
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

20.02.2020                                        Перечин                                    № 14/01-07 

 

Про проведення Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

у 2020 році 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

19.02.2020 №47 «Про проведення Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» у 2020 році році», 

відповідно до Положення про  Всеукраїнську краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (далі – Положення), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 04.02.2013 №81, 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 різномаїття рідного краю, ознайомлення з 

об’єктами заповідного фонду України 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести протягом жовтня 2020 року Всеукраїнську краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (далі – 

експедиція «Моя Батьківщина – Україна») (відповідно до Положення). 

2. Затвердити склад журі І туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких 

робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» (додається). 

3. Керівникам  закладів загальної середньої освіти подати до 27 

жовтня 2020 року краєзнавчо-дослідницькі роботи для участі у І турі 



конкурсу по одній роботі з кожного напряму) у відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради. 

4. До 10 листопада 2020 року подати краєзнавчо-дослідницькі 

роботи  переможців І туру конкурсу для участі у ІІ (регіональному) турі у 

Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді. 

5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу                                                                    М.Кутчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

20.02.2020  № 14/01-07 

 

ЖУРІ 

І туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт  Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

Голова журі 

Барзак О. І.  - начальник відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради 

Заступник голови журі 

Кутчак М. І. - головний спеціаліст з питань загальної 

середньої освіти 

Члени журі: 

Афанасьєва О. І. - - провідний спеціаліст з питань позашкільної 

освіти 

Щербанич М. В. - - провідний спеціаліст з організаційної роботи 

Дорогович В. Р. - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Перечинського ліцею 

Кость В. В. - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку 

Ревта О. Л. - учитель географії Перечинської гімназії ІІ-ІІІ 

ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 
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