
 
 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З  
 

Про підсумки обласної  

краєзнавчо-патріотичної акції  

учнівської молоді «Від роду і до  

роду збережем традиції народу» 

 

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації від 01.12.2015 № 343 «Про проведення обласної 

краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 

традиції народу», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Чернігівській області 04.12.2015 № 40/103, з метою формування в 

учнівської молоді національно-патріотичного світогляду в процесі пізнавальної 

та творчої діяльності засобами декоративно-ужиткового мистецтва, створення 

умов для оволодіння дітьми духовною культурою українського народу, 

виховання громадянсько-свідомої особистості з грудня 2015 року по квітень 

2016 року позашкільним навчальним закладом «Центр дитячого та юнацького 

туризму і екскурсій» проведено обласну краєзнавчо-патріотичну акцію 

учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу». 

На конкурс представлено 84 роботи переможців районних (міських) 

етапів акції, учнів та вихованців навчальних закладів Бахмацького, 

Бобровицького, Борзнянського, Городнянського, Ічнянського, Козелецького, 

Куликівського, Менського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Носівського, 

Прилуцького, Ріпкинського, Семенівського, Срібнянського, Талалаївського, 

Чернігівського, Сновського районів та міст Ніжин, Новгород-Сіверський, 

Прилуки, Чернігів за двома віковими групами: старша – 46 робіт, середня – 38 

робіт. 

Високий рівень пошуково-дослідницької та суспільно-корисної роботи, 

унікальність зібраного матеріалу, якість, майстерність, оригінальність 

виконання творчих робіт та їх відповідність краєзнавчо-патріотичній тематиці 

показали учні загальноосвітніх та вихованці позашкільних навчальних закладів 

Бахмацького, Бобровицького, Городнянського, Куликівського, Менського, 

Семенівського, Чернігівського районів та міст Ніжин, Новгород-Сіверський, 

Прилуки, Чернігів. 
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Роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів заслуговують на 

значну увагу завдяки повноті наданої краєзнавчої інформації та майстерності 

виконання творчих робіт. 

На підставі висновків обласного конкурсного журі: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Визнати переможцями та нагородити дипломами Управління освіти і 

науки Чернігівської облдержадміністрації 

у старшій віковій групі: 

- творчу групу вихованців гуртка «Патріот» Радянськослобідської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради (керівник        

Кисла С.В.) за роботу «Дерево роду – один із символів українських рушників»; 

- Лапу Єгора, вихованця гуртка «Цікава соломка» Бахмацького районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Сохранич Г.Б.), за роботу 

«Дідух до столу – зло з хати»; 

- творчу групу учнів 10-Б класу Семенівської гімназії № 2 Семенівської 

районної ради (керівники Артеменко С. М., Байдалюк С.М.) за роботу «Обереги 

мої рушникові»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Різьблення по дереву», учнів груп СР-

23, СР-11 Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Чернігівський професійний будівельний ліцей» (керівник Шеверда Т.В.), за 

роботу «Грифон – стародавній символ Чернігова»; 

- творчу групу учнів 9 класу Бутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Городнянської районної ради (керівники Халюк Н.І., Шкут Н.М.) за роботу 

«Лозоплетіння»; 

- Молдожонову Юлію, ученицю 9-Б класу Бахмацької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 5 Бахмацької районної ради (керівники Костовська О.М., 

Гаращук Н.О.), за роботу «Бахмацький оберіг»; 

у середній віковій групі: 

- Волкову Валерію, ученицю 8-А класу Прилуцької гімназії № 5 імені 

Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради (керівник                     

Чепурна О.А.), за роботу «Доле моя, вишита на рушникові»; 

- Павленко Ольгу, вихованку гуртка «Творча майстерня» комунального 

позашкільного навчального закладу «Березнянський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Менської районної ради (керівник Шумна М.В.), за роботу 

«Солом'яне диво»; 

- творчу групу вихованців туристсько-краєзнавчого гуртка Куликівського 

районного центру позашкільної освіти Куликівської районної ради (керівник 

Дорохова О.В.) за роботу «Квілінг – паперовий дивограй»; 

- творчу групу вихованців гуртків «Туристи-краєзнавці», «Лозоплетіння» 

та «Декоративний розпис» Ніжинського Центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (керівники Ровенчин І.О., Старостенко С.В.) за роботу 

«Традиції незламна гілка»; 
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- Денисюк Анастасію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Умійко» Центру дитячої творчості Бобровицької районної ради 

(керівник Денисюк Н.В.), за роботу «Лялька-мотанка – одвічна берегиня роду»; 

- Дахна Костянтина, учня 5 класу Шибиринівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради (керівники Петренко О.М.,                  

Дахно Г.М.), за роботу «Живопис на склі. «Козак – Мамай». 

