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ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВIЙСЬКОВА АДМIНIСТРАЦLЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
нАкАз

<< о2 >> Чернiвцi

Про проведення обласних етапiв
Всеукраiнського конкурсу (Мiй рiдний край>>
та Чемпiонату Украiни зi спортивних
туристських походiв серед учнiвськоi та
студентськоi молодi

Вiдповiдно до Положення про ВсеукраIнсъкий конкурс на кращу
туристсько-краезнавчу експедицiю учнiвськоi молодi з активним способом
пересування <Мiй рiдний край>>, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i
наукИ УкраТнИ вiд 04.02.2013 за J\Ъ 80, заресСтрованого в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 18.02.2013 за J\ъ 2sбl228l8, Iнструкцiй щодо органiзацii та проведення
туристських спортивних походiв, екскурсiй i подорожей з учнiвською та
студентською молоддю затверджених нак.Lзом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiнИ вiд 02.10.20114 за Ng |l24, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
27.10.2014 за J\|е13401261r|,7, листа MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi ,u .rrорrу
Украiни вiд 22.06,2011 за }lb 1/9-486 <Умови проведення Чемпiонату УкраТнЙ зi
спортивних туристських походiв серед учнiвськоi та студентськот молодi>>, 11лану
роботи Щепартаменту освiти i науки обласноi державноi адмiнiстрацii на 2022 pik з
метою пiдвищення якостi нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi
засобами туризму i краезнавства, виявлення юних обдарувань та сприяння
розвитку iх творчоi особистостi

НАКАЗУЮ:

1. Провести:
1.1. з 0l по 30 грудня 2022року обласний етап Всеукраiнського конкурсу на

кращу туристсько-краезнавчу експедицiю учнiвськоi молодi з активним способом
пересування <Мiй рiдний край> (даrri - Конкурс).



I.2. з 01 по 10 сiчня 2а2З року Чемпiонат УкраiЪи зi спортивних туристських
походiв серед y.rrriBcbKoi та сryлентськоi молодi (д-i - Чемпiонат).

2. Затвердити:
2.1. Скпад органiзацiйного KoMiTeTy Конкурсу та Чемпiонату, що додаетъся.
2.2. Склад суддiвських колегiй Конкурсу та Чемпiонату, що додаються.
3. кЗ <Чернiвецький обласний центр нацiона_пьно-Ilатрiотичного виховання,

туризму, краезнавства та екскурсiй учнiвсъкоi молодi> (Баглей Б.М.):
3.1. Надати методичну допомогу органам управлiння у сферi освiти

r:ериторiа-гrьних громад щодо yracTi у koHkypci та Чемпiонатi.
з.2. Забезпечиrи методичний та органiзацiйний с)/провiд Конкурсу та

Чемпiонату.
4. Керiвникам органiв управrriння у сферi освiти територiальних громад

забезпечити:
4.i. Участь команд в KoHK5upci та Чемпiонатi.
4.2. Подання на електронFIу адресу кЗ <Чернiвецький обласниt1 центр

нацiонатЬяо-патрiОтичногО виховаIIня, туризму, краезнавства та екскурсiй
уlнiвсъкоi молодi> (chern.center@gmail.Com) заявок, робiт на КопкурЬ^ т,а
Чемпiонатдо 01 грудня 2022 року.

5. Наказ розмiстити на офiцiйних сайтах Щепартаменту освiти i науки
обласнот державноi адмiнiстрацii (обласноi вiйськовоi адмlнiстрацii) та кз
<Чернiвецький обласний центр нацiонально-патрiоти.rного вихоtsаFIня, туризму,
краезнавстI]а та екскурсiй учнiвсъкоi молодil>.

