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Про проведення обласного зльоту 
переможців обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 
традиції народу»

4

Відповідно до Положення про обласну краєзнавчо-патріотичну акцію 
учнівської молоді «Від род і до роду збережем традиції народу», затвердженого 
наказом Управління освіти і науки облдержадміністрації від 09.11.2016 № 412, 
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

НАКАЗУЮ:

1. Провести 10-11 жовтня 2017 року обласний зліт переможців обласної 
краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 
традиції народу» (далі -  Зліт).

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

2.1 Здійснити організаційно-методичний супровід та фінансування 
Зльоту.

2.2 Забезпечити безпечні умови проведення Зльоту.
3. Начальникам відділів освіти Бахмацької, Городнянської, Ічнянської, 

Корюківської, Куликівської, Менської, Семенівської райдержадміністрацій, 
управлінь освіти Ніжинської, Прилуцької міських рад, директору навчально- 
методичного центру професійно-технічної освіти в Чернігівській області 
(Гріненко В.В):

3.1 Сприяти участі у Зльоті переможців обласної краєзнавчо-патріотичної 
акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу».



3.2 Відповідальність за неухильне дотримання правил техніки безпеки, 
збереження життя і здоров'я дітей у дорозі та під час проведення обласного 
Зльоту покласти на керівників делегацій.

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

Начальник Управління у у  */) М А- Конопацький



Програма
обласного зльоту переможців обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу»

}

Дата проведення: 10-11 жовтня 2017 року.
Місце проведення: комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді»

10 жовтня 2016

До 10.00 - Заїзд учасників зльоту.
10.00 - 10. - Поселення та реєстрація.
10.30 - 11.00 - Кава-брейк.
11.00- 11.30 - Переїзд до літературно-меморіального музею-заповідника 

М.М. Коцюбинського.
11.30- 14.30 - Урочисте відкриття зльоту.
Вітальне слово:

Соронович О.Ю. - заступник начальника Управління освіти і науки
Чернігівської облдержадміністрації.

Степовик П.М. - директор комунального позашкільного навчального
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, 
туризму і краєзнавства учнівської молоді». 

Коцюбинська Н.М. - заступник директора з наукової роботи літературно-
меморіального музею-заповідника М.М. Коцюбинського.

- Літературно-музична композиція «Українська родина, душі берегиня» за 
участю вихованців комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді», дитячого театру пісні «Забава» при комунальному вищому 
навчальному закладі «Чернігівське музичне училище імені Л.М. Ревуцького» 
Чернігівської обласної ради.

- Презентації творчих звітів переможців акції, нагородження учасників 
зльоту.

14.30 - 15.00 - Екскурсія по експозиції літературно-меморіального музею- 
заповідника М.М. Коцюбинського.

15.00- 15.30 -Обід
15.30 - 18.30 - Екскурсійна подорож до с. Москалі Чернігівського району

«Хай стелиться Вам доля рушниками!» з відвідуванням 
колекції старожитностей народного майстра, члена спілки 
краєзнавців України Юрія Дахна.



11 жовтня 2017 року

08.00 - 9.00 - Сніданок.
09.00 -10.00 - Участь у обласній патріотично-виховній програмі «Війна, якої

немає!» в кіно-культурному мистецькому центрі 
з національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернігівської обласної ради.

10.00- 17.00 - Екскурсійна подорож до м. Ніжина «Місто духовності і
культури»

17.00 - Повернення до Чернігова, роз’їзд учасників зльоту.


