
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 

20.09.2018          № 192 
 

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина – Україна» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 04.02.2013 № 81 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя  Батьківщина 
– Україна» (далі – Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 18.02.2013 за №287/22819, керуючись п. 7 Положення про 
управління, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації 
від 08.12.2015 №629 (у редакції розпорядження обласної державної 
адміністрації від 30.03.2018 №171), враховуючи накази Українського 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі – Центр) 
від 26.03.2013 №31-А «Про затвердження критеріїв оцінки краєзнавчо-
дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина – Україна», від 08.11.2016 №141 та 27.09.2017 №94-А 
«Про внесення змін до наказу Центру від 26.03.2013 № 31-А», з метою 
вдосконалення змісту, форм та засобів виховної роботи на кращих традиціях 
українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості 
шляхом залучення дітей та молоді до активної діяльності з вивчення 
історичної та культурної спадщини, природного різноманіття рідного краю, 
ознайомлення з об’єктами заповідного фонду України, активізації 
краєзнавчої, пошукової та дослідницької роботи учнівської молоді 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Проводити обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (далі – експедиція).  
2. Затвердити склад суддівської колегії, згідно з додатком. 
3. Черкаському обласному Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 

учнівської молоді Черкаської обласної ради (Фігура О. М.): 
3.1. Здійснювати: 
3.1.1. Організаційно-методичне забезпечення проведення обласного 

етапу експедиції та щорічне підведення її підсумків. 
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3.1.2. Суддівство експедиції, відповідно до критеріїв, рекомендованих 
Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

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

4. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області щорічно організовувати 
роботу щодо участі учнівської молоді у експедиції, відповідно до Положення 
та до 1 листопада подавати конкурсні матеріали на обласний етап експедиції. 

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

 
 
 
 
 

Начальник              В. В. Данилевський 



3 
 

Додаток 
до наказу управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
20.09.2018 № 192 
 

 
 

СКЛАД СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЙ 
обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» 
 
 

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

  
Члени журі Журило Марина Миколаївна, методист   

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). 

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

 
 
 
 

 
О. І. Сімушіна 

 
 
 