 

2. Визнати лауреатами та нагородити грамотами позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій»  

у старшій віковій групі: 

- творчу групу вихованців гуртків «Краєзнавчий» та «Рукоділля», учнів 

групи псп8 Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту 

(керівники Чирченко Н.В., Тимофеєва Т.О.), за роботу «Лялька-мотанка»; 

- творчу групу учнів групи Д-15 Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище» (керівник 

Станкевич О.А.) за роботу «Сучасна техніка виготовлення колажу з 

використанням української символіки»; 

- Тютченко Марину, ученицю 11 класу Савинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради (керівник Лісовицька В.К.), за 

роботу «Вишивка – давнє й вічно молоде мистецтво»; 

- Братусенко Катерину, ученицю 9 класу Сокиринської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради (керівник Коваленко Т.І.), за роботу 

«Благослови, мати, на рушничок стати»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Гончарна справа», учнів груп 131,136, 

153 Державного професійно-технічного навчального закладу «Замглайське 

аграрне професійно-технічне училище» (керівник Луцький Л.П.), за роботу 

«Чарівник з Олешні»; 

- Закордонець Марію, вихованку гуртка «Живопис», ученицю групи 510 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище 

професійне училище побутового обслуговування» (керівник Хоренко Т.О.), за 

роботу «Поліське різнобарв'я»; 

- творчу групу членів експедиційного загону «Незабудка» Гурбинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради (керівники 

Дяченко Н.І., Гончаренко Л.І.) за роботу «На білім полотні життя узори»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Пошук» Куковицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Менської районної ради (керівник             

Сидоренко О.І.) за роботу «Душі нев'януча краса»; 

- Будлянську Ольгу, ученицю 9 класу Держанівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» І-ІІІ ст. Носівської районної ради (керівник        

Сапожнікова О.С.), за роботу «Рушник – вічний оберіг українського народу»; 

- Ташлик Анастасію, ученицю 9 класу Великощимельського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» Щорської районної ради (керівник       
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Павленко В.А.), за роботу «Український вінок – від народного мистецтва до 

сучасного дизайну»; 

- творчу групу учнів груп С-153, К-152 Державного професійно-

технічного навчального закладу «Куликівський професійний аграрний ліцей» 

(керівник Брунець В.М.) за роботу «А над світом українська вишивка цвіте…»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Народна творчість», учнів груп 14.27 

ЛХБА, 15.28 ЛХБА Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Ічнянський професійний аграрний ліцей» (керівник Шевкопляс С.М.), за 

роботу «Українська вишивка»; 

- Шумейко Анжеліку, ученицю 11 класу Семенівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 2 Семенівської районної ради (керівник Белянко А. М.), за 

роботу «Серветки «рішельє»; 

- творчу групу учнів 9 класу Мринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Носівської районної ради (керівник Руда Г.М.) за роботу «Сучасність та 

традиції в розвитку декоративно-ужиткового мистецтва села Мрин»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Музейна справа» Борзнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості, який працює на базі  

Галайбинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Борзнянської районної ради 

(керівник Хилик Т.А.) за роботу «Історія Галайбинської вишивки»; 

- Апецько Анастасію, ученицю групи 16Ф-15 Чернігівського 

професійного ліцею побуту (керівник Євтушенко І.М.), за роботу «Ріг 

достатку»; 

- Петренко Ірину, ученицю 11 класу Дігтярівського навчально-виховного 

комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області (керівник 

Коваленко Н.П.), за роботу «Берегині дігтярівської вишивки»;  

- творчу групу учнів 9,10-х класів Носівської районної гімназії  

Носівської районної ради (керівники Кузьменко К.М., Кратко А.М.) за роботу 

«Мистецтво вишивки бісером»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Художня вишивка», учнів групи 14 АП 

Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області (керівник      

Грицаненко О.Г.), за роботу «Відродження мотивів творчості прилуцької 

майстрині К. Каращук у роботах гуртківців Прилуцького професійного ліцею»; 

- Січкар Аліну, ученицю 10 класу Ніжинської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ст. № 6 Ніжинської міської ради (керівники Шовкун Р.О., Гузь І.В.), за 

роботу «Обрядова лялька – символ культурної спадщини українського народу»; 

- творчу групу учнів 10-х класів Городнянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. № 2 Городнянської районної ради (керівник Пінчук Л.О.) за роботу 

«Краса, що дарує натхнення»; 

- творчу групу учнів групи 2 рфгс Сокиринського професійного аграрного 

ліцею Чернігівської області (керівники Маслик Н.В., Клименко В.М.,        

Мазіна І.В.) за роботу «Україна вишивана»; 

- Міткевич Віталію, ученицю 10 класу Тупичівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради (керівник Савенко Н.Д.),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

за роботу «Стелися, доле, рушниками»; 
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- творчу групу учнів 9 класу Чорнорізької загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Семенівської районної ради (керівник Мисник Л.А.) за роботу «А мати сама 

вишивала і доньку навчала…»; 

- Холодняк Анастасію, ученицю групи К-11 Державного професійно-

технічного навчального закладу «Щорське вище професійне училище лісового 

господарства» (керівник Олійник К.А.), за роботу «Колорит вишивання 

хрестиком Щорського району»; 

у середній віковій групі: 

- Малишеву Анастасію, ученицю 7 класу Прилуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 10 Прилуцької міської ради (керівник Лесик Н.А.), за роботу 

«Гончарство – один з видів декоративно-ужиткового мистецтва»; 

- Овчинник Дар'ю, вихованку гуртка «Етнолялька» Новгород-Сіверського 

Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради 

(керівники Лисенко Г.М., Гульчук О.В.), за роботу «Золоті руки майстрині»; 

- Комар Анастасію, ученицю 8-А класу Новгород-Сіверської гімназії № 1 

ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради (керівник Марченко В.В.), 

за роботу «Лялька-мотанка «Україночка»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Пошук» Куликівського районного 

центру позашкільної освіти Куликівської районної ради, який працює на базі 

Горбівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Куликівської районної ради 

(керівник Хоменко Н.В.), за роботу «Вишита на білих рушниках доля славна 

українська»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Любокрай» Ічнянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Ічнянської районної ради (керівник 

Семенах Ю.С.) за роботу «Гончарство: минуле та сьогодення»; 

- Коляду Анастасію, ученицю 5 класу Носівської районної гімназії  

Носівської районної ради (керівник Белозор Н.М.), за роботу «Садок вишневий 

коло хати…»; 

- творчу групу експедиційного загону «Нащадки» Козелецької станції 

юних туристів Козелецької районної ради (керівник Янко Л.О.) за роботу 

«Подорож до країни майстрів Чернігівщини»; 

- Бабич Анастасію, вихованку гуртка «Пам'ять» Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 10 Ніжинської міської ради (керівник            

Згода В.М.), за роботу «Навчила мене мама вишивати. Красу життя в нитках 

передавати»; 

- творчу групу вихованців гуртка «Культура рідного краю» комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної 

ради Чернігівської області», який працює на базі Киїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради (керівник Смілик О.О.) за роботу 

«Весільне дерево – ельце»; 

- Ромець Сніжану, вихованку гуртка «Юні краєзнавці» Малодівицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Прилуцької районної ради (керівник 

Покатович В.М.), за роботу «Таємниці малодівицьких візерунків»; 
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- творчу групу вихованців гуртка «Юні краєзнавці» Прилуцького 

районного Будинку школяра Прилуцької районної ради (керівники                  

Хоменко І.Є., Ратинський С.А.) за роботу «Творіння природи і людських рук»; 

- творчу групу вихованців туристсько-краєзнавчого гуртка «Веселка» 

Козелецької станції юних туристів Козелецької районної ради (керівник 

Крихтенко Ю.С.) за роботу «Вишивка бісером в сучасній Україні»; 

- Пацкан Руслану, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство» 

Перемозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради  

(керівник Ременюк Н.І.), за роботу «Вишивка – скарбниця звичаїв, традицій і 

обрядів українського народу»; 

