
       
  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И ,  Н А У К И  Т А  М О Л О Д І  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

                  Н А К А З  

 

10.03.2016         Миколаїв № 164 

 

Про проведення  

обласного конкурсу на кращу розробку 

 туристсько-краєзнавчих маршрутів  

«Мій рідний край – Миколаївщина» 

 

 

 

 

Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції в Миколаївській області від  

31.03.2016 № 73/2404 

 

 

 

Відповідно до пункту 6 Положення про департамент освіти, науки та молоді 

Миколаївської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації  від 07.05.2013 № 136-р, на 

виконання   наказу   Міністерства освіти та науки України від 16.06. 2015 р.                  

№ 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», з метою 

активізації пошуково-патріотичного руху серед учнівських колективів, їх 
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пошуково-дослідницької діяльності, підвищення рівня туристсько-краєзнавчої 

роботи в навчальних закладах області, поглиблення знань учнів з різних 

напрямів краєзнавства, залучення молоді до активних форм пізнання рідного 

краю, пропаганди здорового способу життя. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Проводити обласний конкурс на кращу розробку туристсько-

краєзнавчих маршрутів «Мій рідний край – Миколаївщина» щорічно,  

починаючи з 2016 року.  

 

2. Затвердити Положення про обласний конкурс на кращу розробку 

туристсько-краєзнавчих маршрутів «Мій рідний край – Миколаївщина» (далі – 

Положення про обласний конкурс). 

 

3. Миколаївському обласному Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді (Андрійчук Т.Г.): 

1) ознайомити начальників відділів (управлінь) освіти районних 

державних адміністрацій (міських рад) з Положенням про обласний конкурс;  

2) забезпечити достатній організаційний та методичний рівень проведення 

обласного конкурсу на кращу розробку туристсько-краєзнавчих маршрутів «Мій 

рідний край – Миколаївщина»; 

3) надавати фахову допомогу навчальним закладам з питань участі в 

обласному конкурсі на кращу розробку туристсько-краєзнавчих маршрутів «Мій 

рідний край – Миколаївщина» відповідно до Положення про обласний конкурс. 

4. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міських рад): 

1) здійснити організаційні заходи щодо залучення до участі у заході учнів 

(вихованців) навчальних закладів; 

2) провести районні (міські) етапи конкурсу до 01 грудня поточного року; 
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3) забезпечити своєчасне подання матеріалів на обласний тур  конкурсу на 

кращу розробку туристсько-краєзнавчих маршрутів «Мій рідний край – 

Миколаївщина»  до 01 грудня. 

 

5. Відповідальність за організацію і проведення конкурсу на кращу 

розробку туристсько-краєзнавчих маршрутів «Мій рідний край – 

Миколаївщина» покласти на Андрійчук Т.Г., в.о. директора Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

 

6. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –  

начальника управління освіти та ресурсного забезпечення департаменту 

освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації                          

Удовиченко О.О. 

  

 

Директор департаменту освіти, науки  

та молоді Миколаївської обласної  

державної адміністрації                                                                  А.Б. Веліховська 

 


