МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ













Про затвердження складу Всеукраїнської
координаційно-методичної ради з питань
розвитку дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства й екскурсій



	З метою здійснення науково-методичного, програмного та інформаційного забезпечення навчальних закладів з туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду та впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес навчальних закладів

н а к а з у ю:

	1. Затвердити склад Всеукраїнської координаційно-методичної ради з питань розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій, що додається.

	2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій сприяти участі членів Всеукраїнської координаційно-методичної ради з питань розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій в її роботі.

	3. Контроль за виконанням даного наказу покласти за заступника Міністра Десятова Т.М.




		Міністр					В.Г.Кремень


			         Затверджено											                                
                                                                                    Наказ Міністерства освіти 
                                                                                              і науки України
                                                                                 “________”_____________2004р.
                                                                                           №___________


СКЛАД
Всекураїнської координаційно-методичної ради з питань розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій


Голова Ради:

Десятов Тимофій Михайлович	-
Заступник Міністра освіти і науки України
 
Заступники голови:


Матвієнко Анатолій Сергійович -
Президент Федерації спортивного туризму України, Народний депутат України (за згодою)

Тронько Петро Тимофійович -
Голова Правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, Академік НАН України, Герой України (за згодою)
	
Супрун В’ячеслав Васильович -
директор департаменту професійно-технічної освіти МОН


Матющенко Олександр Костянтинович -
директор Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

Члени Ради:

Бакута Олександр Іванович -



Березіна Ніна Олексіївна –



Бех Іван Дмитрович – 



Болюбаш Ярослав Якович – 


Бондарчук Олег Степанович -
завідуючий відділом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини МОН 

директор Інституту проблем виховання АПН України, доктор психологічних наук (за згодою)

директор департаменту вищої освіти МОН 

завідуючий відділом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

Вовк Володимир Семенович – 



Гавриленко Валерій Володимирович – 



Гарбузенко Віктор Дмитрович -	



Гоменюк Михайло Антонович – 



Гончар Неля Григорівна – 




Горбова Тетяна Олександрівна – 




Григор Василь Миколайович – 


Григор’єва Світлана Миколаївна -

головний спеціаліст управління науково- технічного та гуманітарного розвитку Кабінету Міністрів України (за згодою) 

професор Національного транспортного університету, доктор фізико-матема-тичних наук (за згодою) 

директор Кіровоградського обласного центру  туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді 

директор Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

директор Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва, Почесний працівник туризму України 

директор Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, заслужений працівник народної освіти України 

директор Рівненської обласної станції юних 	туристів

заступник генерального директора з туристсько-краєзнавчої роботи Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання


Грінченко Віктор Федорович – 




Гудима Роман Романович – 





Дибов Петро Павлович – 



Домашенко Анатолій Васильович – 



Дробот Іван Іванович -
декан геологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, професор, доктор геологічних наук (за згодою) 

директор Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, майстер спорту 


директор Кримського республіканського центру дитячо-юнацького туризму і екскурсій, 	кандидат у майстри спорту 

перший заступник Голови Державного Комітету України з питань фізичної культури і спорту (за згодою) 

проректор Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова, професор, доктор історичних наук (за згодою)
	
Завалевський Юрій іванович -
директор Науково-методичного центру середньої освіти МОН

Іванющенко Тамара Петрівна – 



Ковбасенко Луїза Іванівна – 



Колесник Віктор Федорович – 




Колодько Надія Іванівна - 



Колотуха Олександр Васильович – 



Комісар Станіслав Вікторович -	


Косило Михайло Юрійович – 




Крайчинський Олександр Едуардович – 




Мартинчук Катерина Іванівна – 



Масляк Петро Олексійович – 



Набитович Михайло Васильович – 



Нестерук Тамара Василівна – 


Никитюк Євген Данилович –



Обозний Василь Васильович – 




Ожгібесов Володимир Миколайович – 



Омельченко Дмитро Григорович –



Павлова Людмила Михайлівна – 





Петров Віталій Жоржевич – 



Полянський Павло Броніславович – 


Попович Сергій Іванович – 


Ревков Олександр Васильович – 

Редіна Валендина Андріївна – 




Реєнт Олександр Петрович – 





Рогожа Михайло Миколайович – 



Рудакова Зінаїда Миколаївна -



Савченко Наталія Володимирівна –



Самарцев Євген Вікторович - 


Сінгаєвський Валентин Миколайович – 



Степовик Петро Миколайович – 




Стешук Валентина Миколаївна  - 



Толстіхін Леонід Миколайович – 



Федорченко Володимир	Кирилович – 






Цимбалюк Лідія Олексіївна – 


Чепа Володимир Іванович – 





Шепель Віталій Миколайович – 



Шищенко Петро Григорович – 





Шкварелюк Микола Станіславович – 



Штангей Юрій Валентинович -	


Щербій Григорій Сергійович – 




Яковлєв Ігор Вікторович -
директор Херсонського обласного центру туристсько-краєзнавчої творчості учнів-ської молоді 

старший науковий співробітник Інституту проблем виховання АПН України (за згодою) 

декан історичного факультету Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка, професор, доктор історичних наук (за згодою) 

завідуюча відділом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

викладач кафедри географії Кіровоград-ського державного педагогічного університету (за згодою) 

директор Полтавського обласного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді

директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства, учнівської молоді, Почесний працівник туризму України

директор Вінницького обласного центрудитячого  і юнацького туризму та екскурсій 


директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,  доктор географічних наук (за згодою) 

директор Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді

директор Центру творчості дітей та юнацтва Київщини 

заступник голови Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України (за згодою) 

професор кафедри географії України та краєзнавства Національного педагогіч-ного університету ім. М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук (за згодою) 

директор Житомирського обласного центру туризму,краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді 

заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

завідуюча сектору позашкільних навчальних 	та оздоровчих закладів відділу виховної роботи та захисту прав дитини Науково-методичного центру середньої освіти МОН	

відповідальний секретар Національної федерації спортивного орієнтування України 

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН 

проректор Інституту туризму Федерації профспілок України (за згодою) 

директор Запорізької обласної станції юних 	туристів 
директор Харківської обласної станції юних туристів, Заслужений працівник народної освіти України, кандидат педагогічних наук 

заступник директора  Інститут історії НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, професор, доктор історичних наук (за згодою) 

начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини МОН 

головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини МОН

заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

заступник Голови Державної туристичної адміністрації України (за згодою) 

директор Чернівецького обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 

директор Чернігівського обласного центру
дитячого та юнацького туризму і екскурсій, Почесний працівник туризму України

заступник	директора Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму ГУО м.Києва 

директор Центру туризму, спорту та екскурсій 	управління освіти і науки Волинської 	обласної держадміністрації 

президент Асоціації працівників навчальних 	закладів України туристичного і готельного профілю, ректор Київського університету туризму, економіки та права, професор, заслужений працівник культури України (за згодою) 
директор Центру дитячого і юнацького туризму і екскурсій м.Севастополя 

директор Закарпатського обласного центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук 

директор Луганського обласного центру  дитячо-юнацького туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Президент Українського географічного товариства, професор Київського національного університету ім.Тараса Шевченка, доктор географічних наук (за згодою) 

директор Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Перший Віце-президент  	Федерації спор-тивного туризму України (за згодою) 

вчений секретар  Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології НАН України ім.М.Т.Рильського, кандидат історичних наук (за згодою)

директор Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді
	
			

						

		

	

		

	

		

		

		











	
















 