- творчу групу вихованців літературно-краєзнавчого гуртка «Берегиня» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично-

краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області», який 

працює на базі Жукотківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Чернігівської 

районної ради (керівник Левченко Ю.О.) за роботу «Особливості вишивки 

українських візерунків Чернігівщини й майстрині села Луговської Марії 

Кузьмівни»; 

- творчу групу вихованців історико-краєзнавчого гуртка «Краєзнавець» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично-

краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області», який 

працює на базі Смолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Чернігівської 

районної ради (керівник Галушко Н.І.) за роботу «Рушники – то матусі моєї 

роки…»; 

- творчу групу вихованців військово-патріотичних гуртків «Козачата» і 

«Патріот» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 

області», який працює на базі Киселівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»  

Чернігівської районної ради (керівник Ковальчук Г.М.) за роботу «Художня 

обробка деревини в селі Киселівка»; 

- творчу групу учнів 7 класу Гірської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Щорської районної ради (керівник Пастух О.В.) за роботу «Вишивка нитками і 

бісером»; 

- творчу групу вихованців гуртка народної творчості Халявинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради (керівник 

Половецька С.М.) за роботу «Герб Чернігівського району»; 

- творчу групу учнів 7 класу Автуницької загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Городнянської районної ради (керівник Козир О.М.) за роботу «Вишивала 

дівчина, вишивала, чорну та червоную нитку слала…».  

- творчу групу учнів 5 класу Дорогинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний 

навчальний заклад» Ічнянської районної ради (керівник Дирда О.М.) за роботу 

«Вишиванка - символ Батьківщини». 



7 

 

3. За значні успіхи в роботі з учнівською молоддю зі збереження та 

примноження духовної та культурної спадщини українського народу засобами 

пошуково-дослідницької, патріотично-виховної і творчої роботи та підготовку 

переможця обласної краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду 

і до роду збережем традиції народу» нагородити Почесними грамотами 

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації: 

- Артеменко Світлану Миколаївну, вчителя української мови та 

літератури Семенівської гімназії № 2 Семенівської районної ради; 

- Байдалюк Тетяну Миколаївну, вчителя трудового навчання 

Семенівської гімназії № 2 Семенівської районної ради; 

- Гаращук Наталію Олександрівну, вчителя математики Бахмацької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 5 Бахмацької районної ради; 

- Дахно Галину Миколаївну, вчителя початкових класів Шибиринівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради; 

- Денисюк Наталію Валеріївну, керівника гуртка декоративно- 

ужиткового мистецтва «Умійко» Центру дитячої творчості Бобровицької 

районної ради; 

- Дорохову Олену Василівну, директора, керівника туристсько-

краєзнавчого гуртка Куликівського районного центру позашкільної освіти 

Куликівської районної ради; 

- Зубрицьку Світлану Миколаївну, вчителя історії Радянськослобідської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради; 

- Кислу Світлану Василівну, вчителя предмета «Захист Вітчизни» та 

«Основи медичних знань» Радянськослобідської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради; 

- Костовську Олену Миколаївну, вчителя української мови та літератури 

Бахмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 5 Бахмацької районної ради; 

- Петренко Ольгу Михайлівну, вчителя української мови та літератури 

Шибиринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради; 

- Ровенчин Ірину Олександрівну, керівника гуртка «Туристи-краєзнавці» 

Ніжинського Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Ніжинської 

міської ради; 

- Сохранич Ганну Борисівну, керівника гуртка «Цікава соломка» 

Бахмацького районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

- Старостенко Світлану Василівну, керівника гуртків «Лозоплетіння» та 

«Декоративний розпис» Ніжинського Центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Ніжинської міської ради; 

- Халюк Наталію Іванівну, директора Бутівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. Городнянської районної ради; 

- Чепурну Оксану Анатоліївну, вчителя трудового навчання Прилуцької 

гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради; 

- Шеверду Тетяну Вікторівну, майстра виробничого навчання 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівський 

професійний будівельний ліцей»; 
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- Шкут Нонну Михайлівну, вчителя української мови та літератури 

Бутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради; 

- Шумну Марію Валеріївну, керівника гуртка «Творча майстерня»   

комунального позашкільного навчального закладу «Березнянський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Менської районної ради. 

