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Про проведення обласноТ
конференцii Всеукраiнськоi
експедицii учrriвськоi молодi
<<Моя Батькiвщина - YKpaiHa>>

Вiдповiдно до Положення про Всеукраiнсъку експедицiю учнiвськоi та
студентськоi молодi <<Моя Батъкiвщина - УкраТна>, затвердженого наказOм
MiHioTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 04.02.2013 ЛЬ81 кПро затвердженнlI
ГIоложення пр0 ВсеукраiЪсъку експедицiю ушiвсъкоТ молодi <Моя Батькiвщина -

Украiна>, заре€стрOваного в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 18.02.2013 за
Ns287/22819о на виконаЕIIя плаЕу роботи ,Щепартаменту освiти i науки обласноi
державноТ адмiнiстрацii на 2022 piK, з метою пiдвищення жостi нацiонатlьно-
патрiотичного вЕховання дiтей та мOлодi засобами краезнавства, виявлення юних
обдарувань та сприяння розвитку Тх творчоi особистостi

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 07 по 30 листопада 2022 року обласну конференцiю
ВсеукраТнсъкоi експедицii 1rщli""uп,о' молодi кМоя Батькiвrrцllла * YKparHD> (даrri *
Конферещiя).

2. Заrвердити:
2.1. Скгrад оргаяiзацiйного KoMiTery Конферснцii, що додаеться.
2.2. Сwпд суддiвськоi колеriT Конфереrщii що додаеться.
2.3. Програму проведешш Конференцiь що додаетьсrt.
3. КЗ <<Чернiвецький обласпий центр нацiонально-патрiоти.Iного

вID(овання, цризму, црасзIIавства та екскурсiй yrHiBcbKoi молодi> (Баrлей Б.М.):
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3.t. Надати методитIЕу доlrомоry органам управлiння у сферi освiти
територiалънI.D( громад щодо yraoTi у Конференцii.

3 .2. 3абезпеIIити методиtший та оргалriзацiйний супрОвiд КопференцiТ.
4. Керiвникам органiв улрашriння у сферi освiти територiалънпх громад:
4.1. Провести територiашънi етапи Всеукраihськоi експедицiТ yщriBcbKoi

молодi <<Моя Батькiзщина - УкраiЪоl.
4.2. Забезпечити:
4,2.|. Участъ команд в обласнiй конфренцii BceyKparHcbKoT експедшrцii

}"шriBcbKoТ молодi <<Моя Батькiвщина * YKpatHa;>.

4.2.3.ГIодання на електроIrЕу адресу вiддiлу краезЕавства та нацioнltльпо-
патрiотичшого BlD(oBa}Ill I КЗ кЧернiвецький обласний центр нацiонально-
патрiотичнOго вихованЕя, туризму, краезнавства та екскурсiй y"tHiBcbKoi молодil>
(krау;прч@,gщаil.gоФ до 04 листопад а 2022 року ;

- змвки комаIц на }гqасть у Конференчii, завiренi керiвниками мiсцевих
органiв управлiшrя освiтою територiалъних громадо вiдшовiдrо до форппr, що
додаеться.

- роботи переможцЪ територiашъних етапiв та на }часть у КонфереlщiТ.
5. Наказ розмiстити на офiчiйних сайтах ,Щеrrартаменry освiти i науки

обласноТ державноi apriнicTpauii (обласноi вiйсъковоТ адцлiнiстраltii) та КЗ
<Чернiвецький обласний центр нацiоналыrо-патрiотттrшого BID(oBaшHlI, т)физму,
красзнавства та екскурсй у,шiвсъкоТ молодil>.

6. Контроль за виконilIнrtм наказу пOкпасти на застуIшика JpIpeкTopa

,Щепартаменту начаJIьника управлiнкя освiти та цифровоi трансформачii
Гринюк 0.I.

