
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

Про підсумки проведення обласного 
етапу Всеукраїнської краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді „Моя 
Батьківщина -  Україна”

Відповідно до Положення про Експедицію „Моя Батьківщина -  Україна”, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 04.02.2013 №81, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 
за №287/22819, наказу Головного управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 09.08.2010 №462 протягом 2015-2016 навчального року 
проведено обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської 
молоді „Моя Батьківщина -  Україна” (далі -  Експедиція).

Для участі у обласному етапі Експедиції надійшла 51 краєзнавчо- 
дослідницька робота переможців від районів та міст області, які за напрямами 
склали таку кількість: „Духовна спадщина мого народу” -  15 робіт; 
„Козацькому роду нема переводу” -  5; „Із батьківської криниці” -  10; „З попелу 
забуття” -  11; „Геологічними стежками України” -  3; „Географія рідного краю” 
- 7.

Надіслані роботи в цілому відповідають вимогам Положення про 
Експедицію, розкривають процеси пошукової та краєзнавчо-дослідницької 
роботи, збору фактичного матеріалу під час походів, експедицій, опрацювання 
літературних джерел у бібліотеках і архівах.

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

Суддівською колегією обласного етапу Експедиції визнано переможцями 
9 краєзнавчо-дослідницьких робіт.

Варто відзначити загальний високий рівень конкурсних робіт з міст 
Ватутіне, Канева, Сміли, Умані, Черкас; Городищенського, Драбівського, 
Звенигородського, Золотоніського, Кам’янського, Канівського, Маньківського, 
Монастирищенського, Смілянського, Тальнівського, Уманського, 
Христинівського та Черкаського районів.

Не взяли участі у Експедиції: учнівські колективи міста Золотоноша, 
Жашківського, Катеринопільського, Лисянського та Чигиринського районів.

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 „З вірою в серці”, дослідили історію 
розвитку Покровської та Олександро-Невської церков, відобразили духовні 
потреби Людини, її єднання з релігією та церквою.

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.

Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу „Альта” (керівники 
Журило А. М., Журило М. М.), Черкаської районної станції юних техніків 
Черкаської районної ради в своїй роботі „Гомоніла Україна” переосмислюють 
події 1768 року, відображають своє бачення, відходять від традиційного 
трактування „Коліївщини”.

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

Пошукова група (керівник Джога Н. Д.) Синицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради в роботі „Синицький парк... 
Минуле і сучасне...” досліджувала паркове мистецтво на Черкащині, зокрема, 
парк XVII століття в селі Синиця, його особливості, своєрідність та 
самобутність.

Глибиною експедиційного пошуку, змістовністю пошукових матеріалів 
про учасників бойових дій в зоні АТО, відзначаються роботи з напрямку „З 
попелу забуття”.

В роботі „Пам’яті Анатолія Чупилки” вихованці гуртка „Спортивне 
орієнтування” (керівник Перебийніс Л. В.) Канівського міського центру 
туризму Канівської міської ради вшановують пам’ять наших героїв-бійців, які 
віддали своє життя за рідну землю, за Україну і розповідають про свого земляка 
Анатолія Михайловича Чупилку, який пройшов Майдан і загинув, захищаючи 
нас від війни.

Учасники Експедиції у рамках напрямку „Геологічними стежками 
України” досліджували геологічні пам’ятки свого регіону та інші природні 
об’єкти України. Так, вихованці гуртка „Географічне краєзнавство” (керівник 
Щербак В. В.) Канівського міського центру туризму Канівської міської ради під 
час подорожі до міста Львова дослідили геологічні та палеонтологічні об’єкти 
Львівщини і відобразили своє дослідження в роботі „Геологічні та 
палеонтологічні пам’ятки Львова”.

Працюючи в напрямку „Географія рідного краю”, юні дослідники не 
тільки вивчають природні об’єкти, а й простежують особливості 
антропогенного впливу на навколишнє середовище. Так, Казанцева Альона, 
(керівник Іщенко О. О.) учениця 10 класу Іваньківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради в роботі „Динаміка розвитку 
яружно-балкової системи на Маньківщині Черкаської області” відобразила 
яружно-балкову систему, процеси її розвитку на Маньківщині, дослідила



особливості її динаміки, а також практично провела протиерозійні меліоративні 
заходи.

В роботі „Ваточник сирійський -  корисний чи шкідливий”, Галюк 
Христина, вихованка клубу „Зелений світ” (керівник Кардаш Н. Г.) 
Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради, 
описала і дослідила цікаву рослину, завезену в Україну, яка останнім часом 
швидкими темпами захоплює все нові території, способи використання та 
боротьби з нею.