 

4. За сприяння активізації дослідницької роботи учнівської молоді з 

вивчення історії та культури рідного краю, узагальнення багатогранного 

народного мистецького досвіду, патріотичного виховання підростаючого 

покоління та підготовку лауреата обласної краєзнавчо-патріотичної акції 

учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» нагородити 

грамотами позашкільного навчального закладу «Центр дитячого та юнацького 

туризму і екскурсій»: 

- Белянко Аллу Михайлівну, вчителя технологій Семенівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 Семенівської районної ради; 

- Бєлозор Наталію Михайлівну, вчителя української мови та літератури 

Носівської районної гімназії Носівської районної ради; 

- Брунець Валентину Миколаївну, вихователя Державного професійно-

технічного навчального закладу «Куликівський професійний аграрний ліцей»; 

- Галушко Надію Іванівну, керівника історико-краєзнавчого гуртка 

«Краєзнавець» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 

області», який працює на базі Смолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Чернігівської районної ради; 

- Гончаренко Людмилу Іванівну, керівника гуртка «Мистецтво вишивки» 

Гурбинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради; 

- Грицаненко Оксану Григорівну, викладача спецдисциплін, керівника 

гуртка «Художня вишивка» Прилуцького професійного ліцею Чернігівської 

області; 

- Гузь Ірину Володимирівну, вчителя трудового навчання  Ніжинської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 Ніжинської міської ради; 

- Гульчук Олександру Василівну, методиста Новгород-Сіверського 

Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради; 

- Дирду Ольгу Миколаївну, вчителя початкових класів Дорогинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» Ічнянської районної ради; 

- Дроздову Олену Дмитрівну, майстра виробничого навчання 

Чернігівського професійного ліцею побуту; 

- Дяченко Ніну Іванівну, вчителя історії Гурбинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради; 

 - Євтушенко Ірину Михайлівну, викладача спецпредметів Чернігівського 

професійного ліцею побуту; 
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- Згоду Валентину Миколаївну, вчителя історії, керівника гуртка 

«Пам'ять» Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 10 Ніжинської 

міської ради; 

- Клименко Валентину Миколаївну, керівника гуртка «Умілі руки» 

Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області; 

- Коваленко Тетяну Іванівну, заступника директора з виховної роботи 

Сокиринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради; 

- Коваленко Наталію Павлівну, вчителя української мови та літератури  

Дігтярівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної 

ради Чернігівської області; 

- Ковальчук Ганну Михайлівну, керівника військово-патріотичних гуртків 

«Козачата» і «Патріот» комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради 

Чернігівської області», який працює на базі Киселівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» Чернігівської районної ради; 

- Козир Олену Миколаївну, вчителя історії Автуницької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради; 

- Кратко Аллу Михайлівну, вчителя образотворчого мистецтва Носівської 

районної гімназії Носівської районної ради; 

- Крихтенко Юлію Сергіївну, керівника туристсько-краєзнавчого гуртка 

«Веселка» Козелецької станції юних туристів Козелецької районної ради; 

- Кузьменко Катерину Михайлівну, вчителя німецької мови Носівської 

районної гімназії Носівської районної ради; 

- Левченко Юлію Олександрівну, керівника літературно-краєзнавчого 

гуртка «Берегиня», комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 

області», який працює на базі Жукотківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Чернігівської районної ради; 

- Лесик Наталію Анатоліївну, педагога-організатора Прилуцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 10 Прилуцької міської ради; 

- Лисенко Ганну Миколаївну, керівника гуртка «Етнолялька» Новгород-

Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської 

ради; 

- Лісовицьку Валентину Костянтинівну, вчителя української мови та 

літератури Савинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної 

ради; 

- Луцького Леоніда Петровича, керівника гуртка «Гончарна справа» 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Замглайське аграрне 

професійно-технічне училище»; 

- Мазіну Ірину Володимирівну, викладача української мови та літератури 

Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області; 
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- Марченко Валентину Володимирівну, вчителя трудового навчання  

Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської 

міської ради; 

- Маслик Наталію Віталіївну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області; 

- Мисник Ларису Анатоліївну, вчителя початкових класів Чорнорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Семенівської районної ради; 

- Олійник Катерину Андріївну, вихователя гуртожитку Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Щорське вище професійне 

