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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 09.11.2016 № 412 «Про проведення обласної 
краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 
традиції народу», пункту 8 наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 11.07.2016 № 298 «Про підведення підсумків обласної 
краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 
традиції народу», 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 2016 року до квітня 2017 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 конкурс представлено 77 робіт, за двома віковими групами: старшої 
(49 робіт) та середньої (28 робіт), що стали переможцями районних, об'єднаних 
територіальних громад, міських етапів акції з 18 районів області: Бахмацького, 
Бобровицького, Борзнянського, Городнянського, Ічнянського, Козелецького, 
Коропського, Корюківського, Куликівського, Менського, Ніжинського, 
Новгород-Сіверського, Носівського, Прилуцького, Семенівського, 
Срібнянського, Талалаївського, Чернігівського, міст Ніжина, Новгород- 
Сіверського, Прилук, Чернігова та Парафіївської, Михайло-Коцюбинської, 
Корюківської, Носівської об'єднаних територіальних громад.
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Високий рівень пошуково-дослідницької роботи, унікальність зібраного 
краєзнавчого матеріалу, майстерність, оригінальність, фантазію у виконанні 
творчих робіт та їх відповідність краєзнавчо-патріотичній тематиці виявили 
учні загальноосвітніх та вихованці позашкільних навчальних закладів 
Бахмацького, Городнянського, Ічнянського, Корюківського, Куликівського, 
Менського, Семенівського районів та міст Ніжина, Новгород-Сіверського, 
Прилук, Чернігова.

На увагу заслуговують роботи учнів професійно-технічних навчальних 
закладів, які відзначилися майстерністю виконання творчих робіт і глибиною 
наданої краєзнавчої інформації.

На підставі висновків обласного конкурсного журі

НАКАЗУЮ:

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

у  старшій віковій групі:
- 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 учнів студії дизайну та декору Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище» 
(керівник Станкевич O.A.) за роботу «Петриківський розпис. Мальовнича карта 
України»;

- Гузь Анастасію, ученицю 10-го класу Ніжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 6 Ніжинської міської ради (керівники Гузь І.В., Шовкун P.O.), 
за роботу «Я рідний край та мову солов'їну у вишивку свою вплела, в нитки»;

- Шацьку Аліну, ученицю 8-го класу Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. № 10 Прилуцької міської ради (керівник Зімбалевська Ю.П.), за роботу 
«Лялька-мотанка -  берегиня української нації»;

- творчу групу учнів 10-го класу Хоробицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. Городнянської районної ради (керівники Веркасова Н.М., 
Коробко М.Є.) за роботу «Благодатний, неповторний давній побут 
рукотворний»;

- творчу групу учнів груп 1608, 1503 Державного навчального закладу 
«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» (керівник 
Єрмак Ю.В.) за роботу «Плетіння із газетної лози»;

- Закружну Марію, ученицю 8-го класу комунального закладу 
«Городнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради (керівник 
Писарюга С.О.), за роботу «А мак цвіте віки в роздоллі»;

- творчу групу учнів 9-го класу Стрільницької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. Бахмацької районної ради (керівники Дзюба В.M., Сєрик А.М.) за 
роботу «Різьба -  це життєдайне джерело народного мистецтва»;
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- Федфеденко Марію, ученицю 9-го класу Прилуцької гімназії № 5 імені 
Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради (керівник 
Чепурна O.A.), за роботу «Лялька-мотанка -  одвічна берегиня роду»;

- творчу групу учнів 8,11 класів Семенівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. № 1 Семенівської районної ради (керівник Белянко А.М.) за роботу 
«Семенівщина вишивана»;

- творчу групу учнів 10,11 класів Перелюбської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. Корюківської районної ради (керівник Супруненко Т.М.) за роботу 
«Особливості вишивання на Чернігівщині»;

- Науменко Інну, вихованку творчої майстерні декоративно-прикладного 
мистецтва «Чарівниця» Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської 
ради (керівник Тимченко І.В.), за роботу «Мистецтво плетіння від давніх часів 
до сьогодення»;

у  середній віковій групі:
- Карпенко Валерію, вихованку гуртка «Народна лялька» Центру дитячої 

та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради (керівники Клюй K.M., 
Гульчук О.В.), за роботу «У полоні творчості»;

