
Додаток  до листа ПОЦТКУМ 

від 14.02.2018 № 01-14/77 

 

 

Порядок проведення 35 обласного зльоту  

юних краєзнавців,  присвяченого 65-річчю 

 туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині 

 
І. Мета і завдання зльоту 

  

1.1. Головною метою обласного зльоту юних краєзнавців,  присвяченого 65-

річчю туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині (далі – зльоту) є виховання в 

учнівської молоді національної самосвідомості, любові до рідної землі, її природи, 

історії та культури українського народу. 
 

1.2. Головні завдання зльоту: 

- розширення і поглиблення знань учнівської молоді з  історії свого краю, його 

етнографічних особливостей; 

- активізація роботи фольклорних, етнографічних об’єднань учнів та музеїв 

етнографічного профілю при навчальних закладах; 

- розвиток творчих інтересів учнівської молоді до дослідницької, краєзнавчої, 

музейної роботи; 

 - популяризація та розповсюдження кращого досвіду пошуково-дослідницької та 

музейної роботи у закладах освіти; 

- привернення уваги державних установ та громадських організацій до питань 

збереження і примноження народних традицій, звичаїв, обрядів та історико-

культурного надбання  Полтавщини; 

 - сприяння поглибленню духовної єдності поколінь, більш широкому усвідом-

ленню ролі родинного виховання; 

- виховання в учнівської молоді патріотизму, поваги до народних звичаїв, 

традицій, духовних і культурних цінностей українського народу. 
 

ІІ. Час і місце проведення 
 

 Зліт проводиться 14-16 березня 2018 року в м. Полтаві.  
 

ІІІ. Учасники зльоту 
 

У зльоті беруть участь делегації (чи збірні команди) у складі 5 дітей та 1 

керівника – представники пошуково-краєзнавчих, туристсько-краєзнавчих об’єднань, 

від району, міста, об’єднаної територіальної громади, закладу освіти.  
 

ІV. Програма та зміст напрямів роботи зльоту 
 

4.1.  Програма зльоту передбачає проведення: 

 виставки з досвіду роботи «Історія та досягнення туристсько-краєзнавчого руху»; 
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 творчих звітів об’єднань про розвиток туристсько-краєзнавчої справи у своєму 

районі, місті, ОТГ, навчальному закладі та досягнення юних краєзнавців і туристів; 

 благодійної акції «Подаруй частинку тепла». 
 

4.2. Виставка з досвіду роботи «Історія та досягнення туристсько-

краєзнавчого руху» організовується перед урочистим відкриттям заходу. 

На виставку делегації представляють матеріали, що ілюструють, як розвивається 

туристсько-краєзнавча справа в їхньому районі (місті), ОТГ чи закладі освіти; 

показують досягнення та здобутки юних туристів і краєзнавців за останні 3 роки. 

Вимоги до організації виставки. 

Кожна виставка повинна мати свою етикетку із зазначенням назв творчого 

об’єднання/музею, навчального закладу, району (міста), територіальної громади. 

Делегації готують захист виставки тривалістю до 3-х хвилин. 

Кожна делегація готує інформаційно-роздаткові матеріали (буклети, брошури, 

листівки, книжки про діяльність свого об’єднання із зазначенням даних про керівника, 

адреси та сайту навчального закладу, контактних телефонів), які презентуються під час 

роботи виставки. 

Матеріали, що представлені в експозиції виставки, можуть складатися з  

планшетів та різного пристендового матеріалу, допускається незначне використання 

фондів музею при навчальному закладі, якщо його експонати пов’язані з висвітленням  

результатів роботи. Забороняється представляти музейні предмети, що мають 

виняткову музейну цінність! Натомість можуть експонуватися фотографії, муляжі, 

копії цих та інших експонатів. 

Виставкова експозиція може бути оформлена у єдиному стилі та одній 

кольоровій гамі. Інтер’єр виставки не повинен бути перевантаженим численними 

елементами для того, щоб глядач зміг побачити головне у змісті. 

Рекомендуємо звернути увагу на такі аспекти: результативність участі у виставці 

суттєво залежить від уміння дітей та їхніх керівників правильно формулювати текст 

захисту експозиції, побудови самого захисту, культури мовлення, одягу, дотримання 

часу, відведеного на захист. Зазвичай, до роботи з представленням матеріалів 

залучаються найбільш комунікабельні, відповідальні, ініціативні учні. 
 

4.3. Творчі звіти об’єднань про розвиток туристсько-краєзнавчої справи у 

своєму районі (місті), ОТГ чи закладі освіти та досягнення юних краєзнавців і 

туристів.  

Учасники звітують про розвиток краєзнавства і туризму у своєму районі (місті), 

ОТГ, закладі освіти, участь юних краєзнавців і туристів у експедиціях, змаганнях, 

походах, різних  масових заходах; про набутий цікавий  досвід під час туристсько-

краєзнавчої діяльності за останні 3 років. 

