
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

 

 

 

НАКАЗ 
 

28.12.2012      м. Дніпропетровськ   № 1125/0/212-12 
 

Про підсумки проведення першого туру 

Всеукраїнського конкурсу на кращу  

туристсько-краєзнавчу експедицію  

учнівської молоді «Мій рідний край» 

у 2012 – 2013 навчальному році 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 02.06.2011 №1/9-425 “Про проведення конкурсу туристсько-краєзнавчих 

експедицій “Мій рідний край” Дніпропетровським дитячо-юнацьким центром 

міжнародного співробітництва підведені підсумки першого туру конкурсу 2012 – 

2013 навчального року.  

Конкурс проводиться в рамках руху учнівської молоді України за 

збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів  українського народу «Моя 

земля – земля моїх батьків» та Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну» і 

має на меті активізувати краєзнавчу та пошуково-дослідницьку роботу у 

навчальних закладах, сприяти популяризації проведення краєзнавчих експедицій 

в польових умовах. 

На обласний тур конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій “Мій рідний 

край” 2012 – 2013 навчального року надійшло 12 робіт з 8 міст та районів 

Дніпропетровської області. 

На підставі загальних протоколів оцінювання конкурсних робіт журі  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити загальний протокол оцінювання конкурсних робіт та 

інформацію про проведення обласного туру конкурсу туристсько-краєзнавчих 

експедицій “Мій рідний край” 2012 – 2013 навчального року, що додаються. 
 

2. Рекомендувати до участі у Всеукраїнському турі та нагородити 

грамотами Центру переможців обласного туру конкурсу 2012 – 2013 

навчального року: 



1) «Геоморфологічні елементи Центрального та Західного Криму» 

(пішохідний похід І к.с.) – автори Макаров Герман, Онищенко Максим, Любас 

Богдан, Вацяк Іван та ін. (вихованці ЦТКЕУМ "Фортуна" Жовтневого району м. 

Кривого Рогу, керівники Козубовська Ю.А., Кікоть Е.В.); 

2) «Історичні віхи козацтва»( пішохідний похід ІІІ ст.с.) – автори Леванід 

Євген, Лазовський Сергій, Шпіхернюк Олексій, Массай Олександр та ін. 

(вихованці ЦТКЕУМ Інгулецького району м. Кривого Рогу, керівники Глядченко 

Г.В., Юношева І.В.); 

3) «У пошуках дороги до храму» (велопохід І ст.с.) – автори Дейнеко Анна, 

Дейнеко Катерина (учні Хорошівської загальноосвітньої середньої школи 

Петропавлівського району, керівники Городнянська Л.А., Ларченко Ю.О.). 

 

3. Методисту Афанасьєву О.Є.: 

3.1. Провести підсумкову конференцію для переможців та призерів 

обласного туру конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій “Мій рідний край” 

в 2013 році. 

3.2. До 01.02.2013 р. направити роботи переможців обласного туру для 

участі у Всеукраїнському турі зазначеного конкурсу. 

3.3. Підготувати до друку у туристсько-краєзнавчому альманасі “Моє 

Придніпров’я” кращі роботи обласного туру конкурсу 2012 – 2013 навчального 

року, розмістити на сайті Центру перелік краєзнавчих робіт для використання 

педагогами регіону в подальшій роботі. 

3.4. Направити до районних і міських управлінь та відділів освіти 

Дніпропетровської області для використання в подальшій роботі інформацію та 

загальний протокол за підсумками проведення обласного туру конкурсу, що 

додаються. 

 

4. Оголосити подяку членам журі обласного туру конкурсу 2012 – 2013 

навчального року: 

 Троценко О.В. – доценту кафедри фізичної та економічної географії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидатові у майстри спорту із спортивного орієнтування; 

 Ігнатенку В.П. – інструкторові з туризму КЗ «ДДЮЦМС» ДОР, 

кандидатові у майстри спорту із гірського туризму; 

 Мазур В.Л. – фахівцю зі спортивного туризму КЗ «ДДЮЦМС» ДОР, 

секретарю Дніпропетровської дитячо-юнацької маршрутно-

кваліфікаційної комісії, кандидатові у майстри спорту із метання спису. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з інформаційно-методичної роботи Виборну Н.Д.  

 

 

Начальник головного управління 

освіти і науки облдержадміністрації     О.І. ДЕМЧИК 
 

Афанасьєв О.Є. 0676338385 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ головного управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

28.12.2012 №1125/0/212-12 
 

Загальний протокол оцінювання конкурсних робіт обласного туру  

Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій “Мій рідний край” 
 

№ 

п/п 
Назва роботи 

Виконавці, учасники 

експедиції 

Керівник 

експедиції 
Навчальний заклад 

Одиниця 

АТП 

Класифікаційні 

характеристики 

експедиції 

Бали Місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Від Толоки в Підгородному до 

м. Новомосковська 

Положай Данило, Попков 

Гліб, Дідик Євген, 

Степовик Анастасія та ін. 

