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Положення 

про обласний конкурс на кращу розробку туристсько-краєзнавчих маршрутів  

«Мій рідний край – Миколаївщина» 

 

Мета і завдання Конкурсу 

Обласний конкурс на кращу розробку туристсько-краєзнавчих маршрутів  

«Мій рідний край – Миколаївщина» (далі – Конкурс)  проводиться з метою 

залучення учнівської молоді до активних форм краєзнавчо-пошукової роботи, 

удосконалення змісту та форм громадянського та патріотичного виховання 

засобами туристсько-краєзнавчої роботи, виховання в учнівської молоді любові 

до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, 

бажання пізнавати і вивчати історико-культурні надбання нашого народу, 

природне різноманіття рідного краю,  виявлення та пропаганда цікавих 

туристсько-краєзнавчих маршрутів у різних куточках Миколаївщини, об’єктів 

для екскурсійного відвідування. 
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Завданнями Конкурсу є стимулювання розвитку різних напрямків 

краєзнавчих досліджень та видів спортивного туризму серед учнівської молоді; 

поліпшення змісту туристсько-краєзнавчих подорожей; оволодіння учасниками 

конкурсу практичними навичками польових краєзнавчих досліджень; залучення 

учнівської молоді до краєзнавчої пошуково-дослідницької роботи; розкриття 

туристичних та екскурсійних можливостей свого краю; привернення уваги 

державних установ, громадських організацій; широкого кола громадян до 

рекреаційного та історико-культурного потенціалу Миколаївщини; підвищення 

науково-методичного рівня екскурсійних заходів; визначення найбільш 

привабливих об’єктів культурної спадщини регіону, об’єктів туристичної 

інфраструктури; пропагування історичних та культурних цінностей 

Миколаївщини, популяризація існуючих і створення нових туристичних 

маршрутів області з подальшою систематизацією та укладанням збірників  

кращих туристсько-краєзнавчих розробок 

 

Керівництво Конкурсом 

Загальне керівництво Конкурсом здійснює департамент освіти, науки та 

молоді Миколаївської облдержадміністрації. 

Безпосередня відповідальність за проведення Конкурсу та підведення 

загальних підсумків покладається на Миколаївський обласний Центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

Методичне та організаційне забезпечення Конкурсу здійснює 

Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді. 

У районах (містах) області конкурс організовують управління (відділи) 

освіти. 

Порядок і строки проведення Конкурсу 

Конкурс проводиться у два тури: 

І тур, який проводиться у районах (містах) області до 01 грудня поточного 

року; 



 3 

ІІ тур, який проводиться Миколаївським обласним Центром туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді щороку до 20 січня. 

Конкурс  розпочинається 1 квітня 2016 року і має довгостроковий характер. 

Підведення підсумків Конкурсу проводиться Миколаївським обласним 

Центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді до 20 січня 

щороку. 

Для участі у ІІ  турі необхідно подати такі документи та матеріали: 

розробки краєзнавчих екскурсій, багатоденних подорожей, звіти 

туристсько-краєзнавчих експедицій з активним способом пересування,  

оригінали маршрутних книжок (маршрутних листів) з відмітками про 

проходження маршруту (стосується лише звітів про експедицію з активним 

способом пересування). 

Зазначені документи надсилаються до 01 грудня на адресу Миколаївського 

обласного      Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської      молоді (м. 

Миколаїв, вул. Севастопольська, 63)  з поміткою «На конкурс «Мій рідний край 

– Миколаївщина». 

 

Учасники Конкурсу 

У Конкурсі беруть участь учні, вихованці загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних 

закладів, громадські об’єднання дітей та молоді. 

Також  беруть участь туристсько-краєзнавчі групи учнівської молоді, які з 

01 вересня минулого року до 31 серпня поточного року провели туристсько-

краєзнавчі експедиції з активним способом пересування з урахуванням вимог 

Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та 

студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 жовтня 2014 року № 1124, зареєстрованої  у Міністерстві юстиції 

України 27 жовтня 2014 року за № 1341/26118. 

 

Умови участі у Конкурсі 



 4 

Учасники Конкурсу проводять краєзнавчу, пошукову-дослідницьку роботу, 

збирають фактичний матеріал, застосовують різноманітні методи польових 

досліджень під час екскурсій, подорожей, походів,експедицій.  

Конкурс проводиться за номінаціями: 

- краєзнавчі екскурсії та багатоденні туристсько-краєзнавчі подорожі; 

-  туристсько-краєзнавчі експедиції  з активним способом пересування 

(походи І ступеня – І категорії складності). 