- Ніжинця Максима, учня 5-го класу Ніжинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. № 10 Ніжинської міської ради (керівник Згода В.М.), за роботу 
«Відроджуймо ковальську справу, щоб викувати Україні мир і славу»;

- творчу групу вихованців гуртка декоративно-прикладного мистецтва 
Куликівського районного центру позашкільної освіти (керівник 
Кузьменко О.В.) за роботу «Чарівний світ тістопластики»;

творчу групу вихованців гуртка «Любокрай» комунального 
позашкільного навчального закладу «Ічнянський районний Будинок дитячої та 
юнацької творчості» Ічнянської районної ради (керівник Семенах Ю.С.) за 
роботу «Оберіг своїми руками»;

- творчу групу вихованців гуртка «Бісероплетіння» Корюківського 
Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради, який працює 
на базі Наумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Корюківської міської ради 
(керівник Железняк О.І.) за роботу «Ткацтво -  переплетіння минулого і 
сучасного».

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

у  старшій віковій групі:
Макарець Валентину, ученицю 8-го класу Радичівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Коропської районної ради (керівник 
Стельмах О.П.), за роботу «Український національний одяг»;

- творчу групу учнів Сокиринського професійного аграрного ліцею 
Чернігівської області (керівники Мазіна І.В., Упікало В.М.) за роботу 
«Гончарство Чернігівщини»;
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- 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 розвитку галайбинських 
деревообробних промислів»;

- Філон Світлану, ученицю 8-го класу Тупичівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради (керівники Летута O.A., 
Савенко Н.В.), за роботу «Чарівний світ бісеру»;

- творчу групу учнів груп № 3 кк, № 4 кк, членів творчого об'єднання 
«Дивосвіт» Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області 
(керівник Олександренко М.О.), за роботу «Відродження бісероплетіння -  
давнього виду українського мистецтва»;

- Ворожбит Марину, ученицю 8-го класу Грем'яцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Новгород-Сіверської районної ради (керівник Гусарь O.A.), за 
роботу «Вишивання бісером -  сучасний різновид декоративно-прикладного 
мистецтва»;

- Карасьову Ольгу, ученицю 10-го класу Семенівської гімназії № 2 
Семенівської районної ради (керівник Ятчук О.M.), за роботу «Рушники -  
вишиті символи України»;

- Комар Вікторію, ученицю 9-го класу Тиницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Бахмацької районної ради (керівники Шевченко H.A., 
Черепньова Г.С.), за роботу «Історія розвитку техніки торцювання в с. Тиниця»;

- Фесюн Юлію, вихованку гуртка «Мозаїка» Борзнянського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Рідзель Т.А.), за роботу 
«Барвисті кольори Чернігівської вишивки»;

- Жигун Юлію, ученицю 10-го класу Носівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 4 Носівської міської ради (керівник Самар С.В.), за роботу 
«Модульне оригамі. «Герб України»»;

- творчу групу учнів групи № 2 «Кухар. Кондитер» Прилуцького 
професійного ліцею Чернігівської області (керівник Бачикало Т.П.) за роботу 
«Вишивана моя Україна»;

творчу групу вихованців гуртка «Рукоділля» Чернігівського 
професійного ліцею залізничного транспорту (керівники Асітова Н.В., 
Тимофеева Т.О.) за роботу «Народження весни»;

- творчу групу учнів 9-го класу Автуницької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ст. Городнянської районної ради (керівник Борисенко І.Є.) за роботу 
«Дивовижний світ -  квілінг»;

- Гайдая Валерія, учня 9-го класу Горобіївської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ст. Срібнянської районної ради (керівник Погибко С.Г.), за роботу 
«Художня обробка деревини з використанням різьблення та випалювання»;

- Тарасенко Діану, ученицю 10-го класу Дігтярівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради (керівник Коваленко В.М.), за 
роботу «Витинанка -  безмежність душі українського народу»;
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Соляник Сніжану, ученицю 11-го класу Миколаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Менської районної ради (керівник 
Подкур H.A.), за роботу «Відродження давньої традиції в рідному селі»;

- Дорошенко Марію, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Центру творчості 
дітей та юнацтва Прилуцької міської ради (керівник Дорошенко С.М.), за 
роботу «Мистецтво бісероплетіння»;

