
П О Л О Ж Е Н Н Я 
про обласний конкурс-захист звітів 

про туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді 
«Моя Мала Батьківщина» 

Обласний конкурс-захист звітів про туристсько-краєзнавчу експеди-
цію учнівської молоді «Моя Мала Батьківщина» заснований і проводиться 
комунальним закладом «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавс-
тва учнівської молоді» Запорізької обласної ради (КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР) і 
є складовою частиною системи краєзнавчої роботи з учнівською молоддю 
в області. 

1. Мета: підведення підсумків пошуково-дослідницької роботи юних 
краєзнавців - членів гуртків початкового й основного рівнів, проведеної в 
поточному році. 

2.Завдання : 
- патріотичне виховання учнівської молоді через вивчення природи, 

історії та культурної спадщини рідного краю; 
- широке залучення учнівської молоді до пошукової краєзнавчої ро-

боти; 
- обмін досвідом і популяризація експедиційних форм туристсько-

краєзнавчої роботи; 
- знайомство з кращим досвідом пошукової краєзнавчої роботи уч-

нівської молоді Запорізької та інших областей України; 
- виявлення обдарованої молоді та створення умов для 'її розвитку; 
- створення картотеки КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР - «Краєзнавчими марш-

рутами рідного краю». 

3. Час і місце проведення конкурсу-захисту 
Конкурс-захист звітів про туристсько-краєзнавчу експедицію прово-

диться в листопаді поточного навчального року в два етапи: 
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I етап - заочний - конкурс звітів (до 10 листопада); 
II етап - очний - публічний захист звітів за підсумками туристсько-

краєзнавчої експедиції (18-19 листопада 2011 р. у приміщенні КЗ «ЗОЦТ-
КУМ» ЗОР). 

4. Керівництво конкурсу-захисту: загальне керівництво здійснює 
управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, безпосереднє 
- підготовку та проведення обласного конкурсу-звіту учнівської молоді 
здійснює КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

5. Учасники конкурсу-захисту: учні загальноосвітніх шкіл, інших 
навчальних закладів області - вихованці туристсько-краєзнавчих гуртків 
початкового і основного рівнів. 

6. Секції конкурсу-захисту: 
- природниче краєзнавство (географічне, екологічне, природниче, 

геологічне); 
- гуманітарне краєзнавство (історичне, етнологічне, археологічне, 

музеєзнавство, екскурсійна справа). 

7. Умови участі в конкурсі-захисті 
I етап - заочний 
Для участі в заочному етапі конкурсу-захисту керівниками краєзнав-

чих гуртків до, 10 листопада поточного року на поштову (або електронну) 
адресу центру надаються такі документи: 

- заявка на участь у конкурсі-захисті (додаток 1); 
- звіти про краєзнавчі експедиції, проведені гуртком за поточний ка-

лендарний рік, оформлені згідно з вимогами (друкований та елект-
ронний варіанти). 

Звіти про краєзнавчі експедиції повинні ґрунтуватися на матеріалі, зі-
браному на території Запорізької області. Роботи, виконані за межами об-
ласті, оцінюються з коефіцієнтом 0,8. 

II етап - очний 
У заході беруть участь делегації (склад делегації: керівник + 1-3 гурт-

ківці) від груп краєзнавчих об'єднань, які протягом календарного року 
здійснили туристсько-краєзнавчі експедиції та своєчасно подали звіти до 
суддівської колегії І (заочного) етапу конкурсу, оформлені згідно з вимо-
гами цього положення. 

У захисті звіту можуть брати участь один і більше членів делегації, 
але обов' язково ті, які брали участь у краєзнавчій експедиції та складанні 
звіту. 

На захист кожного звіту відводиться: 
- для експедицій вихідного дня (1-3 дні) - до 10 хвилин; 
- для багатоденних експедицій або експедицій-подорожей І (або ІІ) 

ступеня складності - до 15 хвилин. 
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При великій кількості учасників час виступу може зменшуватися до 7 
хвилин, але про це повідомляють учасників до початку роботи секції. 

Доповідачі в своїх виступах можуть використовувати будь-який вид 
наочності: чорно-білі та кольорові фотографії, графіки, діаграми, відеофі-
льми, аудіозаписи, електронні презентації, археологічні й етнографічні 
знахідки, інший фактичний матеріал. 

