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Про підсумки І (обласного) туру 
Всеукраїнської краєзнавчої акції 
учнівської молоді «Українська революція:
100 років надії і боротьби»

На виконання наказу М іністерства освіти і науки України від 03.05.2018 
№ 450 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію 
учнівської молоді "Українська революція: 100 років надії і боротьби"», 
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 29.05.2018 за № 633/32085, 
наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 10.09.2018 № 280 
«Про проведення І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської 
молоді "Українська революція: 100 років надії і боротьби"», з метою
громадянського виховання дітей та молоді на засадах історичної правди про 
боротьбу українського народу за державну незалежність, формування ціннісних 
орієнтирів і почуття патріотизму у дітей та молоді на прикладах боротьби 
українського народу за самовизначення, соборність та державність України, 
сприяння збереженню історичної пам ’яті, удосконалення змісту, форм і засобів 
краєзнавчо-дослідницької роботи в закладах освіти проведено 
І (обласний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 
«Українська революція: 100 років надії і боротьби».

На розгляд журі представлено 46 робіт здобувачів освіти області з 
Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Городнянського, Корюківського, 
Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Чернігівського районів, 
міст Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова та Батуринської, 
Бобровицької, Городнянської, Корюківської, М енської, М ихайло- 
Коцюбинської, Новобасанської, Носівської, Плисківської, Сновської, 
Талалаївської, Тупичівської та Холминської об’єднаних територіальних громад.

У рамках акції здобувані освіти області проводили пошукову, краєзнавчу, 
науково-дослідницьку роботу, збирали статистичну інформацію, фактичні 
матеріали, працювали в архівах, бібліотеках та музеях.
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Більшість досліджень історичних подій зроблено здобувачами освіти у 
своїй місцевості -  на Городнянщині, Корюківщині, М енщині, Новгород- 
Сіверщині, Талалаївщині та Чернігівщині.

За напрямом «Українська революція -  доба національного 
державотворення» було досліджено матеріали щодо впливу махновщини на 
радикалізацію повстанських рухів на Чернігівщині 1917 — 1921 років
(позашкільний навчальний заклад «Ніжинський Центр туризму та краєзнавства 
учнівської молоді» Ніжинської міської ради), національної політики
Українських урядів щодо євреїв у роки Української революції, зародження 
національної грош ової одиниці в цей період (здобувані освіти Ніжинської 
районної та Прилуцької міської ради), досліджено діяльність політичних 
діячів Володимира Науменка, Романа Бжеського, М иколи Порша,
Павла Скоропадського, М иколи М іховського та інших.

За напрямом «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та 
військової агресії Росії» вихованці закладів освіти Н іжинської міської ради, 
Борзнянської районної ради, Корюківської та М енської об’єднаних 
територіальних громад дослідили опір українських селян процесам 
колективізації, збройні антикомуністичні повстання у 20-х -  30-х роках 
XX століття, цікаві постаті Нестора М ахна та М арії Якуніної.

Роботи здобувачів освіти Андріївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів М ихайло-Коцюбинської селищної ради та закладів освіти 
Борзнянського району, надіслані за напрямом «Український національний 
визвольний рух 1930-х років, періоду Другої світової війни та у повоєнні роки», 
розкрили причини та наслідки національно-визвольної боротьби в Україні, 
діяльність Організації українських націоналістів і роль українців в організації 
протестів та повстань у сталінських таборах у 1950-х роках.

За напрямом «Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному 
режимові» здобувані освіти Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської 
ради, Н іжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Ніжинської 
міської ради та Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської 
області при Ніжинському Державному університеті імені М иколи Г о го л я / 
Талалаївської, Сновської та Новобасанської сільських рад та Корюківського 
району дослідили причини виникнення, зміст та форми дисидентського руху на 
Чернігівщині, історію створення Української Гельсінської групи, долі 
українських дисидентів Івана Дзюби, Лесі Коцюби, Григорія Кочура, 
Левка Л ук’яненка, Валентина Мороза, В ’ячеслава Чорновола.

Цікавим у роботах вихованців Т ур’янського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад», Плисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Плисківської селищ ної ради, Прилуцького професійного ліцею та 
Дегтярівського професійного аграрного ліцею за напрямом «Українська 
державність: від Революції на граніті до Револю ції Гідності», стало
дослідження революційних подій в наші часи. Зібрано історичні довідки 
причин та наслідків студентських рухів 1980-х років та формування



з

спілки, Револю ції на граніті у 1990-ті роки, Помаранчевої революції та подій 
Революції Гідності на Майдані Незалежності -  важливих етапів боротьби 
українців за європейський шлях розвитку нашої держави.