училище лісового господарства»; 

- Павленко Валентину Анатоліївну, вчителя початкових класів 

Великощимельського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Щорської районної 

ради;   

- Пастух Олену Володимирівну, керівника історико-краєзнавчого гуртка 

«Калинонька» Гірської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Щорської районної 

ради; 

- Пінчук Людмилу Олександрівну, вчителя трудового навчання 

Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 Городнянської районної 

ради; 

- Покатович Вікторію Михайлівну, вчителя української мови та 

літератури, керівника гуртка «Юні краєзнавці» Малодівицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Прилуцької районної ради; 

- Половецьку Світлану Миколаївну, керівника гуртка народної творчості 

Халявинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради; 

- Ратинського Сергія Анатолійовича, керівника гуртка прикладних 

мистецтв «Фантазери» Прилуцького районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради; 

- Ременюк Надію Іванівну, вчителя історії, керівника гуртка «Історичне 

краєзнавство» Перемозької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Ніжинської 

районної ради; 

- Руду Галину Миколаївну, заступника директора з виховної роботи 

Мринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Носівської районної ради; 

- Савенко Наталію Вікторівну, вчителя історії та правознавства 

Тупичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради; 

- Сапожнікову Ольгу Сергіївну, вчителя математики та інформатики 

Держанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. Носівської районної ради; 

- Семенах Юлію Сергіївну, керівника гуртка «Любокрай» Ічнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Ічнянської районної ради; 

- Сидоренко Ольгу Іванівну, керівника військово-патріотичного гуртка 

«Пошук» Куковицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Менської районної 

ради; 
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- Смілик Олену Олегівну, керівника гуртка «Культура рідного краю» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично-

краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області», який 

працює на базі Киїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської 

районної ради; 

- Станкевич Олену Анатоліївну, майстра виробничого навчання, 

викладача спецдисциплін Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Чернігівське вище професійне училище»; 

- Тимофеєву Тетяну Олексіївну, керівника гуртка «Рукоділля» 

Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту; 

- Хилик Тетяну Анатоліївну, вчителя української мови та літератури 

Галайбинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Борзнянської районної ради; 

- Хоменко Наталію Володимирівну, керівника гуртка «Пошук» 

Куликівського районного центру позашкільної освіти Куликівської районної 

ради, який працює на базі Горбівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Куликівської районної ради; 

- Хоменка Ігоря Євгеновича, керівника гуртка «Юні краєзнавці» 

Прилуцького районного Будинку школяра Прилуцької районної ради; 

- Хоренко Тетяну Олександрівну, викладача професійно-теоретичної 

підготовки Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування»; 

- Чирченко Надію Володимирівну, керівника краєзнавчого гуртка 

Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту; 

- Шевкопляс Світлану Миколаївну, керівника гуртка «Народна творчість» 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Ічнянський 

професійний аграрний ліцей»; 

- Шовкун Раїсу Олексіївну, вчителя історії та правознавства Ніжинської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 Ніжинської міської ради; 

- Янко Ларису Олександрівну, директора, керівника експедиційного 

загону «Нащадки» Козелецької станції юних туристів Козелецької районної 

ради. 

 

5. За виховання в учнівської молоді любові до своєї Батьківщини, 

шанобливого ставлення до національних надбань та активну участь в обласній 

краєзнавчо-патріотичній акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 

традиції народу» оголосити подяку позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячого та юнацького туризму і екскурсій»: 

- Баклан Світлані Григорівні, вчителю географії, керівнику пошукового 

загону «Джерело» Рівчак-Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Носівської районної ради; 

- Бордаковій Антоніні Миколаївні, вчителю початкових класів, керівнику 

гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Семенівського Будинку творчості 

дітей та юнацтва, який працює на базі Радомської загальноосвітньої           

школи І-ІІІ ст. Семенівської районної ради; 
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- Братській Катерині Олександрівні, вихователю гуртожитку 

Чернігівського професійного ліцею побуту; 

- Власенко Галині Петрівні, заступнику директора з навчально-виховної 

роботи Дігтярівського професійного аграрного ліцею; 

- Галавській Галині Анатоліївні, викладачу спецдисциплін Чернігівського 

професійного ліцею побуту; 

