
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
22.02.2017 №51

Про проведення II Всеукраїнської 
історико-краєзнавчої конференції 
учнівської молоді „Державотворчі 
процеси в Україні: через віки у XXI 
століття”

Відповідно до плану Всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 
№1626, з метою залучення учнівської молоді до пошуково-дослідницької 
діяльності, збереження освітньо-культурних потреб дітей, виховання в 
учнівської молоді патріотизму, любові до рідного краю, його історії, 
духовної спадщини, шанобливого ставлення до свого народу та формування 
загальнолюдських цінностей, керуючись п. 7 Положення про управління 
освіти і науки облдержадміністрації (далі -  управління), затвердженого 
розпорядженням обласної державної адміністрації від 08.12.2015 №629,

НАКАЗУЮ:

1. Провести 23-25 березня 2017 року у м. Черкасах на базі Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького II Всеукраїнську 
історико-краєзнавчу конференцію учнівської молоді „Державотворчі г^роцеси 
в Україні: через віки у XXI століття” (далі -  конференція).

2. Затвердити склад оргкомітету конференції (додаток).
3. Черкаському обласному Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 

учнівської молоді Черкаської обласної ради (Фігура О. М.):
3.1. Забезпечити проведення конференції спільно з Українським 

державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства 
освіти і науки України та Черкаським національним університетом 
ім. Б. Хмельницького.

3.2. Здійснити організаційно-методичне забезпечення конференції.
3.3. Залучити установи, організації, заклади до підготовки та проведення 

конференції.
3.4. Сприяти участі делегацій від областей України у конференції.



3.5. Узагальнити матеріали конференції та видати збірку тез учнівських 
робіт.

4. Керівникам органів управління освітою забезпечити участь делегацій 
від районів (міст) області у конференції.

5. Витрати на відрядження керівників делегацій, проїзд та проживання 
учнів здійснити за рахунок організацій, які відряджають.

6. Витрати на підготовку та проведення конференції, харчування 
учнів -  учасників делегацій України здійснити за рахунок видатків, 
передбачених Черкаському обласному Центру туризму, краєзнавства і 
екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради з обласного бюджету 
на 2017 рік.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу спеціальної, позашкільної освіти та виховної 
роботи Сімушіну О. І.

Начальник В. В. Данилевський



Додаток
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації

ОЛ.Ой. ІО/9  № Я

Склад
оргкомітету II Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської 

молоді „Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI століття”

Данилевський Валерій Вікторович -  начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації, голова оргкомітету.

Сімушіна Оксана Іванівна -  заступник начальника управління -  начальник 
відділу спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи освіти і науки 
облдержадміністрації, заступник голови оргкомітету.

Черевко Олександр Володимирович -  ректор Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького, доктор економічних наук, професор (за 
згодою).

Баранник Володимир Васильович -  учитель історії Литвинецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради.

Гаврилюк Галина Миколаївна -  проректор з виховної роботи та іміджевої 
діяльності Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (за 
згодою).

Земзюліна Наталія Іванівна -  доктор історичних наук, професор, директор 
навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького (за згодою).

Кірєєва Вікторія Олександрівна -  кандидат історичних наук, доцент ікафедри 
всесвітньої історії та міжнародних відносин навчально-наукового інституту 
історії і філософії Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького (за згодою).

Корновенко Сергій Валерійович -  проректор з наукової, інноваційної та 
міжнародної діяльності, доктор історичних наук, професор Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького (за згодою).

Мельниченко Василь Миколайович -  кандидат історичних наук, професор 
кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького, голова правління обласної організації



Національної спілки краєзнавців України, Почесний краєзнавець України (за 
згодою).

Нестеренко Валентина Іванівна -  заступник директора з наукової роботи 
комунального закладу „Черкаський обласний краєзнавчий музей” Черкаської 
обласної ради, член обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України (за згодою).

Омельченко Дмитро Григорович -  заступник директора Українського 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства 
освіти і науки України, член національної спілки краєзнавців України, 
Г еографічного товариства.

Удовенко Юрій Григорович -  проректор з адміністративно-господарчої 
діяльності Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (за 
згодою).

Фігура Олександра Миколаївна -  директор Черкаського обласного Центру 
туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної 
ради.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи 
освіти і науки облдержадміністрації О-1- Сімушіна