Діденко-

Соколовська 

Є.М., Карпенко 

Н.П. 

КЗ 

"Дніпропетровський 

районний будинок 

дитячої творчості" 

Дніпропетр

овський 
пішохідний 58  

2 

Геоморфологічні елементи 

Центрального та Західного 

Криму 

Макаров Герман, 

Онищенко Максим, 

Любас Богдан, Вацяк Іван 

та ін. 

Козубовська 

Ю.А., Кікоть 

Е.В. 

ЦТКЕУМ 

"Фортуна" 

Жовтневого р-ну 

Кривий Ріг пішохідний, І к.с. 85 1 

3 Історичні віхи козацтва 

Леванід Євген, 

Лазовський Сергій, 

Шпіхернюк Олексій, 

Массай Олександр та ін. 

Глядченко Г.В., 

Юношева І.В. 

ЦТКЕУМ 

Інгулецького р-ну 
Кривий Ріг 

пішохідний, ІІІ 

ст.с. 
75 2 

4 

"Кінь, шаблюка, вітер в полі - 

ніхто не здолає козацької 

волі!" (велопохід козацькими 

шляхами півдня України) 

 

Волков Я.Ф., 

Савчук А.В. 

ЦТКЕУМ 

"Меридіан" 

Тернівського р-ну 

Кривий Ріг 
 

60  

5 Історія мого краю – моя історія 
  

Райпільська СЗШ Межівський комбінований 12  

6 

Мой родной край (пошуково-

дослідницька туристсько-

краєзнавча робота учнів 8 кл.) 

Зимин Дмитрий, 

Гончаренко Владислав, 

Кувикова Юлия 

Гаращенко В.Г. Никопольская СОШ Нікополь 
 

20  

7 
Мій рідний край (до м. 

Бахчисарай А.Р. Крим) 

Бондаренко Дар'я, Котій 

Кирило 
Гулькіна С.І. Черкаська ЗОСШ 

Новомосков

ський 
пішохідний 53  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 
Стежини пам'яті (похід 

околицями с. Голубівка) 

Бобух Владислава, 

Деберина Вікторія, 

Кравченко Анжеліка, 

Підгорнова Альбіна та ін. 

Назаренко С.Ф., 

Мала Л.М. 
Голубівська ЗОСШ 

Новомосков

ський 

пішохідний, 

некваліфікаційний, 

одноденний 

48  

9 

Золота струна (експедиція з 

історії техніки вишивання 

територією с. Нова Дача) 

Головінова Аліна, Гарбуз 

Владислав, Гриценко 

Микола, Діденкова 

Євгенія та ін. 

Пасічник Т.П. 
Новодачинська 

СЗОШ 

Павлоградс

ький 
пішохідний 58  

10 
Краєзнавчі перлини рідного 

краю 

Безкровний Олександр, 

Демяненко Катерина, 

Сиротін Олександр, 

Кудренко Андрій та ін. 

Деміденко Т.О. 

Районний будинок 

творчості дітей та 

юнацтва, 

Новоруська ЗШ 

Павлоградс

ький 

пішохідний, 

туристичний похід 

вихідного дня, 

кільцевий 

49 
 

11 У пошуках дороги до храму 
Дейнеко Анна, Дейнеко 

Катерина 

Городнянська 

Л.А., Ларченко 

Ю.О. 

Хорошівська ЗОСШ 
Петропавлів

ський 

велопохід, 

комплексна, І ст.с. 
65 3 

12 

Вивчення перлинок рідного 

краю: джерела "Срібна 

криниця" та урочища-

заповідника "Балка Крутенька" 

Унчуленко Дар'я, Горб 

Анастасія 
Третяк О.В. Зорянська ЗОСШ 

Томаківськ

ий 

некатегорійний 

туристично-

краєзнавчий 

60 
 

 

 
 

Методист з краєзнавства                                        О.Є. АФАНАСЬЄВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ головного управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

28.12.2012 №1125/0/212-12 

 

Інформація про проведення обласного туру  

Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій  

“Мій рідний край” 

 

Відповідно до умов проведення конкурсу “Мій рідний край” (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.06.2011 №1/9-425 

“Про проведення конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій “Мій рідний 

край”), з метою збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів  

українського народу “Моя земля – земля моїх батьків” та Міжгалузевої програми 

“Пізнай свою країну”, активізації краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи 

у навчальних закладах, сприяння популяризації проведення краєзнавчих 

експедицій в польових умовах, 09 січня 2013 року підбито підсумки обласного 

туру зазначеного заходу. При підведенні підсумків обласного туру конкурсу 

працювало журі, сформоване з науковців та спеціалістів профільних 

позашкільних навчальних закладів.  