На підставі висновків суддівської колегії Експедиції, керуючись п. 7 
Положення про управління освіти і науки облдержадміністрації (далі -
управління), затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації 
від 08.12.2015 №629,
ж ■

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список переможців Експедиції (додаток 1) та їх керівників 
(додаток 2).

2. Нагородити:
2.1. Дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації 

переможців Експедиції та їх керівників.
2.2. Грамотами Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і 

екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради лауреатів Експедиції 
(додаток 3).

3. Керівникам органів управління освітою:
3.1. Золотоніської міської ради, Жашківської, Катеринопільської, 

Лисянської та Чигиринської районних державних адміністрацій 
(Строкань О. М., Бродовенко В. І., Міненко L Б., ГнатюкЛ. М., 
Невгоденко К. Г.) вказати на неналежну роботу щодо організації проведення 
Експедиції. ^

3.2. 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 / / л ^  ^  В. В. Данилевський



Додаток 1
до наказу управління освіти і науки 
Черкаської обласної державної 
адміністрації

йО/6 №

Список переможців 
обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді „Моя Батьківщина -  Україна”

За напрямком „Геологічними стежками України”:

Вихованці гуртка „Географічне краєзнавство” Канівського міського центру 
туризму Канівської міської ради за роботу „Геологічні та палеонтологічні 
пам’ятки Львова”.

За напрямком „Географія рідного краю”:

Казанцева Альона, учениця 10 класу Іваньківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, за роботу „Динаміка розвитку 
яружно-балкової системи на Маньківщині Черкаської області”.

Г алюк Христина, вихованка клубу „Зелений світ” Литвинецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради, за роботу 
„Ваточник сирійський -  корисний чи шкідливий”.

Вихованці гуртка „Юні туристи-краєзнавці” Канівського міського центру 
туризму Канівської міської ради за роботу „Пам’ятки природи Тарасової гори”.

За напрямком „Козацькому роду нема переводу”:

Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу „Альта” Черкаської районної 
станції юних техніків Черкаської районної ради за роботу „Гомоніла Україна”.

За напрямком „З попелу забуття”:

Вихованці гуртка „Спортивне орієнтування” Канівського міського центру 
туризму Канівської міської ради за роботу „Пам’яті Анатолія Чупилки”.

Вихованці гуртка „Пішохідний туризм” станції юних туристів м. Умань за 
роботу „Незабутні події Зеленої Брами”.

За напрямком „Із батьківської криниці



Пошукова група Синицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Христинівської районної ради за роботу „Синицький парк... Минуле і 
сучасне...”

За напрямком „Духовна спадщина мого роду”:

Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу „Вік” Литвинецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради за роботу „З 
вірою в серці”.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної 
роботи " О. І. Сімушіна



Додаток 2
до наказу управління освіти і науки 
Черкаської обласної державної 
адміністрації

/ /  /і?. ^0/6_____»-Ш
Список керівників переможців 

обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді „Моя Батьківщина -  Україна”

За напрямком „Геологічними стежками України”:

Щербак Вікторія Віталіївна, керівник гуртка „Географічне краєзнавство” 
Канівського міського центру туризму Канівської міської ради, за роботу 
„Геологічні та палеонтологічні пам’ятки Львова”.

За напрямком „Географія рідного краю”:

Іщенко Олена Олександрівна, учитель географії Іваньківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, за роботу 
„Динаміка розвитку яружно-балкової системи на Маньківщині Черкаської 
області”.

Кардаш Надія Григорівна, учитель біології та хімії, керівник клубу 
„Зелений світ” Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської 
районної ради, за роботу „Ваточник сирійський -  корисний чи шкідливий”.

Щербак Вікторія Віталіївна, керівник гуртка „Юні туристи-краєзнавці” 
Канівського міського центру туризму Канівської міської ради, за роботу 
„Пам’ятки природи Тарасової гори”.

>9 .За напрямком „Козацькому роду нема переводу

Журило Анатолій Мефодійович, завідувач туристсько-краєзнавчого 
відділу, керівник туристсько-краєзнавчого клубу „Альта”, Журило Марина 
Миколаївна, методист туристсько-краєзнавчого відділу Черкаської районної 
станції юних техніків Черкаської районної ради, за роботу „Гомоніла Україна”.

За напрямком „З попелу забуття”:

Перебийніс Людмила Валеріївна, керівник гуртка „Спортивне 
орієнтування” Канівського міського центру туризму Канівської міської ради, за 
роботу „Пам’яті Анатолія Чупилки”.

Джога Наталія Дмитрівна, керівник гуртка „Пішохідний туризм” станції 
юних туристів м. Умань, за роботу „Незабутні події Зеленої Брами”.



За напрямком „Із батьківської криниці”:

Джога Наталія Дмитрівна, учитель географії Синицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради, за роботу „Синицький 
парк... Минуле і сучасне...”