6. Itонтроль за виконання}.r наказу з€tлишаIо за собою.

Оксана ГРИнIокВ. о. директора.Щепартамецту Г oi '{



зАтвЕрдхtвно
наказ rЩепартаменту освiти i науки
обласноТ державноi адмiнiстрацiТ
(обласноТ вiйськовоi адмiнiстрацiТ)
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учнiвсьКоi пrолоДi з актиВцим споСобоМ пересування <<МiЙ рiдний край>>
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ,Щепартаменту освiти i науки
обласноi державноТ адмiнiстрацii
(обласноТ вiйськовоi адмiнiстрацii)

Склад суддiвськоi колегiI
обласного етапу Всеукраihського конкурсу

ца кращу туристсько-кра€знавчу експедицiю учнiвськот молодi
з активним способом пересування (Мiй рiдний край>>

Головний суддя * омельченко Наталliя МиколаiЪна, засцдIник директора з
навчitльно-методичноТ роботи КЗ <Чернiвецький обласний центр нацiоналъно-
патрiотичного виховання, туризМу, красзнавства та екскурСiЙ 1.,rHiBcbKoi молодi>.

ГоловниЙ секретар Коваль Наталiя Михайлiвна, методист кЗ
КЧеРНiВеЦЬКИй Обласний центр нацiональЕо-патрiотргчrrого виховання, туризму,
краезнавства та екскурсiй y,rHiBcbKoi молодi>.

Експедицiя
Бучко Жанна Iванiвнц доктор географiчних наук, завiдувач кафедри

СОЦiаЛЬНОТ географii та рекреацiйного природокористування ЧНУ iMeHi
Ю.Федьковича - ЕLлен журi (за згодою).

ЩРебОТ Тетяна Володимирiвна, завiдувач вiддiлом кра€знавства та
нацiона-гlьно-патрiотичного виховання кз <<чернiвецький обласний центр
нацiонально-патрiотичного виховання, туризму, красзнавства та екскурсiй
1"rHiBcbKoi молодЬ.

Подорож
ПРОКопчук Iрина Олександрiвна, керiвник гуртка КЗ кЧернiвецький

ОбЛаСНИй ЦенТр нацiонально-патрiотичного виховання, туризму, краезнавства та
екскурсiй ylHiBcbKoi молодЬ>.

ОМеЛЬЧенко Наталiя МиколаiЪна, застулник директора з навч€tльно-
МеТОДИЧНОТ Роботи КЗ кЧернiвецький обласний центр нацiонально-патрiотичного
виховання,ryризму, красзнавства та екскурсiй учнiвськоi молодi>.

EKcKypcii
ФедорюкГаrrинаОлексiiвна заступник директора з навчалъно-виховноТ

РОбОТИ КЗ кЧернiвецький обласний центр нацiона-гльно-патрiотичного виховання
туризму, краезнавства та екскурсiй 1..rHiBcbKoi молодЬ>

КОва.гlь Наталiя Михайлiвна, методист КЗ <Чернiвецький обласний центр
НаЦiОНально-патрiотичного виховання, туризIчry, краезнавства та екокурсiй
учнiвськоТ молодi>>



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ,Щепартаменту освiти i науки
обласноТ державноi адмiнiстрацii
(обласноI вiйськовоi адмiнiстрацii)

Склад суддiвськоi колегii
обласного етапу Чемпiонаry Украiъи зi спортивних туристських походiв

серед учнiвськоi та студецтськоi молодi

ГоловнИй суддЯ - Дудка Анатолiй ПетровиЧ, директор Глибоцького центру
туризму, краезнавства, спорту та екскурсiй учнiвсъкоi молодi (за згодою).

головций секре,гар - Федорюк Галина олексiiъна, заступник директора з
навчально-виховноi Кз <чернiвецький обласний центру туризму, краезнавства та
екскурсiй учнiвськоi молодi>.

Пiшохiдний ryризм
Дудка Анатолiй Петрович, директор Глибоцъкого центру туризму,

краезнавства, спорту та екскурсiй 1"rHiBcbKoT молодi (за згодою).
Федорюк Галина Олексiiвна, заст).пник директора, з навч€tльно-виховноТ

роботи КЗ <Чернiвецький обласний центр туризму, красзнавства та екскурсiй
1.,rнiвськоi молодi>>.

Лижний туризп{
качуляк Валерiй Миколайович, голова лижноi koMicii Чернiвецького

обласного осередку Федерацii спортивного туризIчtу УкраiЪи (за згодою).
кенiг Лев Iсидорович, голова маршрутно-кваrriфiкацiйноi коплiсiт

Чернiвецького обласного осередку Федерацii спортивного туризму Украiни (за
згодою).


