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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ,
КРАЄЗНАВСТВА І ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Н  А  К  А  З 

06.03.2014	                        		 м. Черкаси					№ 22

Про підсумки обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна»

На виконання наказу Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 09.08.2010 №462 Черкаським обласним центром туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради (далі – Центр туризму) проведено обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» (далі – Експедиція).
У Експедиції взяли участь учнівські колективи загальноосвітніх навчальних закладів з 18 районів і 6 міст обласного підпорядкування.
Учні проводили дослідження з історії рідного краю та природного довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів Черкащини, а також вдосконалювали навики пошукової та науково-дослідницької роботи. 
Журі Експедиції розглянуло 86 робіт.  Найбільш якісні матеріали надійшли від учнівських колективів Золотоніського, Канівського, Уманського, Черкаського районів та міст Канів і Умань, які повністю відповідають вимогам положення Експедиції. 
Роботи, що надійшли від учасників інших районів та міст області (18) в основному містять наступні недоліки: недостатньо відображена пошукова та дослідницька робота, невідповідність розмірів поданих фотододатків, недотримання вимог Положення Експедиції.
Враховуючи вищезазначене, 

НАКАЗУЮ:

        1. Затвердити підсумки обласного етапу Експедиції згідно з рішенням журі.
2. Нагородити:
2.1. Дипломами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців Експедиції та їх керівників (додаток 1, 2).
2.2. Грамотами Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради лауреатів Експедиції (додаток 3).
        3. Забезпечити направлення кращих матеріалів до Українського державного Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (м. Київ) для участі у  Всеукраїнському етапі експедиції.
4.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



     Директор                                              		                          М.А.Гоменюк































Додаток 1
до наказу Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства  і екскурсій учнівської молоді
__________№_________

Список переможців
обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

За напрямком «Геологічними стежками України»:
Краєзнавчий гурток Потапцівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Канівської районної ради за роботу «Таємниці потапцівських горбів».

Гурток «Історики-краєзнавці» Міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді м. Канева за роботу «Геологічна будова Канівських гляціодислокацій».

Сірош Анастасія, учениця 11 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів №5 Корсунь-Шевченківської районної ради за роботу «Геологічні пам’ятки Корсунщини». 

За напрямком «Географія рідного краю»:
Пономаренко Максим, учень 10 класу Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської районної ради за роботу «Сумна доля малих річок Черкащини».

 За напрямком «Козацькому роду нема переводу»:
Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Альта» Черкаської районної станції юних техніків Черкаської районної ради за роботу «Кумейківська битва: трагедія поразки».

Вихованці гуртка «Пішохідний туризм» станції юних туристів міста Умані за роботу «Умань – Батьківщина козацьких героїв».

За напрямком «З попелу забуття»:
Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Вік» Канівського районного Будинку школярів та юнацтва на базі Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради за роботу «З неба в вогонь».

Вихованці військово-патріотичного гуртка «Зірниця» та вихованці гуртка «Пішохідний туризм» Міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді міста Канева за роботу «Пам’ятайте про нас, через роки, через віки…».

За напрямком «Із батьківської криниці»:
Вихованці гуртка «Пішохідний туризм» Станції юних туристів міста Умані за роботу «Наївний світ майстринь народного малярства Уманщини».

Вихованці гуртка «Юні етнографи» Міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді міста Канева за роботу «Ой на Купала, та й нічка мала».

         Саламаніна Катерина, учениця 10 класу Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Городищенської районної ради за роботу «Сусідство в українському селі».

За напрямком «Духовна спадщина мого роду»:
Ісмагілова Анастасія, вихованка туристсько-краєзнавчого гуртка «Всюдихід» Черкаської районної станції юних техніків при Мошнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради за роботу «Владислав Городецький – професор архітектури».

Вихованці гуртка «Екологи-краєзнавці» Станції юних туристів міста Умані за роботу «Наша добра княжна».

Вихованці гуртка «Туристи-краєзнавці» Станції юних туристів міста Умані за роботу «З вірою в серці».