- Дудко Ганну, ученицю 9-го класу Забарівської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ст. Корюківської міської ради (керівник Абакумець Н.В.), за роботу 
«Українська вишивка -  своєрідний літопис життя»;

- Маринченка Олексія, учня 8-го класу Величківської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ст. Менської районної ради (керівник Маринченко Н.М.), за роботу 
«Вишивка нитками»;

- Новик Людмилу, ученицю групи 618 Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище 
побутового обслуговування» (керівник Бездушна К.О.), за роботу «А барв -  
немов у квітнику»;

- творчу групу учнів 8-Б класу Носівської міської гімназії Носівської 
міської ради (керівник Кратко A.M.) за роботу «Мистецтво квілінгу»;

- Кульман Ганну, ученицю 9-го класу Лизунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ст. Новгород-Сіверської районної ради (керівники Коврижко О.Г., 
Плахута А.О.), за роботу «Український віночок у місцевих звичаях і обрядах»;

- творчу групу вихованців гуртків «Декоративно-ужиткове мистецтво» та 
«Декоративна обробка деревини» районного Будинку школяра Прилуцької 
районної ради (керівники Кураленко O.A., Жежера Є.В.) за роботу «Творіння 
природи й людських рук. З історії розвитку столярства на Прилуччині»;

- творчу групу учнів 8-го класу Ніжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 5 Ніжинської міської ради (керівники Шмаровоз А.М., 
Салівон Т.І.) за роботу «Пам'ятник ніжинському огірку»;

- Деркача Романа, учня 10-го класу Понорницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Коропської районної ради (керівник Сорока О.Д.), за роботу 
«Рідна школа. Різьблення»;

- творчу групу учнів групи К-152 Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Куликівський професійний аграрний ліцей» (керівник 
Брунець В.М.) за роботу «Лялька-мотанка -  це пам'ять поколінь»;

- Кравченко Аліну, ученицю 10-го класу Носівського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» І-ІІІ ст. № 3 Носівської міської ради (керівник Жук О.М.), 
за роботу «Мистецтво художнього різьблення та випалювання»;

у  середній віковій групі:
- Шеремет Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Корюківської районної ради 
(керівник Терещенко Н.О.), за роботу «Символіка населеного пункту: герб і 
прапор»;
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- Шейну Вікторію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Коропського 
районного центру дитячої та юнацької творчості (керівник Цупко O.A.), за 
роботу «Розвиток гончарного мистецтва на Коропщині»;

- творчу групу учнів 6-го класу Бутівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. Городнянської районної ради (керівник Пилипенко Н.О.) за роботу 
«Кухлик меду»;

- творчу групу експедиційного загону «Нащадки» Козелецької станції 
юних туристів (керівник Янко JI.O.) за роботу «Українські мотиви в сучасному 
житті»;

- Кожемяко Іванку, ученицю 6-го класу Корюківської гімназії 
Корюківської міської ради (керівник Лях Ю.П.), за роботу «Україна вишивана»;

- Ярмоленка Родіона, вихованця краєзнавчого гуртка районного Будинку 
школяра Прилуцької районної ради, який працює на базі Ладанської гімназії 
Прилуцької районної ради (керівник Поліщук В.M.), за роботу «Художнє 
оздоблення деревини»;

- творчу групу учнів 5-Б класу Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської 
міської ради (керівник Дідок Л.М.) за роботу «Чарівні перетворення солоного 
тіста в умілих руках»;

- творчу групу учнів 8-Б класу Корюківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 4 Корюківської міської ради (керівник Колухонова М.В.) за 
роботу «Аплікація -  один з видів декоративно-ужиткового мистецтва»;

- Голич Юлію, ученицю 7-го класу Жукотківської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ст. Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району 
(керівник Левченко Ю.О.), за роботу «Особливості техніки аплікації з соломи 
на Чернігівщині та майстрині села Кучерявенко Анни Олексіївни»;

- Коленченко Анастасію, ученицю 7-го класу Печенюгівського 
навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради (керівник 
Попова Т.О.), за роботу «Історичне минуле ляльки-мотанки»;

- Дороднову Валерію, вихованку гуртка «Умілі руки» Центру дитячої 
творчості Бобровицької районної ради (керівник Дороднова K.M.), за роботу 
«Плетіння з кукурудзи - невід'ємна складова матеріально-духовної культури 
народу»;

