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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Н А К А З  

 

30 січня 2017 року         Миколаїв № 45 

 

Про проведення  обласного  

конкурсу юних екскурсоводів  

«Музейна скарбниця Миколаївщини»  

 

Зареєстрованого в ГТУ юстиції в Миколаївській області  

від 08.02.17 № 37/2618 

 

Відповідно пункту 6 Положення про департамент освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від 28 квітня 

2016 року № 154-р, з метою виховання у дітей та молоді любові до рідного 

краю, бережливого ставлення до історії, духовної спадщини українського 

народу, сприяння збереженню історичної пам’яті, удосконалення змісту, форм і 

засобів музейної роботи у навчальних закладах 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 11 - 12 березня 2017 року обласний конкурс юних 

екскурсоводів «Музейна скарбниця Миколаївщини» (далі – конкурс) на базі 

Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді. 
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2. Затвердити Положення обласного конкурсу юних екскурсоводів 

«Музейна скарбниця Миколаївщини», що додається. 

3. Миколаївському обласному Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді (Горбова Т.О.): 

1) довести до відома начальників відділів (управлінь) освіти районних 

державних адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад та 

керівників навчальних закладів Положення обласного конкурсу юних 

екскурсоводів «Музейна скарбниця Миколаївщини»; 

2) забезпечити високий організаційний та методичний рівень 

проведення обласного конкурсу юних екскурсоводів «Музейна скарбниця 

Миколаївщини»; 

3) надати фахову допомогу навчальним закладам з питань участі в 

обласному конкурсі юних екскурсоводів «Музейна скарбниця Миколаївщини» 

відповідно до Положення про обласний конкурс. 

4. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад керівникам 

навчальних закладів: 

1) направити для участі у обласному конкурсі юних екскурсоводів 

«Музейна скарбниця Миколаївщини» делегацію у складі 3 чоловік (2 учні і 1 

керівник-педагог) від навчального закладу; 

2) передбачити фінансування видатків на відрядження керівника 

делегації та проїзд дітей – учасників конкурсу.  

5. Витрати на організацію та проведення конкурсу віднести за рахунок 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. 

6. Врахувати, що витрати для направлення керівників делегацій і проїзд 

учасників конкурсу до місця проведення заходу та в зворотному напрямку 

здійснюються за рахунок установ, що відряджають, витрати на організацію та 

проведення конкурсу –  за рахунок департаменту освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації. 
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7. Відповідальність за збереження здоров’я та життя дітей у дорозі та під 

час заходу покласти на керівників делегацій. 

8. Відповідальність за організацію і проведення конкурсу покласти на 

Горбову Т.О., директора Миколаївського обласного Центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

9. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації. 

10.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації – начальника 

управління освіти та ресурсного забезпечення Удовиченко О.О. 

 

Т.в.о директора департаменту 

 освіти і науки Миколаївської 

 обласної державної адміністрації                                                    Г.Л. Каськова 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки  

Миколаївської обласної  

державної адміністрації 

30 січня 2017 року № 45 

Положення 

про  обласний конкурс юних екскурсоводів  

«Музейна скарбниця Миколаївщини» 

 

І. Загальні положення 

1. Це положення визначає порядок організації та проведення обласного 

конкурсу юних екскурсоводів «Музейна скарбниця Миколаївщини» (далі – 

конкурс) 

2. Конкурс проводиться з метою виховання у дітей та молоді любові до 

рідного краю, бережливого ставлення до історії, духовної спадщини 
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українського народу, сприяння збереженню історичної пам’яті, удосконалення 

змісту, форм і засобів музейної роботи у навчальних закладах. 

3. Основними завданнями конкурсу є: 

залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої, пошуково- 

дослідницької та екскурсійної роботи; 

поглиблення знань учнів про історико-культурну спадщину народу, про події 

та історичні постаті, що мали вплив на суспільні, політичні процеси та 

економічний розвиток краю чи України; 

формування наукових основ і практичних навичок дослідження та збереження 

історико-культурної спадщини, вивчення стану природних об’єктів рідного 

краю, природоохоронної діяльності тощо; 

поглиблення знань щодо методів і форм музейної роботи, засобів 

популяризації музейних колекцій; 

підвищення загальноосвітнього рівня учнів, оволодіння вміннями працювати з 

першоджерелами, іншими історичними документами, обробляти, аналізувати 

та представляти інформацію; 

використання в навчально-виховному процесі матеріалу, зібраного під час 

походів, краєзнавчих експедицій та екскурсій; популяризація краєзнавчих 

знань; 

підтримка обдарованої молоді та створення умов для її розвитку. 

