
Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  І Н А У К И  

Н А К А З

Ш  2019 року м. Чернігів № £ $ £

Про проведення II (обласного) туру 
конкурсу краєзнавчо-дослідницьких 
робіт Всеукраїнської краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщ ина -  Україна» 
у 2019 -  2020 навчальному році

На виконання наказу М іністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 04.02.2013 № 81 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську 
краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя Батьківщ ина -  Україна», 
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 287/22819, 
п. 141 наказу М іністерства освіти і науки України від 21.11.2018 № 1292 «Про 
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників закладів позаш кільної освіти на 2019 рік», наказів Українського 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 26.03.2013 
№ 3 1-А «Про затвердження критеріїв оцінки краєзнавчо-дослідницьких робіт 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина -  
Україна“», від 27.09.2017 № 94-А «Про внесення змін до наказу Центру від 
26.03.2013 № 3 1-А», з метою вдосконалення змісту і засобів краєзнавчо- 
дослідницької та патріотично-виховної роботи в закладах освіти, збереження 
історичної, духовної та культурної спадщини рідного краю, формування у 
підростаючого покоління поваги до кращих традицій українського народу 
н а к а з у ю :

1. Затвердити склад суддівської колегії II (обласного) туру конкурсу 
краєзнавчо-дослідницьких робіт експедиції «Моя Батьківщина -  Україна» 
(додається).

2. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (директор П. Степовик):
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2.1. Провести у листопаді-грудні 2019 року II (обласний) тур конкурсу 
краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «М оя Батьківщина -  Україна» (далі -  експедиція «Моя 
Батьківщ ина -  Україна»).

2.2. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 
II (обласного) туру експедиції «Моя Батьківщ ина -  Україна».

2.3. Організувати проведення підсумкового обласного зльоту переможців
II (обласного) туру експедиції «Моя Батьківщ ина -  Україна».

2.4. Забезпечити участь робіт переможців II (обласного) туру в
III (Всеукраїнському) турі експедиції «Моя Батьківщина -  Україна».

3. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

3.1. Сприяти проведенню районних, об’єднаних територіальних громад, 
міських турів конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт експедиції «Моя 
Батьківщина -  Україна» відповідно до Положення.

3.2. Забезпечити участь переможців І (районного, об’єднаної 
територіальної громади, міського) туру в II (обласному) турі конкурсу.

4. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 
Чернігівській області (директор В. Гріненко) здійснити заходи щодо участі в 
експедиції «Моя Батьківщ ина -  Україна» учнівської молоді закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Керівникам закладів освіти обласного підпорядкування сприяти 
організації та проведенню експедиції «Моя Батьківщ ина -  Україна» у закладах 
обласного підпорядкування.

6. М атеріали на II (обласний) тур конкурсу краєзнавчо-дослідницьких 
робіт експедиції «Моя Батьківщина -  Україна» надсилати на поштову адресу 
комунального позаш кільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» (14008, 
м. Чернігів, вул. Нахімова, 3) до 15 листопада 2019 року.

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

М. КОНОПАЦЬКИИ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
наказ начальника Управління освіти і 
науки облдержадміністрації

С К Л А Д
членів суддівської колегії II (обласного) туру Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщ ина -  Україна»

КУРЕАНСЬКИЙ Володимир Олегович 

М АТВІЙЧУК Тетяна Віталіївна

ГАВРИЛОВА Оксана М иколаївна 

КРАВЧУК Вікторія Вікторівна 

КУЗЬМ ЕНКО Оксана М ихайлівна

СТЕЧЕНКО Ю рій Еригорович

- заступник директора з навчально- 
виховної роботи, голова суддівської 
колегії;
- методист комунального 
позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді», секретар 
суддівської колегії;

керівник гуртків комунального 
позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді»;

методист комунального
позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді»;
- завідувач відділу організаційно- 
масового комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, 
туризму та краєзнавства учнівської 
молоді».

завідувач відділу методичного 
комунального позашкільного
навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, 
туризму та краєзнавства учнівської 
молоді»;