Директор									М.А.Гоменюк






Додаток 2
до наказу Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства  і екскурсій учнівської молоді
						_____________№_______

Список керівників переможців
обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

За напрямком «Геологічними стежками України»:
Третяков Олександр Володимирович, учитель географії та біології, керівник краєзнавчого гуртка Потапцівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Канівської районної ради за роботу «Таємниці потапцівських горбів».

Щербак Вікторія Віталіївна, керівник гуртка «Історики-краєзнавці» Міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді м. Канева за роботу «Геологічна будова Канівських гляціодислокацій».

Сірош Тетяна Миколаївна, заступник директора районного центру дитячої та юнацької творчості, вчитель географії Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів №5 Корсунь-Шевченківської районної ради за роботу «Геологічні пам’ятки Корсунщини» .

За напрямком «Географія рідного краю»:
Середенко Людмила Іванівна, учитель географії Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської районної ради за роботу «Сумна доля малих річок Черкащини».

За напрямком «Козацькому роду нема переводу»:
Журило Анатолій Мефодійович, завідувач туристсько-краєзнавчого відділу, керівник туристсько-краєзнавчого клубу «Альта» та Журило Марина Миколаївна, методист туристсько-краєзнавчого відділу, керівник гуртка Черкаської районної станції юних техніків Черкаської районної ради за роботу «Кумейківська битва: трагедія поразки».

Писарська Ірина Ігорівна, керівник гуртка «Пішохідний туризм» станції юних туристів міста Умані за роботу «Умань – Батьківщина козацьких героїв».


За напрямком «З попелу забуття»:
Баранник Володимир Васильович, учитель історії, керівник туристсько-краєзнавчого клубу «Вік» Канівського районного Будинку школярів та юнацтва на базі Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради за роботу «З неба в вогонь».

Вдовіченко Сергій Володимирович, керівник  військово-патріотичного гуртка «Зірниця» та Перебийніс Людмила Валеріївна, керівник гуртка «Пішохідний туризм» Міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді міста Канева за роботу «Пам’ятайте про нас, через роки, через віки…».


За напрямком «Із батьківської криниці»:
Луговацький Андрій Іванович, керівник гуртка «Пішохідний туризм» Станції юних туристів міста Умані за роботу «Наївний світ майстринь народного малярства Уманщини».

Ждан Юлія Григорівна керівник, гуртка «Юні етнографи» Міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді міста Канева за роботу «Ой на Купала, та й нічка мала».

         Мацькова Лариса Леонідівна, учитель географії Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Городищенської районної ради за роботу «Сусідство в українському селі».

За напрямком «Духовна спадщина мого роду»:
Прожога Валентина Миколаївна, учитель біології, керівник туристсько-краєзнавчого гуртка «Всюдихід» Черкаської районної станції юних техніків при Мошнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради за роботу «Владислав Городецький – професор архітектури».

Джога Наталія Дмитрівна, керівник гуртка «Екологи-краєзнавці» Станції юних туристів міста Умані за роботу «Наша добра княжна».

Марущак Ілона Олександрівна, керівник гуртка «Туристи-краєзнавці» Станції юних туристів міста Умані за роботу «З вірою в серці».




Директор 										М.А.Гоменюк

Додаток 3
до наказу Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства  і екскурсій учнівської молоді
									№			

Список лауреатів
обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»
За напрямком «Геологічними стежками України»:
       Учасники шкільного географічного науково-дослідницького товариства «Краєзнавець» (керівник Алєксєєнко Н.В.) Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради за роботу «Сучасні геоморфологічні процеси на території Черкаської області»;

 За напрямком «Географія рідного краю»:
       Іщенко Світлана, учениця 10 класу (керівник Іщенко О.О.) Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради за роботу «Вплив геоморфологічної будови долини та гідрологічні характеристики річки Кищихи»;

       Максименюк Михайло, учень 11 класу (керівник Іщенко О.О.) Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради за роботу «Вплив геоморфологічної будови долини та гідрологічні характеристики річки Кищихи»;

