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НАКАЗ 
 

29.01.2014        м. Дніпропетровськ   № 16 
 

Про підсумки проведення першого туру 

Всеукраїнського конкурсу на кращу  

туристсько-краєзнавчу експедицію  

учнівської молоді «Мій рідний край» 

у 2013 р. 
 

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

від 04.02.2013 №8 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 

на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним 

способом пересування “Мій рідний край”», наказу УДЦТКУМ від 26.03.2013 р. 

«Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на 

кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним 

способом пересування “Мій рідний край”» КЗ «Дніпропетровський дитячо-

юнацький центр міжнародного співробітництва» ДОР підведені підсумки 

першого (обласного) туру конкурсу 2013  року.  

Конкурс проводиться з метою залучення учнівської молоді до активної 

краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи з вивчення історичного 

минулого, духовної та культурної спадщини українського народу, природного 

різноманіття рідного краю тощо.  

На обласний тур конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій “Мій рідний 

край” 2013 року надійшло 14 робіт з 7 міст та районів Дніпропетровської області 

(Апостолівський, Верхньодніпровський, Дніпропетровський, Павлоградський, 

П’ятихатський райони, міста Дніпродзержинськ, Кривий Ріг). 

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 учнівської молоді з активним способом пересування “Мій рідний 

край” 2013  року, що додаються. 

2. Рекомендувати до участі у Всеукраїнському турі та нагородити 

грамотами Центру переможців і призерів обласного туру конкурсу 2013  року: 

1) за роботу «Фізико-географічні дослідження річки Ворскли» (водний, ІІІ 

с.с.) – вихованців Центру туризму і краєзнавства "Горицвіт" 

м. Дніпродзержинська (керівник Горбонос Р.О.); 

2) за роботу «Замки та монастирі України» (водний, І к.с.) – авторський 

колектив у складі Латашова Дмитра, Юношевої Вікторії, Левченка Євгена – 

вихованців ЦТКЕУМ Інгулецького району м. Кривого Рогу (керівники        

Галіченко Г.Г., Камінський Ю.М.); 

3) за роботу «Чисте джерело» (пішохідний, 1 с.с.) – вихованців ЦТКЕУМ 

Центрально-Міського району м. Кривого Рогу (керівники Янієва А.В., Яковенко 

О.А.); 

4) за роботу «Місцями бойових дій за визволення України» – вихованців 

велогуртка ЦТКЕУМ «Меридіан» Тернівського району м. Кривого Рогу 

(керівники Волков Я.Ф., Гапонов О.Г.). 

3. Методисту Афанасьєву О.Є.: 

3.1. Провести підсумкову конференцію для переможців та призерів 

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

в 2014 році. 

3.2. Направити роботи переможців обласного туру для участі у 

Всеукраїнському турі зазначеного конкурсу. 

3.3. Підготувати до оприлюднення на сайті Центру кращі роботи обласного 

туру конкурсу 2013 року, розмістити перелік робіт для використання педагогами 

регіону в подальшій роботі. 

3.4. Направити до районних і міських управлінь, відділів, департаментів 

освіти Дніпропетровської області для використання в подальшій роботі 

інформацію та загальний протокол за підсумками проведення обласного туру 

конкурсу, що додаються. 

4.  Заступнику директора Заболотній Ю. В. підготувати клопотання до 

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації про нагородження почесними грамотами керівників - переможців і 

призерів  обласного туру конкурсу 2013  року. 

5. Організацію виконання даного наказу покласти на методиста                 

Афанасьєва О.Є, контроль залишаю за собою.  

 

 

Т.в.о. директора   Н.Д. ВИБОРНА 

 

 

 
Афанасьєв О.Є. 0676338385 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом КЗ “ДДЮЦМС” ДОР 

від 29.01.2014 №16 
 

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 

характеристик

и експедиції 

Бали Місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Фізико-географічні 

дослідження річки Ворскли 
Вихованці гуртка Горбонос Р.О. 

ЦТК "Горицвіт" м. Дніпро-

дзержинськ 

Водний, 

ІІІ с.с. 

92,5 І 

2 Замки та монастирі України 

Латашов Дмитро, 

Юношева Вікторія, 

Левченко Євген - 

вихованці гуртка 

Галіченко Г.Г., 

Камінський 

Ю.М. 

ЦТКЕУМ 

Інгулецького 

району 

м. Кривий Ріг 

Інгулецький р-н Водний, 

І к.с. 

81,7 ІІ 

3 Чисте джерело Вихованці гуртка 
Янієва А.В., 

Яковенко О.А. 

ЦТКЕУМ 

Центрально-

Міського району 

м. Кривий Ріг 

Центрально-

Міський р-н 

Пішохідний, 

1 с.с. 

77,3 ІІІ 

4 
Місцями бойових дій за 

визволення України 
Вихованці велогуртка 

Волков Я.Ф., 

Гапонов О.Г. 

ЦТКЕУМ Меридіан м. Кривий Ріг 

Тернівський р-н 

Велосипедний, 

І к.с. 

75,0 ІІІ 

5 Партизанськими стежинами Вихованці гуртка 
Козубовська 

Ю.А. 

ЦТКЕУМ Фортуна м. Кривий Ріг 

Жовтневий р-н 

Пішохідний, 

І к.с. 

66,3  

6 Шляхами графа Родзянко Вихованці гуртка 

Діденко-

Соколовська 

Є.М. 

Будинок дитячої 

творчості  

Дніпропетровськ

ий  
 

63,5  

7 Шляхами козацької слави 

Кірейцева Ніна, 

Сивокобильський 

Владислав та інші 

Вознюк Н.І., 

Савченко Г.В. 