4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 

навчальних закладів. 

5. Учасники конкурсу до початку його проведення мають бути ознайомлені 

з порядком і правилами його проведення, видами і формами морального і 

матеріального заохочення тощо. 

6. Учасники конкурсу повинні дотримуватись вимог до його проведення, 

норм і правил життєдіяльності, виконувати рішення журі тощо. 

ІІ. Порядок проведення конкурсу 



5 

 

1. Конкурс проводиться 11 - 12 березня 2017 року на базі Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді            

(м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 63). Заїзд та реєстрація учасників до 10.00 

годин 11 березня 2017 року. 

2. Організація проведення Конкурсу покладається на Миколаївський 

обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

3. У конкурсі беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (далі – учасники), 

які є екскурсоводами музеїв при загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України. 

4. Склад делегації – 2 учня (вихованця) від навчального закладу та 1 

керівник. 

5. Кількість делегацій від району (міста), територіальної громади не 

обмежена. 

IІІ. Порядок проведення конкурсу 

1. До програми конкурсу включені наступні етапи: 

«Презентація експозиції музею»; 

«Конкурс-експромт»; 

«Конкурс знавців музейної справи»; 

«Інтелектуальна гра». 

2. Умови проведення: 

1) «Презентація експозиції музею».  

Конкурс передбачає презентацію фрагмента екскурсії за експозиціями музею 

свого навчального закладу.  
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2) «Конкурс-експромт». Конкурс передбачає складання тексту екскурсії за 

визначеним організатором напрямком експозиції.  

3) «Конкурс знавців музейної справи». Конкурс передбачає виконання завдань 

з ведення документації музею. 

5) «Інтелектуальна гра». 

Конкурс передбачає проведення інтелектуальної вікторини за музейною 

тематикою. 

ІV. Журі конкурсу 

1. З метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів конкурсу 

створюються журі. 

2. Журі конкурсу формуються з числа представників педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, представників методичних установ сфери 

освіти, а також працівників державних, комунальних музеїв та музеїв, 

засновниками яких є органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, юридичні та фізичні особи (за згодою). 

3. Склад журі затверджується наказом Миколаївського обласного Центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

4. До складу журі конкурсу не можуть входити особи, що є близькими 

особами учасників конкурсу. 

5. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

учасників, але не бути меншою ніж п’ять осіб. 

 

6. До складу журі входять голова, секретар та члени журі. 

7. Журі очолює голова, який організовує та проводить засідання журі, бере 

участь у визначенні переможців і призерів конкурсу, затверджує список 

переможців і призерів конкурсу. 

8. Члени журі конкурсу: 
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забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних проектів учасників 

конкурсу; 

заповнюють протоколи, подають секретареві оцінки виступу кожного 

учасника в балах; 

визначають переможців і призерів. 

9. Секретар журі оформляє протоколи і матеріали, систематизує та      

зберігає їх. 

V. Оформлення результатів та нагородження переможців 

1. Переможці та призери у кожному етапі конкурсу визначаються за 

оцінками журі. Участь у всіх етапах є обов’язковою. 

2. Переможці та призери у загальному заліку конкурсу визначаються за 

найменшої сумою місць набраних учасниками у кожному етапі конкурсу. 

3. На підставі рішення журі видається наказ департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації про підсумки проведення 

конкурсу. 

4. Переможці та призери конкурсу на підставі рішення журі 

нагороджуються грамотами призами департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації. 

5. Учасники, які посіли призові місця в окремих етапах нагороджуються 

дипломами Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді. 

 

 

Заступник директора департаменту  

освіти і науки Миколаївської  

обласної державної адміністрації –  

начальник управління освіти та  

ресурсного забезпечення                                                            О.О. Удовиченко 
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