
П О Л О Ж Е Н Н Я 
про обласну туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді «Край, в якому я живу: 
Екскурсія для друга» 

Обласна туристсько-краєзнавча експедиція учнівської молоді «Край, в 
якому я живу: екскурсія для друга» заснована і проводиться КЗ «Запорізь-
ким обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді» ЗОР (КЗ 
«ЗОЦТКУМ» ЗОР) в рамках руху учнівської молоді за збереження приро-
дної та історико-культурної спадщини українського народу «Моя земля -
земля моїх батьків», міжгалузевої програми «Пізнай свою країну» і є скла-
довою частиною системи краєзнавчої роботи з учнівською молоддю в об-
ласті. 

1. Мета: формування в учнівської молоді патріотизму, любові до своєї 
Батьківщини на основі залучення її до справи пізнання рідного краю, його 
історії та природи. 

2. Основні завдання: 
- широке залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої, 

пошукової та дослідницької роботи; 
- розширення знань учнівської молоді про історичні події та постаті, 

пов'язані з рідним краєм, про місцеві обряди, традиції і побут, найцікавіші 
природні об' єкти; 

- підвищення загальноосвітнього рівня учнівської молоді, освоєння 
ними нових форм обробки інформації; 

- залучення зібраного під час експедицій матеріалу до навчально-
виховного процесу, популяризації краєзнавчих знань; 

- виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку. 

3. Керівництво експедицією 
Загальне керівництво експедицією здійснює управління освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації. 
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Організаційне і методичне керівництво експедицією безпосередньо 
здійснює КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

Загальне керівництво експедицією в районах (містах) області здійс-
нюють районні (міські) відділи (управління) освіти. 

4. Учасники експедиції 
Учні загальноосвітніх і вихованці позашкільних закладів, студенти 

вищих навчальних закладів І-ІІ ступенів акредитації, інші дитячі та юнаць-
кі об'єднання області. 

5. Час, місце і терміни проведення 
Обласна туристсько-краєзнавча експедиція учнівської молоді «Край, 

в якому я живу: Екскурсія для друга» проводиться з 1 січня до 31 травня 
поточного року на території Запорізької області. 

Підсумки роботи експедиції підводяться на заочному конкурсі експе-
диційних матеріалів, який відбудеться у червні поточного року. 

Для участі у конкурсі необхідно щорічно до 31 травня відправляти 
оформлені результати роботи за адресою оргкомітету експедиції: 

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 46а. 
Е-шаіІ: кгау_20СІкиш@икг.пеІ 

6. Зміст експедиції 
Уявіть собі, що до Вас приїхали найкращі друзі і просять розповісти 

про свій край, провести їх цікавими стежками, розповісти про події, що 
відбувалися тут у сиву давнину та про події, які ще пам'ятають старі люди; 
показати цікаві куточки природи, що зберегли свою красу з часів, коли 
наша місцевість звалася «Диким полем», похвалитись, якими скарбами ба-
гата земля. 

А чи знаємо ми самі, що цікавого є у нашому краї? До приїзду друзів 
треба підготуватися. 

По-перше, треба самому обійти своє місто чи село, пройтись його ву-
лицями, оглянути старі та нові квартали і райони. Що нового, що цікавого 
тут є? 

По-друге, треба з'ясувати, які історичні пам'ятки, цікаві споруди, ві-
домі підприємства розташовані поряд. 

А далі шлях прямує за околиці. А що цікавого є навколо? Не забудьте 
захопити з собою фотоапарат. Все цікаве залишиться ще й на фотографіях. 

Зверніться до бібліотек за додатковою інформацією, розпитайте ста-
рих людей - вони багато чого знають про свій край. 

Підготуйтеся до приїзду друзів, опишіть свій екскурсійний маршрут. 
Довжина маршруту повинна бути такою, щоб його можна було пройти пі-
шки за один день (не більше 12 км). 

А, куди ще повести друзів, як не в свій шкільний музей? Скільки ціка-
вого можуть розповісти його експонати, які збирали не одне покоління уч-
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нів, про всю історію краю, чи якусь цікаву і важливу сторінку в житті кра-
їни чи населеного пункту. Розповідають експонати про духовне надбання 
нашого народу, його найкращих представників та історичних діячів. 

7. Напрями експедиції 
Результати роботи мають бути представлені у вигляді розроблених 

екскурсій, виконаних колективно чи індивідуально на основі краєзнавчих 
матеріалів, отриманих у ході екскурсій та експедицій. Розглядаються мате-
ріали тільки (!) по Запорізькій області. Матеріали з інших областей не роз-
глядаються. 

Робота виконується за одним із чотирьох напрямів: 
- краєзнавча (комплексна) екскурсія; 
- історико-етнографічна екскурсія; 
- природничо-краєзнавча екскурсія; 
- екскурсія шкільним музеєм. 
Роботи приймаються в одному з двох варіантів: 
- опис екскурсії на папері; 
- електронна презентація екскурсії. 
Умови оформлення робіт додаються (див. додаток 1). 

8. Підведення підсумків конкурсу і нагородження переможців 
Підсумки конкурсу підводяться окремо за напрямками та варіантами 

(письмовому, електронній презентації). Переможці та призери визначають-
ся за найбільшою сумою балів. Критерії оцінки робіт додаються (додаток 
2). 