Особу Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 
позашкільного навчального комунального закладу Менська районна станція 
юних техніків Менської районної ради (керівник Ткаченко Н.В.), за роботу «Як 
у хаті витинанка, то й добро стоїть на ганку»;

- творчу групу учнів 6-го класу Калюжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ст. Срібнянської районної ради (керівник Клязника В.І.) за роботу 
«Сувеніри із солоного тіста»;

- творчу групу учнів 7-го класу Коломійцівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. Носівської районної ради (керівник Іващенко Л.М.) за роботу «Вишивка 
бісером: погляд із минулого в сучасне»;
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- Пенську Альону, ученицю 7-го класу Іваницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Парафіївської селищної ради (керівники Толочко Л.В., 
Кривуш О.О.), за роботу «Моє село -  краплиночка на карті...»;

- творчу групу учнів 5-го класу Рівчак-Степанівського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  Дошкільний 
навчальний заклад» І-ІІІ ст. Носівської районної ради (керівники 
Бондаренко Л.О., Лавреха С.Г.) за роботу «Тістопластика -  новизна чи 
минувшина?»;

- творчу групу вихованців гуртка «Криниця духовності» Борзнянського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості, який працює на базі 
Ядутинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Борзнянської районної ради 
(керівник Поправка Н.В.) за роботу «Відродження народних ремесел»;

- Джим Тетяну, ученицю 7-го класу Держанівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  Дошкільний навчальний 
заклад» І-ІІІ ст. Носівської районної ради (керівник Сапожнікова О.С.), за 
роботу «Вишиваю бісером долю України».

3. За значні успіхи в роботі з вивчення, збереження, примноження 
духовної й культурної спадщини українського народу засобами пошуково- 
дослідницької, патріотично-виховної і творчої діяльності 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:

- Белянко Аллу Михайлівну, вчителя технологій Семенівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 Семенівської районної ради;

- Веркасову Наталію Миколаївну, завідувача шкільним музеєм, 
вихователя групи продовженого дня Хоробицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. Городнянської районної ради;

- Гузь Ірину Володимирівну, вчителя трудового навчання Ніжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 Ніжинської міської ради;

- Гульчук Олександру Василівну, методиста Центру дитячої та юнацької 
творчості Новгород-Сіверської міської ради;

- Дзюбу Віту Миколаївну, вчителя української мови та літератури 
Стрільницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Бахмацької районної ради;

- Єрмак Юлію Валеріївну, керівника гуртка «Народна творчість» 
Державного навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний ліцей 
Чернігівської області»;

- Железняк Олену Іванівну, керівника гуртка Корюківського Центру 
дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради, який працює на базі 
Наумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Корюківської міської ради;

Згоду Валентину Миколаївну, вчителя історії Ніжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 10 Ніжинської міської ради;
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- Зімбалевську Юлію Петрівну, заступника директора з навчально- 
виховної роботи, вчителя історії Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
№ 10 Прилуцької міської ради;

- Клюй Катерину Миколаївну, керівника гуртка «Народна лялька» Центру 
дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради;

- Коробка Миколу Євтихійовича, вчителя предмета «Захисту Вітчизни» 
Хоробицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради;

- Кузьменко Оксану Валеріївну, керівника гуртка «Декоративно- 
прикладне мистецтво» Куликівського районного центру позашкільної освіти;

- Писарюгу Світлану Олексіївну, вчителя технології комунального 
закладу «Городнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради;

- Семенах Юлію Сергіївну, керівника гуртка «Любокрай» комунального 
позашкільного навчального закладу «Ічнянський районний Будинок дитячої та 
юнацької творчості» Ічнянської районної ради;

Сєрика Анатолія Миколайовича, керівника гуртка «Художнє 
різьблення» Стрільнццької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Бахмацької 
районної ради;

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

- Супруненко Тамару Миколаївну, заступника директора з виховної 
роботи Перелюбської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Корюківської районної 
ради;

- Тимченко Ірину Василівну, керівника гуртка декоративно-прикладного 
мистецтва «Чарівниця», методиста Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради;

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

- Шовкун Раїсу Олексіївну, вчителя історії та права Ніжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 Ніжинської 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 роботи з дослідження історії та 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»:

- Абакумець Наталію Володимирівну, педагога-організатора Забарівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Корюківської міської ради;