За напрямком „Духовна спадщина мого роду

Баранник Володимир Васильович, керівник туристсько-краєзнавчого 
клубу „Вік” Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської
районної ради, за роботу „З вірою в серці”.
, г '

Заступник начальника управління -  
начальник відділу спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної 
роботи С ^  О. І. Сімушіна



Додаток З
до наказу управління освіти і науки 
Черкаської обласної державної 
адміністрації

у / , / г  т/6 №

Список лауреатів 
обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді „Моя Батьківщина -  Україна”

За напрямком „Географія рідного краю”:

Вихованці пошукової групи „Обдарованість” (керівник Молдован С. В.) 
Монастирищенської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Монастириш;енської районної ради за роботу „Стежками Монастирищини”.

Вихованці пошукової групи (керівник Суторміна Л. І.) Шарнопільського 
навчально-виховного комплексу „Дошкільний заклад - загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Монастирищенської районної ради за роботу „Шкільне подвір’я -  
дзеркало мого села ”,

За напрямком „Козацькому роду нема переводу”:

Дитяча організація „Посухівська Січ ім. Б. Хмельницького” (керівник 
Чабан Т. М.) Посухівського навчально-виховного комплексу „Дошкільний 
навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Уманської районної 
ради за роботу „Одяг запорізьких козаків”.

Павленко Марія, вихованка гуртка „Історичне краєзнавство” (керівник 
Марущак Л. І.) Звенигородського центру дитячої та юнацько '̂ творчості за 
роботу „Вільне козацтво Звенигородщини”.

Пошукова група гуртка „Юні музеєзнавці” (керівник Панщанна В. О.) 
Кривоколінського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Тальнівської районної ради за 
роботу „І прадіди в струнах бандури живуть”.

За напрямком „З попелу забуття”:

Вагеник Валерія, вихованка гуртка „Екскурсоводи” (керівник 
Король Є. Ю.) Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді Черкаської обласної ради, за роботу „Аркадій Петрович 
Гайдар -  забутий герой Черкащини”.
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Вихованці гуртка „Фототуристи” (керівники Петренко Л. Д., 
Боровик Л. П.) Канівського районного Будинку школярів та юнацтва на базі 
Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради 
за роботу „Солдати афганської війни -  наша гордість і наш біль”.

Бухтій Анна, учениця 11-в класу, Махно Богдан, учень 9-6 класу 
(керівник Полішук М. В.) Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№1 Кам’янської районної ради, за роботу „Петро Антонович Дерун -  ветеран 
війни, який пройшов крізь пекло війни”.

За напрямком „Із батьківської криниці

Громова Юлія, Басюк Анастасія, вихованки історико-краєзнавчого гуртка 
„Берест” (керівник Громовий А. А.) Центру дитячої та юнацької творчості 
Смілянської районної ради, за роботу „Храмове будівництво на Черкащині”.

Вихованці творчої пошукової групи „Спадщина” (керівники Іщенко Л. А., 
Касяненко В. М., Свичук В. П.) Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Тальнівської районної ради за роботу „Фольклорні скарби Малої 
Батьківщини”.

Глушко Тетяна, вихованка творчого об’єднання „Ерудит” (керівник 
Боровик Л. П.) Канівського районного Будинку школярів та юнацтва Канівської 
районної ради, за роботу „Із бабусиної скрині”.

За напрямком „Духовна спадщина мого роду

Савич Аліна, вихованка гуртка „Історики-краєзнавці”, учениця 9 класу 
(керівник Пеляк В. А.) Дирдинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Городищенської районної ради, за роботу „Місто над Вільшанкою”.

Мудріцька Юлія, вихованка інтелектуального клубу „Відродження”, 
учениця 11 класу (керівник Куля Т. М.) Шрамківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Драбівської районної ради, за роботу „23 роки на сцені”.

Мельник Тетяна, учениця 9 класу (керівник Шевченко Л. Г.) Ватутінської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Ватутінської міської ради, за роботу 
„Великі археологічні знахідки Черкаського регіону та України”.

Вихованці гуртка „Котигорошко” та „Джура” (керівник Тарасенко 3. В.) 
Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Черкаської 
районної ради за роботу „Літературна спадщина Червоної Слободи”.

Учасники пошукової групи „Дослідник” (керівник Кульбачна О. І.) 
Ребедайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної
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ради за роботу „...Я був і залишуся українцем. 
Кононенко”.

Данило Андрійович

Вихованці шкільного наукового товариства „Дзвін” (керівник 
Різник Ю. М.) Коврайського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” ім. Г. С. Сковороди 
Золотоніської районної ради за роботу „Кургани-майдани лівобережної 
Наддніпрянщини”.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної
роботи О. І. Сімушіна