За підсумками роботи журі н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями І (обласного) туру Всеукраїнської 
краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і 
боротьби» та нагородити Дипломом Управління освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації:

1.1 За напрямом «Українська революція -  доба національного 
державотворення»:

- творчу групу здобувачів освіти позашкільного навчального закладу 
«Ніжинський Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді» (керівник 
Я. Крапивний) за роботу «Вплив махновщини на радикалізацію повстанських 
рухів на Чернігівщ ині (1917-1921 рр.)»;

-С урая Богдана, здобувана освіти 10 класу та Зімбалевську Анну, 
здобувана освіти 5 класу Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 10 П рилуцької міської ради Чернігівської області (керівники
Ю. Зімбалевська, О. Сохань), за роботу «Народження національної грошової 
одиниці в період Української народної республіки (1917-1920 рр.)»;

-С ірик  Анастасію , здобувана освіти 10 класу Великокошелівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради Чернігівської 
області (керівник М. Помазан), за роботу «Національна політика Українських 
урядів щодо євреїв в роки Української революції 1917-1921 рр.».

1.2 За напрямом «Боротьба українців проти більш овицької диктатури 
та військової агресії Росії»:

- Крес Наталію, здобувана освіти 10 класу Корюківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області 
(керівник О. Бориско), за роботу «Нездоланність народу».

1.3 За напрямом «Український національний визвольний рух 1930-х 
років, періоду Д ругої світової війни та у повоєнні роки»:

- Литвина Олександра та М нівець Софію, здобувачів освіти 11 класу 
комунального закладу Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
М ихайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської 
області (керівник Т. Безлюдна), за роботу «Роль українців в організації 
протестів та повстань у сталінських таборах».

1.4 За напрямом «Дисидентський рух опору комуністичному 
тоталітарному режимові»:

-здобувачів освіти 10 класу Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської 
міської ради Чернігівської області (керівник Л. Попок) за роботу «З Україною в 
серці у майбутнє дивлюсь»;

-М ірош ниченко Дарію, здобувана освіти 1 курсу історичного класу 
Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при 
Ніжинському державному університеті імені М иколи Гоголя (керівник
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Р. Клунко), за роботу «Змагання Народного Руху України за здобуття 
незалежності України (1989-1991 рр.)»

1.5 За напрямом «Українська державність: від Революції на граніті до 
Революції Гідності»:

- М артиненка Андрія та Мороз Поліну, здобувачів освіти 8 класу 
Т уринського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради, 
Сновського району, Чернігівської області (керівник В. Петрук), за роботу «Роль 
та значення Револю ції на граніті у боротьбі за відновлення державної 
незалежності України».

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

2.1 За напрямом «Українська революція -  доба національного 
державотворення»:

- пош уково-дослідницьку групу здобувачів освіти 6 -  11 класів
Красненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Бахмацького району 
(керівник О. Приходько) за роботу «Історія вимагає правди»;

-творчу групу здобувачів освіти 9 класу Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №  19 Ч ернігівської м іської ради Ч ернігівської області 
(керівник В. К лопот) за роботу «Володимир Науменко. Відродження з 
небуття»;

-пош уково-дослідницьку групу вихованців комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» (керівник О. Дорошенко) за роботу «Видатні 
постаті Чернігівщини. Роман Бжеський»;

- вихованців гуртка «Джерело» здобувачів освіти Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище» 
(керівник І. Голобурда) за роботу «Події Української револю ції на Чернігівщині 
з листопада 1917 року по квітень 1918 року»;

- здобувачів освіти 11 класу Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області (керівник 
В. Клопот) за роботу «Герої буремних років»;

-здобувачів освіти 9 класу Городнянської гімназії Городнянської міської 
ради Чернігівської області (керівник С. Семенова) за роботу «Городнянщина в 
період національно-визвольної боротьби 1917-1920-х років: здобутки, втрати, 
уроки»;

-здобувачів освіти 7 класу комунального закладу «Городнянський ліцей» 
Чернігівської обласної ради (керівник А. Коливан) за роботу «Події Української 
Революції 1917-1921 рр. на Чернігівщині».

2.2 За напрямом «Боротьба українців проти більш овицької диктатури 
та військової агресії Росії»:
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-К алю ж ну Д ар’ю, здобувана освіти 11 класу Н іжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 Ніжинської міської ради Чернігівської області 
(керівник М. Цинковська), за роботу «Нестор М ахно та Якуніна Марія 
Степанівна»;

-К алам урзу Іллю, здобувана освіти 10 класу Ядутинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної держадміністрації 
Чернігівської області (керівник Н. Поправка), за роботу «Боротьба українців 
проти більш овицької диктатури».

2.3 За напрямом «Український національний визвольний рух 
1930-х років, періоду Другої світової війни та у повоєнні роки»:

-вихованців краєзнавчо-туристичного гуртка «Толока» Борзнянського 
районного будинку дитячої та юнацької творчості Борзнянської районної ради 
(керівник В. Бодун) за роботу «Національно-визвольна боротьба в Україні в 
1917-1921 роках».

