
Додаток 

до листа Департаменту освіти і науки  

Полтавської облдержадміністрації 

07.12.2016  № 03-02-19/2299 

 
 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

 обласного туру Всеукраїнського  конкурсу  

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» 

 

І. Загальні  положення 

 

1. Цей порядок визначає зміст організації та проведення у 2016-2017 роках 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу» (далі – обласний тур конкурсу, конкурс). 

Обласний тур конкурсу проводиться відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому 

я живу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.09.2016 № 1129 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.10.2016 

за № 1340/29470.  

 

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

рідного краю, бережливого ставлення до історії, духовної спадщини українського 

народу, природного довкілля; розвитку музейної справи у загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах (далі – навчальні 

заклади).  

 

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; 

- 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 у 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. 
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ІІ. Учасники  конкурсу 

У конкурсі беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних 

закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, учні 

(слухачі) професійно-технічних навчальних закладів (далі – учасники), які є 

екскурсоводами музеїв навчальних закладів. 

 

ІІІ. Організатори конкурсу 

 

Загальне керівництво обласного туру конкурсу здійснює Департамент 

освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. Організаційне та методичне 

забезпечення проведення обласного туру  конкурсу здійснює  Полтавський  

обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 

IV. Строки і порядок проведення конкурсу 

 

1. Обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу» проводиться з 12 грудня 2016 року 

по 20 січня 2017 року. 

Полтавський  обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

підводить підсумки обласного туру конкурсу до 01 лютого 2017 року. 

 

2. У конкурсі беруть участь юні екскурсоводи, які представляють музеї 

військово-історичного, етнографічного профілів, історії навчального закладу 

(історії освіти).  

 

3. Для участі в обласному турі конкурсу не пізніше 23 січня 2017 року 

учасникам слід направити на поштову адресу Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді (вул. Нечуя-Левицького, 4, м. Полтава, 

36014) такі документи та матеріали: 

- заявку на участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» за формою 

додатка 1. Заявка подається на електронному (у форматі RTF) та паперовому 

носіях; 

- презентації екскурсій на електронних і паперових носіях, виконаних згідно 

з Вимогами до змісту та оформлення матеріалів Всеукраїнського конкурсу  

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (додаток 2). 

Кожна екскурсія подається на окремих  дисках, які обов’язково маркуються; 

- лист органів управління освітою райдержадміністрацій та  виконкомів 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного 

підпорядкування, професійно-технічних навчальних закладів щодо участі музеїв 

навчальних закладів у обласному турі конкурсу. 

Усі матеріали подаються державною мовою. 

 

4. Журі обласного туру конкурсу розглядає подані учасниками матеріали та 

визначає переможців і призерів. 
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V.  Журі конкурсу 

 

1. Журі обласного туру конкурсу формується 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). 

Персональний склад журі обласного туру конкурсу затверджується 

Департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. 

 

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

особами учасників конкурсу. 

 

3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

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

До складу журі входять голова, секретар та члени журі. 

 

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

участь у визначенні переможців і призерів конкурсу, затверджує список 

переможців і призерів конкурсу. 

 

5. Члени журі конкурсу: 

- забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних проектів учасників 

конкурсу; 

- заповнюють протоколи, подають секретареві оцінки виступу кожного 

учасника в балах; 

- визначають переможців і призерів. 

 

6. Секретар журі оформляє документи і матеріали, систематизує та зберігає 

їх. 

 

VІ. Підведення  підсумків 

 

1. Підсумки обласного туру конкурсу підводяться окремо для кожного 

профілю музеїв. 

 Підсумки обласного туру конкурсу затверджуються наказом Департаменту 

освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. 

 

2. Переможці та призери обласного туру конкурсу визначаються журі за 

кількістю набраних ними балів. 

 

3. Переможцем обласного туру конкурсу є учасник, який набрав найбільшу 

кількість балів. 

Призерами обласного туру конкурсу є учасники, які за кількістю набраних 

балів посіли друге та третє місця. 
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4. Переможці обласного туру конкурсу на підставі рішення журі 

нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації та призами. 

Призери обласного туру конкурсу на підставі рішення журі нагороджуються 

дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. 

 

5. Три переможці обласного туру конкурсу візьмуть участь у ІІ 

(Всеукраїнському) турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу», що відбудеться у березні 2017 року в 

м. Києві.  

Переможці обласного туру конкурсу можуть бути запрошені Українським 

державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді до участі у 

тематичних змінах Центрального табору туристського активу учнів України. 

 
 

ІХ. Фінансування 

 

Витрати на проведення та організацію огляду здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

 

 

 
Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді         С.В.Комісар 