Електронні презентації виступу чи інші електронні презентаційні 
матеріали (СБ-К/КШ чи БУБ-К/КШ) надаються голові журі секції до по-
чатку роботи секції. 

Після захисту - дискусія до 10 хвилин, яка включає відповіді на пи-
тання журі та учасників заходу. 

7.1. Вимоги до оформлення звіту про туристсько-краєзнавчу 
експедицію 

Звіт про туристсько-краєзнавчу експедицію складається у письмовій 
формі та на електронному носії. 

Звіт повинен мати формат А-4 (210 х 297), оформлення аркушів одно-
стороннє, текст друкується на принтері (шрифт Тітез Котап - 14 рі з 
1 інтервалом, усі поля 2 см). Нумерація сторінок повинна бути наскрізна та 
повна, незалежно від того, зайняті вони текстом, схемою чи фотографіями. 

Ілюстративний матеріал (фотографії, мапи, малюнки тощо) повинен 
бути не більшим за стандартні аркуші, знаходитись у тексті, бути прону-
мерованим і мати зноску в текстовій частині роботи. Фотографії рекомен-
дується розміщувати в хронологічній послідовності. Вони мають відобра-
жати ключові ділянки маршруту, допомагати іншим групам орієнтуватися 
на місцевості, підтверджувати проходження маршруту всією групою, відо-
бражати природні чи історико-культурні об'єкти, визначні місця району 
експедиції та дії групи з їх вивчення. 

Рекомендований об'єм звіту до 10 сторінок із ілюстраціями. 
Комісія, що розглядає звіт, має право повернути його на доопрацю-

вання чи переробку. 
Максимальна оцінка за звіт - 50 балів. 

Зміст і структура звіту 
Звіт про туристсько-краєзнавчу експедицію має складатися з таких 

розділів: 
1. Титульний аркуш - 5 балів 
Титульний аркуш має містити наступну інформацію: назва організації 

(навчального закладу), що проводить експедицію, назва напрямку крає-
знавства, назва експедиції, район і терміни проведення, назва об'єднання, 
що проводить експедицію, прізвище, ім'я та по батькові керівника групи, 
номер маршрутного листа/книжки, групове фото експедиційного загону, 
список групи, де вказуються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, 
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туристський досвід, місце навчання кожного учасника, поштова адреса та 
контактний телефон об'єднання (або керівника групи). 

2. Довідкові відомості про туристсько-краєзнавчу експедицію - 5 ба-
лів: мета та завдання експедиції, напрямок краєзнавчої роботи, вид туриз-
му, складність експедиції, вид маршруту, протяжність, тривалість чи ходо-
вий час (у днях або годинах), сезонність, нитка маршруту, транспортна до-
ступність, учасники подорожі, спеціальне спорядження, загальна характе-
ристика маршруту, краєзнавчі об'єкти експедиції, додаткова інформація. 

3. Картографічний матеріал - 5 балів 
Картографічний матеріал має відображати топографічну ситуацію на 

місцевості, умовні знаки, маршрут групи, місця ночівель і днівок (для ба-
гатоденних експедицій), дати проходження, точки фотозйомок, екскурсійні 
та інші краєзнавчі об'єкти, цікаві для учнів. Масштаб карти - не дрібніший 
1:200000. Пунктиром вказується рекомендована лінія проходження марш-
руту з вказаним напрямком руху, стрілкою (синьою) - напрямок течії річки 
або струмка. 

4. Туристсько-краєзнавчий опис маршруту експедиції - 25 балів: 
- технічна характеристика окремих етапів маршруту (довжина в км 

кожного етапу-переходу, ходовий час, характеристика шляху (рельєф), ро-
слинність, азимутальні ділянки (генеральні напрямки руху), наявність пи-
тної води, палива, природні перешкоди, складні та небезпечні ділянки 
тощо) - для маршрутних експедицій; 

- цікаві мальовничі місця, історико-культурні та природні об'єкти на 
даному маршруті, інформація про їх пізнавальні, дослідницькі, оздоровчі 
та інші особливості, результати пошукової роботи, виконаної під час екс-
педиції. 

