
За напрямом «Туристсько-краєзнавча робота» у 2014 р. методисти 

районних і міських відділів освіти планують наступні види робіт із 

педагогами та учнівсько-студентською молоддю регіону: 

 

1. Обласні етапи Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих заходів: 

- Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл 

України» (напрями «Нарис-опис», «Туристсько-краєзнавчі маршрути»); 

- Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді «Мій рідний край»; 

- Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» (напрями: «Географія рідного краю», «Геологічними 

стежками України», «Духовна спадщина мого роду», «З попелу забуття», «Із 

батьківської криниці», «Козацькому роду немає переводу»); 

- Обласний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та 

студентської молоді «А ми тую славу збережемо». 

 

2. Обласні туристсько-краєзнавчі заходи: 

- Обласний фестиваль туристичних відеофільмів (напрями: «Дитячий 

туризм», «Дорослий туризм», «Природа і краєзнавство», «Екстремальні 

подорожі та сходження»); 

- Обласний конкурс «Золотий Колобок» (напрями: «Туристичні об'єкти», 

«Туристичні маршрути»); 

- Обласний конкурс майстерності екскурсоводів музеїв при закладах 

освіти, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. 

 

3. Музейна робота: 

- наповнення і оновлення фондів зареєстрованих музеїв при закладах 

освіти регіону,  

- підготовка оновленої інформації про музеї при закладах освіти для 

сайту КЗ «ДДЮЦМС» ДОР; 

- ініціювання клопотань про присвоєння звання «Зразковий» музеям при 

навчальних закладах МОН регіону, підготовка необхідної документації; 

- дотримання поточного графіку підтвердження звання «Зразковий» 

музеїв при закладах освіти (у 2014 р.: №03-17 Музей бойової слави 15-ї 

Гвардійської стрілецької дивізії імені П. М. Чиркова СШ №118 

Саксаганського району м. Кривого Рогу; №03-42 Музей криворізьких 

молодогвардійців СШ № 15 ім. М. Решетняка Дзержинського району м. 

Кривого Рогу; №03-73 Музей історії 52-го Гвардійського Окремого 

Дніпродзержинського Червонопрапорного, ордена Суворова, танкового 

полку СШ №30 м. Дніпродзержинська; №03-149 Етнографічний музей 

"Берегиня" Гімназії № 127 Інгулецького району м. Кривого Рогу; №03-164 

Геолого-краєзнавчий музей Палацу дитячої та юнацької творчості 

Центрально-Міського району м. Кривого Рогу; №03-186 Музей історії і 

бойової слави військово-повітряних сил СШ №77 м. Дніпропетровська; №03-

200 Історико-краєзнавчий музей Першотравенської СШ Магдалинівського 



району; №03-231 Міжшкільний екологічний музей Дитячого екологічного 

центру м. Дніпродзержинська; №03-236 Музей бойової слави "Шляхами 

пам’яті" Будинку дитячої творчості Самарського району м. 

Дніпропетровська; №04-239 Музей історії школи СШ №68 Саксаганського 

району м. Кривого Рогу). При підготовці документів на підтвердження 

враховувати вимоги проекту нормативного документу «Положення про 

звання «Зразковий музей», що розробляється МОН України (представлений 

на сайті ДДЮЦМС); 

 

4. Інші види робіт: 

- підготовка для публікації на офіційному сайті КЗ «ДДЮЦМС» ДОР 

інформації (звітів) про всі організовані і проведені на місцях туристсько-

краєзнавчі заходи різних рівнів із супроводженням світлинами; 

- заохочення вихованців туристсько-краєзнавчих кружків, гуртків тощо 

до роботи із офіційними сторінками КЗ «ДДЮЦМС» ДОР у соціальних 

мережах «Facebook» та «в Контакті» з метою висловлювання власних 

вражень, думок щодо проведених заходів, інформування громадськості щодо 

організованих заходів тощо; 

- підготовка до друку у обласному туристсько-краєзнавчому альманасі 

«Моє Придніпров’я» (вип. 5, 6) публікацій із висвітлення власного досвіду 

туристсько-краєзнавчої педагогічної роботи, інформування педагогів регіону 

про застосовувані форми і методи педагогічної роботи, інноваційні методики 

тощо. 

 

Контакти фахівців туристсько-краєзнавчого відділу КЗ «ДДЮЦМС» ДОР: 

Афанасьєв Олег Євгенович: Web: www.olaff.at.ua , e-mail: olafn_dp@mail.ru  , 

тел. 067 6336338385 

Хвостенко Ольга Вікторівна: e-mail: khvostenkoolya_dp@mail.ru , 

тел. 067 5633346 



ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ЗАХОДІВ НА 2014 РІК  
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін та місце 

проведення 
Документи 

Відмітка про 

проведення 

1 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на 

кращу туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край» 

з 1 грудня 2013 р.  

до 1 лютого 2014 р. 

 Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-

краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край» 

 Наказ УДЦТКУМ про затвердження рекомендацій та критеріїв 

оцінювання 2013 р. 

 

2 
Збір матеріалів для обласного альманаху «Моє 

Придніпров’я» (вип. 5) 
до 15 березня 2014 р. 

 Рекомендації щодо підготовки публікацій у обласному 

альманасі «Моє Придніпров’я» (до 01.02.2014) 
 

3 Обласний фестиваль туристичних відеофільмів  Березень  
 Умови і критерії оцінювання обласного фестивалю туристичних 

відеофільмів 
 

4 

Обласний етап Всеукраїнської історико-

географічної експедиції «Історія міст і сіл 

України» 

з 15 березня  

 до 15 квітня 

 Положення Всеукраїнської історико-географічної експедиції 

«Історія міст і сіл України» 

 Методичні рекомендації до підготовки конкурсних робіт 

 

5 

Обласний конкурс майстерності екскурсоводів 

музеїв при закладах освіти, присвячений 200-

річчю від дня народження Т.Г. Шевченка 

Травень   Умови і критерії оцінювання конкурсу (до 15.02.2014)  

6 
Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції «Моя Батьківщина – Україна» 

з 25 жовтня до 

25 грудня 

 Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію «Моя 

Батьківщина – Україна» 

 Наказ УДЦТКУМ про затвердження критеріїв оцінювання 

 

7 

Обласний етап Всеукраїнської історико-

краєзнавчої акції учнівської та студентської 

молоді «А ми тую славу збережемо» 

Лютий – жовтень  
 Умови проведення Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції 

учнівської та студентської молоді «А ми тую славу збережемо»  
 

8 
Обласний туристсько-краєзнавчий конкурс 

«Золотий Колобок» 
Січень – жовтень  

 Умови і критерії оцінювання конкурсу за напрямами 

«Туристичні об'єкти» та «Туристичні маршрути» 
 

9 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на 

кращу туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край» 

з 1 грудня 2014 р.  

до 1 лютого 2015 р. 

 Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-

краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край» 

 Наказ УДЦТКУМ про затвердження рекомендацій та критеріїв 

оцінювання 2013 р. 

 

10 Музеї закладів освіти області  

Реєстрація музеїв по 

надходженню 

документів та 

перереєстрація тих, 

які мають звання 

«Зразковий» 

 Положення про музеї при навчальних закладах,  

 Проект нового положення 
 

 