Жовтоолександрівсь

ка СЗШ 

П'ятихатський  
Пішохідний, 

І к.с. 

53,5  

8 
Шляхами забутих предків 

Верхньодніпровського повіту 
Пошукова група 

Кущова Т.А., 

Беспалько Н.В. 

Новомиколаївська 

СЗШ 

Верхньодніпровс

ький   

53,0  

9 
Краєзнавчі перлини рідного 

краю 
Вихованці гуртка Демиденко Т.О. 

Будинок творчості 

дітей та юнацтва 

Павлоградський   49,3  



10 Мій рідний край 
Туристичний гурток 

"Каскад" 
Юшко О. В. 

Апостолівська СЗШ 

№3 

Апостолівський   39,7  

11 
Апостоловщина - степова 

перлина України 

Бугай Анна, гурток 

"Спортивне 

орієнтування" 

Цицульнікова 

О.В. 

Зеленодольський 

ЦПР 

Апостолівський   38,3  

12 Мій рідний край 

Білогруд Анастасія, 

Цимбал Віталій, Дикий 

Андрій та інші 

Собко А.В., 

Лобанов С.А. 

Лозуватська СЗШ П'ятихатський  
Пішохідний, 

І к.с. 

36,7  

13 
Історичні та природні пам'ятки 

с. Дніпровокам'янки 

Пошукова група 

"Свята справа" 
Довженко І.В. 

Дніпровокам'янська 

СЗШ 

Верхньодніпровс

ький   

36,3  

14 Місцями бойової слави 
Федоров Владислав, 

Піцик Андрій та інші 

Лаврик С.Л., 

Плахотнік Л.О. 

Нерудстальська 

СЗШ 

П'ятихатський  Пішохідний, 

І к.с. 

34,7  

 

 
 

Методист з краєзнавства      .Є. АФАНАСЬЄВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом КЗ “ДДЮЦМС” ДОР 

від 29.01.2014 №16 

 

Інформація про проведення обласного туру  

Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій  

“Мій рідний край” 

 

 

Відповідно Положенню і Документації щодо проведення Всеукраїнського 

конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування “Мій рідний край” (Наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 04.02.2013 №8 «Про затвердження 

Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді з активним способом пересування “Мій рідний 

край”», наказ УДЦТКУМ від 26.03.2013 р. «Про затвердження документів щодо 

проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді з активним способом пересування “Мій рідний 

край”»), з метою залучення учнівської молоді до активної краєзнавчої та 

пошуково-дослідницької роботи з вивчення історичного минулого, духовної та 

культурної спадщини українського народу, природного різноманіття рідного краю 

тощо, 28 січня 2014 року підбиті підсумки обласного туру зазначеного заходу. 

При підведенні підсумків обласного туру конкурсу працювало журі, сформоване з 

науковців та спеціалістів: 

 Афанасьєв О.Є. – доктор географічних наук, лауреат Державної премії 

України в галузі освіти, методист КЗ «ДДЮЦМС» ДОР, член Національної 

спілки краєзнавців України, Українського географічного товариства; 

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

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат у майстри спорту із спортивного орієнтування; 

 Виборна Н.Д. – заступник директора з методичної роботи КЗ «ДДЮЦМС» 

ДОР, Відмінник освіти України; 

 Хвостенко О.В. – методист з краєзнавства КЗ «ДДЮЦМС» ДОР. 

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).  

Журі прийняло рішення допустити до участі у конкурсі усі направлені 

роботи. Висловлюємо щиру подяку усім педагогічним працівникам, що 

організовують і проводять активну туристсько-краєзнавчу, спортивно-туристичну 

роботу із учнівською молоддю регіону.  

Згідно з рекомендаціями МОН,  загальна кількість переможців та призерів 

Конкурсу може становити до 30% від загальної кількості поданих звітів. Таким 



чином, від усієї сукупності робіт, поданих на обласний тур, переможцями і 

призерами можуть бути визначені 4 роботи.  

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

наступні зауваження членів журі:  

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

участі у конкурсі необхідно суворо дотримуватися нових умов (положення, 

рекомендації, критерії), що запроваджені МОН та УДЦТКУМ у 2013 р., а також 

обумовлених 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 туристсько-спортивних походів від ІІ 

ступеня до І категорії складності будь-якого виду краєзнавчої діяльності (з 

історичного, географічного, екологічного, геологічного, літературного 

краєзнавства, археології, фольклору, етнографії, народознавства тощо). Звіти із 

звичайних екскурсій, походів вихідного дня, або по яких відсутнє рішення 

маршрутно-кваліфікаційної комісії, в конкурсі участі не беруть; 

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

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

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

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

кільцевий характер, радіальні виходи можуть складати не більше 30% його 

загальної 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 

участі у конкурсі; 

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

інформаційні блоки – анотація, довідкові відомості про маршрут та його 

туристсько-спортивну складову, краєзнавчий блок, туристсько-спортивний блок, 

картографічний матеріал, маршрутні документи; 

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. 

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. 

Педагогам і організаторам туристсько-краєзнавчих, спортивно-туристичних 

заходів із учнівською молоддю, проведеними територією Дніпропетровщини, 

рекомендуємо оформити відповідним чином матеріали для участі у обласному 

конкурсі «Золотий Колобок» за номінацією «Довідник туристичних маршрутів 

Дніпропетровщиною». 

 

 

 
 

 

 

Методист з краєзнавства    О.Є. АФАНАСЬЄВ 
 