- Асітову Наталію Василівну, вихователя гуртожитку Чернігівського 
професійного ліцею залізничного транспорту;
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- Бачикало Тамілу Петрівну, викладача іноземної мови Прилуцького 
професійного ліцею Чернігівської області;

- Бездушну Катерину Олександрівну, майстра виробничого навчання 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище 
професійне училище побутового обслуговування»;

- Бондаренко Людмилу Олексіївну, вчителя трудового навчання Рівчак- 
Степанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад -  Дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. Носівської районної ради;

- Борисенко Ірину Євгеніївну, вчителя початкових класів Автуницької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Городнянської районної ради;

- Брунець Валентину Миколаївну, вихователя Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Куликівський професійний аграрний ліцей»;

- Гусарь Олену Артурівну, вчителя трудового навчання Грем'яцької 
загальноосвітньої школи'І-ІІІ ст. Новгород-Сіверської районної ради;

- Дідок Любов Михайлівну, вчителя початкових класів Ніжинської 
гімназії № 3 Ніжинської міської ради;

- Дороднову Катерину Миколаївну, керівника гуртка «Умілі руки» 
Центру дитячої творчості Бобровицької районної ради;

- Дорошенко Світлану Миколаївну, керівника гуртка «Бісерне сяйво» 
Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради;

- Жежеру Євгена Вікторовича, керівника гуртка художньої обробки 
деревини «Вмілі руки» районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;

- Жук Олену Миколаївну, заступника директора з навчально-виховної 
роботи Носівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад -  Дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. № 3 Носівської 
міської ради;

- Іващенко Ларису Миколаївну, педагога-організатора Коломійцевської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Носівської районної ради;

- Клязнику Вікторію Іванівну, вчителя початкових класів Калюжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Срібнянської районної ради;

- Коваленко Віру Миколаївну, заступника директора з виховної роботи 
Дігтярівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради;

- Коврижко Олену Григорівну, вчителя української мови та літератури 
Лизунівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Новгород-Сіверської районної 
ради;

- Колухонову Марину Валеріївну, вчителя трудового навчання 
Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 Корюківської міської ради;

- Кратко Аллу Михайлівну, вчителя образотворчого мистецтва Носівської 
міської гімназії Носівської міської ради;

- Кривуш Олену Олександрівну, вчителя трудового навчання Іваницької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Парафіївської селищної ради;

- Кураленко Олену Анатоліївну, керівника гуртка «Декоративно- 
ужиткове мистецтво» районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;
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- Лавреху Світлану Григорівну, вчителя початкових класів Рівчак- 
Степанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад -  Дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. Носівської районної ради;

- Левченко Юлію Олександрівну, вчителя української мови та літератури 
Жукотківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Михайло-Коцюбинської 
селищної ради Чернігівського району;

- Летуту Оксану Анатоліївну, вчителя історії та географії Тупичівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради;

- Лях Юлію Петрівну, вчителя образотворчого мистецтва Корюківської 
гімназії Корюківської міської ради;

- Мазіну Ірину Володимирівну, методиста Сокиринського професійного 
аграрного ліцею Чернігівської області;

- Маринченко Наталію Михайлівну, вчителя початкових класів 
Величківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Менської районної ради;

- Олександренко Марину Олександрівну, бібліотекаря Дігтярівського 
професійного аграрного ліцею Чернігівської області;

- Пилипенко Ніну Олександрівну, вчителя початкових класів Бутівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради;

Плахуту Алісу Олексіївну, керівника гуртка Лизунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Новгород-Сіверської районної ради;

- Погибка Сергія Григоровича, вчителя трудового навчання Горобіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Срібнянської районної ради;

- Подкур Наталію Андріївну, вчителя української мови та літератури 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Менської районної ради;

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

Попову Тетяну Олександрівну, вчителя початкових класів 
Печенюгівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської 
районної ради;

- Поправку Надію Володимирівну, керівника гуртка «Криниця 
духовності» Борзнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, 
який працює на базі Ядутинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Борзнянської 
районної ради;

- Рідзель Таїсію Анатоліївну, керівника гуртка «Мозаїка» Борзнянського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Савенко Наталію Вікторівну, вчителя історії та правознавства 
Тупичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Городнянської районної ради;

- Салівон Тетяну Іванівну, вчителя зарубіжної літератури та художньої 
культури Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 5 Ніжинської міської 
ради;