.Щиректор Щепартаменту оксана CAKPI€P
L



ЗА,ГВЕРДЖЕНО
нак;tз,Щепартаменry освiти i науки
обласноТ вiйоьковоi адмiнiстрацiТ
рЬ cg. 2юlр Jф ,t с-а

Склад
органiзацiйного KoMiTery з проведення

обласноi конференцiI BceyKpalHcbKo'i експедицii учнiвськоi молодi
<ФЛоя Батькiвщпна _ YKpdfH*>

оксана
гринюк

Юлiя
дячук

Тетяна
дрЕБот

Наталiя
ковАль

заступник дц,Iректора,Щепарт:lIчIенту - начаJIьник

управлiння освiти та
цифровоТ трансформацii голова

директор КЗ кЧернiвецький облаоний центр
нацiонально-патрiотичного виховання, ryризму,
краезнавства та екскурсiй yrнiBobKoi молод}>,
засryппак
головrrий сшецiмiст вiддiлу iнктtюзивноi та
позадrкiлькоi освiти flепартаменту освiти i науюл

FоOласноl вlисъковOr адмlнlстрацrl

завi.ц)rвач вiддiлом IФаезнавства та кацiонально-
гlатрiотичноrо вихOвакfiя КЗ
<<Чернiвецъкий обласний центр нацiонаьно-
патрiотичного виховання, туризму, краёзнавства
та екскурсiй yrHiBcbKoT молодi>

методист КЗ <Чернiвецький обласний цеЕтр
нацiоналlьЕо-патрiотичного виховаЕнl1 туризму,
кра€зн8вства та екскурсiй утнiвсъкоi молодi>

Заступник директора Щепартаменту -
начальник управлiння освiти та
цифровоi трансформацii

fil

-цflоt оксана гринюк



ЗАТВЕРДХtЕНО
наказ ýепартаменry освiти i науки
обласноi вiйсъковоТ адмiнiстрацiТ

.i ? i)}, i_a,Ja Jф ,i Сl_}

Склад суддiвсько[ колегii
обласноi конференцiТ Всеукраiпськоi експедицii
учнiвськоi молодi <<lVIоя Батькiвщина - Украihа>

Баглей Борис Михайлович, директор КЗ <Чернiвецький обласний цеЕтр
наrIiоналъно-патрiотичного виховання, туризл,{,ч, краезн€lвства та екскурсiй
учнiвськоТ молодi> - головний суддя.

}rапрям <<Щуховна спадщина мOго народу>>

Боднарюк Богдан Михайлович, доктор iсторичних наук, гrрофесор кафедри
BcecBiTHboT icTopii Чернiвецъкого нацiонального унiверситеry iMeHi Ю.Федъковича
* член журi.

Воротняк IBaH .Щмитрович, кандидат iсторичних наук, доцент кафедри
BcecBiTHboi Чернiвецького нацiонального унiверситеry iMeHi Ю.Федьковича *

член журi.
Мельничук Вiталiй Петрович, методист вiддiлу красзнавства та нацiонаJIьно-

патрiотичного виховання КЗ <Чернiвецький обласний центр нацiоналъно-
патрiотичного виховання, туризму, красзнавства та екскурсiй учнiвськоТ молодi> -
секретар.

Напрям <<КозацькOму роду нема переводу>}

Богачик Тамара Степанiвна, кандидат iсторичних наук, асистент кафедри
iсторiI Украiни Чернiвецького нацiона.гlьного унiверситеry iMeHi Ю.Федьковича -
член жypi.

Мельничук Вiталiй Петрович, методист вiддiлу краезнавства та нацiонально-
патрiотичного виховання КЗ <Чернiвецький обласний центр нацiонально_
патрiотичного вихованЕя, туризму, красзнавства та екокурсiй учнiвськоi молодi>> *

член журi.

Щребот Тетяна Володимирiвна, завiдувач вiддiлом кра€знавства та
нацiонально-патрiотичного виховання КЗ <Чернiвецький обласний центр
нацiонально-патрiотичного виховання, туризму, краезЕавства та екскурсiй

учнiвськоi молодi> - секретар.
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Напрям <<З попелу забуття>>

Герегова Свiтлана Володимирiвнъ к€лндидат iсторичrшх наук, доцент кафедри
icTopii Украши Чернiвецького нацiонатrьного yHiBepcиTgTy iMeHi Ю,Федьковича *
Iшен,псурi.

Iлъкiв Микола Володиплr,rрович, канд{дат iсторичних наук, асистент кафелри
всесвiтнъоТ icTopiТ IIHY iMeнi Ю.Федьковича * ImeH xqypi.

