотна».



Тесля Володимир Володимирович, керівник гуртка Черкаської районної 
станції юних техніків Черкаської районної ради, за роботу «Розгортаю життя 
як сувій полотна».

II місце
Вихованці гуртка «Пішохідний туризм» станції юних туристів м. Умань 

за роботу «Синицький парк... Минуле і сучасне...»
Джога Наталія Дмитрівна, керівник гуртка «Пішохідний туризм» станції 

юних туристів м. Умань за роботу «Синицький парк... Минуле і сучасне...»

III місце
Пошукова група Канівського районного Будинку школярів та юнацтва 

на базі Келебердинського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 
навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Канівської районної 
ради за роботу «Хата моя, біла хата...»

Слободяник Ірина Олексіївна, методист Канівського районного Будинку 
школярів та юнацтва на базі Келебердинського навчально-виховного 
комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Канівської районної ради, за роботу «Хата моя, біла хата...»

За напрямком „Духовна спадщина мого роду”: 
I місце

Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Вік» Литвинецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради за роботу 
«Україна вас не забуде».

Баранник Володимир Васильович керівник туристсько-краєзнавчого 
клубу «Вік» Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської 
районної ради, за роботу «Україна вас не забуде».

Туристично-пошукова група «Оберіг» станції юних туристів м. Умань за 
роботу «Життя і творчість X. П. Ящуржинського».

Баранюк Андрій Арсенійович, керівник туристично-пошукової групи 
«Оберіг» станції юних туристів м. Умань, за роботу «Життя і творчість 
X. П. Ящуржинського».

Баранюк Вікторія Вікторівна, керівник туристично-пошукової групи 
«Оберіг» станції юних туристів м. Умань, за роботу «Життя і творчість 
X. П. Ящуржинського».

II місце
Вихованці гуртка «ЮнІ історики-краєзнавці» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Смілянської міської ради за роботу «Вітрила реформації 
в Смілі».



Михайлова Алла Вікторівна, керівник гуртка «Юні історики-краєзнавці» 
Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради, за роботу 
«Вітрила реформації в Смілі».

Вихованці гуртка «Пішохідний туризм» станції юних туристів м. Умань 
за роботу «Історія створення».

Кошеленко Олексій Вадимович, керівник гуртка «Пішохідний туризм» 
станції юних туристів м. Умань, за роботу «Історія створення».

III місце
Юні дослідники Сушківського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 
Канівської районної ради за роботу «Українкою ж я народилася».

Яременко Наталія Олексіївна, учитель української мови та літератури 
Сушківського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Канівської районної ради 
«Українкою ж я народилася».

Янкова Євгенія Михайлівна, методист методичного кабінету відділу 
освіти Канівської районної ради «Українкою ж я народилася».

Заступник начальника управління -  
начальник відділу спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної 
роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації ( о. І. Сімушіна


