
 

Календар обласних та Всеукраїнських масових заходів,  

семінарів, конференцій та заочних конкурсів  

з туристсько-краєзнавчої, військово-патріотичної  

та музейної роботи у 2017 році 
 

І тур (обласний) Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 
навчальних закладів «Край, в якому я живу» (м. Полтава) 
         матеріали до 20 січня 
 

Участь у ХІ Всеукраїнській філософській історико-краєзнавчій конференції 
учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід...» (м. Харків)  
          лютий  

 

Участь у ІІ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської 
молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки в ХХІ століття» 
(Черкаська область)       березень 
 

34 обласний зліт юних  краєзнавців та активістів музеїв при навчальних 

закладах (м. Полтава)      березень   
 

Обласний семінар організаторів І (районного, міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») (м. Полтава)      березень   
 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів 
«Край, в якому я живу» (м. Київ)    березень 
 

Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму в закритих 
приміщеннях (відкриті змагання Полтавської області) (м.Полтава)  
          березень 
 

Семінар спеціалістів (методистів) органів управління освітою з питань 
туристсько-краєзнавчої, екскурсійної та музейної роботи (м. Полтава)  
          квітень 
 

Обласний польовий семінар-практикум працівників освіти з туристсько-
краєзнавчої роботи (с.Головач Полтавського району, 3-денний)  

квітень 
 

Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму (відкритий Чемпіонат 
м.Києва) (м.Київ)        квітень 
 

Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму (відкриті змагання 
Миколаївської області «Кубок Бугу») (Миколаївська область)  
          квітень-травень 
 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») (с. Головач Полтавського району)  

травень 

15 обласний зліт юних туристів-краєзнавців (с. Головач Полтавського 
району)         травень 
 
 

53 Чемпіонат області з пішохідного туризму серед учнівської та 

студентської молоді (с.Вельбівка Гадяцького району)      
          червень 
 

Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму (відкритий Чемпіонат 
Закарпатської області «ЄвроКарпати - 2017») (Закарпатська область)   
          червень 
 
 



Семінар-практикум керівників пішохідних спортивних походів. 
Пішохідний спортивний похід ІІ(ІІІ) категорії складності по Карпатах 
(Горгани) орієнтовно 15 днів      липень-серпень                                                                            
  

21 Чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед учнівської та 

студентської молоді (Полтавський район)    вересень    
 

Заходи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, 
присвячені Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні   

          вересень 
 

41 обласний семінар-практикум та змагання працівників освіти з 
пішохідного туризму (Полтавський район) 3-4-денний 

жовтень 
 

Виїзний обласний семінар-практикум керівників (завідувачів) музеїв при 
навчальних закладах (м.Полтава, Лубенський район) – дводенний 
          жовтень 
 

Участь у Всеукраїнському Форумі українських патріотичних справ 
учнівської молоді «Ми – Українці!»     жовтень 
           

Участь у VІІІ Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської молоді 

«Мій рідний край, моя земля очима сучасників» (м. Миколаїв) 
жовтень-листопад 

 

І тур (обласний) Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 
навчальних закладів «Край, в якому я живу» (м. Полтава) 
          листопад-січень 2018 
 

Семінар директорів районних (міських) позашкільних навчальних закладів 
туристсько-краєзнавчого профілю    листопад 
 

VІІІ обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Полтавщина – 

земля моя свята» (м. Полтава)     листопад   
  

Участь у Х Міжнародній історико-краєзнавчій конференції учнівської 
молоді «Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття» 
(Донецька область)        листопад 
 

22 Чемпіонат області з пішохідного туризму в приміщенні серед учнівської 
та студентської молоді (м.Карлівка)                     листопад 
 

Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму (відкритий Чемпіонат 
Закарпатської області «Осінні старти - 2017») (Закарпатська область)  
          листопад 
 

ІІ тур (обласний) Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна»    звіти до 15 листопада 
 

І етап Всеукраїнських змагань зі спортивних туристських походів 

учнівської та студентської молоді     звіти до 01 грудня 
 

І тур (обласний) Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-
краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом 
пересування «Мій рідний край»     звіти до 15 грудня  

 

21 обласна туристська Спартакіада учнівської та студентської молоді 
Полтавщини (додається)      протягом року 