Краєзнавчі екскурсії та багатоденні туристсько-краєзнавчі подорожі 

Учасники Конкурсу подають розробки екскурсій (колективного 

відвідування визначних краєзнавчих об’єктів на місцевості тривалістю до 24 

годин) або багатоденних  подорожей, які можуть бути  здійснені у межах певної 

території, одного або кількох  населених пунктів з чітко визначеними оглядово-

пізнавальними екскурсійними та досліджувальними об’єктами. Дані розробки 

можуть мати як багатоплановий так і тематичний характер відповідно до 

напрямів краєзнавства (історичного, військово-історичного, етнографічного, 

мистецтвознавчого, літературного, архітектурного, археологічного, 

екологічного, географічного, геологічного тощо). Під час вивчення та 

дослідження краєзнавчих об’єктів туристська (спортивна) складова не 

оцінюється. 

 

Туристсько-краєзнавчі експедиції з активним способом пересування 

(походи І ступеня – І категорії складності). 

Програма проведення даного напрямку передбачає участь у ньому 

туристсько-краєзнавчих груп, які взяли участь у краєзнавчих експедиціях з 

історичного, географічного, екологічного, геологічного, літературного 

краєзнавства, археології, фольклору, етнографії, народознавства тощо, 

проведених відповідно до цього Положення, і відповідають вимогам до 

туристсько-спортивних походів 1 - 3 ступенів та І категорії складності.  
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Маршрути туристсько-краєзнавчих груп мають бути лінійного або 

кільцевого характеру, радіальні виходи повинні складати не більше 30% його 

загальної протяжності. 

 

Журі Конкурсу 

З метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів Конкурсу у І та ІІ 

турах створюються суддівські колегії. Склад журі І туру затверджують відділи 

(управління) освіти районних та міських органів виконавчої влади; ІІ туру - 

Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді. 

Журі Конкурсу формується з числа педагогів-краєзнавців загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, представників наукових установ та громадських 

організацій (за згодою), маршрутно-кваліфікаційної комісії при департаменті 

освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. 

До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими 

особами учасників Конкурсу. 

Журі Конкурсу очолює голова. 

Голова журі: 

організовує роботу членів журі; 

проводить засідання журі; 

бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу; 

затверджує список переможців і призерів Конкурсу. 

 

Підведення підсумків, нагородження переможців та лауреатів  

Підсумки Конкурсу підводяться щорічно у двох турах:  

- 1-й – районний (міський); 

- 2-й – обласний;  

Матеріали для участі у 1-му турі надсилаються до районних (міських) 

управлінь (відділів) освіти. Роботи переможців 1-го туру (по три з кожного 
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напрямку  від району (міста) надсилаються для участі у 2-му турі на адресу 

Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді до 01 грудня поточного року, починаючи з 2016 року. 

Переможці та призери І та ІІ турів конкурсу визначаються журі за 

найбільшою кількістю набраних ними балів: 

Загальна кількість переможців та лауреатів конкурсу може становити до 

50% від загальної кількості поданих робіт. 

Визначення переможців та лауреатів проводиться методом експертної 

оцінки. Головними критеріями оцінки будуть визначення самостійності, об’єму 

та глибини експедиційних пошуків і краєзнавчих досліджень, системність 

викладення матеріалу та повнота розкриття досліджуваної теми, доцільність та 

коректність використаних методів дослідження, якість та значимість 

ілюстративного матеріалу, що підтверджує викладений зміст вивченого 

(фотографії, карти, схеми, плани, графіки, малюнки), висвітлення результатів 

подорожі у ЗМІ, використання їх у навчально-виховному процесі. Журі 

враховуватиме якість оформлення роботи (стиль, грамотність, логічність 

викладу). 

У спортивно-туристській частині Конкурсу (стосовно маршрутів 

експедицій з активним способом пересування) оцінюється фотозвіт про 

проходження маршруту засобами певного виду спортивного туризму та методи 

проходження маршруту, викладені учасниками туристсько-краєзнавчої 

експедиції у звіті про експедицію. Журі ІІ туру Конкурсу має право зняти до 

20% балів за порушення техніки безпеки проходження маршруту, виявлену у 

звітах,  поданих на Конкурс. 

Якщо маршрут (стосовно маршрутів з активним способом пересування), 

пройдений під час краєзнавчої експедиції, не відповідає заявленій складності або 

відсутнє рішення маршрутно-кваліфікаційної комісії, яка діє відповідно до 

Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних 

закладів системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124, 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 року за № 

1342/26119, про залік здійсненого походу, звіти таких учасників знімаються з 

Конкурсу. 

На підставі висновків журі І та ІІ турів Конкурсу переможці 

нагороджуються грамотами, дипломами тощо.  Переможці ІІ туру Конкурсу 

можуть бути запрошеними до участі у підсумкових заходах до  Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.  

 

Умови фінансування Конкурсу 

Витрати на організацію та проведення екскурсій, подорожей, експедицій, 

походів, підведення підсумків та нагородження переможців І та ІІ турів 

Конкурсу здійснюються за рахунок місцевих бюджетних та залучених коштів, 

не заборонених чинним законодавством України. 

 

 

 

 