Мспънйчук ВiтtпЙ ГIqрович, MetoEacт BiMiJty краезнавства та нацiонаrьно_
патрiотичного виховаlilul КЗ кЧернiвецький обласний центр нацiонапьно-
паryiотичного вlD(ованЕя, т}|ризму, цра€зЁавстtsа та екс*ryрсiй утнiвсъкоТ молодi>

- секретар.

IIапрям <<Iз батькiвськоi криницЬ>

МоТсей Аркадiй евгенович, кЗас.rryжелтий вIIитеJIъ Украiнш, щраезнавець *
tIJIeH шrjrрi.

Мiкsенко Тамара AHToHiBHa, <Засlryжений працiвник освiти Украihи>,
краезIrавецъ - Iшен жgpi.

,Щребот TeT*ra Володимирiвнц завi.чувач вiмiлом крас:знавства та
каrliонапъяо-патрiотичноrо вшФв,аЕIL{ КЗ <Черпiвецький обласний центр
нацiона.пьно-патрiотичного вшхсв{Iння, туризму, краезн€лвства та екскурсiй
ytmiBcbKoi молодi> - сýцретар.

Напрям <iГеологiчпимп стежками Украi'нш>

Кприлюк Сергiй МиколайовиII, канд{дат географiчних наук, дOцент кафелри

фiзичноi геоrрафii геоморфологii та палеогеографii Чернiвецъкого нацiонашьного

унiверситеry iMeHi Ю.ФедьковиIIа * tIпен Tc5rpi.

Годзiнська Iрияа Леонiдiвна, каядидат географiчнrrх наук, асистент кафедри

фiзитяоi географii геоморфологii та rалеOгеоrрафiТ ЧернiвецькOго нацiонального

унiверситету iMerri Ю.Федьковича * IIJIeH журi.
Коваltъ Натагriя Михайлiвна, методfiст зiддiry кра€зfiавства та кацiоналъно-

шатрiотичного вlD(овання КЗ <Чернiвецький обласний центр нацiона.шьно-

патрiотичнOго вихованнrt, туризму, краезнuлвства та ексlryрсiй учнiвськоi молодi> *
секретар.

Напрям <<Географiя рiлноrо краю>

Костапцrк IBaH Iванович, доктор географiчнюr н&ук, професор кафедри
геогрфii УлсраТпи та регiоrrаrriстики Черпiвецького ка{iоцаlлыIого уяiверсlтгеry
iMeHi Ю.Федьковича * Iшен журi.



Заблотовська Наталiя ВасилiвIIа, каЕдидж географiчних наук, доцент кафедри
географiТ Украши та реriоналiстики Чернiвецького нацiопапъного упiверситету
iMeHi Ю.Федьковича * IIпен журi.

Коваль Наталiя Михайлiвна, мgтод.Iст вiддiлу краезнавства та пацiонапьно*
шаýiоти,шого Еихованýя КЗ <<ЧеряiвецькиЙ обласнлЙ центр нацiоямьно_
патрiотичного виховання, туризму, краезнЕlвства та екск|фсiй 1цlli"ськоi молодЬ> *
сýкретар.

Засryпник директора Щепартаменry -
начальник управлiння освiти та
цифровоi трансформацii fоr оксана Гринюк
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Заступник директора fiепартаменry -
начальник управлiлrпя освiти та
цифровоi трансформачii

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ,Щепартаменту ocвiTи i науки
соласно1 вlиськоtsоl адмlЁlýтрац11

(г 0t оксана Гринюк

t-3 сЕ 2о2ru J\b ,?ýJ

fiрограшrа
проведешня обласноi копференцii

В*эухряiнеькэil ексýедццfi учяiве.ьк+I мододi
<<1\Лоя Батькiвщипа - Украilпа>>
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Заходи ,Щата Вiдповiдальнi IIримiтка
Подання заlIвок на

}пIасть у Конференцii

до 04 листопада
2а22

Керiвники
органiв

управлiпня у
сферi ocBiTLI

територiапьних
цромж

на
(l<rау,црч@gm4l,

gаm)

Подання робiт
переможrдiв

територiальЕIФ(
етапiв

Оцiнювання
кра€знавчо_

дослiдницькID(.робiт

а7,2а листопада
2022

Члени журi,
ceKpeTapi сещiй заочно

Захист красзнавчо-
дослiдницьких робiт

2|-З0 листопада
2022

Члени журi,
celc.peTapi секцiй

онлаин
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