Краєзнавчі об'єднання та юні краєзнавці, які посіли І, ІІ, ІІІ місця (ста-
ли лауреатами конкурсу) нагороджуються грамотами КЗ «ЗОЦТКУМ» 
ЗОР. Керівники переможців - грамотами управління освіти і науки Запорі-
зької обласної державної адміністрації. За результатами розгляду матеріа-
лів конкурс завершується форумом, на який запрошуються призери конку-
рсу. 

Форум «Край, в якому я живу» пройде в жовтні 2011 року в терміни, 
вказані в підсумковому наказі. 

Кращі роботи будуть опубліковані у виданнях КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 
або розміщені на сайті КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР (за наявністю фінансування). 

Інші форми заохочення встановлюються оргкомітетом конкурсу до-
датково. 

9. Фінансування 
Фінансування експедиційних заходів здійснюються за рахунок міс-

цевих органів, установ освіти та інших джерел фінансування згідно діючо-
го законодавства. 

Підведення підсумків і нагородження призерів проводиться за рахунок 
КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 
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Координатор експедиції: 
Жаков Олександр Володимирович, завідувач туристсько-краєзнавчого 

відділу КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР; 
Тел.: (061) 224-24-71; 
Факс: (061) 224-02-71; 
Е-шаіІ: кгау_20СІкиш@икг.пеІ 

20с1киш.ис02.иа 
69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 46а. 
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Додаток 1 

УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Робота виконана на папері. Опис екскурсії виконується на стандар-
тних аркушах А4 (210 х 297), оформлюється на одній стороні аркуша. Ілю-
страції (карти, схеми, фотографії) потрібно пронумерувати і дати зноску у 
тексті. Максимальний об'єм тексту звіту до 10 друк. стор. + до 10 стор. 
ілюстрацій. 

Роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях 
(документ Місг080Й шрифт Тіше8 К0шап - 14 рі, інтервал - 1,5 
у форматі КТР: «зберегти як: текст в форматі КТР» на СБ-К/КШ чи БУБ-
К/КШ). На електронних носіях ілюстрації та фотографії, що використову-
ються в роботі, подаються додатково в файлах формату ІРО чи ТІЕР. 

Опис екскурсії може бути також у вигляді буклету чи путівника 
екскурсійним маршрутом. 

Електронна презентація повинна бути виконана в програмі 
,Місг080Й ОйЇ8е Р0^егР0іпІ 2003" на диску СБ-К/КЖ Час перегляду 
слайдів не повинен перевищувати 15 хв. Рекомендуємо не перевантажува-
ти слайди текстовою інформацією, але її повинно бути достатньо для ко-
ментування ілюстративного матеріалу (карт, схем, малюнків, фотографій 
тощо). Бажано, щоб слайд-фільм мав звуковий (музичний) супровід. Реко-
мендуємо зменшувати розмір графічних файлів, що вставляються в презе-
нтацію, для безперебійної роботи комп'ютерів при їх демонстрації. 

На титульному аркуші письмової роботи (для буклетів чи путівників 
на окремому аркуші) чи першому слайді медіа-презентації обов'язково ві-
дображаються: 

- назва навчально-виховного закладу, його підпорядкування; 
- напрям екскурсії (краєзнавча (комплексна), історико-

етнографічна, природничо-краєзнавча, військово-патріотична); 
- назва екскурсії; 
- виконавець (назва краєзнавчого об'єднання чи П.І.Б. автора робо-

ти, місце його навчання, клас); 
- керівник (П.І.Б., місце роботи і посада); 
- місце та рік виконання роботи. 
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Додаток 1 

Орієнтовні критерії 
оцінювання екскурсійних маршрутів 

1 .Відповідність щодо вимог оформлення титульного листа та 
тексту (згідно додатку 1) 5 б 
2. Довідкові дані про екскурсійний маршрут: тематика, пере-
лік екскурсійних об'єктів, час на їх огляд і час руху на марш-
руті, на який вік учасників розрахований маршрут, сезон-
ність, вид транспорту чи способу пересування, відстань тощо 10 б 
3. Картографічний матеріал, у тому числі схема маршруту 10 б 
4. Експедиційний пошук (об'єм та глибина експедиційних 
досліджень, науковість) 15 б 
5. Опис оглядово-пізнавальних об'єктів на маршруті, його 
послідовність і гармонійність 30 б 
6. Ілюстративний матеріал (фото, копії архівних документів, 
малюнки тощо) об'єм до 10 аркушів (обов'язково вказати ав-
торство фотознімків або їх джерела) 10 б 
7. Довідкова інформація: режим роботи екскурсійних 
об'єктів, розклад руху транспорту, місця ночівель та біваків, 
закладів харчування тощо 5 б 
8. Список використаних джерел 5 б 
9. Якість оформлення роботи (стиль, грамотність, охайність) 5 б 
10. Оформлення екскурсії у вигляді буклету чи путівника 5 б 
11. Аудіо- та візуальні медіа ефекти (для електронних презе-
нтацій) 5 б 

Максимальна сума (для кожного варіанту) 100 б 
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