Таблиця 
Технічна характеристика окремих етапів маршруту 

(для маршрутних експедицій) 

Ділянка 
маршруту 

Відстань, 
км 

Чистий 
ходовий 
час, год 

Характер шляху, при-
родні перешкоди, не-

безпечні ділянки 

Цікаві екскур-
сійні та крає-

знавчі об'єкти 

Приміт-
ки 

6. Висновки та рекомендації - 5 балів 
У розділі робляться висновки щодо прийнятих тактичних та технічних 

рішень з досягнення навчальних чи пошукових завдань експедиції, дають-
ся рекомендації щодо проходження маршруту, подолання окремих пе-
решкод, пропонуються найбільш цікаві варіанти використання краєзнав-
чих об'єктів у навчальному процесі, під час наукових досліджень, дається 
оцінка придатності інвентарю, спорядження, використаного в поході тощо. 

7. Використана література - 5 балів 

80 



7.2. Критерії оцінювання виступів очного етапу конкурсу-захисту 

№ 
п/п Критерії Зміст критерію Кількість 

балів 
1 Аргументованість вибо-

ру теми експедиції та її 
розкриття з урахуванням 
власного внеску дослід-
ника (ів) 

1.1. Визначення актуальності, 
доцільності вибраної теми. 
1.2. Поставлені завдання та їх 
рішення. 
1.3. Творча лабораторія авторів 
(методи, аналіз літератури та 
інших джерел). 

20 

2 Чіткість, логічність, ла-
конічність, викладання 
матеріалу, оригіналь-
ність, творчий підхід до 
розкриття теми 

Вміння чітко, логічно викласти 
матеріал за вказаний час; 
доповідь добре сприймається 
слухачами. 

10 

3 Компетентність 
доповідача, вичерпність 
відповідей, етикет і 
культура спілкування 

Вміння відповідати на питання 
аудиторії, які не входили, але 
конкретизують тему доповіді; 
вільне володіння методами 
дослідження, чемність 

10 

4 Якість наочних матеріа-
лів 

Матеріали візуально привабливі, 
супроводжуються поясненнями, 
є підсумком важливої інформації 

10 

ВСЬОГО 50 

Максимальна оцінка за виступ - 50 балів. 

8. Підведення підсумків конкурсу-захисту та 
нагородження переможців 

Оцінювання виступів делегатів здійснюється в кожній секції за кож-
ним ступенем складності окремо протягом однієї години після закінчення 
їх роботи. Переможці та призери конкурсу визначаються за рішенням журі 
за найбільшою сумою набраних балів двох етапів і нагороджуються дип-
ломами І, ІІ і ІІІ ступеню КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

Якщо сума набраних балів менша ніж 80 балів, І-е місце не присуджу-
ється. Якщо сума набраних балів менша ніж 70 балів, ІІ-е місце не прису-
джується. Якщо сума набраних балів менша ніж 60 балів, ІІІ-е місце не 
присуджується. 

Керівники дипломантів І ступеню нагороджуються грамотами управ-
ління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Керів-
ники дипломантів ІІ ступеню нагороджуються грамотами КЗ «ЗОЦТКУМ» 
ЗОР. 
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9. Проживання і харчування 
Конкурс-захист проводиться у приміщенні КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

Обід (за попередніми заявками) - в їдальні ЗНВК №20 м. Запоріжжя (згід-
но прейскуранта). Проживання - на т/б „Дніпрянка" (згідно прейскуранта). 

10. Фінансування 
Проїзд учасників і керівників, харчування, добові, оплата проживання 

- за рахунок організації, що відряджає делегацію. 
Витрати на підготовку та проведення конкурсу-захисту за рахунок 

КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

11. Координатор конкурсу-захисту: 
Жаков Олександр Володимирович, завідувач краєзнавчого відділу 
КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР 
Телефон: (061) 224-24-71 
Факс: (061) 224-02-71 
Е-таі1: кгау-20СІкит@икг.пеІ ; госікит.исог.иа 
Адреса: вул. Немировича-Данченка 46-А, м. Запоріжжя, 69091. 

82 



Додаток 1 

Іменна заявка 
на участь у обласному конкурсі-захисті звітів про туристсько-

краєзнавчу експедицію «Моя Мала Батьківщина» 

Делегації 
район, місто, навчальний заклад 

Назва секції П.І. учня 
Навчальний 

заклад, 
клас 

Назва звіту 
Ступінь 

складності 
експедиції 

П.І.Б. 
керівника 

Природниче 
краєзнавство 
Гуманітарне 
краєзнавство 

Для захисту необхідне наступне технічне обладнання: 

Керівник делегації 
прізвище, ім'я, по батькові (повністю) 

Начальник рай/міськ ВО ( ) 
підпис прізвище 

МП 
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