
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 

20.09.2018          № 182 
 

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу на кращу 
туристсько-краєзнавчу експедицію 
учнівської молоді з активним 
способом пересування «Мій рідний 
край» 
 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу 
туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край» (далі – 
Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 04.02.2013 № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 18.02.2013 за № 286/22818,), враховуючи наказ Українського 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 26.03.2014 
«Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на 
кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним 
способом пересування «Мій рідний край» (далі – конкурс), лист Українського 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 15.09.2014 
№ 195 «Рекомендації щодо оформлення звітів конкурсу «Мій рідний край» та з 
метою залучення учнівської молоді до активних форм краєзнавчо-пошукової 
роботи, удосконалення змісту і засобів громадянського та патріотичного 
виховання підростаючого покоління засобами туристсько-краєзнавчої роботи, 
керуючись п. 7 Положення про управління освіти і науки облдержадміністрації 
(далі – управління), затвердженого розпорядженням обласної державної 
адміністрації від 30.12.2015 № 629 (у редакції розпорядження обласної 
державної адміністрації від 30.03.2018 № 171), 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Щорічно проводити обласний етап конкурсу на кращу туристсько-
краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край».  

2. Затвердити склад журі обласного етапу конкурсу, що додається. 
3. Черкаському обласному Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 

учнівської молоді Черкаської обласної ради (Фігура О. М.): 
3.1. Здійснювати: 
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3.1.1. Організаційно-методичне забезпечення проведення І етапу конкурсу 
та щорічне підведення його підсумків. 

3.1.2. Суддівство конкурсу, відповідно до критеріїв (лист Українського 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 15.09.2014 
№ 195 «Рекомендації щодо оформлення звітів конкурсу «Мій рідний край»). 

3.2. Забезпечувати направлення кращих матеріалів для участі у 
Всеукраїнському етапі конкурсу. 

4. Керівникам органів управління освітою,  директорам закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області організовувати роботу щодо 
участі учнівської молоді у конкурсі та щорічно до 25 грудня поточного року 
подавати конкурсні матеріали Черкаському обласному Центру туризму, 
краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради для участі 
у І етапі конкурсу. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління – начальника відділу інклюзивної, позашкільної освіти та виховної 
роботи управління Сімушіну О. І. 

 
 
 
 
 

Начальник              В. В. Данилевський 
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Додаток 
до наказу управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
20.09.2018 № 182 
 

 
СКЛАД ЖУРІ 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу 
експедицію учнівської молоді з активним способом пересування 

 «Мій рідний край» 
 
 

Голова журі Кріт Сергій Юрійович, завідувач відділу Черкаського 
обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді Черкаської обласної ради (за 
згодою). 

  
Члени журі Журило Анатолій Мефодійович, завідувач 

туристсько-краєзнавчого відділу Черкаської районної 
станції юних техніків Черкаської районної ради (за 
згодою). 

  
 Нестеренко Валентина Іванівна, краєзнавець, член 

обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України (за згодою). 

  
 Турченюк Світлана Петрівна, методист Черкаського 

обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді Черкаської обласної ради (за 
згодою). 

  
 Сечко Сергій Володимирович, керівник гуртів 

Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства 
і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної 
ради (за згодою) 

  
  
  
Заступник начальника управління – 
начальник відділу інклюзивної, 
позашкільної освіти та виховної 
роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

 
 
 
 

О. І. Сімушіна 
 