       Дубина Андрій, учень 9 класу (керівник Іщенко О.О.)  Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради за роботу «Вплив геоморфологічної будови долини та гідрологічні характеристики річки Кищихи»;

      Учасники Ліги старшокласників (керівники: Квашук О.М., Сивак О.Д.) Рижавського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Уманської районної ради за роботу «Моя земля, земля моїх батьків»;

      Пошукова група «Меридіан» (керівник Коваль О.А.)  Головківського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чигиринської районної ради за роботу «Блакитні артерії Чигиринщини»;

 За напрямком «Козацькому роду нема переводу»:
Пошукова група «Козачата» (керівник Лушпай Т.А.)  Спецівського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Чигиринської районної ради за роботу «Козацькому роду нема переводу»;

      Історичне наукове товариство «Дзвін» (керівник Різник Ю.М.) Коврайського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» ім. Г.С.Сковороди Золотоніської районної ради за роботу «Золотоніщина козацька»;

      Грицюк Анжела, учениця 11 класу (керівник Куценко Т.В.) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради за роботу «Засвіт встали козаченьки»

За напрямком «З попелу забуття»:
      Вихованці гуртка «Пішохідний туризм» (керівник Манзюк С.В.) станції юних туристів міста Умані за роботу «Уманська яма – фабрика смерті»;

      Вихованці дитячого клубу юних друзів прикордонників «Пошук» (керівник Сорокін С.А.) Жашківського Будинку дитячої та юнацької творчості Жашківської районної ради за роботу «Сторінки історії Жашківського району в період Великої Вітчизняної війни 1941-1944рр.»;

      Вихованці історико-краєзнавчого гуртка «Берест» (керівник Громовий А.А.) Центру дитячої та юнацької творчості Смілянської районної ради за роботу «Гарячими дорогами Афганістану»;

      Учасники Ліги старшокласників (керівники: Квашук О.М., Сивак О.Д.) Рижавського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Уманської районної ради за роботу «І в пам’яті житимуть вічно»;

      Учасники краєзнавчої експедиції (керівники: Ільченко Г.П., Тіщенко Т.М.) Гладківщинського навчально-виховного комплексу Золотоніської районної ради за роботу «Вижили, щоб розповісти»;

      Скочко Олександр, учня 11 класу (керівник Фудрига Н.А.) Золотоніської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №6 Золотоніської міської ради за роботу «Ми будемо їх пам’ятати, не слід забувати війну»;

       Пошукова група «Слідопит» (керівник Скічко Т.М.) Косарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради за роботу «Шана і пам'ять нащадків»



За напрямком «Із батьківської криниці»:
     Учні 9-го класу (керівник Пасічник Л.В.) Попівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Звенигородської районної ради за роботу «Люба моя Україна»;
     Гурток «Флористика» (Новикова А.Г.) Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради

За напрямком «Духовна спадщина мого роду»:
     Вихованці гуртка «Літературне краєзнавство» (Пономаренко Т.Г.) Міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді міста Канева за роботу «Майстер музичних снів»;
 
     Пошукова група «Юний краєзнавець» (керівник Приходько В.В.) Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.С.Нечуя-Левицького, Сидорівський навчально-виховний комплекс Корсунь-Шевченківської районної ради за роботу «Люби і знай свій рідний край: Стеблів над Россю»;

     Георгізова Анастасія, учениця 11 класу (Куценко Т.В.) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської міської ради за роботу «Людина, яка бачила все»;

     Лук’яненко Марія, учениця 11 класу (Ложкова З.О.) Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Шполянської районної ради за роботу «Аз есмь свет миру»;

      Проценко Анна, член гуртка «Пам'ять» (керівник Балакіна Р.В.)  Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.С.Пушкіна Уманської міської ради за роботу «Твої люди, Уманщино»;

      Борщ Каріна, 9-б клас (керівник Царенко Г.О.) Смілянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради за роботу «Смілянська хата-мазанка: особливості будівництва та традицій»






Директор                                                             		                   М.А.Гоменюк

