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15.09.2014 р. № 195 

на № _____від ____________ 

                                                            Директорам  обласних центрів туризму і  

      краєзнавства учнівської молоді, станцій  

      юних туристів, Міжнародного центру  

      дитячо-юнацького туризму м. Києва 

Рекомендації щодо оформлення 

звітів конкурсу «Мій рідний край» 

 

За підсумками проведення 18-21 лютого 2014 року ІІ (Всеукраїнського) 

туру конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування «Мій рідний край» робочою групою з 

врахуванням пропозицій Журі уточнено та доповнено «Рекомендації щодо 

складання звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом 

пересування для участі у конкурсі «Мій рідний край» (затверджені наказом 

Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 

26 березня 2013 року №30А). 

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

звертає увагу на дотримання при складанні звітів Положення про 

Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» та  

наступних рекомендацій щодо оформлення змісту звіту про експедицію:   

 

До п.п. 1.2. п.1. та п.п. 2.1. п. 2. Потрібно дотримуватися встановленої 

кількості сторінок звіту та обов’язкової їх нумерації: 

 -  титульна сторінка – 1 стор.; 

     -   зміст  – 1 стор.; 

     -   анотація – 1 стор.; 

     -  довідкові відомості про маршрут, його туристсько-спортивну складову        

не більше 6 стор.;   

     -  відомості про район експедиції – 1 стор.; 

     -  опис краєзнавчої та дослідницької роботи – до 35 стор.; 

     -  додатки – 8 - 10 стор.;  



     -  підсумки, висновки, рекомендації  – 1 - 2 стор.; 

     -  маршрутний лист – 1 стор.; 

     -  глосарій  – 1 стор.; 

     -  картографічний матеріал  – 2 карти. 

 

До п.п. 2.3. п. 2. У звіті про експедицію обов’язково  має бути зазначено  

напрям проведення польових краєзнавчих досліджень. 

      

До п.п. 2.6. п. 2. Обов’язково мають бути 2 фотографії всієї експедиційної 

групи, яка заявлена у маршрутному листі, розміром 18 х 24 (на початку та в 

кінцевому пункті маршруту). 

 

До п.п. 2.6. п. 2. У звітах має бути представлено не менше 5 фото  

спортивно-туристської частини походу. 

 

До п.п. 2.9. п. 2. Фотографії мають  відображати  виконання 

експедиційної роботи, у  кількості 6 - 8 фото, розміром 10 х 15 см. 

 

  До п.п. 2.10. п. 2. Зміст краєзнавчої та  дослідницької роботи 

відображений у звіті має   відповідати зазначеній  темі пошуку. 

 

  До п.п. 2.12. п. 2. Висновки мають бути чітко сформульовані та 

відображати зміст дослідження і відповідати темі та назві роботи.  

 

У звіті про експедицію матеріал має бути викладений послідовно та 

відповідати критеріям експертної оцінки (додаток 2 до наказу Українського 

державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 26 березня 

2013  №30А). 

 

Просимо довести до навчальних закладів рекомендації щодо оформлення 

змісту звітів Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний 

край». 
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