На обласний тур конкурсу “Мій рідний край” надійшло 12 робіт з 8 міст та 

районів Дніпропетровської області: Дніпропетровського (1 робота), Межівського 

(1 робота), Новомосковського (2 роботи), Павлоградського (2 роботи), 

Петропавлівського (1 робота), Томаківського (1 робота) районів, міст обласного 

підпорядкування Кривий Ріг (3 роботи), Нікополь (1 робота).  

Суддівська колегія прийняла рішення розглядати усі представлені до участі у 

конкурсі роботи, навіть ті, оформлення яких не відповідало вимогам умов 

проведення конкурсу.  

Звертаємо увагу керівників звітів з експедицій, що подаються на конкурс, на 

наступні зауваження членів суддівської колегії:  

1) в оформленні, структуруванні, порядку подання звітів з експедицій для 

участі у конкурсі необхідно суворо дотримуватися умов (положення) і 

календарних строків як проведення експедицій, так і представлення звітів за 

ними;  

2) у конкурсі можуть брати участь звіти туристських груп, експедиції яких 

відповідають вимогам, що висуваються до походів від ІІ ступеня до І категорії 

складності будь-якого виду спортивного туризму; звіти із звичайних екскурсій, 

походів вихідного дня тощо в конкурсі участі брати не мають; 

3) дати організації і проведення туристсько-краєзнавчих експедицій, звіти з 

яких подаються для участі у конкурсі, мають охоплювати період від 01 вересня 

поточного року до 31 серпня наступного року за датою початку експедиції; 

4) маршрут експедиції, поданої на конкурс, повинен носити лінійний або 

кільцевий характер, радіальні виходи можуть складати не більше 20% його 

протяжності; 



5) до звітних матеріалів за експедиціями (походами) обов’язково повинні 

додаватися копії документів, що дають дозвіл на проведення пошукових робіт чи 

досліджень (якщо такі передбачені чинними нормативно-правовими актами, 

програмою експедиції), оригінали маршрутних книжок (маршрутних листів) з 

відмітками про проходження маршруту, затверджені та оформлені згідно з 

вимогами, передбаченими для туристських походів відповідної складності; якщо 

маршрут, пройдений під час краєзнавчої експедиції, не відповідає заявленій 

складності, або відсутній залік походу повноваженою МКК, звіт знімається з 

Конкурсу; 

6) у змісті звіту з експедиції повинно чітко виокремлювати змістовно-

інформаційні блоки – анотація, довідкові відомості про маршрут та його 

туристсько-спортивну складову, краєзнавчий блок, спортивно-туристський блок, 

картографічний матеріал; 

7) керівники робіт повинні суворо контролювати наявність у роботах 

плагіату – запозичень інформації без посилань на першоджерела. Також слід 

контролювати, аби в роботі не були наявними скопійовані інтернет-матеріали, 

навіть не відредаговані під загальні вимоги оформлення робіт. Важливою 

вимогою є наявність списку використаних інформаційних джерел, при цьому 

оформлених за вимогами стандарту бібліографічних описів; важливим є 

висвітлення певної новизни здобутої під час експедиції інформації, самостійності 

отримуваних результатів, запобігати реферативності робіт; 

8) не в усіх роботах додається електронний носій із основним текстом та 

додатками. Це негативно впливає на загальну рейтингову оцінку роботи, а також 

не дозволяє обробити матеріали для їх представлення в альманасі «Моє 

Придніпров’я», який видає КЗ «ДДЮЦМС» ДОР; 

9) в окремих роботах не зазначається важлива інформація про авторів, 

навчальні заклади, контактні телефони тощо. 

Журі і організатори обласного туру конкурсу звертають увагу на те, що: 

-  на районному (міському) етапі конкурсу організаторам варто залучати 

місцевих фахівців з метою формування високофахових і професійних складів 

журі для більш ретельного і якісного відбору робіт, що представляються на 

обласний етап; 

- необхідно суворо дотримуватися термінів подання робіт на обласний етап, 

неприпустимо «доносити», «досилати» роботи; 

- матеріали на обласний тур подаються разом з підсумковими документами 

(наказ, інформація) про проведення районних (міських) турів конкурсу 

туристсько-краєзнавчих експедицій “Мій рідний край” та листом-заявкою на 

участь у обласному турі з переліком конкурсних робіт та їх авторів. Необхідно 

чітко вказувати дані про авторську групу або автора, керівника(-ів), контактні 

відомості, назву конкурсу та напрям експедиційних досліджень; 

- неприпустимо одну і ту ж саму роботу представляти на різні конкурси (як за 

назвою, так і за змістом); за умов виявлення таких робіт, що подавалися раніше (у 

т.ч. у попередні роки), вони будуть зніматися з конкурсного відбору, а керівники 

подібних робіт будуть зазначені в окремому пункті підсумкового наказу. 
Методист з краєзнавства                                        О.Є. АФАНАСЬЄВ 