- Гирбі Ользі Володимирівні, вчителю трудового навчання Жавинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради; 

- Горлач Тетяні Володимирівні, вчителю української мови та літератури 

Кропивненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Бахмацької 

районної ради; 

- Железняк Валентині Миколаївні, педагогу-організатору комунального 

закладу «Седнівський навчально-виховний комплекс» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області; 

- Згоді Валентині Миколаївні, вчителю історії Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 10 Ніжинської міської ради; 

- Калайді Світлані Миколаївні, вчителю трудового навчання Ріпкинської 

гімназії Ріпкинської районної ради; 

- Карпенко Олені Михайлівні, майстру виробничого навчання 

Чернігівського професійного ліцею побуту; 

- Клименко Дарії Петрівні, вчителю історії Ядутинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Борзнянської районної ради; 

- Комлик Світлані Іванівні, вчителю історії Дігтярівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради; 

- Кратко Людмилі Володимирівні, заступнику директора з виховної 

роботи Носівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 Носівської районної 

ради; 

- Лавресі Світлані Григорівні, вчителю початкових класів Рівчак-

Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Носівської районної ради; 

- Лутченку Юрію Івановичу, вчителю трудового навчання Мньовської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради; 

- Мажузі Світлані Петрівні, керівнику народознавчого гуртка «Берегиня» 

Дігтярівського професійного аграрного ліцею; 

- Марфуніній Наталії Михайлівні, керівнику туристсько-краєзнавчого 

гуртка Биринського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Новгород-

Сіверської районної ради; 

- Марченко Наталії Анатоліївні, вчителю історії Лемешівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради; 

- Невжинській Ірині Вікторівні, майстру виробничого навчання 

Чернігівського професійного ліцею побуту; 

- Нерет Ользі Григорівні, керівнику туристсько-краєзнавчого гуртка 

«Мандрівник» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
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туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської 

області», який працює на базі Снов'янської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Чернігівської районної ради; 

- Ніколенко Світлані Валеріївні, вчителю трудового навчання Прилуцької 

гімназії №1 ім. Георгія  Вороного; 

- Ничипоренко Світлані Сергіївні, вчителю історії Олешнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. С.Русової Ріпкинської районної ради; 

- Півторацькій Раїсі Михайлівні, керівнику гуртка «Українська народна 

творчість» Талалаївського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Талалаївської районної ради; 

- Пінчук Тетяні Миколаївні, вихователю гуртожитку Чернігівського 

професійного ліцею побуту; 

- Поліщуку Володимиру Миколайовичу, керівнику краєзнавчого гуртка 

Прилуцького районного Будинку школяра Прилуцької районної ради; 

- Сергієнко Олені Миколаївні, вихователю гуртожитку Чернігівського 

професійного ліцею побуту; 

- Ткач Олені Вікторівні, вчителю трудового навчання та інформатики 

Грем'яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Новгород-Сіверської районної 

ради; 

- Халіній Наталії Олексіївні, вчителю трудового навчання Носівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. №3 Носівської районної ради; 

- Чеботар Наталії Іванівні, вчителю історії та українознавства Мньовської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради; 

- Черненко Тетяні Василівні, вчителю історії Кам'янсько-Слобідської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Новгород-Сіверської районної ради; 

- Черниш Світлані Анатоліївні, вчителю образотворчого мистецтва 

комунального закладу «Седнівський навчально-виховний комплекс» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

- Шовкун Раїсі Олександрівні, вчителю історії та правознавства 

Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 Ніжинської міської районної 

ради. 

 

6. Позашкільному навчальному закладу «Центр дитячого та 

юнацького туризму і екскурсій» (в.о. директора Курганський В.О.) організувати 

та провести нагородження переможців та лауреатів акції обласної краєзнавчо-

патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції 

народу». 

 

7. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад, директору навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти в Чернігівській області: 

7.1 Довести до відома керівників загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних навчальних закладів результати проведення акції. 
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7.2 Розглянути питання щодо відзначення керівників учнівських 

колективів, які підготували переможців та лауреатів акції. 

 

8. Продовжити у 2016-2017 навчальному році обласну краєзнавчо-

патріотичну акцію учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції 

народу».  

 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

Управління Соронович О.Ю. 

 

 

 

Начальник Управління       М.А. Конопацький 