Звіти пропонується виконувати в художній формі з використанням електронних 

презентацій, відеороликів, музичних інструментів, авторських віршів, пісень, 

танцювальних композицій тощо. 

Для виступу команді відводиться до 10 хвилин.   

Делегації готують сценарії виступів, друкований варіант яких надається 

реєстраційній комісії зльоту в день заїзду.  
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Кращі творчі звіти можуть бути включені до сценарію урочистого 

відкриття зльоту. 
 

4.4. Під час зльоту проводиться благодійна акція «Подаруй частинку тепла». 

Акція проходить перед урочистим відкриттям зльоту у фойє ОЦЕВУМ. У рамках 

акції пропонуємо кожній делегації (за бажанням) заготувати набори із сухих фруктів, 

запакувати їх у гарно оформлені невеликі подарунки (до 400 г) із зазначенням складу 

пакету. Тут же можна прикріпити побажання воїнам, вітальні листівки та ін. 

Також пропонуємо дітям приготувати виготовлені вдома власним руками 

невеликі обереги (бажано з тканини) і розмістити їх на прапорі, який планується 

передати нашим воїнам, які перебувають у зоні АТО. 

У ході благодійної акції організовується збір коштів, листівок, малюнків до 

«Скриньки Добра». Зібрані у ході акції подарунки та кошти будуть передані 

волонтерам для учасників антитерористичної операції з Полтавської області. 
 

V. Критерії оцінювання 
 

5.1. Критерії оцінювання виставки: загальне враження та естетика оформлення; 

зміст експозиції та її відповідність умовам зльоту; відповідність матеріалів темі; 

наявність фотоматеріалів, що підтверджують роботу об’єднання; презентація захисту 

виставки. 
 

5.2. Критерії оцінювання творчих звітів: відповідність тематиці зльоту; зміст 

програми; майстерність виконання;  музичний супровід; артистичність виступу;  

форма, символіка, емблема.  
 

VІ. Документація та строки її подання 
 

6.1. Не пізніше 02 березня  2018  року органи управління освітою 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, заклади 

освіти надсилають попередні заявки за формою додатка до цього Порядку проведення 

на електронну адресу Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді poltavatourcenter@gmail.com з темою повідомлення «Заявка на 

участь у 35 зльоті».  
 

 6.2. У день заїзду до оргкомітету зльоту керівник делегації подає: 

- заявку (список учасників) на участь у зльоті, завірену печаткою навчального 

закладу або органу управління освітою, та довідки про санепідемоточення на кожного з 

учасників, дійсні на момент проведення заходу; 

- копію наказу про участь у зльоті делегації та призначення керівника делегації. 

 Керівники повинні мати при собі паспорти. 
 

VІІ. Підведення підсумків зльоту 
 

7.1. Результати виступів на творчих звітах та представлення виставки підводяться 

окремо. 

mailto:turcenter@mail.ru
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7.2. За результатами виступів на творчих звітах визначаються переможці та 

лауреати зльоту, які нагороджуються грамотами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Керівники переможців нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації. 
 

7.3. Відповідно до результатів оцінювання виставки делегації-учасники  

нагороджуються грамотами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді за найкраще висвітлення досвіду роботи на виставці чи за активну 

участь у виставці. 
 

7.4. Оргкомітетом зльоту також передбачені грамоти Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді для нагородження найактивніших 

учасників благодійної акції. 

 

VІІІ. Фінансування зльоту 
 

8.1. Витрати на підготовку і проведення зльоту, придбання призів здійснює 

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.  
 

 8.2. Витрати на відрядження учасників зльоту віднести за рахунок організацій, 

що відряджають, та залучених коштів. 

 

 
 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді         С.В.Комісар 
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Додаток до Порядку проведення  

35 обласного зльоту юних краєзнавців, 

присвяченого 65-річчю туристсько-

краєзнавчого руху на Полтавщині 

 
 

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА 

             _____________________________________________________  
делегації району, міста,ОТГ, закладу освіти 

 

на участь у 35 обласному зльоті 

юних краєзнавців,  присвяченому 65-річчю 

 туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Назва об’єднання, 

закладу освіти 

 

Тема 

дослідження 
К

іл
ь
к
іс

ть
 у

ч
ас

н
и

к
ів

 

Можливість 

підготовки 

творчого 

звіту, для 

включення 

його до 

сценарію 

урочистого  

відкриття 

зльоту 

Проживання, 

кількість осіб 

Харчування, 

кількість осіб 

 

 

 

 

 

  Якщо «так», 

то додати 

до заявки 

сценарій 

виступу 

  

 

Керівник делегації_________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

___________________________________________________________________ 
(посада, місце роботи,контактній телефон ) 

 

Керівник органу 

управління освітою, 

закладу освіти             ______________       _____________________ 
     (підпис)    (ініціали, прізвище) 
 

 
Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді        С.В.Комісар 
 