- Самар Світлану Вікторівну, вчителя трудового навчання Носівської 
загальноосвітньої школи № 4 Носівської міської ради;
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- Сапожнікову Ольгу Сергіївну, вчителя математики та інформатики 
Держанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад -  Дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. Носівської районної ради;

- Сороку Олександра Дмитровича, вчителя трудового навчання 
Понорницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Коропської районної ради;

- Стельмах Ольгу Павлівну, заступника директора з виховної роботи 
Радичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Коропської районної ради;

- Терещенко Ніну Олексіївну, керівника гуртка «Виготовлення сувенірів» 
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Корюківської районної 
ради;

- Тимофееву Тетяну Олексіївну, керівника гуртка «Рукоділля» 
Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту;

- Ткаченко Наталію Володимирівну, керівника гуртка «Виготовлення 
сувенірів» позашкільного навчального комунального закладу Менська районна 
станція юних техніків Менської районної ради;

- Толочко Леніну Василівну, вчителя художньої культури Іваницької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Парафіївської селищної ради;

- У шкало Валентину Миколаївну, майстра -  декоратора Сокиринського 
професійного аграрного ліцею Чернігівської області;

- Хилик Тетяну Андріївну, керівника гуртка «Музейна справа» 
Борзнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Цупко Оксану Анатоліївну, керівника гуртка «Художня кераміка» 
Коропського районного центру дитячої та юнацької творчості;

- Черепньову Галину Сергіївну, педагога-організатора Тиницької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Бахмацької районної ради;

- Шевченко Наталію Анатоліївну, вчителя історії та правознавства 
Тиницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Бахмацької районної ради;

- Шмаровоз Анжелу Миколаївну, вчителя англійської мови та трудового 
навчання Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 5 Ніжинської міської 
ради;

- Янко Ларису Олександрівну, керівника експедиційного загону 
«Нащадки», директора Козелецької станції юних туристів;

- Ятчук Оксану Миколаївну, вчителя української мови та літератури 
Семенівської гімназії № 2 Семенівської районної ради.

5. За виховання шанобливого ставлення до національних надбань, любові 
до Батьківщини та активну участь в обласній краєзнавчо-патріотичній акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» оголосити 
подяку комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»:

- Свченко Аліні Валентинівні, вчителю трудового навчання Парафіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Парафіївської селищної ради;

- Дерев'янко Яні Станіславівні, керівнику гуртка декоративно-ужиткового 
мистецтва районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;
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- Кушеваровій Олені Валеріївні, вчителю історії та правознавства 
Стахорщинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Новгород-Сіверської районної 
ради;

- Мажузі Світлані Петрівні, керівнику народознавчого гуртка «Берегиня» 
Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області;

- Марченко Світлані Миколаївні, вчителю Кукшинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради;

- Матвієнку Сергію Віталійовичу, викладачу Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівський центр професійно-технічної 
освіти»;

- Одинцю Анатолію Васильовичу, вчителю трудового навчання 
Чайкинського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної 
ради;

- Пінчук Тетяні Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівський 
професійний ліцей деревообробної промисловості»;

- Прачик Наталії Володимирівні, вчителю початкових класів Фаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Новгород-Сіверської районної ради;

- Сидоренко Ларисі Леонідівні, керівнику гуртка «Веселка» Центру 
творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради;

- Степаненко Наталії Григорівні, вчителю образотворчого мистецтва 
Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Срібнянської районної ради;

- Хоменку Ігорю Євгеновичу, керівнику краєзнавчого гуртка районного 
Будинку школяра Прилуцької районної ради.

6. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (директор Степовик П.М.):

6.1 Організувати та провести нагородження переможців та лауреатів 
обласної краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду 
збережем традиції народу».

6.2 Продовжити у 2017-2018 навчальному році обласну краєзнавчо- 
патріотичну акцію 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 
(Гріненко В.В):

7.1 Довести до відома керівників загальноосвітніх, позашкільних, 
професійно-технічних навчальних закладів результати проведення акції.

7.2 Розглянути питання щодо відзначення керівників учнівських 
колективів, які підготували переможців та лауреатів акції.
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7.3 Сприяти участі учнівської молоді у обласній краєзнавчо-патріотичній 
акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу».

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Управління
# 2 ^

М.А. Конопацький
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