2.4 За напрямом «Дисидентський рух опору комуністичному 
тоталітарному режимові»:

- здобувачів освіти 11 класу Петрівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад» Сновської м іської ради Сновського району Чернігівської області 
(керівники Г. Білоус та А. Бобровник) за роботу «Дисидентський рух опору 
комуністичному тоталітарному режимові»;

-Л у к ’яненка Владислава та Буяло Аліну, здобувачів освіти 9 класу 
Білоцерківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Новобасанської сільської ради Бобровицького району Чернігівської області 
(керівник О. Деркач), за роботу «Дисидентський рух опору комуністичному 
тоталітарному режимові».

2.5 За напрямом «Українська державність: від Революції на граніті до 
Революції Гідності»:

- Ш елеста Артема, здобувана освіти 2 М ЕГЗ групи Прилуцького 
професійного ліцею Чернігівської області (керівник Ю. Забейда), за роботу 
«Виклики історії: Революція Гідності у контексті цивілізаційного вибору 
українства як нації».

3. За вагомий внесок у формування національної свідомості, 
патріотичне виховання підростаючого покоління та підготовку переможців 
І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 
«Українська революція: 100 років надії і боротьби» оголосити Подяку
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації:

- Безлюдній Тетяні Анатоліївні, вчителю історії комунального закладу 
Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів М ихайло-Коцюбинської 
селищної ради Чернігівського району Чернігівської області;

-Бориско Олені Леонідівні, вчителю історії та правознавства Корюківської 
загальноосвітньої ш коли І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради 
Чернігівської області;
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- Бориско Олені Леонідівні, вчителю історії та правознавства Корюківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради 
Чернігівської області;

- Зімбалевській Ю лії Петрівні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи, вчителю історії Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області;

-К лунко Роксолані Ю ріївні, вчителю історії Ніжинського ліцею 
Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному 
університеті імені М иколи Гоголя;

- Крапивному Ярославу М иколайовичу, кандидату педагогічних наук, 
вчителю історії та правознавства Ніжинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 15 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

-П етруку Віктору Володимировичу, вчителю історії Туринського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад 
1-Й ступенів -  дош кільний навчальний заклад» Сновської міської ради, 
Сновського району, Чернігівської області;

-П ом азану М аксиму Борисовичу, вчителю історії Великокош елівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради Чернігівської 
області;

-П опок Людмилі Григорівні, вчителю історії Чернігівського ліцею № 22 
Чернігівської міської ради Чернігівської області;

- Соханю Олександру Івановичу, вчителю початкової школи Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради 
Чернігівської області.

4. За високий рівень підготовки лауреатів І (обласного) туру 
Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 
100 років надії і боротьби» нагородити Грамотою комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»:

-Б ілоус Галину М иколаївну, вчителя історії і правознавства Петрівського 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради 
Сновського району Чернігівської області;

- Бобровник Аллу Євгенівну, вчителя української мови та літератури 
Петрівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради 
Сновського району Чернігівської області;

- Бодуна Володимира Васильовича, вчителя історії та предмета «Захист 
Вітчизни» Хорош еозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героїв 
Крут Борзнянської районної ради Чернігівської області;

-Голобурду Ірину М иколаївну, викладача суспільних дисциплін, керівника 
гуртка «Джерело» Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівське вище професійне училище»;
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-Д орош енко Олену Іллівну, керівника гуртків військово-патріотичного 
виховання, методиста комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді»;

- Забейду Ю лію М ихайлівну, викладача історії Прилуцького професійного 
ліцею Чернігівської області;

- К лопот В ікторію  М иколаївну, вчителя історії Ч ернігівської
загальноосвітньої ш коли І-ІІІ ступенів №  19 Ч ернігівської м іської ради 
Ч ернігівської області;

- Коливан Анну Іванівну, вчителя історії комунального закладу 
«Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради;

-П оправку Надію Володимирівну, вчителя історії та права Ядутинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної держадміністрації 
Чернігівської області;

- Приходько Ольгу М ихайлівну, вчителя історії Красненського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Бахмацького району;

-С еменову Світлану Миколаївну, вчителя історії Городнянської гімназії 
Городнянської міської ради Чернігівської області;

- Цинковську М арину Олексіївну, вчителя історії Ніжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Н іжинської міської ради 
Чернігівської області.

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

5.1 Забезпечити участь робіт, що стали переможцями І (обласного) туру 
Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 
100 років надії і боротьби» у Всеукраїнській акції.

5.2 Організувати та здійснити нагородження переможців та лауреатів 
І (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 
«Українська революція: 100 років надії і боротьби».

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

6.1 Проаналізувати участь закладів загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти та довести до відома керівників 
вищ езазначених закладів результати І (обласного) туру Всеукраїнської 
краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і 
боротьби».

6.2 Розглянути можливість щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців та лауреатів І (обласного) туру Всеукраїнської
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краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і 
боротьби».

6.3 Сприяти подальшій участі учнівської молоді у Всеукраїнській 
краєзнавчій акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і 
боротьби».

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

М. КОНОПАЦЬКИЙ


